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Sammanfattning 

 

Titel:  Gör kundkortet Dig lojal? – en studie om konsumentens inställning till 

kundkort 

 

Kurs:  Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 Hp 

 

Författare:  Maria Malmström och Therese Malmström 

 

Handledare: Lars Albert 

 

Nyckelord: Lojalitet, Lojalitetsprogram, Kundklubbar och Kundkort 

 

Syfte:  Att ur ett kundperspektiv undersöka kunders attityder gentemot 

lojalitetsprogram i allmänhet och kundklubbar i synnerhet. 

 

Metod: Studien innehåller en kvantitativ metod där en enkätundersökning med 73 

respondenter genomförs. Respondenternas svar ligger till grund för vår 

uppskattning av vad kunden tycker om lojalitetsprogram och kundkort. 

 

Slutsats: Det vi kommer fram till är att 82 % av våra respondenter äger minst ett 

kundkort. Dock blir nästan ingen av respondenterna gärna medlem i 

kundklubbar. Ännu färre frågar själva efter kundklubbar de kan gå med i 

och nästan en tredjedel av respondenterna tackar nej när de blir tillfrågade 

om medlemskap. Vi kan se att lojalitet tenderar att öka med ålder och 

minska ju längre utbildning konsumenten har. Vi kan även se att kvinnor 

och män har olika inställningar och attityder gentemot lojalitetsprogram. 
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Abstract 

 

Title:  Do the customer card make you loyal? – a study on consumer attitudes 

towards customer cards 

 

Course:  Bachelor Thesis in Marketing, 15 ECTS 

 

Authors:  Maria Malmström and Therese Malmström 

 

Advisor:  Lars Albert 

 

Key words:  Loyalty, Loyalty programs, Customer clubs and Customer cards 

 

Purpose:  From a customer perspective examine customer attitudes towards loyalty 

programs in general and customer clubs in particular. 

 

Method: The study includes a quantitative method where a survey of 73 respondents 

is carried out. The Respondents' answers are the base for our estimate of 

what the customer thinks of loyalty programs and customer cards. 

 

Conclusions: Conclusions we can make is that 82 % of our respondents own at least one 

customer card. However, almost none of the respondents happily becomes a 

member of customer clubs. Even fewer ask themselves after customer clubs 

they can join and almost one third of our respondents says no when asked to 

join a customer club. We can see that loyalty tends to increase with age and 

decrease with education. We can also se that women and men have different 

preferences and attitudes towards loyalty programs.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Marknadsföringen har förändrats under senare år. En offensiv marknadsföring har bytts ut 

mot en mer defensiv. Det talas om ett paradigmskifte där transaktionsmarknadsföringen har 

gått över till relationsmarknadsföring och en större fokusering på lojala kunder har infunnit 

sig (Söderlund, 2001). Den klassiska skolan baserad på ”de 4 P” (Pris, Plats, Produkt och 

Påverkan) det vill säga marknadsmixen, har kommit att bli förlegad. Orsakerna till att 

marknadsmixen inte längre fungerar har bland annat att göra med händelser i omvärlden, 

globalisering, teknologisk utveckling, ökat mediebrus och ökad konkurrens 

(www.relations-marknadsforing.se). 

 

Relationsmarknadsföring är enligt Gummesson (2002) marknadsföring som sätter relationer, 

nätverk och interaktion i centrum. Relationsmarknadsföring innebär att företag medvetet 

arbetar för att etablera, utveckla och avveckla relationer med kunder så att ömsesidiga värden 

och konkurrenskraft skapas (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004). Enligt Grönroos (1998) skall 

relationsmarknadsföring ses som en marknadsföringsstrategi där fokus skiftar från aktiviteter 

att attrahera nya kunder till aktiviteter för att behålla de redan befintliga. 

Relationsmarknadsföring är ett lämpligt verktyg för företag som strävar efter att minska sin 

kundomsättning och stärka befintliga kundrelationer. 

 

Blomqvist et al (2004) beskriver en lojal kund som en kund som över tiden anlitar ett företag 

för att tillfredsställa hela – eller en betydande del av – sitt behov av de produkter och tjänster 

som täcks in av företagets erbjudande. Många påstår att en nöjd kund är en lojal kund, men 

detta är långt ifrån hela sanningen. Det finns gott om nöjda kunder som inte är lojala och 

lojala kunder som inte är nöjda (Söderlund, 2001). Sedan 1920-talet har ämnet kundlojalitet 

diskuterats inom marknadsföring och det finns flera olika synsätt på vad lojalitet är. Några 

forskare vill se på lojalitet som en handling medan andra vill ta hänsyn till konsumenters 

känslor och tankar. Alla verkar dock vara överens om att kundlojalitet innebär en benägenhet 

att fortsätta handla i en viss butik eller köpa ett visst varumärke och att lojalitet därmed är 

något som varar över tid. Valfrihet är dock ett viktigt villkor när det talas om lojalitet. 

Valfrihet innebär i detta fall att individen har alternativ att välja mellan och att individen kan 

uttrycka sin vilja. Det går exempelvis inte att tala om lojalitet om det är omöjligt att vara 
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illojal. En konsument som är tvungen att handla i en viss butik eftersom det saknas alternativ 

kan alltså inte betraktas som lojal (Holmberg, 2004). 

 

Enligt Blomqvist et al (2004) finns det metoder för att utveckla kundlojalitet. En av dessa är 

genom lojalitetsprogram. Lojalitetsprogram har existerat sedan en lång tid tillbaka (Johnson, 

1998) och är ett sätt att formalisera och utveckla relationer med kunder som företag anser vara 

betydelsefulla och värda att investera i – de så kallade kärnkunderna. Syftet med ett 

lojalitetsprogram är att förlänga kundrelationen genom att skapa bindningar mellan kund och 

leverantör (Blomqvist et al, 2004). 

 

Lojalitetsprogrammens allt för enkla förmåner är dock många gånger inte tillräckliga. Det är 

först när företagen ökar värdet på sina erbjudanden som lojalitetsprogrammen på allvar kan 

börja påverka kundernas beteende. Förmåner måste ske ur kundens synvinkel och inkludera 

förmåner som kunden uppskattar – inte de förmåner som företaget vill att de skall uppskatta. 

(Dowling & Uncles, 1997). 

 

På senare tid har det börjat argumenteras för ett hänsynstagande till kundens attityder 

(Hennig-Thurau, Gwinner & Gremler, 2002) men trots detta skrivs litteraturen om 

relationsmarknadsföring fortfarande oftast ur ett företagsperspektiv (Back & Bolander, 2004).  

Detta medför medvetet eller omedvetet att även majoriteten av all forskning görs ur ett 

företagsperspektiv. Undersökningar fokuserar ofta på hur företag skall göra för att skapa 

relationer till sina kunder. Vad som mer sällan undersöks är kundernas inställning till 

lojalitetsprogram och kundklubbar. Exempel på tidigare forskning i form av uppsatser som 

skrivits på Sveriges olika högskolor och universitet och som alla har utgått från ett 

företagsperspektiv är ”Kan ett platskort laddas med lojalitet? En fallstudie av IKEA Family i 

Älmhult” (Palmlund, Pålsson & Örner, 2007), ”Kritiska framgångsfaktorer för ett 

lojalitetsprogram” (Palmqvist & Pettersson, 2005) och ”Kundkorts effekter på lönsamhet” 

(Paulsson, Dyrvold & Andersson, 2003). 

1.2 Problem 
Att lojala kunder är mer lönsamma än andra kunder är en vanlig föreställning. Denna idé 

bygger på att den lojala kunden spenderar mer samtidigt som den kostar mindre att betjäna än 
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kunden som sprider sina inköp (Holmberg, 2004). Det är fyra till sex gånger dyrare att sälja 

till en ny kund än att sälja till en redan befintlig (Butscher, 2000). 

 

Söderlund (2001) skriver att relationsmarknadsföring har kommit att bli det ledande 

nyckelordet för vad leverantörer skall göra för att kunderna skall bli mer lojala. 

Relationsmarknadsföring har dock blivit kritiserat för att perspektivet är allt för 

leverantörsorienterat. Vanligtvis är utgångspunkten i relationsmarknadsföringsansatser att 

leverantören har nytta av långsiktiga kundrelationer. Vad som är mer oklart är om kunden vill 

ha en långsiktig relation till leverantören. Det kanske till och med är så att kunden inte vill ha 

någon relation alls. 

 

Enligt Brown (Söderlund, 2001) litar inte människor på marknadsföring och marknadsförare. 

Människor agerar som att marknadsförarna är ut efter att lura dem eller att dem som minst är 

ute efter att tjäna pengar på dem. Detta gör att marknadsförares försök att skapa en relation 

för att komma ännu närmre konsumenten – för att på så sätt kunna tillfredsställa alla dennes 

önskemål – omedelbart bemöts med misstanke och förakt. Marknadsförare jobbar med tron 

att konsumenten inte kan genomskåda dem oavsett om marknadsföraren på riktigt är uppriktig 

eller inte. I verkligheten är det dock raka motsatsen. Konsumenten startar från en position där 

den undrar vem denna ljugande människa är och varför han/hon låtsas bry sig om mig. 

 

Människor har en defensiv inställning till marknadsföring och samtidigt är det också oklart 

om konsumenten verkligen vill ha en långvarig relation till sin leverantör – något som gör att 

vi ställer oss frågan: Vill kunder ha en relation till sina leverantörer? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ur ett kundperspektiv undersöka kunders attityder gentemot 

lojalitetsprogram i allmänhet och kundklubbar i synnerhet. 

1.4 Avgränsning 
Uppsatsens fokus ligger på kunden och dennes syn på lojalitet, lojalitetsprogram och 

kundklubbar. Detta val görs då forskare och forskning sällan sätter kunden i centrum i 

undersökningar gällande lojalitetsprogram utan istället väljer att fokuserar på företag och hur 

deras arbete med kundklubbar ser ut. Vi kommer endast att se på kundklubbar ur ett 

kundperspektiv. 
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2. Metod 

2.1 Undersökningsmetod 

Enligt Christensen, Andersson, Carlsson & Haglund (2001) registrerar kvantitativa 

undersökningar siffror och fokuserar på mängd, antal och frekvens av kvantifierbara 

variabler. Vi valde i denna uppsats att använda oss av den kvantitativa metoden för att den 

ringar in information om många undersökningsenheter och går på bredden. Vi var 

intresserade av det gemensamma, det genomsnittliga och det representativa (Holme & 

Solvang, 1997). 

 

Ejvegård (1996) skriver att när forskare i forskningssammanhang vill ta reda på en 

populations åsikter, uppfattningar, tyckande eller kunskaper så använder de sig antingen av 

enkäter eller av intervjuer. I vår undersökning använde vi oss av enkäter för att samla 

information. Vår enkät var strukturerad och alla som deltog i enkätundersökningen fick alltid 

samma frågor. Svaren var både öppna och bundna vilket innebar att respondenten i de öppna 

svaren var fri att svara vad den ville, medan han/hon i de bundna svaren hade att välja mellan 

olika svarsalternativ. Vi valde att använda oss av en enkät som metod för att samla 

information för att vi inte ville påverka respondenten vid utfrågningen, det var lättare för oss 

att bearbeta svaren, alla respondenter fick exakt samma frågor och alla respondenter 

utfrågades ungefär samtidigt. Enkäten är också ett billigt, enkelt och tidseffektivt sätt att 

samla in material på och dessutom lämpar sig enligt Ejvegård enkäter bäst när vanligt folk 

skall utfrågas (vilket vi i denna undersökning hade för avsikt att göra). 

 

Vid utformandet av enkäten såg vi till att den blev grundligt genomarbetad samt att den inte 

blev för omfattande. Eftersom det finns en regel som i allmänhet säger att ju fler frågor som 

ställs desto färre svar kommer tillbaka såg vi även till att hålla antalet frågor i en bra balans. 

Vi såg till att enkäten var enkel, snygg, åskådlig och entydig samt att ledande frågor inte 

förekom. Då det inte får råda oklarheter om vad det är vi som enkätkonstruktörer frågar om, 

hur respondenten skall svara eller huruvida respondenten får ange fler alternativ som svar var 

vi även noggranna med att förtydliga dessa förfaranden. (Ejvegård, 1996). 

 

Då attitydfrågor enligt Ejvegård (1996) lämpligen besvaras på en skala där endast ett svar 

skall ges och där svarsalternativen har ett udda antal steg använde vi denna kunskap i vår 
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enkät. Vi valde att ha en skala med fem svarsalternativ då det i allmänhet gäller att ju fler steg 

på skalan desto större precision i mätningen. Ju fler steg som finns desto bättre ser 

respondenten skillnad mellan de olika alternativen (Söderlund, 1998) och lämpligen bör 

stegen i en svarsskala bestå av mellan fem till nio steg. Vi valde även att det lägsta värdet på 

skalan skulle representera ”lågt” samt att det högsta värdet skulle representera ”högt” 

(Söderlund, 1998). 

 

Vår undersökning innehåller en bortfallsanalys eftersom det är av yttersta vikt att de som 

deltar i undersökningen är villig att delta i utfrågningen. Vad gäller bortfall kan många 

personer tacka nej till att medverka något som kan leda till att resultatet blir snedvridet 

eftersom vissa grupper blir underrepresenterade. (Andersson, 1994). 

 

För att vi skulle vara säkra på att enkäten fungerade testade vi den innan vi gick ut med den i 

full skala. Detta för att försäkra oss om att frågorna var rätt ställda samt för att försäkra oss 

om att respondenterna inte skulle ha några problem med att förstå och fylla i enkäten. 

(Christensen et al, 2001). 

 

Sammanfattningsvis hade vi i denna uppsats för avsikt att göra en kvantitativ studie där vi 

använde oss av en enkät för att samla information. Enkäten hade både öppna och bundna 

frågor med svarsalternativ 1-5. Fem svarsalternativ valdes då enkäter bör bestå av udda antal 

steg. Även för att vi ansåg att fem svarsalternativ borde täcka in alla tänkbara svar samt vara 

tillräckligt för att respondenterna skulle förstå skillnaderna i alternativen. Undersökningen 

genomfördes i centrala Uppsala och vi frågade personligen ut våra respondenter. Vi valde att 

inte undersöka någon specifik kundklubb utan fokuserade på kundklubbar i allmänhet. 

Undersökningen var anonym och genomfördes den 13 och 14 april 2009 mellan kl.11 och 14. 

2.2 Urval och bortfall 

Innan vi genomförde datainsamlingen funderade vi över vilken målpopulation vi ville 

undersöka. Den målpopulation vi valde var människor i åldrarna 16-75 år boende i Uppsala 

med omnejd. Vi kunde givetvis valt att undersöka hela populationen, men då detta allt som 

oftast är för tidskrävande och kostsamt valde vi istället att göra ett urval ur målpopulationen 

(för att undersöka hur denna del av populationen uppfattade det undersökta fenomenet). 

Därefter drog vi slutsatser om hela målpopulationen. (Christensen et al, 2001). 
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Det finns två olika typer av urval: icke-sannolikhetsurval och sannolikhetsurval. Vi valde att 

göra ett sannolikhetsurval vilket innebär att varje respondent väljs slumpmässigt och att alla 

människor i målpopulationen har en känd chans att komma med i urvalet. När vi sedan gjorde 

urvalet kom detta urval aldrig exakt att motsvara den målpopulation som vi gjort urvalet ifrån 

(Uppsalabor, 16-75 år). Detta innebär att undersökningens resultat och representativitet 

kommer att påverkas av i hur hög grad urvalet överensstämmer med målpopulationen. Vi 

nödgades därför ta hänsyn till urvalets fel och brister där exempel på fel som kunde 

förekomma var bortfallsfel. Bortfallsfel innebär att de personer som deltar i undersökningen 

kan ha en annan åsikt än de som inte deltar i undersökningen. Detta får till följd att de som 

deltar inte är representativa för hela målgruppen och att resultatet då kan vara missvisande. 

För att undvika att undersökningen skulle bli missvisande lät vi så många som möjligt ur 

målpopulationen delta i undersökningen. Ju större urval desto större sannolikhet att urvalets 

uppfattningar överensstämmer med målpopulationens. (Christensen et al, 2001). 

 

I denna studie använde vi sammanfattningsvis sannolikhetsurval och valde respondenter 

slumpmässigt. Vi hade som mål att så många personer som möjligt skulle delta i 

undersökningen och vi ville ha en jämn könsfördelning med en spridning av respondenter i 

olika åldrar. 

2.3 Validitet, reliabilitet och källkritik 
Validitet innebär att vi verkligen har undersökt det vi vill undersöka och inget annat 

(Ejvegård, 1996; Thurén, 2007) medan reliabilitet innebär att mätningarna är korrekt gjorda 

(Thurén, 2007). Källkritik innebär att vi rensar bort allt vi anser ohållbart och granskar alla 

påståenden kritiskt (Thurén, 2007). I vår undersökning gjorde vi en kvantitativ 

enkätundersökning där vi dessvärre inte kunde garantera att respondenterna representerade 

målpopulationen till 100 procent. De personer som deltog i undersökningen kunde vara av en 

annan åsikt än de som inte deltog, och det vi gjorde i denna undersökning – för att förebygga 

detta – var att ge så många som möjligt chansen att delta. Vidare var de uppgifter som vi 

samlade inte djupgående och det hade vi har inte heller för avsikt att de skulle vara. Vad vi 

ville göra var att undersöka kunders attityder gentemot lojalitetsprogram och kundklubbar. Vi 

ville göra en kvantitativ undersökning som sade något om kunders allmänna inställning och 

på så sätt bidra till ny forskning. 
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3. Teori 

3.1 Relationsmarknadsföring 
Exakt vilka aktiviteter som utgör relationsmarknadsföring råder det oklarheter om, men de 

flesta som förespråkar relationsmarknadsföring är överens om att det handlar om 

marknadsföring som riktar sig mot kunden efter det att kunden blivit kund (Söderlund, 2001). 

Detta innebär att den huvudsakliga målgruppen för relationsmarknadsföring är redan 

befintliga kunder. Enligt Blomqvist et al (2004) är kärnan inom relationsmarknadsföring 

kundvärde där synen på kundvärde och hur kundvärde skapas är avgörande för hur väl företag 

kommer att lyckas med en relationsmarknadsföringsstrategi. Det finns tre grundläggande 

begrepp vid utarbetandet av relationsmarknadsföringsstrategier. Bilden nedan visar 

sambandet mellan dessa. 

 

Vad denna bild illustrerar är att varje 

kundmöte utvärderas av kunden som 

antingen ser mötet som en positiv 

upplevelse eller som en negativ 

upplevelse. Den kundupplevda kvaliteten 

avgörs sedan av skillnaden mellan den 

upplevda kvaliteten och de förväntningar 

kunden hade innan mötet.  Resultatet             

avgör sedan kundupplevelsen. 

 

Varje enskilt möte har en direkt inverkan på den kundupplevda kvaliteten medan den 

kundupplevda relationen påverkas mer indirekt. Den kundupplevda relationen är resultatet av 

alla kundmöten över tiden, och summan av alla kundens upplevelser är lika med kundvärdet. 

Kundvärdet definierar vilket värde relationen har för kunden och visar på förhållandet mellan 

de fördelar relationen ger gentemot de uppoffringar kunden gör för att erhålla dessa fördelar 

(Blomqvist et al, 2004). Men det som skapar värde för en kund kan vara helt ointressant för 

en annan (McIlroy & Barnett, 2000). Enligt Grönroos (1998) ökar sannolikheten för återköp 

om företaget kan erbjuda ett överlägset värde för kunden. Dock är det svårt för företagen att 

tävla om dessa värden – speciellt de ekonomiska. Det är lätt för konkurrenterna att kopiera 

erbjudandena och därför skiljer de sig föga åt mellan de olika företagen (Dowling et al, 1997). 

Figur 1: Kundmöte – Kundupplevelse – Kundvärde 
(Blomqvist et al, 2004, s. 41) 
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3.2 Lojalitet 
Då det idag bedöms vara billigare att sälja till redan befintliga kunder – i jämförelse med att 

rekrytera nya – anser de flesta företag att det är viktigt att skapa och behålla lojala kunder. 

Detta intresse har medfört att en betydande del av marknadsföringsforskningen på senare år 

ägnats åt att försöka förstå vad det är som gör kunder lojala (Söderlund, 2000). 

 

Söderlund (1997) skriver att kundtillfredsställelse sitter i kundens huvud och att det är ett 

resultat av att kunden tagit del av en leverantörs erbjudande. Det existerar ett samband mellan 

kundtillfredsställelse och kundlojalitet, dock är detta samband inte helt entydigt och varierar 

dessutom avsevärt mellan olika branscher. Tidigare har forskare ofta utgått ifrån att en ökad 

kundtillfredsställelse leder till en ökad kundlojalitet men forskare måste nu börja bilda sig en 

uppfattning om vad det egentligen är som skapar lojalitet. Det räcker inte med att kunden är 

nöjd i en hårt konkurrensutsatt bransch för att kunden skall bli lojal, den måste vara mycket 

nöjd för att lojalitet skall uppstå. I en mindre konkurrensutsatt bransch talas det istället om en 

basnivå som kundtillfredsställelsen måste upp i för att lojalitet skall uppstå. Men inte heller 

här medför en ökad kundtillfredsställelse automatiskt en ökad lojalitet (Blomqvist et al, 2004). 

 

Enligt Blomqvist et al (2004) innebär lojalitet att endast välja en annan leverantör i 

undantagsfall. Dock sträcker sig lojalitet inte hur långt som helst. När kundvärdet sjunker så 

pass att det blir uppenbart för kunden att konkurrenten erbjuder ett bättre alternativ anlitar 

kunden denna leverantör istället (Blomqvist et al, 2004; McIlroy et al, 2000). Att vara lojal 

handlar både om att vara lojal i sitt beteende och i sin attityd. Att endast förlita sig på ett av 

dessa mått anses vara riskabelt. Fyra lojalitetstyper vilka beskrivs nedan och som alla baserar 

sig på både attityd och beteende är: falsk lojalitet, sann lojalitet, låg lojalitet och latent 

lojalitet (Blomqvist et al, 2004). 

 

Kunder med falsk lojalitet har en negativ inställning till 

företaget men gör trots detta regelbundna inköp. Kunder med 

sann lojalitet har en mycket hög köpfrekvens och är positivt 

inställda till företaget. Kunder med låg lojalitet har både en 

låg köpfrekvens och en negativ inställning. De kunder som har 

en latent lojalitet har låg köptrohet men har samtidigt en 

mycket positiv inställning till företaget. Figur 2: Lojalitetsklassificering 
(Blomqvist et al, 2004, s. 124) 
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En lojalitetsfunktion som endast inkluderar beteendet i den fysiska världen har svårt att skilja 

mellan sann och falsk lojalitet. Två kunder som har ett identiskt beteende och som köper en 

produkt/besöker en butik lika många gånger över tiden kan tydligt skilja sig i den mentala 

dimensionen – vilket innebär att den ena kunden som är falskt lojal helt kan sakna 

känslomässiga band till produkten/butiken och är i och med det mer mottaglig för 

konkurrenters erbjudanden. (Day, 1969). 

 

Vidare finns det studier som visar att variablerna ålder och utbildning kan användas för att 

förklara en del av graden av kundlojalitet (Holmberg, 2004). Enligt studierna tenderar 

lojaliteten att öka med ålder och minska ju längre utbildning konsumenten har. Sambandet 

mellan ålder och lojalitet kan med stor sannolikhet bero på ökad erfarenhet – konsumenterna 

vet vad de vill ha och håller sig till den butik som passar just dem och som mättar just deras 

behov. Förklaringen till varför lojaliteten minskar med utbildningens längd menar Holmberg 

(2004) är för att dessa människor lärt sig utvärdera många olika alternativ. Rent allmänt 

tenderar konsumenter som inte är villiga att ta risker och som söker trygghet att vara mer 

lojala än konsumenter som har behov av variation. 

3.3 Lojalitetsprogram 
Lojalitetsprogram är ett sätt för företagen att formalisera och utveckla relationerna med 

kärnkunderna. Syftet med ett lojalitetsprogram är att skapa bindningar mellan leverantör och 

kund för att på så vis förlänga relationen. Enligt Blomqvist et al (2004) finns det ett otal 

varianter av lojalitetsprogram. Alltifrån traditionella skivklubbar till branschöverskridande 

koncept där ett flertal företag går samman i ett gemensamt program. I en studie av 

lojalitetsprogram framkom att lojalitet ur ett kundperspektiv ofta handlar om att välja en 

leverantör trots tillgång till alternativ. 

 

Blomqvist et al (2004) skriver att ett lojalitetsprogram är en formaliserad sammanslutning av 

kunder vilka uppfyller vissa kriterier som företaget ställt upp. Kunderna utför någon form av 

prestation för sitt medlemskap och som belöning erhåller de förmåner som bara är tillgängliga 

för lojalitetsprogrammets medlemmar. 
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Enligt Blomqvist et al (2004) bör kriterierna för 

medlemskap utgå från vissa bestämda mål för lojalitet 

och lönsamhet. Lojalitetsprogrammet blir på så vis ett 

instrument för självsegmentering eftersom lönsamma 

och lojala kunder upplever förmånerna som tillräckliga 

för att motivera ett medlemskap medan de mindre 

lönsamma kunderna bedömer inträdeskraven som för 

höga och väljer då antingen att avstå från programmet 

eller att ändra sitt beteende. 

 

För att behålla sitt medlemskap förutsätts kunden 

agera på ett visst sätt, exempelvis förväntas kunden 

spendera en vis summa pengar hos företaget. Kunden 

erhåller då förmåner som belöning för sitt aktiva medlemskap. Dessa belöningar gör att 

utträdeshinder byggs upp vilket innebär att kundens kostnader för att byta leverantör 

överstiger värdet av de unika fördelar som lojalitetsprogrammet erbjuder och kunden blir kvar 

i programmet. 

 

Många företag har designat lojalitetsprogram i försök att göra så att kunden känner sig mer 

belönad när denne gör affärer med företaget för att på så sätt hindra att kunden vänder sig till 

en konkurrent (Johnson, 1999). Men lojalitetsprogrammens allt för enkla förmåner är dock 

många gånger inte tillräckliga. Grunden till att få lojala kunder baseras på vilken direkt effekt 

värdet av erbjudandet har för kunden (Stauss, Chojnacki, Decker & Hoffmann, 2001) och det 

är först när företagen ökar värdet på sina erbjudanden som lojalitetsprogrammen på allvar kan 

börja påverka kundernas beteende. 

3.4 Kundklubbar 
Kundklubben är en tysk uppfinning vars utmärkande egenskaper är att den bildas, utformas 

och drivs av en organisation – inte av kunderna själva. Vidare utmärkande egenskaper är att 

den har möjligheten att samla data som andra avdelningar inom organisationen kan nyttja i sitt 

utvecklingsarbete samt att den ger medlemmarna ett faktiskt och upplevt värde genom en 

maximal förening av rena ekonomiska och icke-ekonomiska förmåner. Basen för klubben 

utgörs av förmåner och klubbarna kan antingen vara slutna eller öppna. Vilken form som är 

Figur 3: Lojalitetsprogrammets funktion 
(Blomqvist et al, 2004, s. 135) 
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lämpligast beror bland annat på syftet med klubben och klubbens målgrupp/målgrupper. I de 

kundklubbar som kallas för slutna klubbar måste kunden själv ansöka om medlemskap och 

därefter betala en avgift. Här försöker företaget värva de viktigaste målgrupperna som 

medlemmar och för att stänga ute snyltgäster måste kunden uppfylla visa kriterier. I de 

kundklubbar som kallas för öppna finns det inga inträdeskrav, något som ofta resulterar i att 

företaget har många medlemmar de inte har någon fördel av. Kundklubbens syfte är att 

aktivera kunderna och är en värdebaserad metod för att skapa köptrohet. (Butscher, 2000). 

 

Få kundklubbar är lönsamma på kort sikt (Murphy, 1997) och många kundklubbar världen 

över visar att det inte är de rabatter som en klubb kan erbjuda som är hemligheten bakom en 

trogen kundkrets utan att det är de emotionella förmånerna och tjänsterna som är svaret på 

den tankenöt som alla vill knäcka (Butscher, 2000). 
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4. Resultat & Analys 

4.1 Konsumentens inställning 
I denna undersökning ville vi ta reda på konsumentens inställning till lojalitetsprogram och 

kundklubbar. Vi konstruerade därför ett frågeformulär bestående av tio påståenden där 

konsumenten fick ange hur väl dessa påståenden passade in på just den. Sammanlagt var 73 

respondenter med och svarade på våra frågor, 31 män och 42 kvinnor. Nedan redovisar och 

analyserar vi de resultat som kommit fram av undersökningen. Vi ämnar analysera materialet 

utifrån kundens inställning, kvinnornas/männens inställning samt inställning beroende på 

ålder och utbildning. För en fullständig presentation av de ställda frågorna, se Bilaga 1. 

  
På första frågan undrade vi hur många av respondenterna som var innehavare av minst ett 

kundkort. Till svar fick vi av 82 % av respondenterna att de innehar minst ett kundkort medan 

18 % svarade att de inte äger något kundkort. På följdfrågan om respondenten alltid använder 

sitt/sina kundkort när han/hon handlar i butiker där han/hon är medlem svarade 29 % att 

påståendet stämde mycket dåligt medan 34 % svarade att påståendet stämde mycket bra. 

  
I påstående 3 frågade vi oss hur villiga respondenterna var att bli medlemmar i kundklubbar. 4 

% svarade att påståendet stämde mycket bra – de blev gärna medlemmar i kundklubbar. 

Påståendet stämde mycket dåligt eller ganska dåligt hos 66 % av respondenterna. 12 % ansåg 

att påståendet varken stämde bra eller dåligt och 18 % av respondenterna ansåg att påståendet 

stämde ganska bra. På påstående 4 – Jag frågar aktivt efter kundklubbar jag kan gå med i – 

svarade majoriteten att detta stämde mycket dåligt. 74 % av respondenterna angav detta som 

svar. Endast 3 % ansåg att påståendet stämde ganska bra eller mycket bra. 
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På det femte påståendet var respondenterna oeniga. 29 % av respondenterna ansåg att 

påståendet stämde mycket dåligt medan 23 % och 16 % av respondenterna ansåg att 

påståendet stämde ganska dåligt eller varken bra eller dåligt. 32 % av respondenterna tyckte 

att påståendet stämde ganska bra eller mycket bra. Påståendet – Jag ser tydliga fördelar med 

medlemskap i kundklubbar – angav 19 % av respondenterna stämde mycket bra samtidigt 

som 26 % ansåg att påståendet stämde ganska bra. 33 % svarade att påståendet stämde ganska 

dåligt eller till och med mycket dåligt. 

  
Påståendet – Jag anser att förmånerna kundklubbarna erbjuder ser till Mitt bästa och inte 

företagens bästa – tyckte endast 1 av 73 respondenter stämde mycket bra. 27 % av 

respondenterna tyckte att påståendet stämde mycket dåligt och så många som 38 % ansåg att 

påståendet varken stämde bra eller dåligt. I påstående 8 frågade vi oss om respondenterna 

endast i undantagsfall handlar i butiker där de inte har kundkort. Som svar fick vi av 51 % av 

respondenterna att påståendet stämde mycket dåligt – kundkorten styrde inte det minsta vart 

de valde att handla. Endast 5 % angav att påståendet stämde mycket bra och menade att 

kundkorten styrde deras inköp. 

  
53 % av respondenterna angav att påståendet – Jag anser att kundkortens förmåner är 

tillräckliga för att jag skall vara lojal – stämde mycket dåligt och endast 4 % angav att 
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påståendet stämde mycket bra. På den sista frågan rörande om respondenterna vill ha 

relationer med företagen de handlar hos svarade 30 % att detta stämde mycket dåligt och så få 

som 11 % angav att påståendet stämde mycket bra. 

 

Förmåner måste ske ur kundens synvinkel och inkludera förmåner som kunden uppskattar – 

inte förmåner som företaget vill att de skall uppskatta (Dowling et al, 1997). I vår 

undersökning uppgav endast 1 av 73 respondenter att påståendet – Jag anser att förmånerna 

företagen erbjuder ser till Mitt bästa och inte till företagens bästa – stämde mycket bra. Hela 

27 % ansåg att påståendet stämde mycket dåligt. Vad vi tolkar detta som är att företagen 

antingen ser till sitt eget bästa eller så har de misslyckats med att få kunden att inse att de 

faktiskt tänker på kunden i första hand. Självklart måste företagen till viss del se till sitt eget 

bästa, men de måste även kunna ge kunden vad den vill ha. Här måste det finnas en balans, 

för en verksamhet utan kunder är inom kort ingen verksamhet. 

 

Enligt Blomqvist et al (2004) innebär lojalitet att endast välja en annan leverantör i 

undantagsfall. I vår undersökning angav 51 % av de tillfrågade att påståendet – Jag handlar i 

butiker där jag inte har kundkort endast i undantagsfall – stämde mycket dålig. Endast 4 

respondenter angav att påståendet stämde mycket bra. Vad kan då detta bero på? Den främsta 

förklaringen torde vara att konsumenten helt enkelt vänder sig till den butik som för tillfället 

har det bästa erbjudandet – något vi också kan skönja i de kommentarer respondenterna fäller 

under undersökningens gång – och resultatet tyder på att endast 6 % av de tillfrågade kan 

anses vara sina kundklubbar trogna. 

 

Lojalitetsprogram består av belöningar som skall göra att utträdeshinder byggs upp vilket 

innebär att kundens kostnader för att byta leverantör överstiger värdet av de unika fördelar 

som lojalitetsprogrammet erbjuder (Blomqvist et al, 2004). I vår undersökning frågade vi 

respondenterna om de ser tydliga fördelar med att ingå i ett lojalitetsprogram. 45 % ansåg att 

påståendet stämde ganska bra eller mycket bra. Vi frågade också om respondenterna ansåg att 

förmånerna är tillräckliga för att de skall vara lojala. 53 % av respondenterna ansåg att 

påståendet stämde mycket dåligt och endast 4 % ansåg att det stämde mycket bra. Majoriteten 

av respondenterna uppgav alltså att de ser tydliga förmåner med medlemskap men att de 

samtidigt inte tycker att dessa förmåner är till räckliga för att de skall vara lojala. Av 

undersökningen framkom också att respondenterna är ganska slarviga när det gäller att 
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utnyttja sina kort. 29 % uppgav att påståendet – Jag utnyttjar alltid mitt/mina kundkort när jag 

handlar i butiker där jag är medlem – stämde mycket dåligt. Vi ser här ett samband. Eftersom 

kunderna inte tycker att förmånerna är tillräckliga för att de skall vara lojala så bryr de sig 

föga om de bonusar som utlovas. Vinsten är uppenbarligen för låg för att konsumenten skall 

känna att den tjänar på att vara lojal. 

 

Av vår undersökning framgår att så många som 82 % av de tillfrågade är innehavare av minst 

ett kundkort. På frågan hur väl påståendet – Jag blir gärna medlem i kundklubbar – stämde 

svarade endast 3 respondenter att påståendet stämde mycket bra. Samtidigt så uppgav endast 2 

respondenter att påståendet – Jag frågar aktivt efter kundklubbar jag kan gå med i – stämde 

mycket bra. När vi frågade hur väl påståendet – När jag blir tillfrågad om medlemskap tackar 

jag oftast ja – stämde svarade så många som 29 % att påståendet stämde mycket dåligt. Hur 

kommer då detta sig? Nästan ingen av respondenterna blir gärna medlem i kundklubbar. Ännu 

färre frågar själva efter kundklubbar de kan gå med i och nästan en tredjedel av 

respondenterna tackar nej när de blir tillfrågade om medlemskap. Samtidigt så äger, som sagt, 

82 % av de tillfrågade ett kundkort. En möjlig förklaring kan vara att en stor majoritet av 

respondenterna endast tackar ja vid till exempel specialerbjudanden eller vid erbjudanden de 

helt enkelt inte kan tacka nej till. Exempelvis: ”Bli medlem idag och få 10 % rabatt på det du 

handlar”. Sådana erbjudanden torde vara lockande för alla respondenter och skulle kunna 

förklara varför så pass många ändå har ett kundkort. 

 

I början av denna uppsats ställde vi oss frågan: Vill kunder ha en relation till sina 

leverantörer? En fråga som vi vidarebefordrade till våra respondenter. Resultatet visade att 11 

% ansåg att påståendet – Jag vill ha relationer med företagen jag handlar hos – stämde mycket 

bra. Så många som 30 % svarade att påståendet stämde mycket dåligt. Majoriteten av 

respondenterna uppgav alltså att de inte vill ha en relation med företagen de handlar hos och 

vi har därmed fått ett ganska klart svar på vår fråga. 

 

4.2 Kvinnornas och männens inställning 

Enligt Holmberg (2004) finns det studier som visar att variablerna ålder och utbildning kan 

användas för att förklara en del av graden av kundlojalitet. Vi lade även till variabeln kön för 

att se om det går att skönja några skillnader mellan män och kvinnors syn på kundklubbar och 
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kundkort. Kvinnornas åsikter redovisar vi i de vänstra diagrammen och männens åsikter 

redovisar vi i de högra diagrammen. 

 
På det första påståendet – Jag har minst ett kundkort – svarade 93 % av de kvinnliga 

respondenterna att ja, det har jag samtidigt som 68 % av de manliga respondenterna angav 

detta som svar. 

 
Påståendet – Jag utnyttjar alltid mitt/mina kundkort när jag handlar i butiker där jag är 

medlem – ansåg 43 % av kvinnorna stämde mycket bra medan endast 23 % av männen angav 

detta som svar. Anmärkningsvärt många män ansåg att påståendet stämde mycket dåligt, 45 

% svarade så. 

 
Påstående 3 visade ett tämligen ojämnt resultat mellan kvinnorna medan resultatet mellan 

männen var mer distinkt. 81 % av männen ansåg att påståendet – Jag blir gärna medlem i 

kundklubbar – stämde ganska dåligt eller mycket dåligt. 55 % av kvinnorna ansåg att 

påståendet stämde ganska dåligt eller mycket dåligt samtidigt som 26 % av kvinnorna ansåg 

att påståendet stämde ganska bra eller till och med mycket bra. 
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Resultatet i påstående 4 talade sitt tydliga språk både vad gällde kvinnorna och männen. 71 % 

av kvinnorna och 77 % av männen ansåg att påståendet stämde mycket dåligt. Enbart 1 

kvinna (2 %) och enbart 1 man (3 %) ansåg att påståendet stämde mycket bra. 

 
På påståendet – När jag blir tillfrågad om medlemskap i kundklubbar tackar jag oftast ja – 

blev resultatet återigen relativt ojämnt mellan kvinnorna medan männens åsikter pekade åt ett 

bestämt håll. 43 % av kvinnorna ansåg att påståendet stämde ganska dåligt eller mycket 

dåligt. 17 % hade ingen bestämd åsikt och 41 % tyckte att påståendet stämde ganska bra eller 

mycket bra. 65 % av männen ansåg att påståendet stämde ganska dåligt eller mycket dåligt 

och enbart 3 % av männen ansåg att påståendet stämde mycket bra. 

 
Majoriteten av kvinnorna var positiva i påstående 6 – Jag ser tydliga fördelar med 

medlemskap i kundklubbar – då 40 % ansåg att påståendet stämde ganska bra eller mycket 

bra. Även männen var positiva. 52 % av de manliga respondenterna ansåg att påståendet 

stämde ganska bra eller mycket bra. 
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43 % av kvinnorna angav att påståendet – Jag anser att förmånerna kundklubbarna erbjuder 

ser till Mitt bästa och inte till företagens bästa – stämde ganska dåligt eller mycket dåligt och 

41 % hade ingen klar åsikt. När vi ser till männen finns det liknande tendenser som hos 

kvinnorna. 36 % av männen hade ingen klar åsikt och lika många ansåg att påståendet stämde 

mycket dåligt. Intressant är att ingen av de manliga respondenterna ansåg att påståendet 

stämde mycket bra. 

 
Påståendet 8 – Jag handlar i butiker där jag inte har kundkort endast i undantagsfall – angav 

60 % av de kvinnliga respondenterna stämde mycket dåligt, en klar majoritet. Ingen kvinna 

tyckte att påståendet stämde mycket bra. Det var desto fler manliga respondenter som ansåg 

att påståendet stämde mycket bra (13 %) men det var också 39 % som ansåg att påståendet 

stämde mycket dåligt. 

 
57 % av de kvinnliga respondenterna ansåg att påstående 9 stämde mycket dåligt och ingen 

ansåg att påståendet stämde mycket bra. Bland männen ansåg 39 % att påståendet stämde 

mycket dåligt medan 10 % angav att påståendet stämde mycket bra. 
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Det sista påståendet – Jag vill ha relationer med företagen jag handlar hos – ansåg 33 % av de 

kvinnliga respondenterna stämde mycket dåligt. Bland männen var det 26 % av 

respondenterna som ansåg att påståendet stämde mycket dåligt. Majoriteten av männen, 29 % 

ansåg dock att påståendet varken stämde bra eller dåligt. 

 

I resultaten av vår undersökning framgår att det är fler kvinnor än män som äger minst ett 

kundkort. Kvinnorna tycks också vara mer noggranna med att utnyttja sina kort då närmare 

hälften av männen uppgav att de är mycket dåliga på detta. 80 % av männen uppgav att de 

inte gärna blir medlem i kundklubbar medan en fjärdedel av kvinnorna uppgav att påståendet 

– Jag blir gärna medlem i kundklubbar – stämde ganska bra eller till och med mycket bra. Vår 

teori är att anledningen till att fler kvinnorna än män äger ett kundkort är för att kvinnor i 

allmänhet är mer benägna att shoppa samt för att det oftast är kvinnorna som ansvarar för 

familjens inköp och ekonomi. 

 

Drygt 6 av 10 kvinnor och nästan 4 av 10 män ansåg att de förmåner kundkortet ger inte är 

tillräckliga för att de skall vara lojala. Samma resultat fick vi när vi frågade respondenterna 

om de handlar i butiker där de inte har kundkort endast i undantagsfall. Kvinnorna är alltså de 

som är mest negativa. En teori till varför fler kvinnor än män är innehavare av kundkort 

redogör vi för i stycket ovan. Spinner vi sedan vidare på detta ser vi en koppling till varför 

kvinnor ofta inte är lojala. Då kvinnorna i många fall är de som sköter familjens ekonomi och 

inköp letar de också ofta efter de bästa priserna och handlar därför i den butik som för 

tillfället har de bästa erbjudandena. 

 

71 % av kvinnorna och 77 % av männen ansåg att påståendet – Jag frågar aktivt efter 

kundklubbar jag kan gå med i – stämde mycket dåligt. Ett ganska jämnt resultat. Ser vi 

däremot på hur kvinnorna respektive männen svarade när vi frågade om de oftast tackar ja när 

de blir tillfrågade om medlemskap var resultatet desto mer ojämnt. 17 % av kvinnorna uppgav 
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att påståendet stämde mycket bra medan endast 3 % av männen angav detta som svar. Kan det 

möjligen vara så att kvinnor många gånger tackar ja även fast de inte vill, av ren artighet? 

 

Fler män än kvinnor ser tydliga fördelar med medlemskap i kundklubbar men det är ändå fler 

män än kvinnor som ser negativt på medlemskap. Vår förklaring till detta är att männen helt 

enkelt anser att förmånerna är allt för marginella för att de skall orka engagera sig i en 

kundklubb. Kvinnor däremot tycks engagera sig mer och letar ideligen efter låga priser vilket 

är en möjlig förklaring till varför de har så många kort. 

 

En tredjedel av kvinnorna ansåg att påståendet – Jag vill ha relationer med företagen jag 

handlar hos – stämde mycket dåligt och 26 % av männen svarade så. Majoriteten av männen 

uppgav dock att påståendet varken stämde bra eller dåligt. De olika åsikterna kan förklaras av 

att respondenterna på olika sätt tolkar vad en relation innebär. Vissa kan tro att det är att hälsa 

på personalen i butiken medan andra kan tro att det är personlig reklam – och därmed 

utvärderar de påståendet på olika sätt. 

 

Majoriteten av både männen och kvinnorna tyckte att påståendet – Jag anser att förmånerna 

kundklubbarna erbjuder ser till Mitt bästa och inte till företagens bästa – varken stämde bra 

eller dåligt. De har ingen klar uppfattning om företagen tänker på sig själv eller om de tänker 

på sina kunder när de formulerar sina erbjudanden. Vissa anser säkert att företagen rear ut de 

produkter de själva vill bli av med, medan andra känner att de får erbjudanden på produkter 

de verkligen vill ha. De flesta verkar dock tycka att företagen både tänker på sig själv och på 

kunden när de formulerar sina erbjudanden och att det därmed är en kombination som båda 

parter gynnas av. 

4.3 Inställning beroende på ålder och utbildning 

Det finns som sagts studier som visar att variablerna ålder och utbildning kan användas för att 

förklara en del av graden av kundlojalitet. Vi undersökte därför dessa variabler för att se om 

detta stämmer. Nedan sammanfattar vi resultaten – för alla resultat se Bilaga 2. 

 

På den första frågan gällande om respondenten har minst ett kundkort uppgav hela 83 % av 

respondenterna i åldersgruppen 16-35 år och lika många i gruppen 36-55 år att ja, det har vi. 

Några färre i åldersgruppen 56-75 år angav detta som svar där resultatet visar att 78 % av de 
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tillfrågade innehar minst ett kundkort. Om vi tittar på utbildning i samma påstående visade 

resultatet att 100 % av de tillfrågade med endast grundskoleutbildning har minst ett kundkort. 

Bland respondenter med gymnasieutbildning svarade 76 % att de har minst ett kort och av de i 

gruppen med högre utbildning svarade 89 % att ja, jag har minst ett kundkort. 

 

På den andra frågan – Jag utnyttjar alltid mitt/mina kundkort när jag handlar i butiker där jag 

är medlem – är det gruppen för grundskoleutbildning som ligger i topp där 100 % tyckte att 

påståendet stämde mycket bra. Därefter kommer gruppen med gymnasieutbildning där 30 % 

tyckte att påståendet stämde mycket bra och därefter de högre utbildade där 28 % var av 

denna åsikt. När vi sedan tittar på ålder var det 36-55 åringarna som uppgav att de använder 

sina kort mest flitigt. Den grupp som ansåg att de är sämst på att använda sina kort är 56-75 

åringarna där 34 % uppgav att påståendet stämde mycket dåligt. 

 

På frågan – Jag blir gärna medlem i kundklubbar – svarade 67 % av de tillfrågade i gruppen 

56-75 år att påståendet stämde mycket dåligt. Resterande grupper visade sig inte vara fullt 

lika negativa till medlemskap i kundklubbar även om majoriteten pekade åt samma håll. Den 

åldersgrupp som uppgav sig vara mest positiv till medlemskap var 16-35 åringarna och rent 

utbildningsmässigt var det gruppen för gymnasieutbildning som helst blev medlem i 

kundklubbar. 

 

I påstående 4 undrade vi om respondenterna aktivt frågar efter kundklubbar de kan gå med i. 

71 % av de högre utbildade tyckte att påståendet stämde mycket dåligt. I gruppen med 

grundskoleutbildning ansåg 100 % och i gruppen med gymnasieutbildning ansåg 76 % att 

påståendet stämde mycket dåligt. Det svar vi fick från gruppen 16-35 år var att 92 % ansåg att 

påståendet stämde ganska dåligt eller mycket dåligt och endast 2 % tyckte att påståendet 

stämde mycket bra. I gruppen 36-55 år tyckte 88 % att påståendet stämde ganska dåligt eller 

mycket dåligt och 100 % i åldersgruppen 56-75 år tyckte att påståendet stämde mycket dåligt. 

Det vi kan se är att den yngsta gruppen och den äldsta gruppen är de grupper som är minst 

aktiva i frågan om att själva be om medlemskap. Att 92 % i den yngsta gruppen är så pass 

passiv speglar inte alls dess innehav av kundkort som fråga 1 redovisar där 83 % av de unga 

uppgav att de äger minst ett kundkort. 
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I fråga 5 undrade vi om kunderna oftast tackar ja om de blir tillfrågade om medlemskap, en 

intressant fråga då konsumenterna i föregående fråga visade sig vara väldigt passiva. Det 

resultat som framkom var att 100 % i gruppen med grundskoleutbildning ansåg att påståendet 

stämde ganska dåligt. Även i gruppen med gymnasieutbildning ansåg majoriteten att 

påståendet stämde ganska dåligt medan 45 % av respondenterna med högre utbildning ansåg 

att påståendet stämde ganska dåligt eller mycket dåligt. I åldrarna 16-35 år uppgav 28 % att 

påståendet stämde mycket dåligt och en tredjedel av 36-55 åringarna höll med. I den äldsta 

gruppen angav dock majoriteten att påståendet stämde ganska bra. 

 

På påståendet – Jag ser tydliga fördelar med medlemskap i kundklubbar – svarade 30 % av de 

tillfrågade i åldrarna 16-35 år att påståendet stämde ganska bra medan 28 % av 

respondenterna i åldrarna 36-55 år tyckte att påståendet stämde ganska dåligt. I den äldsta 

åldersgruppen tyckte majoriteten att påståendet stämde ganska bra. I gruppen för de högre 

utbildade ansåg 14 % att påståendet stämde mycket bra och bland de gymnasieutbildade 

ansåg 57 % att påståendet stämde ganska bra eller mycket bra. I den grundskoleutbildade 

gruppen angav 100 % att påståendet stämde mycket bra. 

 

På det sjunde påståendet – Jag anser att förmånerna kundklubbarna erbjuder ser till Mitt bästa 

och inte till företagens bästa – svarade majoriteten av de högre utbildade att påståendet 

stämde ganska dåligt eller mycket dåligt och majoriteten av de gymnasieutbildade höll med. 

100 % av de som endast gått på grundskola tyckte att påståendet varken stämde bra eller 

dåligt. 48 % av de i åldrarna 16-35 år och 39 % av de i åldrarna 36-55 år ansåg att påståendet 

stämde ganska dåligt eller mycket dåligt. I den äldsta åldersgruppen tyckte 0 % att påståendet 

stämde mycket bra och 45 % att påståendet stämde mycket dåligt. 

 

Jag handlar i butiker där jag inte har kundkort endast i undantagsfall, då jag helst handlar i 

konkurrerande butiker där jag har kundkort. På det åttonde påståendet svarade 40 % av de 

högre utbildade att påståendet stämde mycket dåligt. 24 % av de gymnasieutbildade ansåg att 

påståendet stämde mycket dåligt samtidigt som 100 % av de grundskoleutbildade höll med. I 

åldersgruppen 16-35 år ansåg 56 % att påståendet stämde mycket dåligt och endast 11 % 

ansåg att påståendet stämde ganska bra eller mycket bra. I gruppen 36-55 år ansåg 17 % att 

påståendet stämde ganska bra eller mycket bra och i den äldsta gruppen ansåg en tredjedel att 

påståendet stämde mycket dåligt. 
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I det näst sista påståendet undrade vi om respondenterna ansåg att kundkortens förmåner är 

tillräckliga för att de skall vara lojala. 100 % bland de grundskoleutbildade tyckte att 

påståendet stämde mycket dåligt. 51 % av de gymnasieutbildade höll med och också bland de 

högre utbildade respondenterna ansåg majoriteten att påståendet stämde mycket dåligt. Ser vi 

till ålder ansåg majoriteten i både den äldsta gruppen och i den yngsta gruppen att påståendet 

stämde mycket dåligt. Hälften av respondenterna i gruppen 36-55 år angav att påståendet 

stämde mycket dåligt medan 6 % ansåg att påståendet stämde mycket bra. 

 

I det tionde och sista påståendet ville vi veta om respondenterna vill ha en relation till 

företagen de handlar hos. 23 % av de högre utbildade ansåg att påståendet stämde mycket 

dåligt medan 11 % ansåg att påståendet stämde mycket bra. 38 % av de gymnasieutbildade 

ansåg att påståendet stämde mycket dålig och i den grundskoleutbildade gruppen tyckte 100 

% att påståendet stämde ganska dåligt. I den yngre gruppen angav 39 % och i mellangruppen 

44 % att påståendet stämde ganska dåligt eller mycket dåligt. I den äldsta åldersgruppen 

angav så många som 78 % att påståendet stämde ganska dåligt eller mycket dåligt och endast 

en av tio ansåg att påståendet stämde mycket bra. 

 

Enligt Holmberg (2004) tenderar lojaliteten att öka med ålder och minska ju längre utbildning 

konsumenten har. Sambandet mellan ålder och lojalitet kan med stor sannolikhet bero på ökad 

erfarenhet – konsumenterna vet vad de vill ha och håller sig till den butik som passar just dem 

och som mättar just deras behov. Förklaringen till varför lojaliteten minskar med 

utbildningens längd menar Holmberg är för att dessa människor har lärt sig att utvärdera 

många olika alternativ. Den grupp som representerar högre utbildade människor i vår 

undersökning är den grupp där flest respondenter uppger att de har minst ett kundkort. Detta 

stämmer med det Holmberg talar om, att de med högre utbildning utvärderar sina alternativ 

och handlar i de butiker som för tillfället har de bästa erbjudandena. Holmbergs teori om att 

lojalitet ökar med åldern stämmer också överens med de resultat vi får i vår undersökning. 

Både på påstående 5 och på påstående 8 är det den äldsta gruppen som uppger att påståendet 

stämmer bäst. 
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4.4 Bortfall 
Det vi noterade under undersökningens gång var att män i allmänhet och män i kostym i 

synnerhet var obenägna att ställa upp på utfrågningen. Vad detta kan bero på är måhända 

deras upptagna vardag då de hela tiden verkade ha bråttom till något. Andra män ville helt 

enkelt inte bidra med sin åsikt, vilket kan bero på att män är mer tillbakadragna är kvinnor 

vilka näst intill alla gånger tackade ja till att vara med i vår undersökning. 

 

Endast en person som enbart gått i grundskola deltar i vår undersökning. Om fler 

grundskoleutbildade respondenter varit med hade resultatet för denna grupp kunnat bli ett 

annat. Vad vi tror detta beror på – att vi enbart kom i kontakt med en person som endast 

avslutat en grundskoleutbildning – är den höga andel av människor (här i Sverige) som 

studerar vidare efter nian. Dock lät vi slumpen avgöra vilka respondenter som skulle vara en 

del av undersökningen och således var detta inte någonting vi kunde göra någonting åt. 
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5. Slutsatser 
Syftet med denna uppsats är att ur ett kundperspektiv undersöka kunders attityder gentemot 

lojalitetsprogram i allmänhet och kundklubbar i synnerhet. Det vi kommer fram till är att 82 

% av våra respondenter äger minst ett kundkort. Dock blir nästan ingen av respondenterna 

gärna medlem i kundklubbar. Ännu färre frågar själva efter kundklubbar de kan gå med i och 

nästan en tredjedel av respondenterna tackar nej när de blir tillfrågade om medlemskap. En 

möjlig förklaring till detta kan vara att en stor majoritet av respondenterna endast tackar ja vid 

exempelvis specialerbjudanden eller vid erbjudanden de helt enkelt inte kan tacka nej till. 

Sådana erbjudanden torde vara lockande för alla respondenter och skulle kunna förklara 

varför så pass många ändå har ett kundkort. Majoriteten av respondenterna uppger vidare att 

de ser tydliga fördelar med medlemskap men att de samtidigt inte tycker att kundkortens 

förmåner är tillräckliga för att de skall vara lojala. Vi ser här ett samband. Eftersom kunderna 

inte tycker att förmånerna är tillräckliga för att de skall vara lojala så bryr de sig föga om de 

bonusar som utlovas. Vinsten är uppenbarligen för låg för att konsumenten skall känna att den 

tjänar på att vara lojal. Den slutsats vi kan dra om kundens inställning till kundkort och 

lojalitetsprogram är att den är tämligen negativ. 

 

Tidigare forskning har kommit fram till att en del av graden av kundlojalitet beror på ålder 

och utbildning och även vi kan konstatera att lojalitet tenderar att öka med ålder och minska 

ju längre utbildning konsumenten har. Vi kan också se att kön spelar roll. Vi kan se att fler 

män än kvinnor ser tydliga fördelar med medlemskap i kundklubbar, samtidigt som vi kan 

konstatera att betydligt fler män än kvinnor inte gärna blir medlem i lojalitetsprogram. Vår 

förklaring till detta är att männen helt enkelt anser att förmånerna är allt för marginella för att 

de skall orka engagera sig i en kundklubb. Kvinnor däremot tycks engagera sig mer och letar 

ideligen efter låga priser. Kvinnorna anger också att de utnyttjar sina kort mycket bra medan 

männen anger att de utnyttjar sina mycket dåligt. Vår slutsats blir därför att kvinnor har en 

mer positiv inställning till kundkort och lojalitetsprogram än vad män har. 

 

Avslutningsvis ställde vi oss i början av denna uppsats frågan: Vill kunder ha en relation till 

sina leverantörer? Vi vidarebefordrar frågan till våra respondenter och majoriteten svarar att 

de inte vill ha relationer med företagen de handlar oss. För att också svara på uppsatsen titel – 

Gör kundkortet Dig lojal? – så är svaret att nej, med största sannolikhet så gör det inte det. 
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5.1 Förslag till vidare forskning 

Vi har i vår studie undersökt Uppsalabornas attityder gentemot kundklubbar och kundkort. Vi 

tycker det skulle vara intressant att göra om samma undersökning fast i en annan stad. Det 

skulle vara intressant att se om attityderna skiljer sig mellan olika städer. Det skulle även vara 

intressant att se om attityderna i en stor stad (som Uppsala) skiljer sig åt från attityderna i en 

liten stad.
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Bilaga 1 – Undersökningsenkäten 
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Bilaga 2 – Diagram över inställningen till kundkort beroende på ålder och utbildning 
 

Ålder: 16 – 35 År 
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Ålder: 36 – 55 År 
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Ålder: 56 – 75 År 

 

 



Kandidatuppsats i Marknadsföring 
Malmström och Malmström 
 

   

 
Utbildning: Grundskola 

 

 



Kandidatuppsats i Marknadsföring 
Malmström och Malmström 
 

   

 
Utbildning: Gymnasieskola 
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Utbildning: Högre utbildning 
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