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Research  
Questions:          How do consumers perceive emotional and cognitive factors from offers 
 given through companies’ loyalty programs?  
  How do the perceptions of the different factors correlate with the
 consumer's loyalty towards the company? 
  How do these correlations differ between different business fields? 

Purpose:  The purpose of this study was to gauge attitudes towards loyalty 
programs by examining the factors that are defining loyalty programs 
and can lead to different emotional and cognitive benefits for the 
consumers. The purpose was also to study what correlations exists 
between these factors and the consumer’s loyalty towards the company 
and how these correlations differ between different business fields. 

Method: This study has applied a quantitative method with a deductive approach 
and the gathering of data was conducted through a survey. The data was 
analyzed with univariate and bivariate correlation analysis to study 
correlations between different variables. 

Conclusion:  The factors concerning loyalty programs that were perceived as the most 
important overall by consumers were cognitive factors which include 
monetary savings and personalized offers. The study also pointed 
towards correlations between the type of loyalty and the attitude towards 
different factors. The genuinely loyal regarded emotional factors as being 
more important than the spuriously loyal that were primarily appealed 
by cognitive factors. When it comes to different business fields, the 
differences could be noted in several aspects. Of the studied business 
fields, airlines stood out in particular where emotional factors were 
discovered to be of greater importance than with grocery stores and 
retailers, where cognitive factors were considered the most important. 
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Syfte:  Syftet med uppsatsen var att mäta attityder till lojalitetsprogram genom 
att undersöka de faktorer som lojalitetsprogram karakteriseras av vilka 
kan innebära emotionella respektive kognitiva fördelar för 
konsumenterna. Syftet var också att undersöka vilka samband som finns 
mellan dessa faktorer och konsumenters lojalitet till företag samt hur 
sambanden skiljer sig mellan olika branscher. 
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på samband mellan typen av lojalitet och attityden till olika faktorer i 
företagens lojalitetsprogram. De genuint lojala upplevde emotionella 
faktorer som betydligt viktigare än de falskt lojala som attraherades mest 
av kognitiva faktorer. När det kommer till branscher kunde skillnader 
påvisas inom flera aspekter. Av de undersökta branscherna utmärkte sig 
flygbolag där emotionella faktorer visade sig vara av större betydelse än 
för livsmedelsbutiker och detaljhandel där kognitiva faktorer ansågs som 
viktigast. 

 

 

 



 

 

Definitioner 
 

Kundlojalitet - Relationen mellan en individs relativa attityd, det vill säga preferens för ett 

varumärke framför andra inom samma produktkategori, och upprepat stöd till ett 

varumärke, samt dess beteendemässiga konsekvenser (Dick & Basu, 1994). 

 

Lojalitetsprogram - En marknadsföringsstrategi som bygger på att erbjuda ett incitament 

med syftet att säkra kundernas lojalitet till ett företag (Gómes, Arranz & Cillán, 2006). 

 

Beteendemässig lojalitet - Konsumenters tendens att göra återkommande köp av ett 

varumärke påvisat genom beteende som kan mätas och som direkt påverkar varumärkets 

försäljning (Härtel & Bennett, 2010). 

 

Attitydmässig lojalitet - Konsumenters utvärdering att göra återkommande köp av ett 

varumärke som baseras på tänkande, känsla och vilja. Denna typ av lojalitet består av de 

två huvudkomponenterna emotionell och kognitiv lojalitet. (Härtel & Bennett, 2010) 

 

Emotionell lojalitet - Psykologiska preferenser till ett varumärke som bygger på en positiv 

uppfattning och en känslomässig tillgivenhet till varumärket (Härtel & Bennett, 2010). 

 

Kognitiv lojalitet - Psykologiska preferenser till ett varumärke som består av en 

intellektuell övertygelse och positiva tankemönster om varumärket (Härtel & Bennett, 

2010). 
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1. Inledning 
 

Utvecklingen av varumärkeslojalitet har sedan årtionden tillbaka varit ett angeläget ämne 

för forskning inom marknadsföring (Härtel & Bennett, 2010) och i dagens stadigt ökande 

konkurrens uppstår allt större utmaningar med att erhålla och bevara lojala 

kundrelationer (Reyhle, 2016). Medvetenheten om vikten att fokusera på befintliga 

kunder istället för att investera i att ständigt attrahera nya ökar allt mer bland företag 

(Čater & Čater, 2009). Samtidigt är konsumenter idag snabba med att ändra sina attityder, 

de går lätt över till en konkurrent och har fler alternativ än någonsin att välja mellan 

(Reyhle, 2016). Flertalet studier visar på att en lojal konsument leder till större lönsamhet 

för företaget (Woolf, 2001; Heskett, Sasser & Schelesinger, 1997) och att lönsamheten av 

en enskild individ växer konstant under dennas relation med företaget (Anderson, 

Hakanson & Johanson, 1994; Reichheld & Teal, 1996). Detta har förklarats av den 

minskade priskänslighet mot företagets produkter som lojalitet kan leda till (Sharp & 

Sharp, 1997; Dowling & Uncles, 1997). 

  

Forskning inom relationsmarknadsföring framhåller vikten av starka relationer mellan 

företag och konsumenter (se Hallberg, 2003; Roberts, 2005) och emotionell lojalitet ses 

ofta som en helig graal som direkt leder till lönsamhet (Härtel, 2010). Samtidigt menar 

Sharp (2010) att marknadsförare i många fall arbetar under felaktiga antaganden och i 

hans studie ifrågasätts bland annat den allmänna uppfattningen att förvärv av nya kunder 

är dyrare än retention av befintliga. Sharp (2010) menar att konsumenter i första hand 

attraheras av rationella faktorer som produktegenskaper, förpackningar, färger och pris, 

och att en strategi med fokus på dessa aspekter är mer lönsam än att spendera tid och 

resurser på att bygga emotionella band.  

  

Konsumenters attitydmässiga lojalitet har studerats från olika aspekter och det är 

väletablerat att den kan dekonstrueras in i de två beståndsdelarna emotion och kognition; 

trots detta är dock forskningen från detta perspektiv fortfarande mycket begränsad 

(Härtel & Bennett, 2010). Enligt Yu och Dean (2001) föreslår viss forskning att det finns 

ett positivt samband mellan kundlojalitet och både de kognitiva och emotionella 

komponenterna av attitydmässig lojalitet. Däremot saknas empiriskt bevis som kan 

avgöra vilken av de två som med större sannolikhet leder till nöjdhet (Yu & Dean, 2001). 

Detta är av intresse då den kognitiva komponenten ensam misslyckats med att effektivt 

skapa kundlojalitet (Stauss & Neuhaus, 1997). 

 

Emotionell lojalitet fokuserar på konsumenters känslomässiga attityd till varumärken 

och inte deras beteende (Härtel & Bennett, 2010). Däremot anses emotionell lojalitet vara 

en nyckel för att driva beteendemässig lojalitet eftersom konsumenter som tycker om ett 

specifikt varumärke troligen kommer att handla mer av det varumärket (Hallberg, 2003). 

Enligt Hallberg (2003) handlar konsumenter som når den högsta graden av emotionell 
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lojalitet minst dubbelt och upp till fyra gånger så mycket av det varumärket som 

konsumenter med endast en aning mindre emotionell koppling till varumärket. Det har 

visat sig att de varumärken som är marknadsledande i många fall är de som har uppnått 

starka emotionella kopplingar till störst andel konsumenter i relation till sina 

konkurrenter (Hallberg, 2003). Lojalitet baserad på emotionella band är dessutom svår 

för konkurrenter att kopiera vilket gör det till en potentiell konkurrensfördel (Palmer, 

Beattie & Beggs, 2000). 

 

Enligt Dick och Basu (1994) är äkta lojalitet endast möjlig att uppnå när både de 

emotionella och kognitiva dimensionerna möts. Den kognitiva komponenten av lojalitet 

innebär att preferenser för varumärken kommer från rationellt beslutsfattande och 

utvärdering av köp (Bloemer & Kaspar, 1995). Den refererar till uppfattningar och åsikter 

om ett specifikt objekt (Ajzen, 2001), i kontrast till den emotionella komponenten som 

styrs av känslor (Härtel & Bennett, 2010). Enligt Roberts (2005) innefattar ett 

köpbeteende både den kognitiva och emotionella aspekten på så sätt att konsumenter 

söker efter rationella anledningar till sina köp, för att sedan ta ett emotionellt beslut. 

  

I uppbyggandet av varumärkeslojalitet har det visat sig att reklam och annan typ av 

marknadskommunikation spelar en stor roll då den påverkar konsumenters attityder till 

och känslor för varumärket. De varumärken som i högst grad har uppnått detta via reklam 

är dock de som kan argumenteras ha gjort det med en konstant aggressiv utbredning i 

media över en längre tid. Dessa märken innefattar bland annat Coca-Cola, McDonald’s och 

Nike. För mindre varumärken utan samma resurser och utan möjlighet att investera i 

massmarknadsföring eller som inte har viljan att anta den strategin kan ett 

lojalitetsprogram som bygger ett emotionellt engagemang vara en lösning för att nå en 

högre position på marknaden. Detta har visat sig vara ett framgångsrikt koncept för bland 

annat Tesco i Storbritannien. (Hallberg, 2003) 

 

Lojalitetsprogram är en marknadsföringsstrategi som sedan tidigt 1990-tal har använts 

av företag för att erbjuda kunder incitament i utbyte mot återkommande köp (Roehm, 

Pullins & Roehm, 2002). De är utvecklade som verktyg för att utveckla och förstärka 

kundlojalitet (Rosenbaum, Ostrom & Kuntze, 2005). På senare tid har användningen av 

dessa program ökat markant och storskaliga program har implementerats av företag i 

olika branscher över hela världen (Gómez, Arranz & Cillán, 2006). Lojalitetsprogram kan 

erbjuda fördelar för företag varav bland annat möjligheten att identifiera lojala kunder i 

databaser har blivit väl dokumenterad i litteratur (Gómez et al., 2006). 

 

Majoriteten av lojalitetsprogram mäter och belönar dock bara antal återkommande köp 

och frekvensen av dem (Sharp & Sharp, 1997). Detta behöver däremot inte betyda att det 

finns en äkta lojalitet; det kan istället vara så att konsumenter är lojala till programmet 

snarare än till varumärket (Bejou & Palmer, 1998). Återkommande köp ses ofta som 

synonymt med ett framgångsrikt resultat av lojalitetsprogram men det bör inte förväxlas 
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med det övergripande målet av kundlojalitet och dess finansiella fördelar (Hallberg, 

2003). Studier visar att emotionell lojalitet är en viktig del i lojalitetsskapande, men hur 

detta kan drivas genom lojalitetsprogram kräver fortfarande mer efterforskning 

(Hallberg, 2003), likaså inom vilka olika branscher det är viktigt med emotionell 

respektive rationell lojalitet eftersom detta kan variera mellan produkter och tjänster 

(Härtel & Bennett, 2010). Tidigare studier har också fokuserat på ett strategiskt 

företagsperspektiv (Smith & Sparks, 2009), medan denna uppsats undersöker attityder 

från ett konsumentperspektiv. 

 

 

1.1 Problemformulering 

 

Frågan om huruvida lojalitetsprogram skapar lojalitet eller inte är under ständig 

diskussion för marknadsförare (Hallberg, 2003). Detta ifrågasätts framförallt när 

programmen är utformade endast för att uppmuntra till retention som i sig inte anses 

skapa någon underliggande och stabil lojalitet (Dick & Basu, 1994). Lojalitetsprogram 

bygger ofta på belöningar som grundar sig på kundens tidigare köp (Hallberg, 2003) och 

dessa belöningar riskerar att endast skapa tillfällig lojalitet (Jones & Taylor, 2007). 

 

Att driva lojalitetsprogram kan innebära omfattande investeringskostnader (McCall & 

Voorhees, 2010) och det tar ofta flera år innan ett företag får någon avkastning på den 

investering ett lojalitetsprogram innebär (Evans, Jamal & Foxall, 2008). Det kan dessutom 

vara svårt att mäta de finansiella resultaten av dessa program (Palmer et al., 2000). 

Samtidigt känner sig många företag tvingade att tillhandahålla lojalitetsprogram då 

konkurrenterna gör det (McCall & Voorhees, 2010), detta eftersom en lansering av ett 

lojalitetsprogram kan skapa en konkurrensfördel hos kundsegment som attraheras av 

program hos konkurrerande varumärken (Palmer et al., 2000). När varumärken börjar 

följa konkurrenters strategier och skapar snarlika program blir det dock en norm inom 

branschen och inte längre något som differentierar dem (Palmer et al., 2000). 

 

Hallberg (2003) menar att många företag använder lojalitetsprogram baserade på 

rationella faktorer med belöningar och bortser då från konsumenters emotionella 

drivkrafter. Sambandet mellan de rationella och emotionella komponenterna kan variera 

till stor del mellan olika branscher och olika produktkategorier (Uncles, Downing & 

Hammond, 2003). För att öka försäljningen av ett varumärke bör dock en förståelse av 

det emotionella engagemanget och hur det påverkar konsumenters köpbeteende finnas 

(Uncles et al., 2003). 

  

Den ökade frekvensen har bidragit till att effektiviteten av lojalitetsprogram fått stor 

uppmärksamhet (Chaabane & Volle, 2010). Empirisk forskning kring lojalitetsprogram 

tenderar dock att fokusera på fördelarna utifrån ett företagsperspektiv (Bolton, Kannan 

& Bramlett, 2000; Lewis, 2004). Chaabane och Volle (2010) valde därför att i sin studie 
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fokusera på de fördelar som konsumenter upplever av medlemskap i lojalitetsprogram. 

Resultatet i Chaabane och Volles (2010) studie visade dock endast på specifika fördelar 

kopplade till detaljhandeln. Vidare finns därför utrymme för framtida forskning att 

studera aktualiteten mellan olika produkt- och servicekategorier (Chaabane & Volle, 

2010). 

 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att mäta attityder till lojalitetsprogram genom att undersöka de 

faktorer som lojalitetsprogram karakteriseras av vilka kan innebära emotionella 

respektive kognitiva fördelar för konsumenterna. Syftet är också att undersöka vilka 

samband som finns mellan dessa faktorer och konsumenters lojalitet till företag samt hur 

sambanden skiljer sig mellan olika branscher. Studien avser att bidra med ökad förståelse 

för konsumenters upplevelser av emotionella respektive kognitiva faktorer som erbjuds 

i lojalitetsprogram och hur dessa faktorer är kopplade till lojalitet. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

• Hur upplever konsumenter emotionella respektive kognitiva faktorer i 

erbjudanden som delges via företags lojalitetsprogram? 

• Vad har upplevelserna av de olika faktorerna i lojalitetsprogram för samband med 

konsumenternas lojalitet till varumärket? 

• Hur skiljer sig dessa samband mellan olika branscher? 
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2. Teori 
 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som legat till grund för 

undersökningen. Den första delen behandlar kundlojalitet och inleds med tidigare forskning 

och definitioner, för att sedan beskriva den modell som använts för mätningar av 

kundlojalitet i denna uppsats. Vidare beskrivs modellens två huvudkomponenter 

attitydmässig och beteendemässig lojalitet. Därefter följer teorin om konceptualisering av 

upplevda fördelar som innefattar de tre dimensionerna utilitarism, hedonism och 

symbolism. Dessa dimensioner möjliggör för analysen av emotionella respektive kognitiva 

faktorer i lojalitetsprogram. Kapitlet avslutas med en sammanfattande modell av teorierna 

och dess kopplingar till syftet. 

 

 

2.1 Kundlojalitet 

 

Hur kundlojalitet definieras varierar i litteraturen men vad många forskare inom området 

har gemensamt är att de förklarar processen utifrån ett beteendemässigt perspektiv 

(Oliver, 1999). Exempelvis har lojalitet tidigare beskrivits som återkommande 

köpbeteende eller relativ volym av återkommande köp av samma varumärke (Tellis, 

1988). Newman och Werbel (1973) definierade lojala konsumenter som de som 

återkommande köper av ett varumärke, bara kan tänka sig det varumärket och som inte 

gör någon informationssökning bland relaterade varumärken. Problemet med dessa 

typer av definitioner är att de bara tar hänsyn till vad konsumenter gör och ingen av dem 

berör den psykologiska meningen av lojalitet (Oliver, 1999). 

 

Lojalitet beskrivs av Oliver (1999) som ett djupgående engagemang för att 

återkommande köpa en föredragen produkt eller service konsekvent i framtiden, och 

därmed orsaka repetitivt återkommande köp, oavsett influenser och utan att 

marknadsföringsåtgärder kan påverka byte av varumärke. Oliver (1999) beskriver också 

en konsument som innerligt önskar återkommande köpa en produkt eller service och inte 

någon annan. Att konsumenter eftersöker enbart ett varumärke är enligt Oliver (1999) 

ett intressant beteende då den globala konkurrensen borde möjliggöra för konsumenter 

att snabbt byta när ett bättre erbjudande dyker upp (Oliver, 1999). Jacoby och Chestnut 

(1978) var tidiga med att undersöka den psykologiska meningen av lojalitet i ett försök 

att skilja den från de beteendemässiga definitionerna. 

 

Vissa studier inom lojalitet delar fortfarande inte upp lojaliteten i olika former, men för 

att undersöka skillnader mellan olika dimensioner kan den kategoriseras (Cheng, 2011). 

Lojalitet kan delas in i två alternerande former, nämligen beteendemässig och 

attitydmässig lojalitet (Knox, 1996; O’Malley, 1998; Kumar, Shah & Venkatestan, 2006; 

Jones & Taylor, 2007; Bove, Pervan, Beatty & Shiu, 2009). Detta är den vanligaste 
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klassificeringen av lojalitet (Cheng, 2011; Garland & Gendall, 2004). Enligt Dick och Basu 

(1994) finns ett tydligt samband mellan attityd och beteende inom lojalitet vilket gör att 

mätningar inom området som enbart undersöker attityd eller beteende utan hänsyn till 

den andra komponenten blir bristfälliga. Ytterligare forskare (Baldinger & Rubinson, 

1996; Day, 1969; Jacoby & Chestnut, 1978; Keller, 1993) har också ifrågasatt om det är 

lämpligt att definiera lojalitet genom att endast utgå från ett beteendemässigt perspektiv 

eftersom återkommande köp kan orsakas av andra faktorer än lojalitet. I denna uppsats 

utförs mätningar av kundlojalitet baserade på Dick och Basus lojalitetsmodell (1994) 

vilken innefattar både konsumenters relativa attityd och deras beteende. 

 

 

2.2 Dick och Basus lojalitetsmodell 

 

Hur ett återkommande köpbeteende kan kopplas till lojalitet har diskuterats omfattande 

i litteratur och forskning (Bove & Johnson, 2009). Day (1969) var först med att 

introducera det tvådimensionella konceptet av lojalitet vilket innebär att en genuint lojal 

konsument måste ha en positiv attityd till ett varumärke utöver att återkommande handla 

av det. Dick och Basu (1994) utvecklade konceptet och föreslog att relativ attityd bör 

värderas betydligt högre än enbart attityd, eftersom det inte bara mäter konsumenters 

uppfattningar av ett varumärke utan också attityder i jämförelse med konkurrerande 

eller alternativa varumärken. Baldinger och Rubinson (1996) samt Oliver (1997) har 

också poängterat att genuin lojalitet innefattar både ett konsekvent köpmönster av ett 

specifikt varumärke över tid och en positiv attityd till varumärket. 

 

För att erhålla ett återkommande köpbeteende från konsumenter krävs enligt Jensen 

(2011) en förståelse för hur sambandet med relativ attityd påverkar konsumenters 

lojalitet. För dessa typer av mätningar har Dick och Basu (1994) utvecklat en 

tvådimensionell lojalitetsmodell som identifierar fyra typer av konsumenter. I modellen 

är lojalitet konceptualiserat som en relation mellan relativ attityd till ett varumärke, 

företag eller en butik och ett återkommande beteende (Jensen, 2011).  

   

 
Figur 1. Dick och Basus lojalitetsmodell. Egen bearbetning. 
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“Ingen lojalitet” karakteriseras av konsumenter som har en låg relativ attityd kombinerat 

med inga eller ett mycket lågt antal återkommande köp. I denna kategori är frekventa 

byten mellan varumärken vanligt vilket i de flesta fall tros bero på yttre faktorer såsom 

kampanjer hos konkurrerande alternativ. “Falsk lojalitet” uppstår när konsumenter 

frekvent handlar av ett varumärke men inte har en relativ eller positiv attityd till det 

specifika varumärket. Eftersom konsumenter med falsk lojalitet inte föredrar varumärket 

framför dess konkurrenter byter även denna kategori lätt till ett annat varumärke. 

Konsumenter som däremot har en stark attityd till eller preferens för ett varumärke men 

inte gör några, eller ett mycket begränsat antal, köp av det varumärket har en “latent 

lojalitet”. En positiv relativ attityd kombinerat med ett lågt antal återkommande köp kan 

bero på olika faktorer. Exempelvis kan konsumenter som emellanåt handlar sina 

matvaror i olika butiker inte alltid ha möjlighet att välja det varumärke de föredrar. 

“Genuin lojalitet” uppstår när konsumenter har en stark relativ attityd i kombination med 

ett starkt återkommande köpbeteende. Lojala konsumenter anses vara mindre 

påverkansbara för yttre faktorer, mindre motiverade att söka efter alternativ, mindre 

mottagliga för marknadsföringsåtgärder från konkurrerande företag och de kommer mer 

troligt sprida ett positivt budskap vidare. (Dick & Basu, 1994) 

 

Dick och Basus lojalitetsmodell har tillämpats av flertalet forskare för studier inom 

kundlojalitet och har ansetts som ett lämpligt mätverktyg av bland annat Jensen (2011) 

och Bove och Johnson (2009). Samtidigt har modellen blivit kritiserad av Garland och 

Gendall (2004) för att sambandet mellan attityd och beteende inte ger indikationer för att 

avgöra framtida lojalitet. De fyra kategorierna av lojalitet har dock funnit empiriskt stöd i 

studier av bland annat Magi (1999) och Pritchard och Howard (1997). 

 

 

2.3 Attitydmässig lojalitet 

 

En attityd handlar om benägenheten att reagera konsekvent på en påverkande faktor 

(Evans et al., 2008) och omfattar en konstant kombination av bland annat emotionella och 

kognitiva processer utifrån individens tillvaro (Louden & Bitta, 1993). Attityd är en av 

komponenterna i konsumentens reaktion på marknadsföringsaktiviteter och personens 

attityd påverkar hur öppen denna är för att ta emot ett budskap (Evans et al., 2008). 

Tidigare komponenter i reaktionskedjan som påverkar konsumentens attityd är bland 

annat uppfattning och kunskap beträffande exempelvis ett varumärke (Evans et al., 

2008). Den attityd som sedan formas avgör konsumentens beteende och lojalitet (Evans 

et al., 2008; Noordhoff, Pauwels, Odekerken-Schro, 2004). Attitydmässigt lojala kunder är 

i sin tur mindre mottagliga för negativ information gällande det aktuella varumärket än 

icke lojala kunder (Gremler & Brown, 1999). 

 

De kognitiva och emotionella aspekterna av en attitydmässig lojalitet är nödvändiga att 

betrakta för att förstå vilka faktorer som påverkar kunders lojalitet och dessa påverkar i 
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sin tur den beteendemässiga lojaliteten (Noordhoff et al., 2004). Enligt Gómez et al. 

(2006) är lojalitet som endast fokuserar på återkommande köp mindre gynnsamt för ett 

företag och de anser därför att fokus bör finnas i att förstå attityden. 

 

 

2.3.1 Emotionell lojalitet 

 

Emotionell lojalitet handlar om konsumenters psykologiska preferenser för varumärken 

och är en del av den attitydmässiga lojaliteten (Härtel & Bennett, 2010). Hallberg (2003) 

menar på att de flesta marknadsförare skulle definiera lojalitet som ett känslomässigt 

engagemang till ett varumärke som resulterar i en hög nivå av varumärkespreferens och 

fortsatt köpbeteende. 

 

Studier av känslor i marknadsföring inleddes på 1950-talet när forskare lade stort fokus 

på emotionella dragningskrafter (Dichter, 1960; Martineau, 1957). Däremot avstannade 

denna forskning i nästan två decennier då studier inom marknadsföring tenderade att 

följa teorier om informationsbearbetning som såg konsumenter som beslutsfattare som 

sökte efter och utvärderade information för att ta köpbeslut (Holbrook & O’Shaughnessy, 

1984). Studier av känslors roll i marknadsföring ökade under sent 1970-tal men den 

forskningen fokuserade främst på reklambranschen och känslor kopplade till reklam 

(Härtel & Bennett, 2010). På 1990-talet blev intresset för känslor inom 

konsumentbeteende allt tydligare (Ruth, Otnes, Tuncay & Kulkarni, 2007) för att på 2000-

talet sprida sig även till servicemarknadsföring (Chebat & Slusarczyk, 2005). Enligt Härtel 

och Bennett (2010) finns dock ännu ingen utbredd forskning på känslor kopplat till 

varumärkeslojalitet, framförallt inte i relation till begreppet emotionell lojalitet. 

 

Hallberg (2003) belyser att lojalitetsprogram med fördel kan användas för att bygga 

emotionellt engagemang till ett varumärke och inte endast med syftet att skapa 

återkommande köp. Vikten av att bygga emotionell lojalitet grundar Hallberg (2003) på 

en analys gjord på mer än 600,000 konsumenter som påvisade att ju högre den 

emotionella lojaliteten är till ett varumärke, desto fler köp gör konsumenten. Genom att 

endast fokusera på återkommande köp riskerar lojaliteten att bli större till programmet i 

sig, snarare än till varumärket. Emotionell lojalitet kan istället skapa större lojalitet till 

varumärket och är samtidigt en pådrivande faktor av beteendemässig lojalitet. (Hallberg, 

2003) 

 

Förespråkare av den attitydmässiga inriktningen menar på att det är viktigt att stärka 

kundernas emotionella engagemang till ett varumärke för att öka försäljningen (Uncles et 

al., 2003). Genom lojalitetsprogram kan företag interagera med kunder och därmed öka 

det emotionella engagemanget (Uncles et al., 2003). Lojalitetsprogram som syftar till att 

öka en emotionell lojalitet innehåller dock sällan ekonomiska fördelar, istället är dessa 

skapta för att stärka relationen mellan kunden och varumärket (Butscher, 2002). Detta är 
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vanligt hos flygbolag där lojalitetsprogrammen ofta innehåller emotionella fördelar 

(Butscher, 2002). Forskning tyder på att då en kund uppvisar konsekvent nöjdhet till ett 

varumärke är det mer sannolikt att detta är baserat på frekvent nöjdhet från tidigare 

användning än på värdebaserade övertygelser (Dall’Olmo Riley, Ehrenberg, Castleberry, 

Barwise & Barnard, 1997). Vidare menar Dall’Olmo Riley et al. (1997) på att vid 

rutinmässiga och vardagliga inköp är det mindre nödvändigt att lyfta fram värdebaserade 

övertygelser gentemot varumärket. Vid dessa inköp är det istället viktigt att övertyga 

kunden om att produkten håller det den lovar (Dall’Olmo Riley et al. 1997). 

 

 

2.3.2 Kognitiv lojalitet 

 

Kognitiv lojalitet är enligt Oliver (1999) den första fasen av den attitydmässiga lojaliteten. 

Den kognitiva lojaliteten kan beskrivas som solidaritet till ett varumärke utifrån tankar 

och åsikter (Härtel & Bennett, 2010), baserat på tillgänglig information från kundens egna 

kunskap och upplevelse samt andra kunders erfarenheter (Oliver, 1999). Informationen 

som kunden grundar sina åsikter på kan vara faktorer som handlar om pris och kvaliteten 

på produkten (Blut, Evanschitzky, Vogel & Ahlert, 2007). Sedan utvecklas lojaliteten 

genom att kunden jämför konkurrenternas produkter och erbjudanden (Oliver, 1999; 

Han & Back 2008; Polo & Sesé, 2009). Informationen och upplevelsen från denna fas 

lägger därför grunden till att varumärket sedan väljs framför andra varumärken (Oliver, 

1999; Harris & Goode, 2004). 

 

Blut et al. (2007) menar på att den kognitiva lojaliteten endast fokuserar på de fördelar 

som finns med ett visst erbjudande och inte på själva varumärket bakom erbjudandet. 

Oliver (1999) lyfter vidare fram att den kognitiva fasen därför riskerar att skapa en svag 

form av lojalitet. Då fokus främst inte rör varumärket gör det att denna typ av lojalitet 

även är svagare då kunden riskerar att byta till ett annat varumärke så fort ett 

förmånligare erbjudande dyker upp (Blut et al. 2007). 

 

Medan emotionell lojalitet har en känslomässig inriktning (Hallberg, 2003) omfattar den 

kognitiva lojaliteten en konsuments tankar och övertygelser baserat på fakta (Back & 

Parks, 2003) och funktionella aspekter av kvalitet (Han & Back, 2008). Kognitiv lojalitet 

involverar konsumenters rationalitet samt utvärdering av fördelar och konkurrerande 

erbjudanden innan genomförandet av ett köp (Caruana, 2003). 

 

Via lojalitetsprogram kan ett företag bakom ett varumärke påverka kunderna i en positiv 

riktning och möjliggöra överträffande av förväntningar genom olika erbjudanden eller 

belöningar (Zakaria, Rahman, Othman, Yunus, Dzulkipli & Osman, 2014). Samtidigt måste 

företaget ta hänsyn till kundens tidigare erfarenheter och upplevelser av varumärket 

(Brunner, Stöcklin & Opwis, 2008). Kundernas erfarenhet ökar ofta över tid och därför 
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bör företaget vara medvetet om den långsiktiga relationen till kunderna vid utformandet 

av ett lojalitetsprogram (Brunner et al., 2008). 

 

 

2.4 Beteendemässig lojalitet 

 

Beteendemässig lojalitet kan beskrivas som en upprepad benägenhet att köpa ett visst 

varumärke och grundas således på upprepade köp och köpfrekvens (Ball, Coelho & 

Machás, 2004). Beteendemässig lojalitet förstärks av emotionell lojalitet, vilket innebär 

att om konsumenten tycker om ett visst varumärke kommer denna även att köpa mer av 

varumärket (Hallberg, 2003). Beteendemässig lojalitet är dock inte en exakt motsvarighet 

av emotionell lojalitet utan ökar istället gradvis vid högre emotionell lojalitet till ett 

varumärke (Hallberg, 2003). Det går heller inte att fullständigt reflektera beteendemässig 

lojalitet utifrån konsumentens attityd och emotionella lojalitet då ett antal andra faktorer 

kan påverka detta. Beteendet kan påverkas av enskilda omständigheter, individuella 

karaktärsdrag eller aktuell inköpssituation såsom produkttillgänglighet (Uncles et al., 

2003). En stark inställning till ett varumärke kan därför endast ge en vag föreställning om 

huruvida varumärket kommer att köpas vid nästa inköpstillfälle och återspeglar därför 

inte direkt den beteendemässiga lojaliteten. Likaså poängterar Dick och Basu (1994) att 

beteendemässig lojalitet inte enskilt kan förklara en konsuments genuina lojalitet till ett 

varumärke. 

 

Uncles et al. (2003) menar på att beteendemässig lojalitet bygger på tillfredsställande 

erfarenheter av ett varumärke, men med ett svagt engagemang. Vanligtvis uppvisas 

beteendemässig lojalitet genom delad lojalitet till ett färre antal varumärken (Uncles et 

al., 2003). Förespråkare av detta synsätt menar på att beteendemässigt lojala kunder kan 

delta i lojalitetsprogram, men att de också påverkas mindre av dessa program än 

exempelvis emotionellt lojala kunder (Dowling & Uncles, 1997). 

 

Beteendemässigt lojala kunder är inte intresserade av känslomässiga förbindelser och 

har heller inte svårt för att byta till ett annat varumärke om missnöje uppstår (Dahlén, 

2002). Samtidigt gör denna typ av kund ofta inköp baserat på vanor och kan därför 

uppleva stor ansträngning vid byte av ett varumärke då denna måste bryta en vana och 

skapa en ny (Dahlén, 2002). En kunds beteendemässiga lojalitet till ett varumärke 

behöver därför inte betyda att kunden föredrar ett varumärke framför andra inom samma 

produktkategori då återkommande köp ofta beror på vanor (Dick & Basu, 1994). 
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2.5 Sammanfattande modell av lojalitet 

 

Modellen visar lojalitet nedbruten i dess olika komponenter. Emotionell respektive 

kognitiv lojalitet är placerade enligt Ajzens (2001) teori om att dessa komponenter 

samspelar till skillnad från Olivers (1999) teori om att kognitiv och emotionell lojalitet 

uppnås i steg följda av varandra, där kognitiv lojalitet alltid kommer först. 

 

 
Figur 2. Sammanfattande modell av de olika dimensionerna av lojalitet. Egen bearbetning. 

 

 

2.6 Konceptualisering av upplevda fördelar 

 

Konsumenters upplevda fördelar av ett lojalitetsprogram är ett resultat av den erfarenhet 

och de värden kunden uppfattat vid tidigare användning av programmet (Holbrook, 1996; 

Keller, 1993). Denna erfarenhet baseras på vad programmet kunde göra eller erbjuda 

medlemmarna och hur kunden upplevde detta (Chaabane & Volle, 2010). Tidigare 

erfarenhet av ett lojalitetsprogram innefattar dels exponering, vilket innebär att kunden 

förses med en fördel efter ett visst antal köp, dels själva användandet av denna fördel 

(Chaabane & Volle, 2010). De upplevda fördelarna som kunden uppnår genom sitt 

medlemskap i ett lojalitetsprogram kan delas in i de tre dimensionerna utilitaristiska, 

hedonistiska och symboliska fördelar (Chaabane & Volle, 2010). 

 

 

2.6.1 Utilitaristiska fördelar 

 

Ett utilitaristiskt synsätt kan beskrivas som nyttobetonat, med en praktisk inriktning där 

hänsyn tas till konsekvenserna av en handling (NE, 2017a; Babin, Darden & Griffin, 1994). 

I kontexten av ett lojalitetsprogram innefattar utilitaristiska fördelar bland annat 
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monetära besparingar och fördelar som leder till bekvämlighet för kunden (Bolton, 

Lemon & Verhoef, 2004; Johnson, 1999). Dessa fördelar omfattar ett händelseförlopp som 

genererar kundvärde från början till slut (Babin et al. 1994). I ett lojalitetsprogram kan 

dessa fördelar uppstå då kunden blir medlem i ett program för att kunna utnyttja de 

fördelar som förväntas uppstå vid ett medlemskap (Chaabane & Volle, 2010). Kundens 

upplevelse av ett lojalitetsprogram baseras sedan på hur väl fördelarna motsvarar de 

förväntningar kunden hade vid inträde i programmet (Chaabane & Volle, 2010). 

 

Utilitaristiska fördelar är främst funktionella och kognitiva aspekter som baseras på 

motivation av trygghet och materiella attribut (Chaabane & Volle, 2010). Exempel på 

utilitaristiska fördelar i lojalitetsprogram kan vara återbetalning och kuponger som 

kunden får genom regelbundna köp (Chaabane & Volle, 2010). Utilitaristiska fördelar kan 

även baseras på kundens tidigare inköp och insamlande av kunddata för att skapa 

personliga erbjudanden (Chaabane & Volle, 2010). Det finns dock delade uppfattningar 

från konsumenternas perspektiv om huruvida detta uppskattas eller inte. Evans, Jamal 

och Foxall (2008) lyfter fram att en del konsumenter kan uppleva detta som 

integritetskränkande och en del konsumenter ställer sig därför negativa till detta. 

 

Peterson (1995) menar på att just monetära besparingar är motivationen då kunder 

ansluter sig till flygbolags lojalitetsprogram. Vidare menar Smith och Sparks (2009) att 

företag inom detaljhandeln tenderar att fokusera på att uppmuntra återkommande 

köpbeteende genom poängsystem som också är kopplat till utilitaristiska fördelar. 

 

Fastän utilitaristiska fördelar i lojalitetsprogram inte bygger på ett emotionellt värde 

menar Aaker (1996) att de flesta funktionella fördelarna ofta leder till emotionella 

fördelar. Emotionella fördelar i lojalitetsprogram är däremot typiska för hedonistiska 

fördelar, vilket beskrivs i nästa avsnitt. 

 

 

2.6.2 Hedonistiska fördelar 

 

Hedonism handlar om att människans främsta mål med sina handlingar är att uppnå lust 

och lycka för egen del (NE, 2017b) som vidare skapar värde som leder till personliga 

fördelar (Hirschman & Holbrook, 1982). Medan utilitarismen utgår från ett realistiskt 

synsätt har hedonistiska fördelar en emotionell utgångspunkt (Hirschman & Holbrook, 

1982). Hedonistiska fördelar drivs på av förväntningar som kan ge ett personligt värde 

och innefattar ofta inköp relaterade till nöje (Arnold & Reynolds, 2003). Hedonistiska 

fördelar har ett samband med en ökad beteendemässig lojalitet (Babin & Attaway, 2000) 

och är ett resultat av ett undersökande beteende (Baumgartner & Steenkamp, 1996). 

Typiska produkter som inhandlas med intentionen att uppnå hedonistiska fördelar är 

innovativa och trendiga produkter som drivs av nyfikenhet och informationssökande 

(Arnold & Reynolds, 2003; Baumgartner & Steenkamp, 1996). 
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I ett lojalitetsprogram har hedonistiska fördelar en underhållande och utforskande 

dimension, som innebär att individen vill upptäcka och testa nya produkter och tjänster 

(Arnold & Reynolds, 2003). Dessa fördelar återspeglas ofta i kampanjerbjudanden som 

kan leda till unika upplevelser som kunden endast kan nå via sitt medlemskap (Tauber, 

1972). Samtidigt menar Tauber (1972) att inköp i sig kan vara ett nöje och innebära en 

social upplevelse för konsumenten. På samma vis menar Chaabane och Volle (2010) att 

det för konsumenter kan upplevas som ett nöje i sig att vara med i ett lojalitetsprogram 

på grund av aktiviteterna som detta kan leda till. 

 

Hedonistiska faktorer kan sedermera associeras med shopping samt användning av 

media och ökar vidare även den beteendemässiga lojaliteten (Arnold & Reynolds, 2003; 

Babin & Attaway, 2000; Babin et al. 1994). Hedonistiska faktorer grundar sig också i viljan 

av att ta del av nya trender (Arnold & Reynolds, 2003; Baumgartner & Steenkamp, 1996) 

vilket exempelvis konsumenttidningar eller direktreklam kan uppfylla i ett 

lojalitetsprogram (Chaabane & Volle, 2010). 

 

 

2.6.3 Symboliska fördelar 

 

Symbolism utgör en symbol för något men saknar ett reellt värde (NE, 2017c) och utgår 

från immateriella och ofta icke produktrelaterade attribut (Chaabane & Volle, 2010). 

Symboliska fördelar har sin bakgrund i behovet av personligt uttryck och strävan efter 

socialt godkännande (Keller, 1993). Det kan även handla om att individen vill uppnå högre 

status och känslan av särskild behandling (Chaabane & Volle, 2010). Bakgrunden till 

lojalitetsprogram med symboliska fördelar är att öka uppfattningen om de sociala 

fördelarna som ett medlemskap kan innebära (Liebermann, 1999). Dessa fördelar kan 

vidare innefatta upplevelsen av att vara en del av en privilegierad kundgrupp och att 

kunden upplever att denna delar de värderingar som associeras med varumärket (Muniz 

& O’Guinn, 2001).  

  

Lojalitetsprogram som tillhandahåller symboliska fördelar syftar till att erbjuda möjlighet 

till differentiering och känslan av en annan behandling gentemot icke medlemmar av 

programmet (Gordon, McKeage & Fox, 1998). Dessa lojalitetsprogram fokuserar alltså 

inte bara på produkten utan även upplevelsen av ägandeskap och konsumtion 

(McAlexander, Schouten & Koenig, 2002). 

 

En symbolisk fördel innefattar sällan materiella attribut (Chaabane & Volle, 2010), i stället 

finns fördelarna i känslan av att vara med i ett lojalitetsprogram och upplevelsen av att 

erbjudas bättre service (Beatty, Mayer, Coleman, Reynolds & Lee, 1996). Att lyfta fram en 

känsla genom medlemskap i ett lojalitetsprogram är vanligt hos flygbolag men även hos 

återförsäljare av bilar som ofta lyfter fram dessa fördelar i sina lojalitetsprogram 

(Butscher, 2002). 
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2.7 Sammanfattande modell 

 

Modellen kopplar samman de två huvuddelarna av uppsatsens syfte med de olika 

komponenterna i den teoretiska referensramen och utgör vidare ramen för analysen. De 

två cirklarna i bilden representerar syftets huvuddelar - upplevda fördelar i 

lojalitetsprogram och lojalitet. De två pilarna illustrerar de eventuella sambanden dem 

emellan, det vill säga hur upplevda fördelar i lojalitetsprogram kan kopplas till 

konsumenters lojalitet till företagen. För mätningar av lojalitet används Dick och Basus 

lojalitetsmodell där attitydmässig och beteendemässig lojalitet är de två 

huvudkomponenterna. Attitydmässig lojalitet kan delas in i emotionell respektive 

kognitiv lojalitet. För mätningar av upplevda fördelar i lojalitetsprogram används en 

konceptualisering av upplevda fördelar som inkluderar de tre dimensionerna symboliska, 

hedonistiska och utilitaristiska fördelar. Dessa används för att mer djupgående analysera 

emotionella respektive kognitiva faktorer i lojalitetsprogram. Symboliska och 

hedonistiska fördelar kan kopplas till emotionell lojalitet och utilitaristiska fördelar kan 

kopplas till kognitiv lojalitet. 

 

 
Figur 3. Sammanfattande modell. Egen bearbetning. 
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3. Metod 
 

I följande kapitel presenteras metodval och tillvägagångssätt för studien. I den första delen 

beskrivs den vetenskapliga ansats som har tillämpats för att kunna uppfylla uppsatsens syfte 

och besvara frågeställningarna. Sedan följer en beskrivning av bakgrunden till 

undersökningens syfte och valet av en deduktiv ansats för den teoretiska referensramen 

samt en operationalisering av frågeställningarna till enkäten. 

 

3.1 Undersökningsdesign 

 

För att kunna mäta effekten av lojalitetsprogram och sambandet mellan konsumenters 

lojalitet till varumärken har en kvantitativ undersökning genomförts. En kvantitativ 

undersökning behandlar statistiska förhållanden i samhället (Bryman & Bell, 2013) och 

används med fördel för att nå ut till en stor grupp människor (Lindfors, 1993). I en 

kvantitativ undersökning finns möjligheten att studera attitydmässiga variabler 

(Lindfors, 1993) och individers beteenden (Bryman & Bell, 2013). Eftersom syftet och 

frågeställningarna i uppsatsen behandlar konsumenters lojalitet utifrån attityd och 

beteende lämpade sig därför denna metod bra. 

 

Enkäter är den metod som oftast används för att samla in data vid en kvantitativ 

undersökning (Holme & Solvang, 1997) då dessa går att distribuera i stort antal och under 

en kort tidsperiod (Bryman & Bell, 2013). Tillämpningen av enkäter som 

undersökningsmetod i uppsatsen passade därför bra då syftet var att ta fram ett resultat 

och dra slutsaster utifrån ett större antal konsumenter under en begränsad tidsperiod. 

Detta skiljer sig från en kvalitativ undersökning, som ofta går ut på att färre individer 

studeras i en viss situation, där det även är svårare att få ut ett generaliserbart resultat 

utifrån en population (Bryman & Bell, 2013). 

 

Enkäten som utformades för undersökningen tar upp frågor där respondenten ska 

uppskatta sin personliga attityd och beteende utifrån en Likertskala. För att ett resultat 

ska bli reellt och representativt är det således av stor vikt att respondenten svarar ärligt 

utifrån dennas verkliga attityd- och beteendemönster. Studier utförda av Sudman och 

Bradburn (1982) visade på att enkäter är ett bättre tillvägagångssätt än exempelvis 

personliga intervjuer vid frågor som riskerar att ge denna typ av missvisande svar. Svaren 

vid enkäter tenderar därför att vara ärligare då respondenten inte behöver svara inför 

andra människor och då kan behålla sin anonymitet (Bryman & Bell, 2013). Enkäter 

valdes dels för att nå ut till ett stort antal respondenter, men även för att erhålla ärliga 

svar med en minimerad risk för att respondenten anger ett svar för att ge en mer positiv 

bild av sig själv. 
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Ett problem som kan uppstå vid användning av enkäter är den ökade risken för bortfall 

(Bryman & Bell, 2013). Det finns också en problematik med att dela ut enkäter via internet 

då det inte går att garantera att den som svarat på enkäten utgivit sig för att vara den 

uttänkta personen (Bryman & Bell, 2013). För att minska bortfallet och öka validiteten i 

undersökningen administrerades därför enkäten på två sätt, dels via en webbaserad 

enkät, dels en i fysisk form som delades ut direkt till respondenterna. Den webbaserade 

möjliggjorde en större kvantitet, medan enkäten som delades ut i fysisk form användes 

för att öka validiteten i undersökningen. 

 

3.2 Undersökningssyfte 

 

Uppsatsens syfte utformades utefter problemet som ligger till grund för studien, i enlighet 

med Christensen, Engdahl, Grääs och Haglunds (2010) metod. Christensen et al. (2010) 

menar att syften kan utformas som beskrivande, förklarande eller explorativa. Ett 

förklarande undersökningssyfte beskriver situationer där en variabel är en konsekvens 

till eller orsakar ett utfall (Andersen, 2008). I denna uppsats undersöks hur emotionella 

respektive kognitiva faktorer i lojalitetsprogram kan kopplas till lojalitet, vilket gör det 

förklarande undersökningssyftet lämpligt. En förklarande studie syftar också ofta till att 

generalisera utfallet (Andersen, 2008). 

 

3.3 Ansats 

 

Forskningen i denna uppsats utgår från en deduktiv ansats där teorier från befintlig 

forskning används för att utgöra referensramen för problemet som ska undersökas. I den 

deduktiva ansatsen tillämpas sedan denna teori i en situation för att få en ny bild 

(Eriksson & Paul, 1997). I denna undersökning har teoretiska modeller som utvecklats 

inom lojalitet och upplevda fördelar legat till grund för den teoretiska referensramen och 

frågeställningarna till enkäten. 

 

3.4 Urval 

 

I denna studie tillämpades ett icke-sannolikhetsurval bestående av ett 

bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval. Enkäten delades ut i två format varav ett var 

webbaserat via Google Formulär och det andra i fysisk pappersform. För den fysiska 

enkäten tillämpades ett bekvämlighetsurval vilket innebar att de tillfrågade 

respondenterna bestod av personer som för tillfället fanns tillgängliga på de platser där 

enkäten delades ut (Bryman & Bell, 2013). Enkäterna delades ut på Mälardalens högskola 

i Västerås och på Stockholms centralstation. Tillvägagångssättet för den webbaserade 
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enkäten bestod av en kombination av ett bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval. 

Enkäten delades initialt som inlägg via respektive författares Facebook-sida. Därefter 

ombads personliga kontakter att dela inlägget vidare till sina kontakter. Detta var ett 

snöbollsurval, vilket enligt Bryman och Bell (2013) innebär att kontakter skapas med ett 

mindre antal respondenter som är relevanta för undersökningen och att dessa sedan 

används för att komma i kontakt med ytterligare respondenter. Enkäten genomfördes i 

en svensk kontext och riktlinjen för insamlade svar på enkäten var 384 stycken vilket är 

ett lägsta krav för ett urval för generaliserbarhet inom en population på cirka 10 miljoner 

människor (The Research Advisors, 2006). Då enkäten enbart riktades till personer över 

18 år var dock inte avsikten att mäta en hel population. Totalt insamlades 433 svar på 

enkäten varav 83 räknades som bortfall, vilket innebar att 350 svar användes för 

analysen.  

 

Respektive val som gjordes för undersökningens insamlingsmetod kan ha påverkat 

resultatet i flera avseenden. I enkäten ombads respondenterna ange det företag vars 

lojalitetsprogram de helst använder. Vilket företag respondenterna valde kan bland annat 

ha påverkats av influenser från platserna där enkätinsamlingen utfördes. Målgruppen på 

Stockholms Centralstation var mer sannolikt resenärer och kan ha influerats av 

närliggande företag i sina val. Majoriteten av respondenterna på Mälardalens högskola 

var troligen studenter och därför kan valen spegla detta genom exempelvis företag som 

erbjuder starkare fördelar för studenter. Respondenter nära varandra kan också ha blivit 

influerade av varandras val. Den webbaserade enkäten bör dock ha nått en större 

spridning av respondenter på olika platser och i varierande situationer. 

 

3.5 Enkätkonstruktion 

 

Enkäten utformades med en layout som skulle se attraktiv ut för att inte upplevas som 

arbetsam att besvara; därmed kunde det välkända problemet med ett stort bortfall 

minimeras. Enligt Dillman (1983) gör en professionell layout att svarsprocenten ökar. 

Detta behöver dock inte betyda att enkäten ska se så kort ut som möjligt, vilket istället 

kan motverka sitt syfte och göra att den ser tät och överfull ut (Dillman, 1983). Istället har 

frågorna, svaren och anvisningarna placerats med en avvägd marginal. I rubriker och 

anvisningar användes i enkäten varierande storlek och snitt på texten för att underlätta 

förståelsen och öka tydligheten. Detta användes dock enligt ett konsekvent mönster, 

vilket enligt Bryman och Bell (2013) är en förutsättning för att detta ska vara lämpligt. 

Frågorna var ordnade med horisontella svarsalternativ, då det fanns ett stort antal frågor 

med samma svarsalternativ och en vertikal utformning tar betydligt större plats. Enligt 

Bryman och Bell (2013) innebär en horisontell utformning risker i att respondenten av 

misstag kan sätta kryss på fel plats och att enkäterna blir svårare att koda. Den 

förstnämnda risken minimerades i enkäten genom att utnyttja utrymme och layout på ett 
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fördelaktigt sätt. Problemet med kodning är inte relevant då den inför analysen skedde 

manuellt och enkäterna inte lästes in av en skanner. 

En annan metod som användes för att göra enkäten tydligare och mer lättbesvarad var 

att enligt Dillmans (1983) rekommendationer skilja mellan öppna och slutna frågor. 

Enkäten innehöll slutna frågor med fasta svarsalternativ bortsett från den för val av 

lojalitetsprogram som var öppen. Slutna frågor valdes för att optimera förståelsen och 

tydligheten samt att underlätta för analysen. En annan anledning var att denna typ av 

frågor ökar jämförbarheten i svaren (Bryman & Bell, 2013) och en del av syftet med 

undersökningen var att kunna jämföra faktorer i lojalitetsprogram med lojalitet. Eftersom 

undersökningen dessutom ämnade undersöka en större grupp konsumenter förenklade 

denna typ av frågor jämförelser och slutsatser. Kodning av svar på öppna frågor innebär 

problem när det handlar om att veta i vilken utsträckning svar faktiskt är jämförbara med 

varandra (Bryman & Bell, 2013). En annan fördel med slutna frågor som ansågs relevant 

för denna undersökning är att de kan klargöra innebörden av frågor för respondenterna 

med beskrivningar av olika svarsalternativ (Bryman & Bell, 2013). Risker med slutna 

frågor är att det kan finnas ord eller begrepp som uppfattas på olika sätt och frågorna kan 

irritera respondenterna om de inte finner något svarsalternativ som passar in på dem 

(Bryman & Bell, 2013). Ett försök att undvika detta har gjorts genom att använda 

beprövade frågor från tidigare forskning samt att använda en skala där respondenten kan 

placera sitt svar i mitten för “vet inte/har ingen åsikt”. 

Ytterligare en komponent i enkäten som syftade till att öka tydligheten är instruktionerna 

inför varje del. Det är viktigt att vara tydlig med vilket sätt respondenterna förväntas 

svara på, eftersom det kan variera mellan att exempelvis sätta ett kryss, stryka under, 

ringa in eller stryka över alternativ som inte stämmer in (Bryman & Bell, 2013). Med 

bakgrund i detta angavs inför varje ny del av frågor hur respondenterna förväntades 

presentera sina svar. 

Enkäten var indelad i tre huvuddelar där den inledande delen innehöll två kontrollfrågor 

för att avgöra om respondenten tillhörde målgruppen för undersökningen. I denna del 

användes överhoppningslogik där svaren “under 18 år” på fråga ett eller “nej/vet ej” på 

fråga två ledde till att undersökningen avslutades efter kontrollfrågorna. Oavsett typ av 

undersökning är det dessutom fördelaktigt att inleda med neutrala och oprovocerande 

frågor (Patel & Davidson, 2011; Eljertsson, 2014). Den andra delen innehöll frågor om 

lojalitetsprogram och olika upplevda faktorer i dessa. Slutligen behandlade enkätens 

tredje del respondenternas lojalitet till varumärket som erbjuder lojalitetsprogrammet. 

Avgränsningen där åldern på respondenterna selekterades till 18 år gjordes på grund av 

att många företag har denna åldersgräns för medlemskap i sina lojalitetsprogram. Således 

var åldern på respondenterna som svarade på enkäten 18 år och äldre. De respondenter 

som svarade på enkäten och var yngre än 18 år eller inte var medlemmar i ett 

lojalitetsprogram räknades som bortfall. 
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För valet av vilket företags lojalitetsprogram som skulle ligga till grund för respektive 

enkät ombads respondenterna skriva namnet på det företag vars lojalitetsprogram de 

helst använder. Detta tillvägagångssätt användes baserat på att undersökningen 

behandlar upplevda fördelar i lojalitetsprogram och det var därför av intresse att 

undersöka ett lojalitetsprogram som av respondenterna upplevs vara användbart eller 

givande.   

I det självadministrativa frågeformuläret användes en femgradig Likertskala för att mäta 

de olika faktorerna. Svarsalternativen i alla frågor bortsett från de inledande 

kontrollfrågorna utformades enligt Bryman och Bells (2013) modell för kodning, där 

svarsalternativen från 1–5 står för “tar helt och hållet avstånd”, “tar delvis avstånd”, “vet 

inte/har ingen åsikt”, “håller delvis med” och “håller helt och hållet med”. En hög poäng 

(5 eller 4) indikerar en hög grad av instämmande, medan en låg poäng (1 eller 2) tyder på 

en låg grad av instämmande. För att minimera risken för missförstånd var alla frågor inom 

samma skala och som behandlade samma ämne grupperade och placerades på samma 

sida av enkäten. Om en fråga radbryts finns risken att respondenterna glömmer bort att 

besvara frågan eller att de svarar missvisande (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.6 Etik 

 

Grundläggande etiska principer inom företagsekonomi togs i beaktande vid utformningen 

av undersökningens enkät. Informationskravet innebär enligt Bryman och Bell (2013) att 

berörda personer ska informeras om den aktuella undersökningens syfte, vilket 

uppfylldes genom den inledande text i enkäten som beskrev bakgrunden till 

undersökningen. Samtyckeskravet, som enligt Bryman och Bell (2013) innebär bland 

annat att respondenterna ska vara medvetna om att deras deltagande är frivilligt, möttes 

genom att alla svarande blev tillfrågade innan undersökningen inleddes. Alla uppgifter 

om deltagare behandlades konfidentiellt och nyttjades enbart för forskningsändamålet 

vilket uppfyller konfidentialitets- och anonymitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman 

& Bell, 2013). 

 

3.7 Analysmetod 

 

För sammanställning av data och för analyser användes en kvantitativ dataanalys med 

statistikprogrammet SPSS. Samtliga frågor som användes för analysen, bortsett från de 

gällande kategori av företag, befinner sig på en ordinalskalenivå då svarsalternativen har 

en stigande grad på en Likertskala. Svaren på frågorna 4 till och med 13 kodades som 1 

(tar helt och hållet avstånd), 2 (tar delvis avstånd), 3 (vet inte / har ingen åsikt), 4 (håller 

delvis med) och 5 (håller helt och hållet med). Respondenternas val av företag, fråga 3, 
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delades in i fyra huvudkategorier och kodades som 1 (flygbolag), 2 (livsmedelsbutiker), 3 

(övrig detaljhandel) och 4 (övriga företag). 

I analysen utfördes både univariata och bivariata analyser. För att studera hur de 

emotionella respektive kognitiva faktorerna upplevs av konsumenter användes univariat 

analys där en variabel analyserades i taget. För detta användes deskriptiv statistik där 

andelen respondenter som svarade på varje alternativ presenterades i procent. 

Medelvärdet av respondenternas svar på respektive påstående togs också fram för att 

underlätta mätningar och jämförelser mellan de olika påståendena. 

För att studera relationer mellan variabler och söka eventuella samband användes 

bivariat analys där två variabler analyserades. I analysen av hur respondenter som tillhör 

olika kategorier av lojalitet enligt Dick och Basus lojalitetsmodell (1994) skiljer sig i 

attityder jämfördes svaren på påståendena om lojalitetsprogram med graden av lojalitet. 

För analyser av de olika typerna av lojalitet selekterades de respondenter som baserat på 

svaren kunde klassificeras i någon av de fyra kategorierna och därefter analyserades 

dessa separat. De två kategorier som analyserades var genuin lojalitet och falsk lojalitet; 

de latent lojala samt de utan lojalitet analyserades inte på grund av det låga antalet 

svarande inom dessa kategorier. Som genuint lojal klassades de respondenter som svarat 

alternativ 5 på både den beteendemässiga samt attitydmässiga aspekten av lojalitet. Som 

falskt lojala klassades de som svarat alternativ 4 eller 5 på den beteendemässiga aspekten 

kombinerat med alternativ 1 eller 2 på den attitydmässiga aspekten. 

I analysen studerades även vilka eventuella samband som finns mellan lojalitet och 

upplevda fördelar i lojalitetsprogram inom olika branscher. Då två intervall-

/kvotvariabler skulle mätas mot varandra användes en korrelationsanalys med Pearson’s 

r. Denna typ av bivariata analys mäter den linjära korrelationen mellan två variabler 

(Bryman & Bell, 2013), vilket ansågs lämpligt för att besvara frågeställningen. Sambanden 

som denna analys visar på användes för att avgöra vilka faktorer i lojalitetsprogram som 

har starkare alternativt svagare korrelationer med lojalitet. Respektive bransch 

analyserades separat och därefter gjordes jämförelser på hur graderna av samband 

varierade. 

 

3.8 Litteratursökning 

 

Efter att ha avgränsat undersökningens problemområde formulerades sökord som 

utgjorde grunden för litteratursökningen, vilket är i enlighet med Forsberg och 

Wengströms (2008) rekommenderade tillvägagångssätt. Litteratursökningen 

genomfördes både manuellt och genom databaser. Det manuella tillvägagångssättet 

bestod av att granska referenslistan på relevanta och intressanta artiklar för att 

därigenom hitta lämpliga källor, samt att läsa tidskrifter inom ämnesområdet. Vid 
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databassökningen användes sökord som berör uppsatsens ämnesområde. De valda 

sökorden för databaser var attitudinal loyalty, behavioral loyalty, brand loyalty, cognitive 

loyalty, consumer behavior, emotional loyalty, loyalty och loyalty programs. 

 

 

3.9 Operationalisering 

 

I detta avsnitt har den teoretiska referensramen operationaliserats i förhållande till 

uppsatsens problemformulering. Enligt Eliasson (2013) är det av stor vikt i en kvantitativ 

metod att begreppen som väljs ut ska preciseras och göras mätbara. I 

operationaliseringen har frågor formulerats med grund i för undersökningens syfte 

relevanta begrepp från teorin. Frågorna och påståendena i operationaliseringen är 

numrerade från 1 till 13. För komplett utformning av enkäten inklusive instruktioner och 

begreppsförklaringar se Bilaga 1. 

Den första delen behandlar de två kontrollfrågor som användes för att avgöra om 

respektive respondent var relevant för undersökningen. Den andra delen inkluderar fråga 

nummer 3, som användes för att respondenterna skulle göra ett val av lojalitetsprogram, 

samt 4 till och med 11 som behandlar påståenden om lojalitetsprogram som 

respondenterna ombads ta ställning till. Avsikten med dessa påståenden var att mäta 

uppfattningar av emotionella respektive kognitiva faktorer som erbjuds via 

lojalitetsprogram. Två av dessa frågor tar upp utilitaristiska fördelar, tre hedonistiska 

fördelar och tre symboliska fördelar. Dessa kan vidare kopplas till monetära besparingar 

samt funktionella, utforskande, underhållande, uppmärksammande och sociala fördelar. 

Enkätens tredje och sista del inkluderar påstående nummer 12 och 13 vilka behandlar 

respondenternas lojalitet till företaget uppdelat i en attitydmässig och en beteendemässig 

aspekt. Tabell 1 redovisar hur de olika frågeställningarna är kopplade till respektive teori, 

vilka svarsalternativ som var möjliga samt en motivering till frågans relevans för 

undersökningen. 
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Del 1 

Kontrollfrågor 

Nr. Fråga Svarsalternativ Motivering 

1 Hur gammal är du? Välj 

ett alternativ. 

Över 18 år, 

Under 18 år. 

Kontrollfråga: Undersökningen 

riktar sig enbart till respondenter 

över 18 år. 

2 Är du medlem i ett eller 

flera lojalitetsprogram? 

Välj ett alternativ. 

Ja, Nej, Vet ej. Kontrollfråga: Undersökningen 

riktar sig enbart till respondenter 

som är medlemmar i minst ett 

lojalitetsprogram. 

 

Del 2 

Lojalitetsprogram 

Nr. Fråga/påstående Svarsalternativ Teori Motivering 

3 Vänligen skriv 

namnet på det 

företag vars 

lojalitetsprogram 

du helst 

använder. 

[Fri text] - Valet av ett företag 

ligger till grund för 

de efterföljande 

frågorna. Frågans 

syfte var att 

respondenten skulle 

ha ett företag i 

åtanke för att 

besvarandet av 

enkäten skulle 

underlättas. 

4 Det är viktigt att 

programmet gör 

att jag sparar 

pengar. 

Tar helt och 

hållet avstånd - 

håller helt och 

hållet med 1-5 

Utilitaristiska 

fördelar: Monetära 

besparingar 

Denna fråga 

utformades med 

grund i Chaabane 

och Volles (2010) 

teori om upplevda 

fördelar och 

behandlar monetära 

besparingar vilket 

kategoriseras som en 

utilitaristisk fördel. 
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5 Jag uppskattar att 

få personliga 

erbjudanden 

baserade på mina 

tidigare köp. 

Tar helt och 

hållet avstånd - 

håller helt och 

hållet med 1-5 

Utilitaristiska 

fördelar: 

Funktionella 

Denna fråga 

utformades med 

grund i Chaabane 

och Volles (2010) 

teori om upplevda 

fördelar och 

behandlar en 

funktionell faktor 

vilket kategoriseras 

som en utilitaristisk 

fördel. 

6 Det är viktigt att 

programmet ger 

mig möjlighet att 

testa nya 

produkter. 

Tar helt och 

hållet avstånd - 

håller helt och 

hållet med 1-5 

Hedonistiska 

fördelar: 

Utforskande 

Denna fråga 

utformades med 

grund i Chaabane 

och Volles 

(2010)  teori om 

upplevda fördelar 

och behandlar en 

utforskande faktor 

vilket kategoriseras 

som en hedonistisk 

fördel. 

7 Att samla poäng 

är roligt. 

Tar helt och 

hållet avstånd - 

håller helt och 

hållet med 1-5 

Hedonistiska 

fördelar: 

Underhållande 

Denna fråga 

utformades med 

grund i Chaabane 

och Volles (2010) 

teori om upplevda 

fördelar och 

behandlar en 

underhållande faktor 

vilket kategoriseras 

som en hedonistisk 

fördel. 

8 Att lösa in poäng 

är roligt. 

Tar helt och 

hållet avstånd - 

håller helt och 

hållet med 1-5 

Hedonistiska 

fördelar: 

Underhållande 

Denna fråga 

utformades med 

grund i Chaabane 

och Volles 

(2010)  teori om 

upplevda fördelar 
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och behandlar en 

underhållande faktor 

vilket kategoriseras 

som en hedonistisk 

fördel. 

9 Med programmet 

vill jag bli bättre 

behandlad än 

andra kunder. 

Tar helt och 

hållet avstånd - 

håller helt och 

hållet med 1-5 

Symboliska 

fördelar: 

Uppmärksammande 

Denna fråga 

utformades med 

grund i Chaabane 

och Volles (2010) 

teori om upplevda 

fördelar och 

behandlar en 

uppmärksammande 

faktor vilket 

kategoriseras som en 

symbolisk fördel. 

10 Jag vill känna 

samhörighet med 

andra 

medlemmar i 

programmet. 

Tar helt och 

hållet avstånd - 

håller helt och 

hållet med 1-5 

Symboliska 

fördelar: Sociala 

Denna fråga 

utformades med 

grund i Chaabane 

och Volles (2010) 

teori om upplevda 

fördelar och 

behandlar en social 

faktor vilket 

kategoriseras som en 

symbolisk fördel. 

11 Det känns viktigt 

att företaget 

delar samma 

värderingar som 

mig.  

Tar helt och 

hållet avstånd - 

håller helt och 

hållet med 1-5 

Symboliska 

fördelar: Sociala 

Denna fråga 

utformades med 

grund i Chaabane 

och Volles (2010) 

teori om upplevda 

fördelar och 

behandlar en social 

faktor vilket 

kategoriseras som en 

symbolisk fördel. 
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Del 3 

Lojalitet 

Nr. Fråga Svarsalternativ Teori Motivering 

12 Jag tycker bättre 

om företaget än 

andra i samma 

produktkategori. 

Tar helt och 

hållet avstånd - 

håller helt och 

hållet med 1-5 

Dick och Basus 

lojalitetsmodell 

  

Lojalitet: 

Attitydmässig 

 

Denna fråga 

undersöker relativ 

attityd vilket är en av 

komponenterna i 

Dick och Basus 

lojalitetsmodell. 

13 Jag handlar 

återkommande hos 

detta företag. 

Tar helt och 

hållet avstånd - 

håller helt och 

hållet med 1-5 

Dick och Basus 

lojalitetsmodell 

  

Lojalitet: 

Beteendemässig 

 

Denna fråga 

undersöker 

återkommande 

beteende vilket är en 

av komponenterna i 

Dick och Basus 

lojalitetsmodell. 

 
Tabell 1. Operationalisering. 
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4. Empiri 
 

I detta avsnitt presenteras den empiri som samlats in för undersökningen. Inledningsvis 

redovisas resultatet från enkäterna där svaren har delats in i kategorier utifrån de företag 

respondenterna har uppgett. Sedan beskrivs uppfattningar av lojalitetsprogram uppdelat i 

utilitaristiska, hedonistiska och symboliska fördelar där spridningen av respondenternas 

svar presenteras följt av ett medelvärde på varje påstående. Därefter beskrivs 

konsumenternas lojalitet till företagen indelat i kategorier som leder ned till sambandet 

mellan upplevda fördelar och lojalitet. Här presenteras ett medelvärde av svaren inom 

vardera kategorin av lojalitet samt differensen dem emellan. I den sista delen jämförs 

branscherna som tagits fram utifrån de företag respondenterna angett och dess 

korrelationer presenteras. 

 

 

4.1 Enkätsvar 

 

Totalt inkom 433 svar på enkäten, varav 288 samlades in via den webbaserade enkäten, 

104 på Mälardalens högskola i Västerås och 38 på Stockholms centralstation. Av dessa 

klassades 83 som bortfall på grund av att de inte uppfyllde kraven för undersökningen; 

sex respondenter var under 18 år och 77 respondenter svarade att de inte är medlemmar 

i, eller inte vet om de är medlemmar i, ett eller flera lojalitetsprogram. I empirin 

presenteras svaren från de återstående 350 respondenterna. 

 

Respondenterna listade totalt 67 olika företag som låg till grund för de efterföljande 

enkätfrågorna. Dessa företag var fördelade enligt tabell 1: flygbolag 31 procent, 

livsmedelsbutiker 40 procent, övrig detaljhandel 23 procent och övriga företag 6 procent. 

För komplett lista över företag samt fullständiga enkätsvar på fråga 1 till och med 3 se 

Bilaga 2.  

 

Företagskategori Antal 

Flygbolag 109 

Livsmedelsbutiker 139 

Övrig detaljhandel 82 

Övriga företag 20 

 
Tabell 2. Antal respondenter per företag indelat i kategorier. 
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4.2 Uppfattningar av lojalitetsprogram 

 

Enkätens andra del behandlade påståenden om det lojalitetsprogram som valdes av 

respektive respondent i den föregående delen. Varje påstående utgår från antingen 

utilitaristiska, hedonistiska eller symboliska faktorer. I kommande avsnitt presenteras 

medelvärdet på svaren där varje påstående har delats in utifrån de nämnda faktorerna. 

 

4.2.1 Utilitaristiska faktorer 

 

Påstående nummer 4 och 5 i enkäten behandlade utilitaristiska faktorer i 

lojalitetsprogram. På påstående 4, “det är viktigt att programmet gör att jag sparar 

pengar”, svarade den största andelen av respondenterna att de delvis höll med om 

påståendet. På påstående 5, “jag uppskattar att få personliga erbjudanden baserade på 

mina tidigare köp” svarade den största andelen av respondenterna att de helt och hållet 

höll med om påståendet. 

 

 
 
Diagram 1. Respondenternas svar på påstående 4 och 5. 
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På påstående 4 var medelvärdet av svaren 3,87 på den femgradiga Likertskalan. På 

påstående 5 var medelvärdet av svaren 3,85. Det totala medelvärdet för utilitaristiska 

faktorer var därmed 3,86. 

 

Påstående Medelvärde 

4. Det är viktigt att programmet gör att jag sparar pengar. 3,87 

5. Jag uppskattar att få personliga erbjudanden baserade på mina 

tidigare köp. 

 

3,85 

Medelvärde totalt 3,86 

 
Tabell 3. Medelvärde för svaren på påstående 4 och 5. 

 

4.2.2 Hedonistiska faktorer 

 

Påstående nummer 6, 7 och 8 i enkäten behandlade hedonistiska faktorer i 

lojalitetsprogram. För påstående 6, “det är viktigt att programmet ger mig möjlighet att 

testa nya produkter”, och 7, “att samla poäng är roligt”, svarade den största andelen av 

respondenterna att de delvis höll med om påståendet. På påstående 8, “att lösa in poäng 

är roligt”, svarade den största andelen av respondenterna att de helt och hållet höll med. 

 

 
 
Diagram 2. Respondenternas svar på påstående 6, 7 och 8. 
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På påstående 6 var medelvärdet av svaren 3,05 på den femgradiga Likertskalan. På 

påstående 7 var medelvärdet av svaren 3,49. På påstående 8 var medelvärdet av svaren 

4,04. Det totala medelvärdet för hedonistiska faktorer var därmed 3,53. 

 

Påstående Medelvärde 

6. Det är viktigt att programmet ger mig möjlighet att testa nya 

produkter. 

3,05 

7. Att samla poäng är roligt. 3,49 

8. Att lösa in poäng är roligt. 4,04 

Medelvärde totalt 3,53 

 
Tabell 4. Medelvärde för svaren på påstående 6, 7 och 8. 

 

4.2.3 Symboliska faktorer 

 

Påstående nummer 9, 10 och 11 i enkäten behandlade frågor om symboliska faktorer i 

lojalitetsprogram. På påstående 9, “med programmet vill jag bli bättre behandlad än 

andra kunder”, svarade den största andelen av respondenterna att de inte visste eller inte 

hade någon åsikt om påståendet. På påstående 10, “jag vill känna samhörighet med andra 

medlemmar i programmet”, svarade den största andelen av respondenterna att de helt 

och hållet tog avstånd från påståendet. För påstående 11, “det känns viktigt att företaget 

delar samma värderingar som mig”, svarade den största andelen av respondenterna att 

de inte visste eller inte hade någon åsikt om påståendet. 

 

 
Diagram 3. Respondenternas svar på påstående 9, 10 och 11. 
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På påstående 9 var medelvärdet av svaren 3,01 på den femgradiga Likertskalan. På 

påstående 10 var medelvärdet av svaren 2,31. På påstående 11 var medelvärdet av svaren 

2,90. Det totala medelvärdet för symboliska faktorer var därmed 2,74. 

 

Påstående Medelvärde 

9. Med programmet vill jag bli bättre behandlad än andra kunder. 3,01 

10. Jag vill känna samhörighet med andra medlemmar i programmet.  

2,31 

11. Det känns viktigt att företaget delar samma värderingar som mig.  2,90 

Medelvärde totalt 2,74 

 
Tabell 5. Medelvärde för svaren på påstående 9, 10 och 11. 

 

4.3 Lojalitet till företaget 

 

Enkätens tredje och sista del behandlade påståenden gällande lojaliteten till företaget 

bakom det lojalitetsprogram som respondenten valde i första delen av enkäten. I denna 

del ställdes två frågor: en kopplad till attitydmässig lojalitet och en kopplad till 

beteendemässig lojalitet. Respondenterna delades in i de fyra typerna av lojalitet inom 

Dick och Basus lojalitetsmodell (1994). Under “övriga” indelades de som svarat “Vet 

ej/Har ingen åsikt” på någon av de två delfrågorna gällande lojalitet, samt de som inte 

uppfyllde villkoren för någon av de andra kategorierna. 

 

Typ av lojalitet Antal respondenter 

Ingen lojalitet 17 

Falsk lojalitet 32 

Latent lojalitet 1 

Genuin lojalitet 87 

Övriga 213 

 
Tabell 6. Typ av lojalitet baserat på svaren på fråga 12 och 13. 
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4.3.1 Samband mellan upplevda fördelar och lojalitet 

 

För att undersöka hur respondenter inom olika kategorier av Dick och Basus 

lojalitetsmodell (1994) ställer sig till de olika påståendena analyserades de med en genuin 

respektive falsk lojalitet till företagen. I tabell 7 presenteras medelvärdet för respektive 

påstående uppdelat i dessa två typer av lojalitet. Det högsta medelvärdena fanns bland de 

med genuin lojalitet till företaget, där möjligheten att få personligt utformade 

erbjudanden upplevdes som starkast fördel tillsammans med att lösa in poäng. Bland de 

med falsk lojalitet upplevdes möjligheten att spara pengar vara den starkaste fördelen i 

lojalitetsprogrammet. Överlag påvisar de respondenter med genuin lojalitet en mer 

positiv attityd till de olika faktorerna än de med falsk lojalitet. I den högra kolumnen 

presenteras differensen av medelvärdet mellan genuin lojalitet och falsk lojalitet. 

 

Påstående Medelvärde  

genuin 

lojalitet 

Medelvärde  

falsk 

lojalitet 

Differens 

4. Det är viktigt att programmet gör att jag 

sparar pengar. 

4,18 3,72 0,46 

5. Jag uppskattar att få personliga 

erbjudanden baserade på mina tidigare köp. 

4,22 3,38 0,84 

6. Det är viktigt att programmet ger mig 

möjlighet att testa nya produkter. 

3,29 2,38 0,91 

7. Att samla poäng är roligt. 3,80 3,19 0,61 

8. Att lösa in poäng är roligt. 4,22 3,81 0,41 

9. Med programmet vill jag bli bättre 

behandlad än andra kunder. 

3,16 2,28 0,88 

10. Jag vill känna samhörighet med andra 

medlemmar i programmet. 

2,46 1,72 0,74 

11. Det känns viktigt att företaget delar 

samma värderingar som mig.  

3,31 2,22 1,09 

 
Tabell 7. Medelvärde för svaren på påstående 4 till och med 11 uppdelat på genuint lojala och falskt lojala. 
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4.4 Samband inom olika branscher 

 

För att jämföra hur sambanden mellan de olika upplevda fördelarna och lojalitet till 

företag skiljer sig mellan olika branscher utfördes tre korrelationsanalyser med Pearson’s 

r. Påstående 4 till och med 11 jämfördes mot den attitydmässiga (fråga 12) och den 

beteendemässiga (fråga 13) variabeln sammanslagna. I tabell 8 presenteras en 

sammanställning av korrelationsanalyserna uppdelade utifrån flygbolag, 

livsmedelsbutiker och övrig detaljhandel. 

 

För påstående 4 är sambandet med lojalitet till företaget starkt signifikant inom 

livsmedelsbutiker och övrig detaljhandel. För flygbolag är det däremot ett svagt samband 

för påstående 4 och lojalitet till företaget. Även för påstående 5 är sambandet med lojalitet 

till företaget starkt signifikant inom livsmedelsbutiker och övrig detaljhandel. För 

flygbolag är det istället ett signifikant samband för påstående 5 och lojalitet till företaget, 

alltså ett starkare samband än för påstående 4 där sambandet var svagt. För påstående 6 

och 7 är sambanden med lojalitet till företaget starkt signifikanta inom samtliga 

branscher. För påstående 8 är sambandet med lojalitet till företaget starkt signifikant 

inom livsmedelsbutiker och övrig detaljhandel. För påstående 8 är sambandet med 

lojalitet till företaget istället svagt för flygbolag. För påstående 9 är sambandet med 

lojalitet till företaget starkt signifikant inom flygbolag, men istället är sambandet svagt 

inom livsmedelsbutiker. För övrig detaljhandel är sambandet för påstående 9 och lojalitet 

till företaget signifikant. För påstående 10 är sambandet med lojalitet till företaget starkt 

signifikant inom flygbolag. Inom både livsmedelsbutiker och övrig detaljhandel är 

sambandet för påstående 10 och lojalitet till företaget svagt. För påstående 11 är 

sambandet med lojalitet till företaget starkt signifikant inom både flygbolag och 

livsmedelsbutiker. För övrig detaljhandel är sambandet istället signifikant för påstående 

10 och lojalitet till företaget. 
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Påstående Flygbolag Livsmedelsbutiker Övrig 

detaljhandel 

4. Det är viktigt att programmet gör 

att jag sparar pengar. 

,123 

,203 

109 

,566** 

,000 

139 

,491** 

,000 

82 

5. Jag uppskattar att få personliga 

erbjudanden baserade på mina 

tidigare köp. 

,208* 

,030 

109 

,492** 

,000 

139 

,473** 

,000 

82 

6. Det är viktigt att programmet ger 

mig möjlighet att testa nya 

produkter. 

,299** 

,002 

109 

,228** 

,007 

139 

,434** 

,000 

82 

7. Att samla poäng är roligt. ,257** 

,007 

109 

,327** 

,000 

139 

,409** 

,000 

82 

8. Att lösa in poäng är roligt. ,069 

,474 

109 

,443** 

,000 

139 

,500** 

,000 

82 

9. Med programmet vill jag bli bättre 

behandlad än andra kunder. 

,384** 

,000 

109 

,100 

,243 

139 

,254* 

,021 

82 

10. Jag vill känna samhörighet med 

andra medlemmar i programmet. 

,375** 

,000 

109 

,037 

,667 

139 

,070 

,532 

82 

11. Det känns viktigt att företaget 

delar samma värderingar som mig.  

,471** 

,000 

109 

,272** 

,001 

139 

,250* 

,024 

82 

* Korrelation är signifikant vid nivån 0,01 

** Korrelation är signifikant vid nivån 0,05 

 
Tabell 8. Korrelationsanalys med Pearson’s r på påstående 4 till och med 11 mot lojalitet till företaget. 
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5. Analys 
 

I detta kapitel analyseras den datainsamling som presenterades i empirin. Under 5.1 

behandlas den första frågeställningen, “Hur upplever konsumenter emotionella respektive 

kognitiva faktorer i erbjudanden som delges via företags lojalitetsprogram?”. Därefter följer 

analysen av uppsatsens andra frågeställning, “Vad har upplevelserna av de olika faktorerna 

i lojalitetsprogram för samband med konsumenternas lojalitet till varumärket?”, under 5.2. 

Slutligen presenteras under 5.3 analysen av den tredje frågeställningen “Hur skiljer sig dessa 

samband mellan olika branscher?”. 

 

5.1 Faktorer i lojalitetsprogram 

 

Respondenternas ställningstagande till de undersökta faktorerna i lojalitetsprogram 

analyserades med hjälp av påståendena i enkätens andra del. Dessa kunde sedan kopplas 

till utilitaristiska faktorer som vidare kan kopplas som kognitiva värden, samt 

hedonistiska och symboliska faktorer som kan kopplas till emotionella värden. Det visade 

sig att olika kategorier upplevdes som olika starka eller viktiga, men också att det finns 

skillnader inom respektive kategori. Dessa resultat ger indikationer på vilka faktorer som 

av konsumenter upplevs som mest tilltalande och hur attityder till olika typer av 

erbjudanden skiljer sig. I följande avsnitt presenteras separata analyser av utilitaristiska, 

hedonistiska samt symboliska faktorer, följt av en sammanfattning som beskriver hur 

detta kan kopplas till emotionella respektive kognitiva faktorer. 

 

5.1.1 Utilitaristiska faktorer 

 

Empirin från undersökningen visade att utilitaristiska faktorer hade det högsta 

medelvärdet. Resultatet ger en indikation på att dessa faktorer överlag upplevs som 

viktigare i jämförelse med hedonistiska och symboliska faktorer i lojalitetsprogram. En 

möjlig förklaring kan vara de monetära besparingarna som utilitaristiska faktorer 

innebär (Bolton, Lemon & Verhoef, 2004; Johnson, 1999) och att konsumenter vill spara 

pengar oavsett typ av köp. Detta stämmer överens med resultatet i undersökningen där 

påstående 4, “det är viktigt att programmet gör att jag sparar pengar”, uppvisar ett högt 

medelvärde. Det enskilda medelvärdet inom varje bransch uppvisar även ett högt 

medelvärde vilket tyder på att monetära besparingar är en viktig aspekt. Detta styrks av 

den studie Chaabane och Volle (2010) genomförde som också visade på vikten av 

monetära besparingar. Resultatet indikerar att monetära besparingar är den viktigaste 

faktorn för att förklara kundens nöjdhet till ett lojalitetsprogram. 
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Enligt Chaabane och Volle (2010) innefattar utilitaristiska faktorer även funktionella och 

materiella attribut vilket också kan vara anledningen till att utilitaristiska faktorer 

uppvisar ett högt medelvärde. I enlighet med Dall’Olmo Riley et al. (1997) baseras 

nämligen en positiv inställning snarare på nöjdhet från tidigare användning än på 

värdebaserade övertygelser. Kunden kan således via utilitaristiska faktorer utvärdera 

erbjudandet utifrån synbara attribut och funktionalitet (Chaabane & Volle, 2010). En 

förklaring till varför utilitaristiska faktorer totalt sett upplevs som viktigast kan därför 

vara att individen uppmärksammar dessa fördelar mer än hedonistiska och symboliska 

faktorer. 

 

Påstående 5, “jag uppskattar att få personliga erbjudanden baserade på mina tidigare 

köp”, är också kopplat till utilitaristiska faktorer och uppvisar ett högt medelvärde. 

Däremot är det höga medelvärdet från påstående 5 anmärkningsvärt då det i tidigare 

forskning har diskuterats att konsumenter kan uppleva samlande av personlig 

information som integritetskränkande (Evans et al., 2008). Empirin från undersökningen 

i denna uppsats uppvisade istället att respondenterna hade en positiv inställning till detta. 

Resultatet kan bero på att erbjudanden som baseras på tidigare köp uppskattas så länge 

kunden får något tillbaka. Ett exempel skulle kunna vara att reklam som är baserad på 

kundens tidigare köp riskerar att leda till en negativ inställning. Om den sparade 

informationen istället leder till personliga erbjudanden till ett rabatterat pris uppskattar 

kunden istället detta. 

 

 

5.1.2 Hedonistiska faktorer 

 

Påstående 8, “att lösa in poäng är roligt”, är det påstående som enskilt har det högsta 

medelvärdet. Detta påstående är kopplat till hedonistiska faktorer i lojalitetsprogram. 

Arnold och Reynolds (2003) menar på att hedonistiska faktorer ofta är kopplade till 

nöjesrelaterade inköp. En möjlig förklaring till varför majoriteten av respondenterna 

svarade att de upplever att det är roligt att lösa in poäng kan därför vara att de förknippar 

dessa inköp med situationer relaterat till nöje och roliga upplevelser. Samtidigt menar 

Hirschman och Holbrook (1982) att hedonistiska faktorer skapar värde som leder till 

personliga fördelar. Denna synvinkel kan därför även vara aktuell för påstående 8 då 

insamlande av poäng kan leda till mervärde och personliga fördelar för kunden. 

 

När det kommer till påstående 6, “det är viktigt att programmet ger mig möjlighet att testa 

nya produkter”, är attityden inte lika positiv som för de andra två påståendena om 

hedonistiska faktorer. Trots att attityden inte är negativ visar medelvärdet på att denna 

faktor inte värderas lika högt. Detta tyder på att viljan av att testa nya saker inte anses 

vara den viktigaste aspekten när det kommer till lojalitetsprogram. Medelvärdet för de 

andra två påståendena kopplade till hedonistiska faktorer uppvisar å andra sidan ett 

högre medelvärde, vilket betyder att dessa anses som viktigare av majoriteten av 
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respondenterna. Dessutom är en möjlig förklaring att respondenterna inte upplever att 

de använder lojalitetsprogram för att upptäcka och testa nya produkter, utan istället för 

att ta del av diverse fördelar som programmet leder till. Möjligheten för kunden att testa 

nya produkter via lojalitetsprogram kan vara ett sätt för företagen att nå ut med nya 

produkter, men samtidigt kanske inte denna typ av fördel noteras på samma vis av 

kunden. Kunden kan möjligtvis se denna fördel som att denna får en produkt efter att ha 

varit lojal till företaget och då inte uppfattar detta som en möjlighet att testa en ny 

produkt. 

 

 

5.1.3 Symboliska faktorer 

 

De påståenden i enkäten som är kopplade till symboliska faktorer är de som uppvisar det 

lägsta medelvärdet både totalt och för varje enskilt påstående. Som Chaabane och Volle 

(2010) beskriver innebär symboliska fördelar sällan materiella attribut; dessa fördelar 

handlar istället om känslan och upplevelsen av att vara medlem i ett lojalitetsprogram. 

Detta kopplat till resultatet i denna enkät visar på att respondenterna i större 

utsträckning uppskattar materiella fördelar i lojalitetsprogram än icke materiella attribut. 

Samtidigt kan detta variera mellan olika branscher då Chaabane och Volle (2010) menar 

på att symboliska fördelar är ovanliga inom detaljhandel, där människor istället föredrar 

konkreta fördelar som exempelvis kuponger. Detta innebär att symboliska fördelar är 

vanligare i lojalitetsprogram där företag vill lyfta fram en känsla hos kunden. Påståendet 

stärks även av Beatty et al. (1996) som menar på att symboliska fördelar finns i känslan 

och upplevelsen av att vara med i ett lojalitetsprogram. En anledning till att resultatet för 

de symboliska fördelarna visar på ett lägre medelvärde kan därför bero på att de 

lojalitetsprogram som respondenterna angivit varierar mellan olika branscher. Ett annat 

utfall av resultatet skulle därför kunna vara möjligt om exempelvis samtliga respondenter 

istället angivit lojalitetsprogram tillhörande flygbolag där emotionella fördelar är 

betydligt vanligare (Butscher, 2002). 

 

Påstående 9, “med programmet vill jag bli bättre behandlad än andra kunder”, har det 

högsta medelvärdet av de som är kopplade till symboliska faktorer. Detta påstående 

behandlar det som Gordon et al. (1998) lyfter fram då de beskriver att symboliska 

fördelar i ett lojalitetsprogram handlar om service och upplevelsen av att få ta del av 

bättre erbjudanden än icke medlemmar. Trots att medelvärdet, i jämförelse med 

resterande påståenden i del 2, inte påvisar att påstående 9 är av största betydelse för 

respondenterna visar dock resultatet på att det upplevs som viktigare än påstående 10, 

“jag vill känna samhörighet med andra medlemmar i programmet”, och påstående 11, “det 

känns viktigt att företaget delar samma värderingar som mig”. En möjlig förklaring till 

detta kan vara att respondenterna upplever att deras återkommande lojalitet till företaget 

också bör leda till fler fördelar. Detta i linje med hedonistiska fördelar som innefattar 

fördelar kopplat till personligt värde för kunden (Hirschman & Holbrook, 1982). 
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Påstående 10 och 11 innefattar sociala fördelar som gemenskap och socialt godkännande. 

En förklaring till varför dessa två påståenden har lägre medelvärde kan vara att individer 

inte vill se sig själva som statussökande och istället vill upplevas som självständiga. 

 

 

5.1.4 Emotionella och kognitiva faktorer 

 

Undersökningen visar på att de faktorer som upplevs som viktigast för konsumenter i 

lojalitetsprogram är de utilitaristiska. Dessa faktorer inkluderar monetära besparingar 

(Bolton, Lemon & Verhoef, 2004; Johnson, 1999), vilket resulterade i det högsta 

medelvärdet totalt av samtliga faktorer som undersöktes. Som en utilitaristisk faktor 

kategoriserades även att få personliga erbjudanden baserade på tidigare köp. De 

utilitaristiska faktorerna kan klassas som kognitiva (Chaabane & Volle, 2010). En 

förklaring till att dessa upplevs som viktigast kan vara att de är praktiska (Babin, Darden 

& Griffin, 1994) och noteras därför lättare än hedonistiska och symboliska faktorer som 

är mer emotionella (Hirschman & Holbrook, 1982; Beatty, Mayer, Coleman, Reynolds & 

Lee, 1996). Resultatet som visar på att mer kognitiva och rationella faktorer upplevs som 

viktiga betyder dock inte att emotionella faktorer ska bortses från. Enligt Roberts (2005) 

är det väldigt få, om ens några, konsumenter som fattar köpbeslut enbart baserade på 

fakta. Istället söker de efter en rationell anledning och tar därefter ett emotionellt 

köpbeslut (Roberts, 2005). Undersökningen visar också att flertalet emotionella faktorer, 

framförallt de kopplade till nöje och personligt värde, av många upplevs som viktiga. 

 

 

5.2 Upplevda fördelar och lojalitet till företaget 

 

Empirin visar att upplevelserna av de olika faktorerna i lojalitetsprogram skiljer sig 

mellan de respondenter som uppvisar olika typer av lojalitet till företagen. Framförallt 

framgår klara skillnader i vilken typ av faktorer som ansågs mer eller mindre viktiga 

mellan de som var genuint lojala och de som uppvisade en falsk lojalitet. De respondenter 

som kunde kategoriseras som falskt lojala svarade att den viktigaste faktorn i 

lojalitetsprogram var att spara pengar. Den enda faktorn som fick ett högre medelvärde 

var påståendet “att lösa in poäng är roligt”. Trots att den sistnämnda är en hedonistisk 

och underhållande faktor (Arnold & Reynolds, 2003) har den även en tydlig koppling till 

monetära besparingar, då inlösande av poäng också kan leda till att konsumenten sparar 

pengar (Chaabane & Volle, 2010). En möjlig förklaring till detta är att många företag 

fokuserar på rationella faktorer i lojalitetsprogram och enligt Hallberg (2003) ignoreras 

då konsumenters emotionella drivkrafter. Att inte erbjuda tillräckligt starka emotionella 

fördelar kan då leda till denna typ av falska lojalitet. 
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De respondenter som kunde kategoriseras som genuint lojala visade högst medelvärde 

på att få personliga erbjudanden baserade på tidigare köp. Detta kan tyda på att de som 

är genuint lojala har ett större förtroende för företaget och ser lagring av deras uppgifter 

som något positivt om det leder till personligt utformade erbjudanden. Det har också 

föreslagits av Gómez et al. (2006) att förtroende är en av de huvudsakliga faktorerna i 

skapandet av attitydmässig lojalitet. Samma medelvärde som personligt utformade 

erbjudanden hade även påståendet “att lösa in poäng är roligt”. Denna faktor har också 

rankats högst av de falskt lojala, vilket tyder på att denna variabel är oberoende av typ av 

lojalitet. Den faktor med lägst medelvärde är gemensamt för båda typer av lojalitet att 

känna samhörighet med andra medlemmar vilket tyder på att inte heller denna variabel 

påverkas av typ av lojalitet. 

 

Differensen mellan medelvärdet på respondenternas svar på respektive fråga inom 

vardera kategorin av lojalitet varierar också i grad för varje påstående. Detta visar på att 

typen av lojalitet till företaget har betydelse för vilka faktorer i programmet som upplevs 

som viktiga. Den största skillnaden i svaren fanns bland symboliska faktorer. Inom 

frågorna som behandlade dessa faktorer svarade de genuint lojala betydligt högre på 

Likertskalan än de falskt lojala inom samtliga frågor. De påståenden som hade minst 

skillnader i svaren mellan de två typerna av lojalitet var de som behandlade monetära 

besparingar och inlösande av poäng. Detta tyder på att dessa fördelar uppskattas 

oberoende av lojalitetskategori men att de rankas högre av de falskt lojala som i övrigt är 

överlag mer negativt inställda till samtliga faktorer. Detta går i linje med Dick och Basus 

(1994) beskrivning om att de falskt lojala konsumenterna drar nytta av rationella fördelar 

utan att känna någon emotionell koppling till företaget. 

 

Att respondenterna ombads uppge det företag vars lojalitetsprogram de helst använder 

kan ha påverkat det höga antalet genuint lojala i undersökningen, eftersom det kan finnas 

samband mellan det föredragna lojalitetsprogrammet och positiva attityder samt 

återkommande köp. Samtidigt visar empirin att den näst största gruppen respondenter 

efter de genuint lojala tillhör kategorin falskt lojala. En möjlig förklaring till detta kan vara 

att de som är falskt lojala uppskattar programmets kognitiva fördelar trots att de inte 

känner någon emotionell koppling och inte har en positiv attityd till företaget. 

Respondenterna inom kategorin falskt lojala har också svarat att de viktigaste faktorerna 

i företagens lojalitetsprogram är kopplade till att spara pengar. Enligt Dick och Basu 

(1994) byter falskt lojala konsumenter lätt till konkurrenter på grund av yttre faktorer 

såsom nya erbjudanden. Baserat på att det bland en stor del av respondenterna finns ett 

samband mellan det lojalitetsprogram de föredrar och en falsk lojalitet visar det på att 

lojalitetsprogram inte nödvändigtvis uppmuntrar till någon stabil lojalitet. Detta har 

tidigare föreslagits av Dick och Basu (1994) som menar att program som är utformade 

endast för att uppmuntra till retention genom kognitiva fördelar inte skapar någon 

underliggande lojalitet. Även Jones och Taylor (2007) menar att belöningar som grundar 

sig på kundens tidigare köp riskerar att skapa tillfällig lojalitet. Samtidigt visar empirin 
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att den största delen av respondenterna föredrar att använda ett lojalitetsprogram som 

erbjuds av ett företag de har en genuin lojalitet till. 

 

 

5.3 Samband i olika branscher 

 

Hur sambanden mellan lojalitet och upplevda fördelar som företag erbjuder via 

lojalitetsprogram ser ut skiljer sig inom flera avseenden mellan olika branscher. 

Resultatet visar på att vissa faktorer har ett starkt samband med lojalitet, vilket ger 

indikationer på att dessa påverkar konsumenters lojalitet. Enligt Härtel och Bennett 

(2010) kan det finnas skillnader i vilka emotionella respektive rationella faktorer som är 

relevanta att fokusera på inom lojalitetsbyggande mellan branscher, vilket även denna 

undersökning tyder på. En del faktorer visade sig ha tydliga kopplingar till lojalitet oavsett 

bransch, medan andra visar på tydliga skillnader branscher emellan. Hur sambanden 

mellan olika faktorer och lojalitet varierar inom de tre undersökta branscherna flygbolag, 

livsmedelsbutiker och övrig detaljhandel presenteras i följande avsnitt. 

 

 

5.3.1 Flygbolag 

 

De påståenden som har störst samband med lojalitet i korrelationsanalysen när det 

kommer till flygbolag är de som är kopplade till symboliska faktorer. Fördelar som 

innebär bättre service och känslan av att tillhöra en privilegierad kundgrupp upplevs 

alltså som viktigare när det kommer till flygbolag än de två andra kategorierna av 

branscher. Detta stämmer alltså överens med det som tidigare diskuterats gällande vikten 

av symboliska fördelar i lojalitetsprogram och flygbolag. En möjlig förklaring kan vara att 

lojalitetsprogram som flygbolag erbjuder saknar de materiella attribut som exempelvis 

livsmedelsbutiker kan erbjuda. Konsumenten köper en tjänst av flygbolaget och inte en 

konkret produkt, följaktligen blir fördelar kopplade till service och upplevelse av större 

vikt inom dessa lojalitetsprogram. Denna förklaring stärks också av Chaabane och Volle 

(2010) som lyfter fram att symboliska fördelar sällan är materiella attribut utan istället 

innefattar känslor och upplevelser i lojalitetsprogram. Butscher (2002) menar även på att 

känslor och emotionella fördelar ofta lyfts fram i flygbolags lojalitetsprogram. 

 

En förklaring till varför de symboliska fördelarna är viktiga när det kommer till denna typ 

av lojalitetsprogram kan också vara en fråga gällande status. En flygbiljett är i regel dyrare 

än priset på en produkt som köps i en livsmedelsbutik. Detta skulle därför innebära att 

konsumenten vill att den typen av inköp ska synas för utomstående människor för att 

uppnå känslan relaterad till status. Förklaringen styrks av Chaabane och Volle (2010) som 

menar på att önskan om att uppnå status går att koppla till symboliska fördelar i ett 

lojalitetsprogram. Fördelar som innebär rabatterade priser, vilket också kan vara en 
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motivation då kunder ansluter sig till flygbolags lojalitetsprogram (Peterson, 1995), 

uppfattas inte på samma sätt av omgivningen då utnyttjandet av denna fördel endast sker 

då kunden gör sin betalning. Symboliska fördelar kan istället uppfattas av andra kunder 

då dessa fördelar kan innebära bättre service (Beatty, Mayer, Coleman, Reynolds & Lee, 

1996) och uppgradering hos ett flygbolag. Dessa fördelar kan därför ha en djupare 

förankring i människans karaktär då viljan av att framstå som en utmärkande individ med 

hög status kan ligga bakom denna typ av lojalitet (Chaabane och Volle, 2010). 

  

För kategorin flygbolag finns också ett starkt samband mellan lojalitet och viljan av att 

testa nya produkter. Vikten av hedonistiska fördelar går alltså även att hitta i flygbolags 

lojalitetsprogram. En möjlig förklaring till detta samband kan vara konsumentens 

intresse för upplevelser och viljan av att upptäcka nya saker. Detta är exempel på 

komponenter som båda går att uppnå via en resa och det skulle därför gå att koppla dessa 

med lojalitet till ett flygbolags lojalitetsprogram. 

 

5.3.2 Livsmedelsbutiker 

 

De starkaste sambanden till lojalitet som korrelationsanalysen visar gällande 

livsmedelsbutiker är de påståenden som är kopplade till utilitaristiska och hedonistiska 

faktorer. Samtliga av dessa påståenden påvisar nämligen ett starkt samband när det gäller 

livsmedelsbutiker och lojalitet. Dall’Olmo Riley et al. (1997) menar på att det för 

vardagliga köp är mindre viktigt med värdebaserade övertygelser, då produkter 

relaterade till dessa köp förväntas “göra jobbet”. Symboliska faktorer, som är vanligt 

förekommande i lojalitetsprogram hos flygbolag (Butscher, 2002), är kanske därför inte 

de faktorer som främst bör lyftas fram i livsmedelsbutikers lojalitetsprogram. Resultatet 

i undersökningen påvisar istället att livsmedelsbutikers lojalitetsprogram bör erbjuda 

kunden produktrelaterade fördelar och rabatterade priser. 

När det kommer till påstående 11, “det känns viktigt att företaget delar samma 

värderingar som mig”, visade korrelationsanalysen ett starkt samband mellan 

livsmedelsbutiker och lojalitet. Samtidigt påvisar de andra två påståendena kopplat till 

symboliska faktorer inget samband alls när det kommer till livsmedelsbutiker. Detta kan 

bero på att värderingarna som påstående 11 innefattar går att implementera på köp av 

produkter som livsmedelsbutiker tillhandahåller. Ett exempel kopplat till värderingar för 

denna bransch skulle kunna vara konsumenters strävan efter att handla ekologiska 

produkter. En möjlig förklaring är därför att denna typ av konsument värdesätter den här 

typen av frågor då livsmedelsbutikens värderingar leder till att konsumenten kan 

upprätthålla viljan av att göra ekologiska inköp. 

Livsmedelsbutiker kan räknas till kategorin detaljhandel och resultatet visade på en del 

likheter mellan dessa branscher. Samtidigt sticker flertalet samband för övrig 

detaljhandel ut vilket gör att resultaten valdes att analyseras separat. Till skillnad från de 



41 

 

företag som delats in i kategorin övrig detaljhandel erbjuder företag inom 

livsmedelsbutiker produkter och tjänster som människor behöver på en vardaglig basis. 

Livsmedelsprodukter är nödvändiga för människor i alla åldrar och genom hela livet, 

vilket skiljer sig från övrig detaljhandel då dessa företag istället erbjuder produkter 

relaterade till nöjen och personliga intressen. 

 

5.3.3 Övrig detaljhandel 

 

Kategorin övrig detaljhandel består av olika typer av företag. Bland dessa förekommer 

företag som tillhandahåller lojalitetsprogram både online och i fysisk form. Kategorin för 

övrig detaljhandel är alltså utbredd men trots detta påträffas en del tydliga skillnader, 

men även likheter, jämfört med flygbolag och livsmedelsbutiker. För de första två 

påståendena kopplade till utilitaristiska fördelar i lojalitetsprogram finns det ett starkt 

samband mellan övrig detaljhandel och lojalitet. Detta är i likhet med livsmedelsbutiker 

som också uppvisar ett starkt samband för dessa påståenden. Utilitaristiska fördelar, som 

bland annat kan innebära bonuspoäng och kuponger (Chaabane & Volle, 2010), anses 

alltså utifrån respondenternas svar i enkäten som en viktig fördel när det kommer till 

lojalitetsprogram inom övrig detaljhandel. 

 

Som Smith och Sparks (2009) lyfter fram är lojalitetsprogram som fokuserar på att 

uppmuntra återkommande köpbetende vanligt inom detaljhandel. Detta sker ofta genom 

poängsystem som också går att koppla till utilitaristiska fördelar (Smith & Sparks, 2009). 

Dick och Basu (1994) nämner även att insamlande av poäng och kuponger är ett sätt för 

företagen att skapa återkommande köp. Detta skulle därför kunna förklara varför 

påståendena kopplade till utilitaristiska fördelar uppvisar ett starkt samband till övrig 

detaljhandel. Chaabane och Volle (2010) menar vidare på att utilitaristiska fördelar i ett 

lojalitetsprogram kan leda till återbetalning som ett resultat av att kunden gjort 

regelbundna inköp. Fördelar som innefattar återbetalning skulle därmed också kunna 

förklara det starka sambandet mellan övrig detaljhandel och påstående 4 som tar upp 

vikten av att spara pengar. Dessutom kan en ytterligare förklaring vara att de företag som 

nämns i kategorin övrig detaljhandel tillhandahåller fysiska produkter, vilket på samma 

vis förklarade sambandet mellan utilitaristiska fördelar och livsmedelsbutiker. 

Påståendet stämmer överens med Chaabane och Volle (2010) som menar på att 

utilitaristiska fördelar innefattar funktionella aspekter och materiella attribut.  

 

Vidare syns även en likhet mellan övrig detaljhandel och livsmedelsbutiker för 

påståendena kopplade till hedonistiska fördelar. För samtliga påståenden, i likhet med 

livsmedelsbutiker, uppvisar övrig detaljhandel ett starkt samband mellan lojalitet och 

dessa fördelar. Då hedonistiska faktorer i lojalitetsprogram innebär fördelar kopplade till 

personligt värde och nöje (Arnold & Reynolds, 2003) indikerar detta att företagen i denna 
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kategori tillhandahåller den här typen av fördelar. Förklaringen går att implementera på 

övrig detaljhandel då en stor andel av de angivna företagen i kategorin är 

produktrelaterade företag med en nöjesrelaterad inriktning. Exempel på 

lojalitetsprogram som utifrån svaren i enkäten är vanligt förekommande i kategorin övrig 

detaljhandel är nämligen företag med ett utbud av kläder, skönhetsprodukter och 

produkter relaterade till en fritidssysselsättning. Följaktligen visar detta på företag som 

erbjuder fördelar som innefattar materiella attribut som såväl fördelar som går att koppla 

till nöje. Babin et al. (1994) menar på att hedonistiska faktorer går att associera med 

shopping, vilket även Arnold och Reynolds (2003) hävdar. Detta skulle också kunna 

förklara det starka sambandet mellan lojalitet och hedonistiska fördelar inom övrig 

detaljhandel då resultatet av enkäten visar på företag inom dessa branscher. 

 

De tre sista påståendena i del 2 i enkäten, tillhörande symboliska fördelar, visar på ett 

svagt samband mellan lojalitet och övrig detaljhandel. Återigen kan detta kopplas till de 

konkreta och materiella attributen som återfinns hos de angivna företagen i övrig 

detaljhandel. Vidare innebär detta produktrelaterade attribut som sällan återfinns i 

symboliska fördelar (Chaabane & Volle, 2010) där fördelarna istället finns i känslan och 

upplevelsen av att vara med i ett lojalitetsprogram (Beatty et al. 1996). Företagen inom 

övrig detaljhandel är, likt livsmedelsbutiker, företag som kunden interagerar med på en 

vardaglig basis vilket också ger en indikation på att mer regelbundna köp görs inom 

denna kategori. Som Chaabane och Volle (2010) beskriver kan regelbundna inköp leda till 

utilitaristiska fördelar som exempelvis monetära besparingar. Detta förklarar ytterligare 

varför utilitaristiska fördelar har ett starkt samband inom övrig detaljhandel. Följaktligen 

förklarar det också varför symboliska fördelar är av mindre vikt när det kommer till 

kategorin övrig detaljhandel då dessa fördelar istället handlar om ägandeskap och 

konsumtion (McAlexander, Schouten & Koenig, 2002). 

 

5.3.4 Variationer i samband mellan branscher 

 

Inom utilitaristiska faktorer skiljde sig sambanden till lojalitet i hög grad mellan flygbolag 

och de övriga undersökta branscherna. Bland livsmedelsbutiker och övrig detaljhandel 

fanns de klart starkaste sambanden till lojalitet med de två påståendena gällande 

utilitaristiska faktorer. Detta tyder på att kognitiva faktorer har starkare kopplingar till 

lojalitet inom dessa branscher. Inom flygbolag hade dock de kognitiva faktorerna 

betydligt svagare kopplingar till lojalitet, där monetära besparingar inte hade något 

signifikant samband medan att få personliga erbjudanden baserade på tidigare köp hade 

ett signifikant samband. 

Korrelationsanalysen visade att de hedonistiska faktorerna i lägst grad skiljer sig i 

samband till lojalitet oavsett bransch. Inom samtliga branscher har det påvisats ett starkt 

samband till lojalitet mellan alla påståenden gällande hedonistiska faktorer med 
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undantag för “att lösa in poäng är roligt” inom flygbolag. Detta påstående visade inom 

flygbolag inte på något starkt samband med lojalitet. En möjlig förklaring till detta kan 

vara att inlösande av poäng även kan leda till monetära besparingar (Chaabane & Volle, 

2010), vilket inom flygbolag inte har något starkt samband med lojalitet. De övriga 

hedonistiska faktorerna, det vill säga att ges möjligheten att testa nya produkter och att 

samla poäng (Arnold & Reynolds, 2003), har dock även inom flygbolag ett starkt samband 

med lojalitet. 

Empirin visade vidare på att symboliska faktorer hade starka samband till lojalitet inom 

flygbolag, men betydligt svagare samband inom de övriga branscherna. Inom flygbolag 

fanns de klart starkaste sambanden till lojalitet i de symboliska faktorerna. Dessa faktorer 

som i ett lojalitetsprogram kan innebära fördelar som innefattar upplevelsen av att bli 

bättre behandlad (Beatty, Mayer, Coleman, Reynolds & Lee, 1996), känna samhörighet 

med andra medlemmar och att dela företagets värderingar (Muniz & O’Guinn, 2001). 

Beatty et al. (1996) menar på att symboliska faktorer handlar om känslan av att vara med 

i ett lojalitetsprogram, vilket därför ger en indikation på att det är viktigare med den 

emotionella upplevelsen i lojalitetsprogram inom flygbranschen. 

Inom livsmedelsbutiker och övrig detaljhandel fanns däremot de lägsta nivåerna av 

samband till känslan av samhörighet med andra medlemmar. Detta samband till lojalitet 

var alltså något som var begränsat till flygbolag. Även känslan av att vilja bli bättre 

behandlad än andra kunder hade ett starkt samband inom flygbolag men inget signifikant 

samband inom livsmedelsbutiker och ett signifikant samband inom övrig detaljhandel. 

Att känna att företaget delar samma värderingar som en själv hade dock ett starkt 

samband även inom livsmedelsbutiker och ett signifikant samband inom övrig 

detaljhandel. Resultatet tyder på att ett företags värderingar har ett tydligt samband till 

lojalitet oavsett bransch. En möjlig förklaring kan vara det som Aaker (1996) lyfter fram 

då han menar på att funktionella fördelar ofta kan leda till emotionella fördelar. Detta 

skulle därför kunna vara en anledning till att resultatet i undersökningen påvisar 

ett tydligt samband mellan värderingar och lojalitet inom samtliga tre branschkategorier. 
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6. Slutsats 
 

Syftet med denna uppsats var att mäta attityder till lojalitetsprogram genom att undersöka 

de faktorer som lojalitetsprogram karakteriseras av vilka kan innebära emotionella 

respektive kognitiva fördelar för konsumenterna. Syftet var också att undersöka vilka 

samband som finns mellan dessa faktorer och konsumenters lojalitet till företaget samt hur 

sambanden skiljer sig mellan olika branscher. I detta kapitel presenteras de slutsatser som 

studien lett fram till inom undersökningens tre huvudsakliga undersökningsområden vilka 

är emotionella respektive rationella faktorer i lojalitetsprogram, samband mellan dessa 

faktorer och lojalitet till företaget samt skillnader i dessa samband mellan branscher. 

Slutligen presenteras implikationer för praktiken och förslag för vidare forskning inom 

området. 

 

Undersökningen visade på att de faktorer i lojalitetsprogram som överlag upplevs som 

viktigast är de utilitaristiska faktorerna. Dessa faktorer har en kognitiv inriktning snarare 

än en emotionell inriktning. Att dessa fördelar överlag rankades högre kan bero på att 

utilitaristiska faktorer är mer konkreta och därför lättare att uppmärksamma än 

emotionella faktorer. Samtidigt har det visat sig att även emotionella faktorer upplevs 

som viktiga, i synnerhet de som kan kopplas till nöje och personligt värde. En slutsats av 

detta är att det är relevant med kognitiva faktorer då dessa ger konsumenterna en 

rationell anledning till köp eller medlemskap, men att lojalitetsprogram även bör 

innefatta emotionella faktorer eftersom de har en betydande del i det slutgiltiga 

köpbeslutet. 

 

Studien visade även på samband mellan typen av lojalitet till företaget och de faktorer i 

lojalitetsprogrammet som upplevs som starka eller viktiga av konsumenten. Den största 

differensen mellan olika kategorier av lojalitet påvisades inom symboliska faktorer där 

de genuint lojala upplevde samtliga av faktorerna som betydligt starkare än vad de falskt 

lojala gjorde. De påståenden med minst skillnader i svaren mellan gruppen av genuint 

lojala och av falskt lojala var de som berörde monetära besparingar och inlösande av 

poäng. De genuint lojala angav att få personliga erbjudanden som den viktigaste faktorn, 

vilket kan kopplas till deras förtroende för företaget. En slutsats inom detta område är 

därför att genuint lojala konsumenter upplever emotionella faktorer som betydligt 

viktigare i lojalitetsprogram än de falskt lojala som uppskattar de rationella fördelarna 

mer. Trots att respondenterna ombads uppge det företag vars lojalitetsprogram de helst 

använder tillhörde en stor andel av respondenterna kategorin falskt lojala. Detta visar på 

att många av respondenterna gärna använder lojalitetsprogram för de kognitiva 

fördelarna som ett medlemskap innefattar men utan att känna någon emotionell koppling 

till företaget. 
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Flygbolag skiljer sig mest när det kommer till vilka faktorer som har starka respektive 

svaga samband med lojalitet. Inom denna bransch uppvisade samtliga påståenden 

kopplade till symboliska faktorer ett starkt samband med lojalitet. Detta är inte fallet för 

de två andra kategorierna av branscher som istället visar på inget, eller ett svagt, 

samband. En slutsats är därför att flygbolag bör satsa på att lyfta fram symboliska fördelar 

i sina lojalitetsprogram. Detta kan ske genom att förmedla sociala fördelar och känslan av 

att vara en del av ett större sammanhang. Dessa fördelar bör fokusera på att ge 

ett emotionellt mervärde för den lojala kunden. För livsmedelsbutiker och övrig 

detaljhandel uppvisas istället ett tydligt samband mellan lojalitet och materiella attribut. 

Resultatet innebär därför att konkreta fördelar bör lyftas fram och erbjudas i dessa 

lojalitetsprogram. 

 

Resultatet av studien visar även på att möjligheten till att testa nya produkter och att 

samla poäng är viktiga faktorer i lojalitetsprogram oavsett bransch. Erbjudanden kopplat 

till hedonistiska faktorer kan alltså med fördel användas av de flesta företag. Att samla 

poäng kan vidare generera både emotionella fördelar och fördelar kopplade till materiella 

attribut vilket gör hedonistiska fördelar aktuella i de flesta branschers lojalitetsprogram. 

 

6.1 Implikationer för praktiken 

 

Med bakgrund i det utbredda användandet av lojalitetsprogram och den ökande 

konkurrensen som gör det svårt för företag att differentiera sig med hjälp av 

programmen, har effekten av dessa diskuterats av marknadsförare. Tidigare forskning 

inom området har till stor del utförts från ett företagsperspektiv och har därmed 

ignorerat konsumenters uppfattningar och attityder. Denna studie har lett till resultat 

från ett konsumentperspektiv som kan vara av intresse för företag vad gäller praktiska 

implikationer. 

 

Undersökningen tyder på att faktorer som enbart uppmuntrar till återkommande köp inte 

har någon tydlig koppling till underliggande och genuin lojalitet. En stor andel 

konsumenter använder gärna lojalitetsprogram av rationella anledningar såsom att de 

leder till monetära besparingar och att de kan ge personliga erbjudanden. Samtidigt 

uppvisar en stor andel av dessa konsumenter i hög grad en falsk lojalitet till företagen, det 

vill säga de handlar gärna men föredrar inte företaget framför konkurrenter och de 

känner ingen känslomässig koppling. Med detta i åtanke bör framgångsrika 

lojalitetsprogram även inkludera fördelar som syftar till att bygga ett emotionellt 

engagemang eftersom dessa har en betydande del i köpbeslutet. 

Denna studie har också visat på tydliga skillnader i sambanden mellan olika faktorer och 

lojalitet mellan olika branscher, vilket indikerar att beaktande bör tas till den aktuella 

branschen vid det strategiska utformandet. För flygbolag bör särskilt stor vikt ligga vid 
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att lyfta fram känslomässiga fördelar i lojalitetsprogrammen såväl som i den 

övergripande marknadskommunikationen. Undersökningen tyder på att fördelar som 

kan kopplas till status är kopplade till lojalitet, såsom känslan av att tillhöra en utvald 

grupp och att belönas med uppgradering, att slippa köer eller att få tillgång till en särskild 

avdelning. Inom flygbranschen tycks det vara mindre viktigt att belönas med materiella 

attribut och fokus bör därför istället ligga på att skapa mervärde för lojala kunder genom 

att differentiera dem från de som inte är medlemmar. Detta kan implementeras i 

kommunikationen genom att flygbolaget lyfter fram emotionella fördelar, som 

exempelvis punktlighet eller trevlig personal. Dessutom bör symboliska fördelar erbjudas 

i lojalitetsprogram hos flygbolag. Dessa kan implementeras genom erbjudanden som 

innefattar olika nivåer i medlemskapet där mer frekventa resenärer uppnår en högre 

nivå. Kunder som uppnår en högre nivå efter återkommande köp hos flygbolaget erbjuds 

därefter fler fördelar. Dessa fördelar kan innebära uppgradering eller tillgång till 

flygbolagens lounger.  

Vid utformande av lojalitetsprogram för livsmedelsbutiker och övrig detaljhandel bör det 

tas i beaktande att inom dessa branscher har rationella fördelar ett tydligt samband med 

lojalitet. Därför bör konkreta fördelar, såsom att spara pengar och att få personliga 

erbjudanden baserade på tidigare köp, i högre grad lyftas fram i lojalitetsprogram inom 

dessa branscher än inom exempelvis flygbranschen.  

Fördelar som kan kopplas till nöje tycks vara relevanta att inkludera i lojalitetsprogram 

oavsett bransch. Den underhållande faktorn av att samla och lösa in poäng tycks vara 

starkt kopplad till lojalitet inom samtliga branscher. Insamling av poäng kan vidare leda 

till både fördelar kopplade till materiella attribut, såsom bonuscheckar och premier, och 

känslomässiga fördelar, såsom underhållningen av att nå nya nivåer inom programmet. 

Poängsystem och att erbjuda medlemmar att testa nya produkter kan med fördel 

implementeras av de flesta företag. 

 

6.2 Vidare forskning 

 

I denna studie undersöktes upplevda faktorer inom lojalitetsprogram som kan leda till 

fördelar för konsumenter. För framtida forskning inom området är ett potentiellt 

intressant område att även undersöka negativa faktorer som lojalitetsprogram kan 

innehålla, såsom utskick av reklam till registrerade medlemmar. Det finns faktorer inom 

lojalitetsprogram som kan ses som nackdelar av konsumenter och därmed påverka deras 

attityder negativt. Av den anledningen skulle modellen kunna utökas med att även 

inkludera dessa i en mer omfattande undersökning. 

Denna studie visar på att det finns signifikanta skillnader mellan branscher vad gäller 

samband mellan faktorer i lojalitetsprogram och lojalitet till företaget. En mer omfattande 

studie som jämför branscherna i större utsträckning skulle kunna leda till mer 
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generaliserbara resultat för en population. Det skulle också vara intressant att jämföra ett 

större antal branscher med varandra och att även jämföra olika typer av detaljhandel 

separat för att upptäcka ytterligare skillnader. 

Undersökningen genomfördes med en kvantitativ metod för att hitta samband hos en 

större grupp konsumenter. För att mer djupgående undersöka konsumenters upplevelser 

av lojalitetsprogram, kanske framförallt hur de emotionella faktorerna påverkar lojalitet 

till företaget, skulle en mer kvalitativ inriktning vara ett alternativ som kan leda till 

intressanta svar. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Enkäten 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

1. Hur gammal är du? Kryssa i ett alternativ. 
 

      Över 18 år 

      Under 18 år 

 

 

Lojalitetsprogram, även kallat kundklubbar, innebär ett medlemskap eller bonuskort där varje 

köp ger poäng. Dessa poäng kan sedan omvandlas till rabatter eller erbjudanden. 

 

 

2. Är du medlem i ett eller flera lojalitetsprogram? Kryssa i ett alternativ.  

 

      Ja 

      Nej 

      Vet ej 

 

 

Om du svarat ”ja” på fråga 2, vänligen vänd och fortsätt med de följande frågorna.  

Om du svarat ”nej” eller ”vet ej” på fråga 2 tillhör du tyvärr inte målgruppen för denna undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna enkät handlar om lojalitetsprogram och ligger till grund för den kandidatuppsats i 

företagsekonomi vi skriver vid Mälardalens högskola. Dina svar är anonyma och behandlas 

konfidentiellt. 

 

Tack på förhand! 

Frida Holmberg & Julia Östling 
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3. Vänligen skriv namnet på det företag vars lojalitetsprogram du helst använder: 

 

________________________________________ 

 

 

Följande frågor handlar om det lojalitetsprogram du valt i föregående fråga. Sätt ett kryss för det 

alternativ som bäst stämmer överens med din uppfattning. Välj ett svarsalternativ per fråga. 

 

4. Till vilken grad håller du med om vardera påstående? 

 Tar helt 

och 

hållet 

avstånd 

1 

Tar 

delvis 

avstånd 

 

2 

Vet ej / 

Har 

ingen 

åsikt 

3 

Håller 

delvis 

med 

 

4 

Håller 

helt och 

hållet 

med 

5 

Det är viktigt att programmet gör att 

jag sparar pengar. 

     

Jag uppskattar att få personliga 

erbjudanden baserade på mina  

tidigare köp. 

     

Det är viktigt att programmet ger mig 

möjlighet att testa nya produkter. 

     

Att samla poäng är roligt. 

 

     

Att lösa in poäng är roligt. 

 

     

Med programmet vill jag bli bättre 

behandlad än andra kunder. 

     

Jag vill känna samhörighet med 

andra medlemmar i programmet. 

     

Det känns viktigt att företaget delar 

samma värderingar som mig. 

     

 

Följande frågor handlar om det företag som erbjuder lojalitetsprogrammet i föregående del. Sätt 

ett kryss för det alternativ som bäst stämmer överens med din uppfattning. Välj ett svarsalternativ per 

fråga. 

 

5. Till vilken grad håller du med om vardera påstående? 

 Tar helt 

och 

hållet 

avstånd 

1 

Tar 

delvis 

avstånd 

 

2 

Vet ej / 

Har 

ingen 

åsikt 

3 

Håller 

delvis 

med 

 

4 

Håller 

helt och 

hållet 

med 

5 

Jag tycker bättre om företaget än 

andra i samma produktkategori. 

     

Jag handlar återkommande hos 

detta företag. 

     

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: Enkätsvar fråga 1-3 

 

1. Hur gammal är du? Välj ett alternativ. 

 

Svar Antal 

Över 18 år 427 

Under 18 år 6 

 

2. Är du medlem i ett eller flera lojalitetsprogram? Välj ett alternativ. 

 

Svar Antal 

Ja 350 

Nej 66 

Vet ej 11 

 

3. Vänligen skriv namnet på det företag vars lojalitetsprogram du helst använder. 

 

Listade företag: 

 

Flygbolag 

Aegean Airlines 

British Airways 

Emirates 

KLM 

Lufthansa 

Norwegian 

SAS 

Turkish Airlines 

Qatar Airways 

 

Livsmedelsbutiker 

Albert Heijn 

Coop 

Hemköp 

ICA 
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Willys 

 

Övrig detaljhandel 

Amazon 

Amway 

Apoteket 

Apotek Kronan 

Banggood 

Bilia 

Bodyshop 

Brothers 

CDON 

Clas Ohlson 

Dormy 

Glada Hästen 

Guldfynd 

Hema 

Hööks 

Intersport 

Johnells 

Jula 

KappAhl 

Kicks 

Kjell & Company 

Libero 

Lindex 

MQ 

Naturkompaniet 

NK 

OKQ8 

Pressbyrån 

Rahva Raamat 

Ralph Lauren 

Rizzo 

Sephora 

Stadium 

Statoil 

Swedol 

Team Sportia 

Yves Roche 

Åhléns 
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Övriga företag 

Hilton 

Hotels.com 

Ikano 

Lyoness 

Marriott Elite 

Nordic Choice club 

SF  

SJ 

Viking Line 

Worldventures 

Wrapp 

 

 


