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Abstract 
Author: Caroline Lagervall 

Title: Loyalty-programs - a study from the customers perspective. 

In this paper I have examined what main factors that a loyalty program should 

include to make customers interested and engaged in a loyalty program, and to 

enhance their emotional loyalty towards a brand. A qualitative method was used to 

study the topic through interviews with four focus groups. The data from the focus 

groups was analyzed together with Magids theory about high impact motivators to 

reach emotional loyalty. 

The result of the paper showed that to make customers interested to be a member in a 

loyalty program it has to give them good financial benefits and rewards. However, to 

reach the emotional loyalty through a loyalty program the most important motivators 

were the non-financial rewards, rather than the financial rewards. To reach emotional 

loyalty the loyalty program had to be more personally designed, stand out, have 

exclusive membership benefits, create excitement for the customers and show ethical 

commitment. 

Keywords 
Customer loyalty, Loyalty program, Emotional loyalty, Financial rewards, Non-
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Förord 
Det har varit intressant att fördjupa sig inom området emotionell lojalitet 

sammankopplat med lojalitetsprogram. Jag skulle vilja tacka samtliga personer som 

deltagit i undersökningen, utan eran medverkan hade inte studien varit möjlig. Jag 

skulle även vilja rikta ett stort tack till Michaela Sandell för all hjälp med vägledning 

under arbetets gång. 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras undersökningens forskningsområde. Kapitlet presenterar 

under rubriken Bakgrund den empiriska problematiseringen som ligger till grund till 

valet av forskningsområdet. Därefter presenteras den teoretiska problematiseringen i 

problemdiskussionen. Den empiriska och teoretiska problematiseringen definierar 

sedan de forskningsfrågor som ligger till grund i undersökningen. Slutligen 

presenteras den begreppsdefinition och avgränsning som funnits inom arbetet.  

1.1. Bakgrund  

Kundlojalitet är enligt Beck och Smith (2006) ett beteende som kan återfinnas bland 

vissa konsumenter. Dessa konsumenter uppvisar ett beteende som gynnar ett 

varumärke vilket ofta inkluderar att de undviker att ingå i andra konkurrerande 

varumärkes erbjudanden, att de rekommenderar varumärket till andra och att de 

stöttar varumärket trots att det kan vara i en svacka. Kundlojalitet är en faktor som 

har fått alltmer betydelse för ett företag och varumärkes överlevnad på lång sikt  

eftersom att mer av försäljningen förflyttas till e-handeln vilket också ökar antalet 

konkurrenter (Svensk Digital Handel, 2016). Därför måste företag arbeta med att få 

konsumenterna att välja deras varumärke framför andra konkurrerande alternativ. Att 

arbeta med lojalitet har visat sig vara ett mycket effektivt sätt. (Jürss, 2016) Lojala 

kunder skapar vinst genom att de väljer att handla hos ett varumärke flera 

upprepande gånger. Jürss (2016) menar att lojala kunder visat sig vara fem gånger 

mer lönsamma än nya kunder.  

Att ständigt leta efter nya kunder är inte lika lönsamt som att jobba på att bygga på 

relationerna med de befintliga. Dels är det en kostnad i att marknadsföra sig till nya 

konsumenter, dels är det inte förrän vid ett upprepat antal köp som en ny konsument 

skapar vinst för varumärket (Lawfer, 2004). Därför bör företag arbeta mycket för att 

skapa lojalitet hos kunder som väljer deras varumärke även om företaget kämpar 

med sin lönsamhet.  

Ett sätt att bygga upp kundlojalitet är att använda sig av lojalitetsprogram. Att 

använda sig av lojalitetsprogram för att skapa mer lojala kunder har blivit ett alltmer 

vanlig och betydande strategi bland företag. (Butscher, 2002) När kundlojalitet 
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skapas genom lojalitetsprogram skapas en form av lojalitet som kallas för incitament 

baserad lojalitet, enligt Dahlen (2010). Det är lojalitet som skapas när kunderna får ta 

del av erbjudanden och förmåner av olika slag inom ett lojalitetsprogram. Hur 

lojalitetsprogrammen är utformade och vilka förmåner som innefattas kan skilja sig 

mellan olika varumärken. Vissa varumärken kan använda sig av förmåner i form av 

bonus och erbjudanden. Andra varumärken kan istället använda sig av förmåner i 

form av exempelvis bättre service ju mer konsumenten handlar eller att de erbjuds 

inbjudningar till olika event eller liknande. Det finns väldigt många alternativ av 

lojalitetsprogram och det är ofta svårt att veta vilket som lockar och lämpar sig bäst 

gentemot ett varumärkes kunder. Många varumärken gör nämligen, enligt Rosén 

(2016), missen att utforma irrelevanta lojalitetsprogram som varken leder till någon 

ökad lojalitet eller konsumtion. Dåligt utformade lojalitetsprogram kan istället ge 

konsumenterna en dålig bild av varumärket vilket resulterar i motsatt effekt där de 

undviker varumärket och istället väljer konkurrenterna. Detta är något som företag 

vill undvika då det kan ta lång tid att bygga upp kundernas förtroende igen. 

Starbucks är ett varumärke som lyckats väldigt bra med sina lojalitetsprogram och 

har ett lojalitetsprogram som anses vara ett av de bästa (The Street, 2010). Deras 

grundtanke är att konsumenterna ska känna att det lönar sig att återkomma som kund 

hos varumärket. Ju mer de konsumerar hos Starbucks desto högre nivå når de. På de 

lägre nivåerna erbjuds de förmåner som gratis wifi och gratis kaffe på deras 

födelsedag och när de når en högre nivå kan de bli erbjudna exempelvis gratis 

påfyllning (The Street, 2010). Detta är ett exempel på ett lojalitetsprogram som har 

varit framgångsrikt. Svårigheten är dock att veta hur lojalitetsprogram skall vara 

utformade, det vill säga vilka faktorer som det ska innehålla för att få konsumenterna 

att intressera och engagera sig långsiktigt i ett varumärke.  

1.2. Problemdiskussion 

Lojalitetsprogram är ett sätt att skapa kundlojalitet, men tidigare forskning har dock 

visat att lojalitetsprogram inte enbart är lösningen för att skapa långsiktigt lojala 

kunder. Chansen att konsumenter enbart genom lojalitetsprogram blir långsiktigt 

lojala är minimal, enligt Pandit & Vilches-Montero (2016). Det har istället visat sig 

! !2



att många konsumenterna ser på lojalitetsprogrammen som en tillfällig affär där de 

får ta del utav förmåner i utbyte mot att de handlar hos varumärket. Detta är något 

som varumärken gärna vill undvika då målet är att skapa långsiktigt lönsamma 

relationer till kunderna (Pandit & Vilches-Montero, 2016).  

En anledning till varför många lojalitetsprogram inte bygger långsiktig lojalitet kan 

vara att tidigare forskning främst studerat hur lojalitetsprogram bör vara utformade 

utifrån ett företagsperspektiv, där syftet är att öka företagens vinster (Theng So, 

2015). Men eftersom företagens lönsamhet ofta grundar sig i konsumenternas 

engagemang bör fokuset istället rikta sig mot konsumenternas perspektiv och 

undersöka vad som gör dem intresserade och engagerade till att vara med i ett 

lojalitetsprogram.  

Den form av lojalitet som visat sig vara den mest lönsamma, där konsumenterna är 

lojala på lång sikt, kallas emotionell lojalitet (Pandit & Vilches-Montero, 2016).  

Emotionell lojalitet är när konsumenterna bygger en känslomässig relation till ett 

varumärke (Härtel, 2010). Pandit & Vilches-Montero (2016) menar att den 

emotionella lojaliteten är nyckeln till konsumenternas lojalitet och att konsumenter 

som upplever ett varumärke som positivt och lönsamt ofta skapar en mer bestående 

relation gentemot det. 

”Att veta som konsument att du har tillgång till bättre värde än andra skapar en 

känsla av att vara en prioriterad och speciell kund, och därför stimuleras ett ökande 

lojalt beteende”. (Pandit & Vilches-Montero, 2016:357) 

Hallberg (2003) menar att konsumenter som har en emotionell relation (bonding) till 

ett varumärke kommer att handla mer hos det. Detta baserar han på en analys som 

gjorts av 600.000 konsumenter som visade att ju mer emotionell lojalitet som 

konsumenterna har till ett varumärke desto mer kommer att handla och de 

varumärken som lyckas skapa emotionell lojalitet hos sina konsumenter har visat sig 

hamna i toppen bland lönsamma varumärken (Hallberg, 2003). Hallberg (2003) 

presenterar en modell som visar de olika nivåerna av konsumenternas emotionella 

lojalitet gentemot ett varumärke. 
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Modell 1 - The brand emotional loyalty pyramid (källa: Hallberg, G. 2003:223) 

Den högsta nivån är bonding, vilket kan utläsas i modell 1, där konsumenten skapat 

en emotionell lojalitet till ett varumärke (Hallberg, 2003) De konsumenter som 

skapar en emotionell lojalitet till ett varumärke kommer att förbli lojala till det 

oavsett konkurrenternas erbjudande eller eventuella svackor som varumärket hamnar 

i. Men emotionell lojalitet är inte lätt att nå utan det krävs att företagen förstår sig på 

sina kunder och att de ger dem det som kunderna önskar (Pandit & Vilches-Montero, 

2016). Att använda sig av lojalitetsprogram kan vara ett mycket effektivt sätt att 

skapa en öppning till konsumenternas engagemang i ett varumärke. Genom att skapa 

ett engagemang hos konsumenterna kan sedan varumärken vidare jobba med att 

försöka bygga upp relationerna med sina kunder tills de når en emotionell form av 

lojalitet istället för bara ett kalkylerande engagemang (Pandit & Vilches-Montero, 

2016). 

Problemet är att skapa ett lojalitetsprogram som får konsumenterna att 

uppmärksamma och intressera sig för ett varumärke och dess lojalitetsprogram. Hur 

lojalitetsprogrammen är uppbyggda har enligt Pandit & Vilches-Montero (2016) stor 

inverkan på konsumenternas engagemang och i vilken grad de skapar en emotionell 

lojalitet till varumärket. Det är därför väldigt viktigt för företagen att förstå sig på 

sina konsumenter så att de skapar lojalitetsprogram som lockar till sig 

konsumenterna. Trots detta har, som sagt, mycket av den tidigare forskningen på 

området varit baserad utifrån ett företagsperspektiv och inte utifrån ett 
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kundperspektiv. Att studera konsumenternas perspektiv och intresse är i högsta grad 

relevant för att kunna skapa lyckade lojalitetsprogram (Theng So, 2015).  

Den här studien kommer därför att undersöka konsumenternas syn på 

lojalitetsprogram och vad det är som gör dem intresserade att engagera sig i det. Men 

för att lojalitetsprogrammen dessutom skall vara lönsamma på lång sikt undersöks 

även möjligheten för företag att utforma sina lojalitetsprogram på ett så effektivt sätt 

för att öka chansen att deras konsumenter skapar en emotionell lojalitet till dem. 

Begränsningar som gjorts i den här studien är att den är baserad på den svenska 

marknaden och kommer därför endast fokusera på svenska konsumenter. Denna 

begränsning bestämdes på grund av att mycket av den tidigare forskningen varit 

baserad på den internationella marknaden. Då lojalitetsprograms utformning 

dessutom kan skilja sig åt beroende på olika marknadssegment har jag valt att 

begränsa och basera den här studien på detaljmarknaden. Andra marknader som 

tidigare studerats är bland annat hotell och flygbranschen.  

Genom att visa på vad som gör ett lojalitetsprogram intressant och attraktivt utifrån 

konsumenternas synvinkel kan företagen få en bättre grund för hur de ska skapa 

lojalitetsprogram som i förlängningen bygger upp en emotionell lojalitet hos deras 

kunder. 

1.3. Problemformulering 

I den här undersökningen har jag formulerat ett huvudproblem och ett delproblem. 

Huvudproblemet ämnar att förstå vilka faktorer som gör konsumenter intresserade att 

gå med och att engagera sig i ett lojalitetsprogram. Delproblemet vill specifikt 

undersöka de faktorer som skapar emotionell lojalitet för att se hur ett 

lojalitetsprogram skall vara utformat för att nå emotionell lojalitet på ett så effektivt 

sätt som möjligt. 

Huvudfråga 

Problemet ledde till huvudfrågan i studien som ämnar att utforska vad som krävs för 

att svenska konsumenter skall bli intresserade av att gå med och engagera sig i ett 

lojalitetsprogram. 
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Delproblem 

Då forskning visat att den mest långsiktigt lönsamma relationen mellan företag och 

konsumenter är emotionell lojalitet vill jag även skapa ett delproblem där jag 

undersöker vilka typer av faktorer som ett lojalitetsprogram skall innehålla för att så 

effektivt som möjligt nå emotionell lojalitet hos konsumenterna.  

1.4. Syfte 

Syftet med den studien är att skapa förståelse för vad det är som gör att svenska 

detaljhandelskonsumenter blir intresserade och engagerade till att ingå i ett 

varumärkes lojalitetsprogram. 

1.5. Disposition 

Undersökningens disposition presenteras i följande modell (se modell 2). 

Undersökningen utgår från forskningsfrågan som presenteras överst i modellen. 

Därefter presenteras i kapitel två den teoretiska referensram som legat till grund för 

arbetet. Teorikapitlet behandlar begreppen kundlojalitet, incitamentbaserad lojalitet 

och emotionell lojalitet.  

Det metodupplägg som användes i den här undersökningen presenteras i kapitel tre. I 

kapitel fyra presenteras den empiriska datainsamlingen, som i den här 

undersökningen har varit baserad på två fokusgrupper med svenska konsumenter. I 

följande kapitel presenteras den analys som gjorts utifrån den insamlade datan. 

Slutligen avslutas undersökningen med kapitel sex där slutsatser presenteras. 
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•  Vilka faktorer ska ett lojalitetsprogram, ur ett konsumentperspektiv, innefatta 

för att locka deras intresse och engagemang?

•  Hur ska ett lojalitetsprogram vara utformat för att öka konsumenternas 

emotionella lojalitet till ett varumärke?
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2. Teori 

I det här kapitlet presenteras den teoretiska referensram som legat till grund för 

undersökningen. Först presenteras emotionell lojalitet och olika former av 

emotionella motivationer. Därefter en presentation om lojalitetsprogram och hur 

lojalitetsprogram kan leda till emotionell lojalitet. Slutligen presenteras begreppet 

belöningar och utformningen av ett lönsamt lojalitetsprogram enligt teorin. 

2.1. Emotionell lojalitet och motivationer  

El-Manstrly (2016) menar att det är viktigt att förstå vilka faktorer som utvecklar ett 

lojalt beteende hos konsumenter då det är en betydande del för ett varumärkes 

framgång. Att kunderna är nöjda är grunden till att de utvecklar lojalitet, enligt El-

Manstrly (2016).  

Enligt Amine (1998) finns det två olika former av kundlojalitet. Den ena är 

beräknande lojalitet och den andra är emotionell lojalitet. Den emotionella lojaliteten 

grundas i att konsumenterna uppvisar ett beteende där de skapar en relationen till ett 

varumärke genom att de identifierar sig och har ett känslomässigt band till det. De 

konsumenter som inte skapar en emotionell lojalitet till ett varumärke har en tendens 

att vara väldigt benägna till avhopp, trots att de uppvisat ett upprepande 

inköpsbeteende hos ett varumärke. Därför är det på lång sikt viktigt att se betydelsen 

av den emotionella lojaliteten (Theng So, 2015) och även mycket effektivare att 

försöka skapa en emotionell lojalitet bland kunderna, då den typen av lojalitet är 

stabilare. (Amine, 1992)  

För att nå emotionell lojalitet har Magids (2015) presenterat en studie om 

konsumenters emotionella lojalitet och hur det kan påverka ett företags framgång. 

Studien visar att när ett varumärke skapar en emotionell relation till kunderna kan 

lönsamheten öka kraftigt och det är de emotionellt lojala kunderna som står för den 

största delen av försäljningen. Varumärken som tidigare haft förluster har visat sig 

lyckats vända den negativa utvecklingen till en kraftig positiv tillväxt genom att 

skapa en emotionell relation hos sina kunder. Magids (2015) menar även att det är 

möjligt att mäta och strategiskt rikta konsumenters känslor till det som driver deras 

konsumentbeteende. Dessa mätverktyg kallas för emotionella motiveringar och de 
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fungerar som ett mått för kundernas framtida värde för ett varumärke. Det är viktigt 

att varumärken förstår sig på sina kunders emotionella motivationer. Magids (2015) 

presenterar en modell med tio olika motiv (se modell 3) som visat sig vara specifikt 

påverkbara på konsumenters beteende för att skapa emotionell lojalitet. (Magids, 

2015) 

Wang (2016) menar dock att alla motivationer inte alltid är relevanta för alla former 

av varumärken och att en intern undersökning bland dess kundgrupp måste utföras 

för att hitta vilka emotionella motiv som deras kundgrupp värderar högst. 

Processen är enligt Magids (2015) att först identifiera de emotionella motivationerna 

hos den mest värdefulla gruppen av konsumenter i ett varumärkes kundgrupp. 

Därefter jämförs den gruppens motivationer med resultat från tidigare studier som 
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visar vilken utformning som är mest lämpad för just den utvalda kundgruppen. Att 

skapa en strategi för att nå emotionella relationer till sina kunder kräver djupa 

kundinsikter, analytisk förmåga och ett engagemang från ledningen till att anpassa 

varumärket efter resultatet. (Magids, 2015). 

2.2. Lojalitetsprogram 

Lojalitetsprogram som är utformade på rätt sätt för deras kundgrupp kan ses som en 

investering för ett varumärke då det skapar långsiktiga relationer till deras kunder. 

(Theng So, 2015) Det är viktigt att konsumenterna anser att lojalitetsprogrammen ger 

dem högt värde för att de ska bli engagerade att ingå i det. Lojalitetsprogram som ger 

dem mer än vad de behöver ge tillbaka ökar värdet för konsumenterna och på så sätt 

ökar även deras engagemang (Kivetz & Somonsons, 2003). Konsumenterna kommer 

att handla hos ett varumärke så länge de anser att lojalitetsprogrammet ger dem högt 

värde och nytta för att fortsätta handla hos det. (Pandit & Vilches-Montero, 2016) 

Lojalitetsprogram har visat sig ha större påverkan på nya kunder än befintliga och 

redan lojala kunder. Konsumenter som sedan tidigare inte varit lojala eller handlat 

hos ett varumärke har en tendens till att öka sitt handlande i och med att de erbjuds 

att ingå i varumärkets lojalitetsprogram (Liu, 2007). 

Misslyckade lojalitetsprogram beror ofta på att konsumenterna inte engagerar sig 

tillräckligt mycket i ett lojalitetsprogram. Beteendeforskning anser att lyckade 

lojalitetsprogram får konsumenterna att utveckla känslor av tillgivenhet till ett 

varumärke genom lojalitetsprogrammet. Att ge konsumenterna olika former av 

belöningar, så som bonus, gåvor eller inbjudningar ger dem känslan av att vara 

utvalda. De positiva känslorna som konsumenterna då får till lojalitetsprogrammen 

övergår sedan stegvis istället till varumärket och konsumenterna skapar då en lojal 

emotionell relation till varumärket (Theng So 2015). 

2.3. Lojalitetsprogram för att nå emotionell lojalitet 

Då emotionell lojalitet visat att det påverkar ett varumärkes försäljning i en positiv 

riktning vill man hitta lösningar för att skapa sådana relationer. Lojalitetsprogram är 

en bra strategi för att locka konsumenter att engagera sig i varumärket, då det har en 
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större chans till att sticka ut från annan marknadsföring och på så sätt locka till sig 

konsumenterna att engagera sig i varumärket. (Hallberg, 2013) 

Att lojalitetsprogram skapar positiva känslor hos konsumenterna är på grund av att 

de är uppbyggda utifrån belöningar. Dock är det som sagt viktigt att hitta belöningar 

som uppmuntrar konsumenterna tillräckligt mycket för att de ska vilja engagera sig i 

varumärket. Hallberg (2003) menar att lojalitetsprogram i sig inte skapar emotionell 

lojalitet men att de till stor del hjälper till att utveckla det hos konsumenterna. 

Varumärken som har använt sig av lojalitetsprogram når i genomsnitt dubbelt så 

många emotionellt lojala kunder (bonding) än andra varumärken utan 

lojalitetsprogram (Hallberg, 2003). 

Enligt Hallberg (2003) är det viktigt att varumärken ser varje kund som speciell och 

tillgodoser deras krav och önskemål. Lojala kunder har dock en tendens att uppträda 

lojalt till fler än bara ett varumärke. Att konsumenter väljer att vara med i flera 

lojalitetsprogram är vanligt. Detta gäller främst de konsumenter som är ute efter att 

införskaffa många olika typer av belöningar. Dessa konsumenter har en tendens till 

att manipulera eller vara likgiltiga vid deras val mellan olika varumärken. För att 

undvika detta menar Hallberg (2003) att varumärken skall jobba med att få 

konsumenterna ur detta beteende och istället skapa en emotionell relation till dem. I 

studier har det visat sig att konsumenter som lyckas ta sig ut det likgiltiga beteendet 

och som istället skapar en emotionell relation till varumärket har stor tendens till att 

skapa en långsiktigt lojal relation till endast ett varumärke. 

För att undvika att konsumenterna blir lojala till flera varumärken är det viktigt att 

undersöka sin kundgrupp noga för att ta reda på vilken typ av lojalitetsprogram och 

belöningar som de föredrar. Genom att skapa positiva känslor hos konsumenternas 

genom lojalitetsprogrammen kan varumärken lyckas leda in konsumenterna till att 

istället skapa en lojal relation till endast ett varumärke (Theng So 2015). De 

varumärken som lyckas med detta och som skapar en emotionell relation till sina 

konsumenter ökar chanserna mycket till att konsumenterna blir långsiktigt lojala och 

att de också ignorerar andra konkurrerande varumärken och lojalitetsprogram 

(Hallberg, 2003). 
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2.4. Belöningar 

För att konsumenterna ska bli motiverade till att ingå i ett lojalitetsprogram är det 

viktigt att belöningarna är lockande. Ett lojalitetsprogram kan både ha finansiella och 

icke-finansiella belöningar. Finansiella belöningar kan ges i form av bonusar, rabatter 

eller liknande och de icke-finansiella belöningarna kan ges i form av inbjudningar, 

uppgraderingar, service, tjänster eller liknande (Verhoef, 2003). Det är enligt Hyken 

(2017) naturligt att konsumenter drivs av de finansiella belöningarna där 

medlemmarna blir fixerade av att samla så mycket poäng som möjligt. Hyken (2017) 

menar att det är anledningen till varför vissa konsumenter väljer ett varumärke 

framför ett annat, trots att det kan innebära att de behöver betala mer för en produkt 

eller tjänst. Att använda sig av lojalitetsprogram med finansiella belöningar för att få 

konsumenter att bli intresserade och återkomma är därför effektivt (Hyken, 2017). 

Den formen av lojalitet som skapas här är den kalkylerande lojaliteten (Amine, 

1998). Butcher (2008) menar att det snarare är de icke-finansiella belöningarna som 

ligger till grund för konsumenternas emotionella lojalitet. Konsumenter kommer 

snarare att komma ihåg en upplevelse hos ett varumärke än de rabatter de fått 

(Hyken, 2017). För att skapa en upplevelse som ökar medlemmarnas emotionell 

lojalitet menar Hyken (2017) att lojalitetsprogrammen skall göra deras liv enklare 

och att deras engagemang ska löna sig. 

2.5. Utformning av ett lönsamt lojalitetsprogram 

För att utveckla ett lyckat lojalitetsprogram skall företaget enligt McCall (2010) 

identifiera sin kundgrupp tillsammans med dess motiv (Magids, 2015) och sedan 

anpassa lojalitetsprogrammen efter dem för att på sikt nå emotionell lojalitet. 

Kolowich (2015) presenterar dock några grundläggande punkter som anses vara 

nödvändiga vid utformningen av ett effektivt lojalitetsprogram. Först och främst ska 

det finnas ett enkelt och smidigt poängsystem där medlemmarna kan samla poäng 

som de sedan kan byta ut mot belöningar. Många företag gör missen, enligt 

Kolowich (2015), i att utveckla alldeles för komplicerade system som gör att 

medlemmarna blir förvirrade. 
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En annan faktor, enligt Kolowich (2015) är att skapa en balans mellan lätt uppnåeliga 

och önskvärda belöningar, för att de medlemmar som visar ett mer troget och 

långsiktigt engagemang ska belönas mer. Men samtidigt är det viktigt att inte 

glömma de som fortfarande vill vara en del av lojalitetsprogrammet, men som vill ta 

del av de lite mindre belöningarna (Kolowich, 2015). 

Att ta en avgift för medlemskapet i ett lojalitetsprogram är enligt Kolowich (2015) 

inte att föredra, iallafall inte på den grundläggande nivån. Meningen med 

lojalitetsprogram är att skapa en relation mellan varumärket och kunderna och då är 

det inte lämpligt, enligt Kolowich (2015), att ta en avgift. Endast vid vissa enskilda 

omständigheter kan det vara lönsamt för företaget och kunderna att det finns en 

avgift, men ofta är det snarare en av anledningarna till varför de lämnar varumärket, 

menar Kolowich (2015). 

Att finna vad som ger ett varumärkes kundgrupp mervärde utöver enbart de 

finansiella faktorerna är även det en faktor som Kolowich (2015) presenterar, 

Kolowich (2015) menar att företag bör utveckla lojalitetsprogram som är liknande ett 

spel. Men för att kunderna inte ska känna att det enbart är ett sätt för företaget att 

tjäna pengar bör möjligheten till vinst inte vara lägre än 25% och köpkraven skall 

inte heller vara för avancerade. Detta koncept passar de varumärken som har en 

kundgrupp som tycker om att ha lite kul, där köpprocessen blir både rolig och 

uppmuntrande för dem (Kolowich, 2015). 

Men ett lojalitetsprograms tillgänglighet är också en viktig faktor i utformningen. 

Studier har visat att kortbaserade lojalitetsprogram som erbjuder digitala 

komplement ofta är ett lyckat alternativ. Då har varumärket möjlighet att sätta sin 

egen prägel och genomföra lojalitetsprogram genom sitt egna system (Carter, 2014). 

Hyken (2017) menar att när ett belöningssystem förflyttas från ett kortbaserat 

koncept till en app växer möjligheterna till att interagera och bygga på den 

emotionella lojaliteten. Att samla poäng via appen är enligt Hyken (2017) enbart en 

liten del av vad det finns möjligheter till. En app kan också skapa bekvämlighet och 

förenkling av medlemmarnas liv. Det är naturligt att konsumenter väljer de 

varumärken och lojalitetsprogram som är enklast för dem att göra affärer med 

(Hyken, 2017). När medlemmarna dessutom lär sig hur appen, eller liknande system, 
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fungerar är det större chans också att de skapar ett förtroende för varumärket, som i 

sin tur driver utvecklandet av emotionell lojalitet (Hyken, 2017). 

2.6. Sammanfattning 

För att bygga upp en långsiktig lojalitet hos konsumenterna bör fokuset ligga på att 

skapa den emotionella lojaliteten hos dem. Emotionell lojalitet är då konsumenterna 

får ett känslomässigt band till ett varumärke (Amine, 1998). Den emotionella 

lojaliteten skapas, enligt Magids (2015) genom tio olika motivationer. Alla 

motivationerna är inte alltid relevanta i alla avseenden, utan de motiv som modellen 

presenterar är generella för att bygga emotionell lojalitet. Företag måste ta reda på 

vilka faktorer som är de som är mest relevanta för deras varumärke och även vilka av 

motivationerna som deras kundgrupp värdesätter mest. 

 

Det finns två olika former av belöningar, de finansiella belöningarna och de icke 

finansiella belöningarna. De finansiella belöningarna syftar till att ge kunderna 
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Modell 4 - ”tio faktorer som leder till emotionell lojalitet”. (Egen modell, 2017)



finansiell återbäring, så som kuponger eller rabatter medan de icke finansiella kan 

vara inbjudningar, uppgraderingar, service eller tjänster (Verhoef, 2003). De 

finansiella belöningarna brukar bygga den kalkylerande formen av lojalitet som 

sällan skapar en långsiktig lojalitet (Amine, 1998).  
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Modell 5 - ”olika former av belöningars påverkan på konsumenters 
lojalitet”. (Egen modell, 2017)



3. Metod 

Kapitlet redogör vilken metod som undersökningen är baserad på. Undersökningen 

grundar sig på en kvalitativ undersökningsmetod med en deduktiv forskningsansats. 

Primärdatan är huvudsakligen grundad utifrån fokusgrupper med konsumenter. 

Teoretisk fakta har hämtas genom böcker, internet hemsidor och akademiska artiklar 

för att skapa en bättre grundförståelse för att kunna besvara studiens 

forskningsfråga. Kapitlet inleds med att beskriva den valda forskningsansatsen och 

metoden i undersökningen. Därefter presenteras bland annat datainsamlingen, 

undersökningskvalitet och metodkritiken. 

3.1. Deduktiv forskningsansats 

Den här undersökningen har valt att utgå från den deduktiva forskningsansatsen. 

Detta innebär att det sedan tidigare finns existerande forskning på ämnesområdet 

som lagt grunden för studiens slutsats. 

Teoretisk fakta samlades in i den här undersökningen från litteratur och akademiska 

artiklar för att skapa en bättre grund och förståelse kring sambandet mellan 

problemformuleringen och primärdatan för att sedan kunna dra slutsatsen. För att 

kunna besvara problemformuleringen samlades primärdata in genom fyra olika 

fokusgrupper. Den deduktiva forskningsansatsen passar den här undersökningen bäst 

då tyngdvikten för att besvara forskningsfrågan legat på den empiriska 

datainsamlingen (Bryman & Bell, 2013). Undersökningens upplägg har följt följande 

forskningsansats. 
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Teori Observationer/resultatDeduktiv forskningsmetod

Teori Problemformulering Fokusgrupper Analys Slutsats

Modell 6 - ”Skillnaden mellan deduktiv och induktiv forskningsansats” (Egen 
modell, källa: Bryman, A & Bell, E. 2013:34)

Modell 7 - Undersökningens upplägg, egen modell.

TeoriObservationer/resultatInduktiv forskningsmetod



3.2. Kvalitativ forskningsmetod 

De vanligaste metoderna inom forskning är kvalitativ och kvantitativ. I studier där 

det sedan tidigare saknas forskning eller där det krävs en bättre förståelse menar 

Bryman och Bell (2013) att det är lämpligast att använda sig utav den kvalitativa 

forskningsmetoden. Då den här undersökningen lägger fokuset på att skapa förståelse 

utifrån ett visst antal deltagares upplevelser kring lojalitetsprogram föll det naturligt 

att välja den kvalitativa forskningsmetoden. Jag har dessutom möjlighet att ställa 

följdfrågor och gå in mer på djupet genom en kvalitativ forskningsmetod, vilket 

minskar risken för missförstånd under datainsamlingen. 

Inom den kvantitativa forskningsmetoden är det istället vanligt att beskriva resultat i 

form av siffror och statistik något som blir svårt att göra när det snarare krävs en 

diskussion i form av ord inom den här undersökningen. Den primära datan har därför 

samlats in genom fokusgrupper, som är en form av kvalitativ datainsamlingsmetod. 

Deltagarna fick möjlighet att tillsammans i grupper diskutera deras tankar och 

upplevelser kring undersökningens ämne. 

3.3. Datainsamling 

Den primära datainsamlingen i undersökningen skedde genom fokusgrupper. 

Fokusgrupper är en vanlig metod inom den kvalitativa forskningsmetoden där datan 

samlas in genom intervjuer med flera personer vid samma tillfälle, med betoning på 

ett visst ämnesområde (Bryman & Bell, 2013).  

Under mötena med fokusgrupperna fick deltagarna ett antal frågor (se bilaga 1) att 

diskutera kring. Diskussionerna gav deltagarna möjlighet att utforma svaren fritt hur 

de upplevde ämnesområdet utifrån de angivna intervjufrågorna. Att låta deltagarna 

diskutera fritt ger undersökningen möjlighet att skapa en djupare förståelse kring 

deras upplevelser. 

3.3.1. Urval 

Studien är baserad på fyra stycken olika fokusgrupper där varje fokusgrupp består av 

fyra deltagare. Fokusgrupperna bestod av deltagare som på något sätt kommit i 
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kontakt med lojalitetsprogram och därför är inte urvalet slumpmässigt utvalt. Det är 

viktigt för studien att deltagarna har en viss förståelse av och upplevelser kring 

lojalitetsprogram för att de ska kunna diskutera och ha åsikter om ämnet.  

Urvalet är baserat utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2013) där en 

variation och bredd mellan åldrarna och kön har försökts uppnås. Att skapa en 

variation i urvalet är främst för att skapa en bred kategorisering för att undvika 

skevhet i svaren. 

Grupperna är grupperade med fyra personer i varje grupp då mindre grupper passar 

bättre när deltagarna förväntas diskutera mer och djupare kring ett ämne. Att ha 

mindre grupper är också passande då undersökningen vill skapa en förståelse kring 

deras personliga uppfattningar (Bryman & Bell, 2013). 

3.3.2. Utformning av fokusgrupper 

 

Inför datainsamlingen bildades fyra stycken olika grupper med fyra deltagare i varje. 

Processen att bilda fokusgrupperna skedde genom ett bekvämlighetsurval och 

grupperna delades in så att en fördelning mellan kön och ålder skulle finnas. Först 

tog jag kontakt med mitt kontaktnät för att undersöka ifall det fanns några personer 

som ville ställa upp och som hade erfarenhet av lojalitetsprogram. Därefter använde 

jag mig av snöbollsmetoden för att komma i kontakt med resterande deltagare i 

undersökningen. Snöbollsmetoden är en metod där forskare använder de deltagare 

som de redan har kontakt med för att få komakt med ytterligare deltagare (Bryman & 

Bell, 2013). 
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Fokusgrupp 2 

• Kvinna, 25. 

• Man, 28. 

• Kvinna, 60. 

• Kvinna, 79. 

Fokusgrupp 1 

• Kvinna, 19. 

• Kvinna, 24. 

• Kvinna, 24.   

• Man, 25. 

Fokusgrupp 3 

• Man, 56. 

• Kvinna, 60.  

• Kvinna, 84. 

• Kvinna, 93.

Fokusgrupp 4 

• Kvinna, 24. 

• Man, 28. 

• Man, 34.  

• Kvinna, 39. 



3.3.3. Genomförandet av fokusgrupper  

Mötena med de fyra olika fokusgrupperna skedde vid olika tillfällen. Varje möte 

började med att jag gick igenom syftet och vad undersökningen handlade om. Sedan 

gick jag även igenom de forskningsetiska riktlinjerna så att jag kunde garantera att 

alla ställde upp frivilligt och att de vad medvetna om vad de deltog i. 

Därefter startade intervjuerna som följde de intervjufrågor som presenteras i 

intervjuguiden, se bilaga 1. Under alla intervjuer spelades hela samtalen in för att jag 

i efterhand skulle kunna transkribera dem utan risk att missa något viktigt (Bryman, 

2013). Att skriva för hand under intervjuerna skulle riskera att jag inte skulle hinna 

med att skriva ner alla viktiga detaljer som skulle kunna sägas. Däremot skrev jag 

ner detaljer som jag uppfattade som viktiga eller där det blev tydligt att det fanns ett 

mönster som deltagarna diskuterat. 

Vartefter att jag presenterade frågorna läts deltagarna fritt få diskutera dem en i taget. 

För att inte påverka deras svar under intervjuerna ville jag undvika att lägga mig i 

deras diskussion på något sätt och höll mig mest i bakgrunden främst som lyssnare 

(Bryman & Bell, 2013). Ibland krävdes det att jag bröt in för att se till att alla fick 

komma till tals och det är enligt Bryman och Bell (2013) viktigt att se till att alla 

deltagare förstår att deras deltagande är viktigt för diskussionerna. 

3.4. Operationalisering  

Begrepp Faktorer Fråga

Emotionell lojalitet & motiv 
Magids (2015)

Sticka ut från mängden 
Magids (2015)

Vilka faktorer tycker ni att ett 
lojalitetsprogram skall innehålla för 
att vara attraktivt/väcka intresse? 

Tilltro till framtiden 
Magids (2015)

2. Vad är det för faktorer som kan 
påverka att ni väljer att engagera er 
i ett lojalitetsprogram?  

Känsla av välmående 
Magids (2015)

3. Hur påverkas ni av att delta i ett 
lojalitetsprogram, negativa så väl 
som som positiva känslor? 
  
3.1. Hur bör negativa känslor 
isåfall undvikas? 

Begrepp
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Känsla av frihet 
Magids (2015)

4. Hur påverkas ni av att ett 
lojalitetsprogram kan kräva 
eventuella faktorer så som 
årsavgifter? 

4.1. Kan det påverka valet av 
lojalitetsprogram? 

Känsla av spänning 
Magids (2015)

5. Vad i ett lojalitetsprogram kan ge 
er extra spänning och mervärde? 

Känsla av samhörighet 
Magids (2015)

6. Är det viktigt att kunna 
identifiera sig med övriga 
medlemmar i lojalitetsprogrammet 
(samhörighet). Motivera varför. 

Skydda omgivningen 
Magids (2015)

7. Vad har det för betydelse för ert 
engagemang i lojalitetsprogram att 
det aktivt bidrar till miljö och 
humanitära ändamål?  
 
7.1. Kan det påverka ifall ni väljer 
eller avviker ifrån att ingå i ett 
lojalitetsprogram? 

Skapa idealbild 
Magids (2015)

8. Hur kan erbjudanden om 
personlighetsutveckling, så som 
erbjudanden om föreläsningar, 
påverka ditt engagemang i 
lojalitetsprogram? 

Känna sig trygg 
Magids (2015)

9. Har det någon betydelse om det 
är ett långsiktigt eller kortsiktigt 
engagemang i lojalitetsprogrammet? 

Lyckas i livet 
Magids (2015)

10. Hur kan lojalitetsprogram ger er 
mer värde än bara finansiella 
faktorer?  

Belöningar

11. Vilka belöningar lockas ni mest 
av att få utifrån ett 
lojalitetsprogram?  
 
11.1. Varför är dessa så lockande? 

• Gåvor 
• Specialerbjudanden 
• Födelsedagspresent eller dylikt 
• Exklusiv produktinformation 
• Välgörenhetsengagemang 
• Rabatter  
• Kuponger 
• Förturer på produkter  
• Inbjudningar till event och 

lanseringar 
• Exklusiva tidningar eller dylikt 

12. Välj tre av belöningarna som ni 
blir mest lockande av och diskutera 
varför ni valde just dem? 

12.1. Vilka av dessa anser ni är 
mindre lockande för att ni ska ingå i 
ett lojalitetsprogram? 

Faktorer FrågaBegrepp
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3.5. Analysmetod 

Intervjuerna från samtliga fokusgrupper transkriberades så exakt som möjligt för att 

inte på något vis ändra de svar som respondenterna gav. Detta utfördes genom att jag 

gick igenom varje inspelad intervju var för sig. När transkriberingen med 

intervjuerna var klara analyserades dem. För att analysera den insamlade datan från 

intervjuerna med fokusgrupperna användes den modell och de teoretiska begrepp 

som tagits fram i teorikapitlet för att lättare skapa en förståelse och för att se ett 

samband. Först analyserades intervjuerna från fokusgrupperna i sin helhet för att se 

ifall det fanns något övergripande samband. Därefter analyserades intervjuerna 

noggrannare för att se ifall det fanns något som skiljde sig mellan de olika 

fokusgrupperna eller intervjupersonerna. 

13. Finns det någon form av 
belöning som ni önskar 
lojalitetsprogram erbjöd som ni inte 
tidigare sett? 

13.1. Varför skulle isåfall en sådan 
belöning öka ert intresse och 
engagemang? 

Kundernas engagemang

14. Märker ni någon skillnad i ert 
engagemang mellan olika 
lojalitetsprogram? 

14.1. Vad beror det isåfall på? 

15. Har ni någon gång valt att 
avsluta eller sluta engagera er i ett 
lojalitetsprogram?  

15.1. Vad berodde det på isåfall? 

16. Vad har det för betydelse för ert 
engagemang att ni kan identifiera er 
med varumärket och/eller dess 
lojalitetesprogram? 

Utformning av lojalitetsprogram 17. På vilket sätt föredrar ni att ta 
del utav ett lojalitetsprogram? 

18. Diskutera hur ett ultimat 
lojalitetsprogram skulle sett ut 
enligt er.  

Faktorer FrågaBegrepp
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Analysen strukturerades upp utifrån en tematisk analysmetod där det insamlade 

materialet från fokusgrupperna delades in i olika teman. I den här studien gjordes en 

fördelning utifrån den indelning som intervjuguiden också var utformad ifrån. 

(Bryman, 2011) 

3.6. Undersökningskvalitet 

Inom kvalitativ forskning använder forskare generellt en anpassad form av validitet 

och reliabilitet. Detta är på grund av att begreppen lägger stor vikt på frågor som rör 

mätning vilket inte är lika relevant inom den kvalitativa forskningen. Inom kvalitativ 

forskning rekommenderar Bryman och Bell (2013) istället att använda sig av 

begreppet trovärdighet. 

För att säkerställa dessa kriterier inom ramen för den här studien har jag säkerställt 

att undersökningen utförts i enighet med deltagarna. Bryman och Bell (2013) 

rekommenderar även att rapportera resultatet till undersökningens deltagare för att 

bekräfta att jag som forskare uppfattat deras deltagande på rätt sätt. 

För att säkerställa att frågorna var formulerade på ett begripligt sätt för att undvika 

missförstånd och skevhet mellan de olika grupperna testade jag frågorna på två 

personer innan jag utförde fokusgrupperna. Jag ville även här undvika att frågorna 

var ställda på ett sätt där mina egna värderingar eller påverkningar påverkade 

deltagarna. Reliabiliteten kan antas stärkas i undersökningen då citat har presenterats 

från intervjuerna. Detta gör att läsaren kan se vad deltagaren sa ordagrant och inte 

enbart hur undersökaren har uppfattat svaren. 

För att studien ska kunna generaliseras skulle det krävas att den hade ett 

slumpmässigt urval, vilket inte den här undersökningen har. Den här studien hävdar 

därför inte att den går att generaliseras. Studien fokuserar snarare på att skapa en 

djupare förståelse av en liten grupp konsumenters upplevelser, istället för att skapa 

bredd på undersökningen. Därför kan endast studiens resultat med säkerhet baseras 

på de deltagande konsumenterna.  
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Transparensen i undersökningen har stärkts genom att dels undersökningen 

inkluderar den intervjuguide som använts, dels att intervjuerna från fokusgrupperna 

finns med i form av bilagor i arbetet. Intervjuerna har transkriberats i arbetet på ett så 

exakt sätt som möjligt från ordinarie tillfälle. 

3.7. Etiska överväganden 

Undersökningen har följt de forskningsetiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (2002) 

presenterar. Deltagarna har under studiens gång varit informerade om syftet med 

studien och att deras medverkan är frivillig. Vetenskapsrådet betonar även betydelsen 

av att deltagarna skall vara anonyma, vilket den här undersökningen har följt genom 

att ge samtliga deltagare fiktiva namn. Detta i syfte för att skydda deras identitet och 

att endast den information om deltagarna som var relevant presenterades.  

Inför fokusgrupperna presenterades de forskningsetiska riktlinjerna för att deltagarna 

skulle veta vad de deltog i. Efter alla fokusgrupper säkerställde jag att det insamlade 

materialet gavs i samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). 

3.8. Metodkritik 

Undersökningens val av kvalitativ forskningsmetod tillsammans med fokusgrupper 

gör att dess generalisering inte kan hävdas. Dels för att det är relativt få deltagare i 

undersökningen och dels för att urvalet främst skett utifrån ett bekvämlighetsurval. 

Men att undersökningen skall gå att generalisera är inte dess huvudsyfte utan snarare 

att skapa en djupare förståelse. Därför har inte tonvikten legat i att skapa en så 

generaliserar undersökning som möjligt utan har istället legat på att skapa en djupare 

förståelse för konsumenternas upplevelser. 
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4. Resultat 

I det här kapitalet presenteras resultatet från den insamlade empirin från 

undersökningen vilket innefattade fyra stycken fokusgrupper med konsumenter som 

på något sätt sedan tidigare kommit i kontakt med lojalitetsprogram. Resultaten 

presenteras grupperade efter den ordning som de utfördes i. De är även indelade 

utifrån hur frågorna presenterades under intervjutillfällena. 

4.1. Fokusgrupp 1 

De emotionella motiven som fokusgrupp 1 ansåg vara relevanta inom ett 

lojalitetsprogram var först och främst att lojalitetsprogrammet ska sticka ut från 

mängden. För att skapa välmående menade gruppen att varumärket ska undvika att 

skicka ut onödig information på mejl eller post, eftersom det dels kan upplevas som 

stressande, men även skapa dåliga känslor gentemot varumärket.  

”Jag tycker det är negativt att det kommer hem massa reklam och skräp som gör att 

man måste rensa posten hela tiden.” - Andrea 

De menade även att motivationen ”känsla av frihet” var viktig och ansåg att det inte 

skulle kosta något att vara medlem i lojalitetsprogrammet. Samtliga i fokusgrupp 1 

ansåg  att de inte ville starta ett medlemskap i ett lojalitetsprogram om det fanns en 

avgift. Jennifer förklarade att konsumenter inte skulle behöva räkna på ifall ett 

medlemsskap i ett lojalitetsprogram ska löna sig för dem eller inte och att det därför 

är mycket mindre chans att hon väljer att gå med i ett där det finns en avgift.  

” Även om det skulle innebära bättre förmåner så tror jag inte man blir så sugen på 

att gå med och att behöva räkna ut ifall det kommer löna sig eller inte. Det är liksom 

som en extra grej som man inte orkar hålla på med. Så det skulle verkligen få mig att 

avvika från att gå med i ett lojalitetsprogram.” - Jennifer 

Emotionell lojalitet och motiv
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Känsla av spänning menade gruppen var viktigt i den mån det ökar deras intresse. 

För att skapa spänning ansåg de att lojalitetsprogrammet skulle vara uppdelat i olika 

nivåer där de olika nivåerna erbjöd olika belöningar.  

”När man samlar poäng och får en gratis produkt. Det är lite spännande. Eller om 

man kan nå olika nivåer där jag får olika förmåner. Men då måste det vara vettiga 

och intressanta förmåner på de olika nivåerna…” - Sandra 

Att lojalitetsprogrammet visade engagemang inom exempelvis miljöfrågor ansåg 

gruppen var motiverande vid valet av lojalitetsprogram. Däremot kom gruppen 

överens om att det inte var en faktor som skulle göra att de engagerade sig mer när 

de väl var medlem i ett lojalitetsprogram. 

”Jag skulle nog valt ett lojalitetsprogram utifrån det också men jag hade nog inte 

engagerat och handlat mer bara för det, mest för att det finns andra sätt man kan 

jobba med exempelvis miljöfrågor också.” - Jennifer 

Mindre lockande emotionella motiv, enligt grupp 1, var att känna samhörighet. 

Gruppen ansåg att det inte fanns någon poäng med det då de inte hade något med de 

andra medlemmarna att göra. 

Samtliga var överens om att det är de finansiella belöningarna och förmånerna, så 

som bonus och rabatter, som är de mest lockande för att de ska vilja var med i ett 

varumärkes lojalitetsprogram. De icke finansiella belöningarna ansåg Sandra snarare 

var saker som kunde ge dem mervärde och som kan göra att de blir engagerade när 

de redan är med i ett lojalitetsprogram, men inte för att gå med i ett lojalitetsprogram. 

”Att gå med är det främst finansiella faktorer men för att hålla kvar engagemanget 

krävs det något mer…” - Sandra 

Belöningar
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De icke finansiella belöningarna som de tyckte kunde vara intressanta var 

exempelvis prover på produkter och födelsedagspresenter. Andrea poängterade dock 

att det inte får vara saker som man inte vill ha och bara slänger. Då kan varumärket 

lika gärna undvika att göra sånt för deras medlemmar i lojalitetsprogrammet då det 

istället riskerar att skapa en dålig bild av varumärket. 

Sandra beskrev att förmåner som förturer på reor eller lanseringar är något hon tror 

skulle öka hennes intresse till att gå med i ett lojalitetsprogram. 

”Förturer på saker och sånt skulle verkligen få mig att vilja bli medlem i ett 

lojalitetsprogram men kanske inte att det skulle få mig att engagera mig mer i det. 

Men definitivt skulle det öka chansen att jag skulle vilja bli medlem.” - Sandra 

Något som gruppen också tyckte var ett väldigt lockande erbjudande för att gå med i 

ett lojalitetsprogram var någon form av introduktionspresent, vilket skulle kunna 

vara en goodiebag eller liknande. Chansen ökade, enligt dem, mycket att de skulle 

välja att gå med i ett lojalitetsprogram då.  

”Jag personligen lockas väldigt mycket av att man får något direkt när man blir 

medlem av ett lojalitetsprogram. Typ som att ifall du går med oss i vårt 

lojalitetsprogram så får du en goodiebag.” - Jennifer 

När de väl är med i ett lojalitetsprogram är det viktigt att belöningarna märks av och 

att de inte behöver vänta alltför länge mellan olika belöningar. Pelle nämnde att det 

är viktigt att känna av att man får belöningarna ganska fort då motsatsen kan göra att 

lojalitetsprogrammet istället upplevs som en förbindelse och långdraget, vilket han 

tror skulle resultera i att han tappade sitt intresse och engagemang. 
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För att hålla kvar intresset och engagemanget, menar fokusgrupp 1 att 

lojalitetsprogrammet måste ge dem belöningar kontinuerligt. Det var tydligt att de 

former av belöningar som samtliga deltagare i grupp 1 föredrog var de finansiella 

belöningarna, så som bonusar och kuponger. Men de ville undvika att få dem 

hemskickade i posten då lojalitetsprogrammen, enligt dem, bör vara kopplade till 

deras betalningskort eller id kort för att det inte ska bli för krångligt.  

För att hålla uppe deras engagemang var samtliga, som sagt, överens om att det var 

de finansiella belöningarna som lockade dem. Men för att det ska bli ett mer 

känslomässigt engagemang (bondingt) som gör att de väljer ett lojalitetsprogram 

framför andra måste det ge dem mervärde än bara finansiella. Att ge en 

födelsedagspresent eller liknande var en sådan belöning som de ansåg kunde ge dem 

mervärde.  

”Det där med födelsedagspresent är en bra förmån tycker jag. För då känner man 

sig sedd och speciell.” - Andrea 

Grupp 1 ansåg att utformningen av lojalitetsprogrammet bör vara helt digitalt och gå 

att nå via en app eller genom deras betalkort eller id. De ansåg att det skulle bli 

alldeles för krångligt ifall de skulle behöva hålla ordning på för många saker, så som 

medlemskort, då det skulle leda till att de tappar intresset för att engagera sig vidare. 

När de ska gå med i ett lojalitetsprogram ansåg grupp 1 att det ska vara väldigt enkelt 

och smidigt att skapa ett medlemskap. Det får inte krävas att de ska behöva stå och 

fylla i ett formulär en längre tid och att det skapas en kö bakom dem som de 

uttryckte det.  

”Sen tycker jag att det är viktigt att det är smidigt när man ska gå med. Att det inte 

växer en kö bakom en när man ska fylla i ett formulär, ifall man gör det i en butik…” 

- Jennifer 

Kundernas engagemang
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Men samtidigt tror de inte på att man ska ordna det själv hemma online då de tror att 

de antagligen skulle glömma bort att göra det då. Därför tycker de fortfarande att det 

smidigaste sättet vore ifall de på plats gick med i lojalitetsprogrammet men att det 

inte krävdes mer uppgifter än exempelvis e-mail, telefonnummer och personnummer.  

I samband med att de skapade ett medlemskap i ett lojalitetsprogram skulle de 

uppskatta att de fick en introduktionsgåva så att de direkt märker av belöningarna de 

kan få genom lojalitetsprogrammet.  

När de väl är med i lojalitetsprogrammet är det kontinuerligt finansiella belöningar 

som lojalitetsprogrammet ska erbjuda. Det ska inte gå för lång tid mellan att de får 

utdelning av sina belöningar, då de ansåg att de annars glömmer bort att de är med 

och på så sätt kan tappa intresset. De ansåg också att lojalitetsprogrammet ska vara 

tydligt med vad konsumenten kan få tillbaka finansiellt för deras engagemang.  

Mervärde kunde ett lojalitetsprogram skapa genom att erbjuda dem oväntade 

medlemsrabatter, medlemspris eller liknande. Detta är något som, enligt Sandra, kan 

göra att de blir positivt inställda och som håller engagemanget uppe. Även speciella 

event kan vara lockande tillsammans med rabatter, så som en event kväll där 

medlemmarna får 20% rabatt. Men det genomgående fokuset är de finansiella 

belöningarna både vid värvningen och under medlemskapet i lojalitetsprogrammet. 

4.2. Fokusgrupp 2 

De emotionella motivationerna som fokusgrupp 2 ansåg var betydande för ett 

lojalitetsprogram var att skapa spänning genom att ge medlemmarna tillgång till 

produkter före andra konsumenter som inte är medlemmar av lojalitetsprogrammet. 

De menade att det är viktigt att varumärket visar att medlemmarna blir sedda 

personligt. För att skapa mervärde ville de även att medlemmarna skulle få tillgång 

till tips på produkter eller liknande. 

Däremot hade de delade meningar angående motivations faktorn ”Skydda 

omgivningen”. Monica menade att det inte hade någon som helst betydelse för henne 
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medan resterande deltagare menade att det är viktigt att tänka på sådana faktorer när 

de gör utskick. Onödiga utskick bör undvikas då de ansåg speciellt att det är onödigt 

att skicka ut pappers utskick. De diskuterade även att det skulle vara trevligt om en 

viss del av summan som de handlade för gick till lokala ändamål.  

Mervärde menade gruppen kunde uppnås genom att medlemmarna får tips på 

produkter före andra. Men även vikten av att medlemmarna ska känna sig sedda på 

ett mer personligt plan. 

”Den personliga delen att man blir sedd mer personligt. Det ger verkligen 

mervärde.” - Madeleine 

Gruppen diskuterade vidare och kom fram till att de tyckte det var bra om företaget 

kunde se vilka varor medlemmarna handlade ofta genom lojalitetsprogrammet så att 

de på så sätt kunde få relevanta erbjudanden och belöningar som var anpassade efter 

deras köpbeteende. Detta var något samtliga ansåg ökade deras känsla av att bli sedd 

och att det i sin tur ökade deras engagemang och lojalitet gentemot varumärket. 

”Något annat jag kan tycka är bra är att varumärket lär känna ens köpvanor lite 

mer genom att jag är medlem hos dem. Då känner man sig ju sedd, vilket jag tycker 

är väldigt bra.” - Anita 

En av de emotionella motivationerna som de däremot inte ansåg var speciellt 

betydande var samhörighet. De menade att de inte vet vilka de andra medlemmarna 

är förutom när de möjligtvis möts under ett event. Men även där spelade det inte 

någon större roll vilka de andra deltagarna var, menade gruppen. Madeleine menade 

att hon däremot tyckte samhörighet kunde uppnås genom att hon fick extrapoäng 

som medlem för att hon värvade en kompis för att bli medlem i lojalitetsprogrammet. 

Grupp 2 var alla ense om att det var de finansiella belöningarna som lockade dem 

mest för att vilja gå med och engagera sig i ett lojalitetsprogram. Christian och 
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Madeleine ansåg att kuponger och rabatter var det som var det absolut mest 

lockande. Monica däremot ansåg att även gåvor och event var en form av belöningar 

som hon föredrog och som skapade mervärde för henne, då det gav henne en mer 

personlig känsla.  

Gåvor är en form av belöningar som Christian och Madeleine dock gärna undviker 

då de ansåg att det oftast ändå bara var något som de inte ville ha. Tidningar var även 

det en form av belöning som de inte ville ta del av. Event var samtliga överens om att 

de uppskattade och att det skapade mervärde för dem om det var tider eller ämnen 

som passade dem. De kunde locka dem till att gå med i ett lojalitetsprogram. Något 

annat som Madeleine verkligen uppskattar är när hon får tillgång till månadsvisa 

rabatter. 

”Jag tycker det är kul när man får månadsvis rabatter, för då märks det ju mycket 

mer att man faktiskt är medlem i lojalitetsprogrammet. Att man får typ hem sina 

rabattcheckar varje månad i posten.” - Madeleine 

Men Madeleine vill förtydliga att det är viktigt att kupongerna som hon då får varje 

månad inte får förfalla efter bara en månad bara då. Hon tycker att hon gjort sig 

förtjänt av rabatten och då ska den inte gå ut efter en kort period. 

”…Man har ju fått dem för att man handlat mycket, då tycker jag inte de ska gå ut 

efter någon vecka utan det ska gå att använda dem åtminstone några månader.”  

- Madeleine 

Genomgående i diskussionen med fokusgrupp 2 var att Monica som var äldst i 

gruppen föredrog också andra faktorer än endast de finansiella såsom gåvor, 

tidningar och event. Medan de yngre deltagarna i gruppen, Christian och Madeleine 

uppskattade mest de finansiella belöningarna i form av kuponger. De ville även ha 

kuponger som gav snabb utdelning och föredrog att få lägre summor oftare än att 

handla under en längre period för att få en kupong med högre summa. 
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Varumärken som ger ett mer personligt intryck och där de uppmärksammar varje 

konsument på något sätt ökar, enligt Madeleine, chansen till att hon skulle vilja vara 

med i ett lojalitetsprogram och att fortsätta engagera sig i det. Hon tror även att det 

ökar chanserna mycket till en närmare relation mellan henne som konsument och 

varumärket. 

”Andra faktorer som kan få mig att vilja gå med är när de uppmärksammar mig på 

ett mer personligt plan så att man får en mer relation till varumärket och de som 

jobbar där. Mer personligt alltså och inte bara en affär”. - Madeleine 

Vidare diskuterade grupp 2 hur de skulle kunna bli mer engagerade genom att 

varumärket uttrycker en mer personlig relation till sina konsumenter. Om 

konsumenten till exempel får brev hemskickat i posten tyckte gruppen att det ska 

vara personligt skrivet för att det ska öka känslan av att vara sedd och speciell. Det är 

däremot viktigt att varumärken inte skickar ut onödig med post, mejl eller andra 

former av utskick då det, enligt grupp 2, gör att de inte vill engagera sig, att de tappar 

intresset och vill gå ur medlemskapet. 

Gruppen diskuterade att det vore bra med lojalitetsprogram som gick att anpassa 

efter varje kunds önskemål. De kunder som vill ha lojalitetsprogrammet i digital 

form ska kunna erbjudas det och de andra som föredrar fysiska kort, kuponger på 

posten eller liknande ska också kunna ha tillgång till det.  

När medlemmarna går med i lojalitetsprogrammet skall de erbjudas något i form av 

en introduktionspresent eller annat erbjudande. Det gör att kunden får ta del av en 

snabb belöning, vilket grupp 2 trodde var en drivande faktor för att kunderna initialt 

skulle engagera sig. 

Kundernas engagemang

Utformning av lojalitetsprogram

! !31



”Jag kan tycka att det är lockande att starta ett medlemskap när man får något 

samtidigt som man går med. Det kan räcka med lite småprover men det gör att jag 

ändå blir intresserad.” - Monica 

Det skall inte krävas att konsumenterna ska betala någon avgift vid varken 

registrering eller framöver då det skulle göra att de inte ens skulle vilja gå med 

förklarar Christoffer och resten av grupp 2 håller med. 

Vid registrering och även löpande skall lojalitetsprogrammet vara tydlig med vad för 

förmåner och erbjudanden som medlemmarna kan ta del utav genom att engagera sig 

i det.  

För att skapa mervärde borde lojalitetsprogrammet ge medlemmarna tillgång till 

produkter tidigare än vad andra konsumenter som inte är medlemmar får. Detta, 

event och att lojalitetsprogrammet bidrar till lokala ändamål är alla faktorer som 

grupp 2 kom fram till som skapar mervärde för dem.  

4.3. Fokusgrupp 3 

Inom ett lojalitetsprogram är det viktigt att engagemanget som medlemmarna lägger 

ner ska vara värt ansträngningen. Marie och Jens ansåg att det som skapade 

engagemang hos dem snarare var erbjudanden som enligt dem skapade mervärde 

utöver bara finansiella faktorer. 

”Jag tycker att det är viktigt att man känner att engagemanget i lojalitetsprogram 

ger mig tillräckligt tillbaka för att det skall vara värt att engagera mig. Jag tycker 

det är mer spännande om lojalitetsprogram erbjuder produkter, hotellrabatter , 

teaterbesök mm. också istället för bara pengar tillbaka.” - Marie 

Den emotionella motivationen ”spänning och mervärde” kunde även uppnås genom 

att ge oväntade överraskningar, som till exempel medlemspris, förturer eller andra 

medlems erbjudanden som inte andra icke medlemmar får ta del utav. De menar att 

sådana faktorer skapar en känsla av tillhörighet bland medlemmarna. Även att få råd 
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och information som var exklusivt för medlemmarna menade de kunde skapa 

mervärde för dem. 

Att lojalitetsprogrammet visade aktivitet i miljöfrågor var något gruppen upplevde 

som positivt. Det är, enligt Jens, viktigt att lojalitetsprogrammet inte på något sätt 

bryter mot någon etisk kod. Marie anser att visat engagemang inom sådana frågor 

kan öka chanserna till att hon blir lojal till varumärket. 

”Ja, det har betydelse för mig definitivt. Jag tycker faktiskt det är ganska viktigt att 

de visar engagemang i dessa frågor. Det skulle öka chansen att jag blir mer lojal till 

dem.” - Marie 

Gruppen diskuterade även att det är viktigt att lojalitetsprogrammen visualiserar de 

förmåner som medlemmarna kan få ta del utav. Det ska vara tydligt för 

medlemmarna vad deras engagemang och lojalitet till ett varumärke leder till och det 

ultimata vore att de själva skulle kunna bestämma om de vill spara till något under en 

längre tid och få ut en ”större” belöning eller om de vill regelbundet ta ut ”mindre” 

belöningar. Däremot vill grupp 3 inte att det ska vara stressigt för medlemmarna 

(känsla av välmående) att vara med i ett lojalitetsprogram och det får inte hetsa till 

att handla mer då det kan göra att de känner sig pressad. Det kan då få motsatt effekt 

och skapa en dålig bild av varumärket. 

Både Siv och Annie var överens om att det är pengar de vill spara genom att få 

bonusar eller rabatter.  

”Jag tycker att det är viktigast att jag sparar pengar. Så för mig är det mest 

attraktivt om jag får kuponger eller rabatter för att jag är medlem.” - Annie 

Marie och Jens ville absolut inte ha kuponger eller små gåvor. De lockades mer av 

belöningar som de kunde få genom att engagera sig långsiktigt och få en produkt de 

verkligen ville ha. Jens förtydligade att det inte triggade honom alls att få någon form 
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av pengaåterbäring utan han föredrog isåfall att få medlemsrabatter. Något annat som 

Jens ansåg vara en form av belöning som passade honom utmärkt var om 

lojalitetsprogrammet erbjöd aktier i bolaget om det är börsnoterat.  

”Det vore väldigt intressant med ett lojalitetsprogram som var kopplat till bonus i 

form av aktier i bolaget. Därför att jag känner själv att jag skulle triggas av en 

sådan belöning att hela tiden kunna följa att ”nu har jag bara några kronor till nästa 

aktie” skulle det trigga mig att köpa något extra för att nå dit.” - Jens 

De kvinnliga deltagarna i grupp 3 diskuterade även att belöningar eller förmåner som 

förenklade vardagen var något de skulle uppskatta. De tog upp exempel såsom 

fönsterputs, trädgårdshjälp eller städning. 

Siv och Annie ansåg att det var bättre med ett kortsiktigt engagemang där de får 

tillbaka något för deras engagemang ganska snabbt och ofta. Siv menar att tillgången 

till kuponger är det som gör att hon främst känner att hon vill fortsätta engagera sig 

lojalitetsprogrammet. 

Jens ansåg däremot att det borde finnas valmöjligheter ifall man som konsument vill 

spara till något större, så som resor, eller ifall man hellre vill ha snabba belöningar. 

”Man borde kunna välja om man vill ta ut ex. bonusar ofta eller om man vill spara 

till något större så som en resa eller liknande.” - Jens 

Marie diskuterade vidare om hur hon tyckte det kunde ge ”extra krydda” i tillvaron 

ifall hon kunde samla bonuspoäng som hon sedan kunde byta ut mot en resa eller ett 

spa-besök som exempel. Men hon höll även med om att det borde vara valbart ifall 

kunderna ska engagera sig långsiktigt eller ifall de ska engagera sig kortsiktigt och 

exempelvis ta ut bonusar regelbundet för att man vill använda dem vid kommande 

köp. 

Jens tog även upp vikten i att lojalitetsprogrammen visualiserar vilka förmåner som 

medlemmarna kan få ta del av genom att vara engagerade och lojala. Han menar att 
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det är viktigt för att annars vet inte kunderna vad de engagerar sig i, vilket kan leda 

till att de tappar intresset. 

Att lojalitetsprogrammet bidrar till miljöändamål är en faktor som samtliga deltagare 

i grupp 3 tyckte var en mycket uppmuntrande faktor som skulle öka deras 

engagemang i ett lojalitetsprogram. Annie tyckte att det självklart var viktigt med 

miljöfrågor, men att enligt henne fanns det mycket bättre sätt att värna om miljön än 

genom att vara medlem i ett lojalitetsprogram.  

”Miljön är alltid viktig såklart, men jag tycker det finns andra sätt som man kan 

värma om den än bara genom ett lojalitetsprogram. Men självklart är det inte något 

som är dåligt ifall lojalitetsprogrammet också engagerar sig i det.” - Annie 

När medlemmarna ska gå med i ett lojalitetsprogram är det viktigt att det är smidigt 

och enkelt att gå med. Att ett varumärke även erbjuder någon form av välkomstgåva 

är något som diskuterades i grupp 3 som en mycket positiv sak. De betonade dock 

vikten i att det var något som skulle isåfall vara relevant för dess kundgrupp så de 

blir positivt inställda till lojalitetsprogrammet.  

”För att gå med tycker jag en välkomstgåva är trevligt. Sen att man fortsätter känna 

sig utvald genom att få medlemsförmåner som är relevanta för mig. Då är det viktigt 

att företaget vet vilken kundgrupp de har och vilken livsfas man är i.” - Marie 

Att lojalitetsprogrammet sedan fortsätter att erbjuda överraskningar gör att 

medlemmarna behåller dess positiva inställning till lojalitetsprogrammen, menar 

Jens.  

”Relevanta saker som är kopplat till lojalitetsprogrammet och det får gärna vara lite 

överraskningar. Så man blir positivt överraskad och jag har absolut inte något emot 

att man är med länge och sparar långsiktigt för att få något större.” - Jens 
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Alla i grupp 3 var överens om att det helst inte fick finnas några avgifter för att vara 

medlem i lojalitetsprogrammet. Janne menar att när han ser att det krävs en avgift så 

blir han försiktig och gör en beräkning där han mäter värdet av eventuella bonusar 

gentemot avgiften. Marie menar dock att det finns vissa undantag där hon kan tänka 

sig att betala en avgift. Hon tar upp exemplet NK där hon betalar för sitt 

medlemskort i deras kundgrupp då det ger henne förturer på deras exklusiva rea. 

Gruppen diskuterade även mervärde och hur det kunde enligt dem skapas. Marie 

ansåg att hon kände mervärde när hennes medlemskap i ett lojalitetsprogram gav 

henne förmåner så som att de ordnade förturer på biljetter för event eller konserter. 

Det är något som gör att hon känner att hon är speciellt utvald och som underlättar 

hennes liv då det annars ibland kan vara svårt att ordna själv. Att få erbjudanden om 

weekendresor är även en sådan förmån som hon uppskattar. Det kan vara ett 

exklusivt erbjudanden till medlemmarna i lojalitetsprogrammet som endast de får ta 

del av, vilket gör att de känner sig speciella och utvalda. 

Jens var inne på att belöningar i form av aktier i bolaget var en faktor som verkligen 

skulle kunna öka hans engagemang. Det skulle antagligen krävas mer engagemang 

för att få tillgång till den formen av belöningar men han menar att om det erbjöds så 

har skulle han inte ha några problem med att långsiktigt engagera sig. I och med att 

aktierna sedan också gör att han är engagerad i företaget så skapar det ett ännu mer 

långsiktigt engagemang även utanför lojalitetsprogrammet. 

4.4. Fokusgrupp 4 

I grupp 4 diskuterade man de emotionella motiven och kom fram till att det är 

intressant med lojalitetsprogram som skapar spänning och att spänning kan 

åstadkommas genom att skapa ”det lilla extra” som Helena uttryckte det. Hon menar 

att lojalitetsprogrammet bör vara uppdelat i olika nivåer som gör att det blir 

spännande att kunna ta del av olika belöningar på de olika nivåerna. Detta gör också 

att de kunder som vill engagera sig mer belönas för det. 

Emotionell lojalitet och motiv
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Miljöfrågor, eller liknande, är även det en motivation som gruppen diskuterade som 

betydande för deras intresse och engagemang. Mats menade att det snarare tas för 

givet nuförtiden att varumärken engagerar sig inom sådana frågor. 

”Det tas nästan för givet idag att företag är medvetna om miljö och humanitära 

värderingar. Skulle det visa sig att företaget inte är det så kommer jag undvika dem.” 

- Mats 

Grupp 4 diskuterade och kom fram till att det är främst rabatterna som lockar dem till 

att vilja gå med i ett lojalitetsprogram. Men det skapade mervärde och de värdesatte 

även förmåner där de fick erbjudanden som medlem att gå på evenemang eller andra 

former av upplevelser. Detta var erbjudanden de tyckte de kunde få genom att de var 

med i ett poängsystem där de kunde samla poäng som de sedan kunde byta ut. Martin 

berättade om ett lojalitetsprogram som han är med i där han samlar poäng som han 

sedan kan byta ut mot olika upplevelser, vilket är något som fått honom att engagera 

sig då han märker hur hans engagemang ökat och att han väljer varumärket aktivt 

framför andra konkurrerande varumärken. 

Att ”skapa sin idealbild”, det vill säga att få erbjudanden om föreläsningar, 

workshops eller liknande var något som de flesta i gruppen inte tyckte var intressant. 

Helena däremot ansåg att det var något som hon kunde lockas och intresseras av. 

Mats ansåg att det berodde mycket på vad som krävdes av kunden vid sådana 

tillfällen. 

”Det beror också helt på vad det är för typ av föreläsningar och vad som förväntas 

av mig som kund. Märker jag att det handlar om en säljkampanj där man förväntas 

handla så är jag sällan intresserad och dyker inte upp.” - Mats 

De belöningar som fokusgrupp 4 ansåg var mest betydelsefulla var de finansiella där 

rabatter verkade ha störst dragningskraft. Det märktes att det var just denna form av 

Belöningar
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belöningar som gruppen ansåg att de var med i lojalitetsprogrammen för, men de 

diskuterade även hur specialerbjudanden och förturer som medlem kunde skapa 

lojalitet. Att få möjlighet att få ta del av produkter före andra icke-medlemmar var 

något som gruppen beskrev som betydande. 

”För mig är det typ förturer i bokningar, förtur i kösystem, annan typ av service som 

inte erbjudas till alla kunder, till exempel ombokningsbara biljetter, justeringar av 

plagg.” - Mats 

Mats förklarade att anledningen till varför de finansiella belöningarna, i form av 

rabatter, är så lockande för honom är för att det ger honom en ekonomisk fördel som 

han kan ta del av genom att vara en lojal medlem. 

Belöningar som gruppen däremot inte ville ta del av var tidningar. Att få utskick 

överhuvudtaget var gruppen inte positivt inställda till, men de utskick som de kunde 

acceptera att få skulle vara mycket relevanta och i lagom mängder. Att få utskick 

ungefär en gång i månaden tyckte gruppen var lagom. 

Om engagemanget är långsiktigt eller kortsiktigt hade grupp 4 lite delade meningar 

om. Anna menade att det inte hade någon större betydelse hur långt engagemanget 

var då hon menade att det skulle löna sig i slutändan om det var långsiktigt.  

”Jag tycker inte det spelar någon roll för att om det är ett långsiktigt engagemang så 

kommer det bli värt det i slutet.” - Anna 

Martin fördrog dock istället ett kortare engagemang då han ansåg att medlemmarna 

annars skulle riskera att bli uttråkade om det krävdes ett långt engagemang. Han 

trodde också på ett system där nya medlemmar fick ta del av kortsiktiga belöningar i 

början och att det sedan successivt utvecklades till ett mer långsiktigt engagemang 

där de fick större belöningar. 

Kundernas engagemang
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För att skapa engagemang ansåg Helena att lojalitetsprogrammet behövde erbjuda 

medlemmarna något mer än det som hon beskrev som de ”vanliga” erbjudandena. 

Hon menade att ett lyckat system är när lojalitetsprogrammet är uppdelat i olika 

nivåer. Detta är ett system som hon ansåg var engagerande för henne. När 

medlemmen når en ny nivå får de en gåva eller liknande. 

”Det ska helt enkelt vara något som överraskar lite då och då för att man som kund 

ska känna att det är ett företag som verkligen anstränger sig och värderar mig som 

kund.” - Helena 

Något som kunde få grupp 4 att tappa lusten till att engagera sig är då varumärket 

skickar ut alldeles för mycket ”skräppost”. Martin menar att ifall han märker att han 

överröses av detta så lämnar han sitt medlemskap. Men så länge det märks att det 

lönar sig att välja ett varumärke, genom deras lojalitetsprogram, framför 

konkurrerande menar Martin att han kommer vara engagerad. 

”Jag tycker inte om när det är för krångligt. Jag vill att det ska vara lättillgängligt 

och inte att jag ska behöva ta reda på allt för mycket information eller leta reda på 

erbjudanden. För mig är det också negativt om det blir för mycket jag behöver göra 

själv. Om jag nu handlar där ska det automatiskt generera i fördelar på olika sätt.”  

- Helena 

Lojalitetsprogrammet ska vara enkelt att gå med i och att ha att göra med i längden. 

Gruppen diskuterade hur de tycker att eventuella bonusar bör vara kopplade till 

butikernas kassa så att de kan påminna sina medlemmar om att de har en bonus eller 

rabatt att ta del utav. 

Utformning av lojalitetsprogram
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”Sen tycker jag också att i butikens kassa hade det varit bra om erbjudandet kom 

upp för expediten när jag säger mitt kundnummer så att dom kan påminna mig om 

rabatten.” - Helena 

Gruppen ansåg att lojalitetsprogrammet inte skall kräva eventuella avgifter för 

medlemskapet. Mats förklarade att han varit med i NK-nyckeln men att när han insåg 

att det kostade pengar ifall han inte uppfyllde vissa specifika köpkrav så avslutade 

han det direkt.  

Lojalitetsprogrammet ska vara digitalt och finnas tillgängligt digitalt via exempelvis 

en app. Detta för att det ska vara så smidigt som möjligt att alltid kunna ta del utav 

och kunna följa sitt medlemskap. Att få ett medlemskort menade gruppen var en sak 

som de lätt har tendens till att glömma bort att ta med sig och därmed kan gå miste 

om eventuella rabatter. 

Att skapa ett poängsystem var en faktor som grupp 4 ständigt återkom till. De 

menade att det är ett sätt att hålla kvar medlemmarna på och som belönar de 

medlemmar som engagerar sig mest. 

”Jag tycker det är väldigt bra med poängsystem generellt, det gör att man 

återkommer. Det binder oss kunder.” - Mats 

Gruppen ville inte ha för mycket utskick få de upplevde det som störande. Mats var 

väldigt noga med att han inte ville ha något skickat till honom på sms, då han 

upplevde det alldeles för privat.  

”Jag vill ha via enstaka e-postutskick. Det ska inte vara för ofta och aldrig via sms 

om det inte är något akut som på riktigt måste nå mig. E-post har man lärt sig leva 

med att man får reklam och erbjudanden på, sms är för mig allt för privat.” - Mats 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet tillsammans med den teori som presenterats i 

kapitel två. Analysen har delats upp i fyra delar då den följer den uppdelning som 

intervjufrågorna och resultatet följt. I den första delen analyseras emotionell lojalitet 

och motiv, följt av konsumenternas val av belöningar och sedan engagemang. 

Slutligen analyseras utformningen av lojalitetsprogram. 

5.1. Emotionell lojalitet & motiv 

Magids (2015) presenterade sin modell ”High Impact motivators” som beskriver tio 

olika faktor som skapar konsumenternas emotionella lojalitet till ett varumärke. I den 

här studien strukturerades bland annat därför intervjufrågor upp utifrån Magids 

modell för att undersöka hur ett lojalitetsprogram kan öka dess inverkan på de 

emotionella motivationerna. 

De emotionella motivationer som verkade ha störst vikt i ett lojalitetsprogram enligt 

deltagarna i undersökningen var först och främst att ett varumärke måste på något 

sätt skilja sig från mängden (Magids, 2015) så att konsumenterna uppmärksammar 

och värderar det högre än de konkurrerande alternativen. Vad som gör ett 

lojalitetsprogram unikt är något som ett varumärke måste studera genom att 

undersöka dess målgrupp och vad det är som triggar och intresserar just dem. 

En annan emotionell motivation från Magids (2015) modell som deltagarna ansåg 

påverka deras intresse och engagemang för ett lojalitetsprogram var att det på något 

sätt skapar spänning i deras vardag. Enligt deltagarna i undersökningen kunde det till 

exempel vara att ha olika nivåer på lojalitetsprogrammet, vilket gjorde att ju lojalare 

kunden var desto bättre förmåner och belöningar fick denne ta del av. Detta ger 

möjlighet till att de kunder som faktiskt är intresserade av att bygga en långsiktigt 

engagemang faktiskt belönas med det genom att få bättre och mer exklusiva 

erbjudanden än de medlemmar som inte engagerar sig lika mycket. 

För att skapa spänning kunde också lojalitetsprogrammet ibland ha tävlingar. På så 

sätt kan varumärke engagera sina medlemmar och även bygga en närmare kontakt 

med dem. Om detta är en metod som ett varumärke vill använda sig av till sitt 
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lojalitetsprograms medlemmar är det viktigt att engagemanget som medlemmarna 

lägger ner på tävlingen ska vara värt ifall de får chansen till vinst.   

Modellen tar även upp etiska frågor så som miljöfrågor (Magids, 2015) Enligt 

deltagarna är ett sådant engagemang bra då ett varumärke vill locka till sig 

konsumenter att gå med i deras lojalitetsprogram. De menade på att ett engagemang i 

sådana frågor kunde locka dem till att välja ett lojalitetsprogram framför ett annat. 

Däremot ansåg de inte att det i längden skulle vara en motivation till att handla mer, 

då det finns andra alternativ som är mer direkt riktade mot etiska frågor. 

Att ett lojalitetsprogram erbjöd, det som modellen kallade för självförverkligande 

(Magids, 2015) exempelvis föreläsningar eller workshops var något som deltagarna 

hade lite blandade känslor kring. Vissa av dem ansåg att det kunde ha en viss 

lockande effekt vid valet av lojalitetsprogram medan andra menade att just den 

motivationen inte fanns vid valet av lojalitetsprogram. 

De emotionella motivationer som deltagarna dock inte ansåg var alltför betydande 

inom ramen för ett lojalitetsprogram var att det fanns en samhörighet (Magids, 2015) 

mellan medlemmarna. Detta var något som inte var tillräckligt viktigt för att det 

skulle ha någon påverkan varken på deras engagemang eller intresse. Då de skulle 

uppleva samhörighet med de andra medlemmarna var när de träffas på exempelvis 

event men detta var inte något som de tyckte behövde lyftas upp specifikt genom 

lojalitetsprogrammet. Däremot något som samtliga var negativa mot var 

lojalitetsprogram som tog avgift (Magids, 2015) för deras medlemskap. Att ta en 

avgift för medlemskapet minskar intresset och engagemanget påverkas på så sätt att 

de måste räkna på att deras medlemskap lönar sig trots avgiften vilket de flesta av 

deltagarna i undersökningen inte var speciellt positiva till. 

5.2. Belöningar 

Konsumenterna som deltog i den här undersökningen var alla ganska överens om att 

det främst är de finansiella belöningarna (Amine, 1998) som lockar dem vid valet av 

lojalitetsprogram. Detta beror på att de lockas av tanken av att spara pengar genom 

att vara medlem i ett lojalitetsprogram. Att spara pengar var något som var en extra 

viktig faktor hos de yngre, under 30, och de äldre, över 65, som deltog i 
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undersökningen. Detta berodde antagligen på, precis som Jennifer förklarade, att de 

befinner sig i en livssituation där de gärna vill spara så mycket pengar som möjligt. 

Studenter och yngre personer har oftast inte en lika bra inkomst som medelålders 

personer har och det påverkar vad de vill få ut av deras medlemskap i ett 

lojalitetsprogram. De som snarare befann sig i medelåldern var generellt mer 

intresserade av de icke finansiella belöningarna (Amine, 1998) och såg även på ett 

långsiktigt engagemang som något motiverande snarare än kortsiktigt, något som de 

yngre och äldre snarare föredrog. 

Hallberg (2013) menade att lojalitetsprogram är ett sätt att locka konsumenter till att 

börja engagera sig i varumärket. Enligt deltagarna är det genom de finansiella 

belöningarna som de lockas till att att starta ett engagemang i ett lojalitetsprogram. 

Men de finansiella belöningarna ger snarare ett kortsiktigt engagemang och lojalitet 

Butcher (2008) något som även undersökningens deltagare menar. Men genom att 

locka in konsumenterna till medlemskap i ett varumärkes lojalitetsprogram kan 

varumärket sedan börja erbjuda dem mer belöningar som bygger på den emotionella 

lojaliteten för ett mer långsiktigt engagemang (Pandit & Vilches-Montero, 2016). 

Precis som undersökningens deltagare Sandra beskrev att hon främst går med i 

lojalitetsprogram på grund av de finansiella faktorerna men att för att hålla kvar 

hennes engagemang och intresse måste även icke finansiella belöningar och andra 

faktorer tillkomma.  

En spännande ide som kom upp under diskussionerna var att ha aktier i bolaget som 

belöningar för lojala kunder. Detta är ett sätt att skapa ett långsiktigt engagemang hos 

kunderna eftersom de får bli ägare själva genom deras lojalitet och engagemang.  

5.3. Kundernas engagemang 

Deltagarna i undersökningen menar att det är viktigt att företag inte utnyttjar sina 

medlemmar i lojalitetsprogram genom att överösa dem med reklam och onödiga 

utskick. Att göra det skapar en negativ bild av varumärket hos medlemmarna och får 

dem att vilja sluta engagera sig i deras lojalitetsprogram. Företaget ska istället ge ut 

exklusiva utskick där det står samlat all information som är relevant för 

medlemmarna.  
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Deltagarna ville att det skulle vara valbart ifall det är ett långsiktigt eller kortsiktigt 

engagemang. För de medlemmar som vill engagera sig kortsiktigt, innan de får ta del 

av belöningarna, passar utskick med kuponger från samlade poäng bra. De som 

snarare vill engagera sig på en längre sikt föredrar att samla poäng som de senare kan 

byta ut mot något större belöning som är passande utifrån det varumärket står för.  

Att genomföra tävlingar, event eller andra former av aktiviteter där medlemmarna 

kan engagera sig och träffa varumärket är ett sätt att bygga en mer emotionell 

lojalitet mellan varumärket och dess konsumenter. Att skapa spel eller tävlingar är 

något som även Kolowich (2015) menade kunde bygga på mervärdet. Deltagarna i 

den här undersökningen menade även de att ett långsiktigt och djupare engagemang 

och emotionell lojalitet snarare skapades utifrån aktiviteter, så som tävlingar.  

Att även varumärket står för sina åsikter och engagerar sig inom exempelvis miljö 

och humanitära frågor är faktorer som deltagarna upplever som positiva och gör att 

de vill vara med.  

5.4. Utformning av lojalitetsprogram 

När medlemmarna ska gå med i ett lojalitetsprogramm vill de att det ska vara 

kostnadsfritt, något som även Kolowich (2015) ansåg och det ska vara tydligt att det 

lönar sig finansiellt för medlemmarna . Dessutom vill de gärna ha någon form av 

introduktionspresent. Alla faktorer pekar på att det nästan bara är de finansiella 

faktorerna som gör att medlemmarna lockas till att gå med i lojalitetsprogrammet. 

Att konsumenter drivs av de finansiella belöningarna är enligt Hyken (2017) helt 

naturligt. De icke finansiella faktorerna och belöningarna är snarare faktor som 

senare bygger på den emotionellt långsiktiga relationen hos de medlemmar som 

fortsatt väljer att engagera sig. Att hitta de belöningar som skapar mervärde hos 

medlemmarna är, enligt Kolowich (2015) viktigt. Kolowich (2015) menar att genom 

att skapa lojalitetsprogram som är utformade som spel är ett sätt att skapa mervärde 

och spänning. Deltagarna i undersökningen diskuterade mycket om hur de föredrog 

lojalitetsprogram som var uppbyggda i olika nivåer, därav blir det lite som ett spel, 

där de som engagerade sig mer belönades mer för det. Detta var även något som 

enligt dem skapade mervärde och spänning. 
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Att använda sig av en introduktionspresent vid registrering av medlemskap är ett sätt 

att locka till sig konsumenter att vilja gå med. Ibland dessa konsumenterna finns 

säkert en del som inte ens är intresserade av varumärket, men som gärna vill ha 

introduktionspresenten, men genom att skapat ett medlemskap kan detta förändras 

och istället skapa ett nytt intresse och engagemang. 

När medlemskapet registeras är det viktigt att det är lätt att gå med då konsumenterna 

vill undvika att känna sig jobbiga och i vägen för andra konsumenter. Därför bör 

ansökningsprocessen vara så kort som möjligt och inte kräva så många eller långa 

svar. Att lojalitetsprogrammen ska vara enkla och smidiga är även något som 

Kolowich (2015) förklarade som en grundläggande punk. Kolowich (2015) menar att 

många företag gör missen just i att utveckla alldeles för komplicerade system som 

gör medlemmarna förvirrade. 

Carter (2014) menade att utforma kortbaserade lojalitetsprogram som erbjuder 

digitala alternativ är att föredra. Deltagarna i undersökningen vill även att det ska 

vara valbart att kunna forma lojalitetsprogrammet så som vilken form av utskick de 

vill ha. Lättast för att uppfylla båda dessa faktorer är nog att använda sig av kryss-

frågor , under registrering inne i en butik, för att göra det så smidigt och enkelt som 

möjligt samtidigt som de kan få möjlighet att kunna göra sådana specifika val. 

De flesta av deltagarna föredrog att ha lojalitetsprogrammet kopplat till deras mobil 

genom en app eller via ett kort, så som id-kort. Att ha en kombination mellan dessa 

är bra då de samlar poäng på sitt kort, som de förmodligen oftast har med sig, 

samtidigt som de kan följa sina poäng och erbjudanden via en app som ger dem 

möjlighet att kunna planera sina köp. De äldre som snarare fördrog den icke digitala 

formen, men som fortfarande var kopplad till deras id-kort, kan istället få 

hemskickad post med information om deras poäng och erbjudanden. Hyken (2017) 

menade att när ett lojalitetsprogram övergår från kortbaserad till digitalt, till exempel 

i en app, ökar möjligheten till att interagera och bygga relationer till medlemmarna. 

Belöningarna ska, enligt deltagarna, vara valbara. De medlemmar som vill spara till 

något större ska ha möjlighet att kunna göra det till skillnad från de som istället 

regelbundet vill ta ut sin bonus oftare. Här passar det bra att använda sig av kuponger 

till de som vill ha sina belöningar snabbt. De som föredrog den här formen av 
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belöningar var den yngre generationen, under 30 år, eftersom de handlade mycket om 

att spara pengar för dem. Genom att ge medlemmarna möjlighet att följa sina poäng i 

exempelvis en app kan de planera sina köp och se vad för möjligheter de har till olika 

former av belöningar. På så sätt kan företaget locka medlemmarna till att engagera 

sig mer långsiktigt än kortsiktigt, då de får se vad de kan få om de faktiskt engagerar 

sig på lång sikt. 

Om medlemmarna väljer att ta ut sina belöningar oftare i form av kuponger är det 

viktigt, enligt undersökningens deltagare, att det är kuponger som är giltiga en längre 

tid. Det är förståeligt att de vill att deras engagemang som resulterat i kuponger inte 

ska gå ut efter en kort tid eftersom det kanske inte under den tiden finns något de vill 

handla. Därför bör kupongerna som de får ha en rimlig giltighetstid så att deltagarna 

inte känner sig stressade att handla något de egentligen inte behöver. 

Deltagarna förklarade hur de uppskattar när ett företag anstränger sig genom att 

överraska sina medlemmar och på så sätt visa på att de är speciella för dem. Det kan 

till exempel vara att medlemmarna får specialpris i butiken eller att de får tillgång till 

lanseringar före andra icke medlemmar. Genom att visa att medlemmarna erbjuds 

något utöver vad de andra konsumenterna erbjuds skapar det en mer emotionell 

lojalitet hos medlemmarna. Huken (2017) menar att det är just dessa, icke finansiella 

belöningarna, som får medlemmarna att komma ihåg en upplevelse. Vilket i sin tur 

kan vara den viktigaste faktorn för att uppnå emotionell lojalitet. 

Utifrån svaren deltagarna gett så förstår jag att det är väldigt viktigt att ett 

lojalitetsprogram är enkelt att förstå och att vara medlem i, det verkar bero på att 

komplicerade medlemskap är mer avskräckande än lockande. Därför bör företag 

lägga mycket förberedelser för att säkerställa att lojalitetsprogrammen inte upplevs 

för komplicerade. 
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6. Slutsats  

Kundlojalitet har blivit alltmer betydande för företag då lojala kunder har visat sig 

vara hela fem gånger mer lönsamma än nya kunder. Lojalitetsprogram är ett bra 

tillvägagångssätt för att skapa en öppning för konsumenterna att upptäcka och vilja 

engagera sig i ett varumärke. Det har dock varit svårt för företag att veta hur de ska 

utveckla lojalitetsprogram som är lockande och engagerande för deras kunder.   

Syftet med den här uppsatsen är att skapa förståelse för vad det är som gör att 

svenska konsumenter blir intresserade och engagerade till att gå med i ett varumärkes 

lojalitetsprogram. Undersökningen genomfördes genom fyra fokusgrupper med 

konsumenter för att förklara de två forskningsfrågor som studien fastställt. Dels 

huvudfrågan i studien, ”Vilka faktorer ska ett lojalitetsprogram, ur ett 

konsumentperspektiv, innefatta för att locka deras intresse och engagemang?” dels 

delproblemet, ”Hur ska ett lojalitetsprogram vara utformat för att öka 

konsumenternas emotionella lojalitet till ett varumärke?”. 

Gällande huvudfrågan har undersökningen visat på att det är främst de finansiella 

belöningarna som får konsumenterna att bli intresserade och lockade till att gå med i 

ett lojalitetsprogram. Dock skiljer det sig lite beroende på livssituation hur mycket 

konsumenterna värdesätter just de finansiella faktorerna. Det skall därför vara tydligt 

vad för finansiell återbäring som konsumenterna kan få ut av lojalitetsprogrammet 

och hur ofta de kan ta del av det.  

För att locka konsumenter på plats är även en introduktionspresent ett bra alternativ. 

Det är ett sätt att få nyblivna medlemmar att känna av en belöning direkt. Det måste 

emellertid vara introduktionspresenter som är tillräckligt lockande för att inte gör 

dem besvikna, på grund av till exempel dålig kvalitet. Att produkterna medlemmarna 

får inte är sånt som de ändå slänger är viktigt både gällande introduktionspresent och 

saker de får löpande under medlemskapet. Att hålla kvalitet på det som 

medlemmarna får är viktigt, annars kan företaget riskera att skapa en dålig bild av 

varumärket.  

En annan avgörande faktor för att locka till medlemskap är att det skall vara 

kostnadsfritt att gå med i lojalitetsprogrammet. Fokusgrupperna ansåg att det måste 

vara väldigt bra förmåner för att det ska vara värt att betala för medlemskapet.  
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 En annan faktor undersökningen kom fram till var att det ska vara enkelt att skapa 

ett medlemskap. Konsumenterna föredrog att registrera sig på plats i butiken, men att 

det ska vara smidigt och enkelt. Det ska vara så få frågor eller moment som möjligt 

och gärna vara enkelt att fylla i. Eftersom de samtidigt vill att det ska gå att utforma 

lojalitetsprogrammet så personligt som möjligt, det vill säga att konsumenterna ska 

kunna välja hur de vill ta del av det, är det smidigast om det är kryssfrågor. 

För att hålla kvar engagemanget ska lojalitetsprogrammet ha ett enkelt och smidigt 

poängsystem så att medlemmarna inte tappar lusten att engagera sig. Det bör även 

finnas möjlighet till att individanpassa utformningen av lojalitetsprogrammet. Då en 

del av medlemmarna vill ha allt samlat digitalt, exempelvis via en app, ska det gå att 

erbjudas. Men de som istället föredrar den mer klassiska utformningen, exempelvis 

genom kort och post, ska också dessa kunna erbjudas det alternativet. Samtliga 

föredrog dock att ha lojalitetsprogrammet kopplat till ett id kort eller betalningskort 

och inte ett speciellt medlemskort att hålla reda på, allt för att göra det så smidigt och 

enkelt som möjligt. 

Det är även viktigt att inte trötta ut medlemmarna genom att skicka ut för mycket 

mejl, post eller liknande, då konsumenterna ser det som skräppost och kan uppleva 

det som störande och göra att de istället slutar engagera sig. 

Genom att skapa ett engagemang bland konsumenterna i ett lojalitetsprogram kan 

sedan företaget jobba med att bygga på den emotionella lojaliteten. Gällande 

delproblemet, ”Hur ska ett lojalitetsprogram vara utformat för att öka 

konsumenternas emotionella lojalitet till ett varumärke?”, var det följande 

motivationer, utifrån Magids (2015) modell, som visade sig ha påverkan på den 

emotionella lojaliteten bland konsumenter genom lojalitetsprogram. För den 

emotionella lojaliteten skall det utöver de finansiella belöningarna vara mycket fokus 

på de icke-finansiella belöningarna. De icke-finansiella belöningarna är de som 

främst ökar chanserna till den emotionella lojaliteten och det som skapar det 

långsiktiga engagemanget. 

Den personliga delen är väldigt viktig i skapandet av den emotionella lojaliteten, 

därför måste företag undersöka och lära känna just sin kundgrupp. Att få 

medlemmarna att känna sig sedda och utvalda på ett personligt plan är en av de 
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betydande motivationerna till att skapa emotionell lojalitet. Konsumenterna menade 

att de blev sedda och kände sig utvalda genom att få tillgång till tips, tjänster och 

produkter före andra konsumenter som inte är medlemmar, det vill säga exklusiva 

medlemsförmåner. Att även ge medlemmarna exklusiva förmåner som exempelvis 

förturer på reor eller lanseringar är något som konsumenterna verkligen verkar 

uppskatta och ser som en bidragande faktor till deras ökade intresse och 

engagemang. 

En annan motivation är att lojalitetsprogrammet ska sticka ut ur mängden, för att 

konsumenterna dels skall uppmärksamma lojalitetsprogrammet men även för att det 

ska vara mer lönsamt och intressant för dem att engagera sig i ett specifikt 

lojalitetsprogram och inte i de konkurrerande. Detta är viktigt då det inte är ovanligt 

att konsumenter väljer att engagera sig i flera lojalitetsprogram samtidigt, vilket kan 

påverka deras chans till att skapa emotionell lojalitet till ett specifikt varumärke. 

Att skapa spänning är en annan av de betydande motivationerna enligt 

konsumenterna. Spänning kan skapas genom att ha lojalitetsprogram som är uppdelat 

i olika nivåer vilket gör att konsumenter som vill uppnå bättre förmåner, erbjudanden 

och belöningar behöver engagera sig mer. Spänning kan även skapas genom att ha 

tävlingar som gör att det händer något stimulerande och att medlemmarna engagerar 

sig. 

Den sista motivationen från Magids (2015) modell som konsumenterna ansåg var 

betydande vid valet av lojalitetsprogram, var att det var engagerat i miljö och 

humanitära frågor. Ett sådant engagemang får konsumenterna att känna sig att de 

bidrar till något gott syfte.  

Sammanfattningsvis visar resultatet hur ett lojalitetsprogram skall vara utformat för 

att dels skapa intresse bland konsumenterna och dels för att öka chanserna till att 

konsumenterna skapar en emotionell lojalitet till ett varumärke vilket därmed bidrar 

till ökad lönsamhet för företaget. Framtida forskning kan undersöka om det finns 

möjlighet att skapa emotionell lojalitet utöver från de motivationer som Magids 

presenterade. 
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6.1 Praktiskt och teoretiskt bidrag 

Studien ger ett praktiskt bidrag genom den fördjupade undersökningen som utförts 

med intervjuer där en ökad förståelse skapat ett mer detaljerat underlag som företag 

kan använda sig av vid utformandet av lojalitetsprogram. Med den fördjupade 

undersökningen får företag ett förbättrat underlag med ett antal faktorer som bör 

beaktas i utformandet av lojalitetsprogrammen för att säkerställa att de anslutna 

konsumenterna i större utsträckning blir de långsiktigt lojala kunderna som företagen 

eftersträvar. 

Det teoretiska bidraget som studien resulterat i är att den är baserad på den svenska 

detaljhandeln, vilket är en marknad som det sedan tidigare saknas en hel del 

forskning kring inom området lojalitetsprogram. Studien ger därmed bidrag för 

utvidgad forskning inom området. 

6.2. Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning är att undersöka hur konsumenter faktiskt agerar genom 

att utföra ett fallstudie där de får möjligheten att välja mellan olika lojalitetsprogram 

och olika faktorer. I den här undersökningen har deltagarna enbart kunnat ange hur 

de upplever tidigare erfarenheter och hur de tror att de skulle agera på olika typer av 

lojalitetsprogram då undersökningen baserades på intervjuer.   

En vidare forskning kan även bygga på en mer detaljerad undersökning av olika 

konsumentgruppers preferenser. Den här undersökningen har till viss del visat på att 

preferenser kan skilja sig en del utifrån olika typer av konsumenter. Det skulle i så 

fall ge en ytterligare praktisk vägledning för företag som riktar sig mot olika 

specifika kundgrupper att forska på en mer detaljerad nivå, till exempel genom att 

dela in konsumenterna i kundgrupper så som kön, ålder, etnicitet och inkomst. 

! !50



6.3. Sammanfattande modell 
 

 

Modellen visar hur olika faktorer bidrar till antingen kalkylerande lojalitet eller 

emotionell lojalitet. Deltagarna i undersökningen kom fram till att för att skapa ett 

intresse för att gå med i ett lojalitetsprogram bör en introduktionspresent erbjudas, 

medlemskapet vara kostnadsfritt och att det skall vara smidigt att gå med i 

lojalitetsprogrammet. Dessa tre faktorer skapar tillsammans ett intresse för att 

konsumenten ska vilja bli medlem i ett lojalitetsprogram. Modellen förklarar vidare 

att enbar fokus på finansiella belöningar i stor utsträckning endast leder till 

kalkylerande lojalitet. En kombination mellan finansiella och icke-finansiella 

belöningar leder däremot oftare till emotionell lojalitet. Om detta även kompletteras 

med ytterligare faktorer så som att lojalitetsprogrammet erbjuds personligt utformat, 
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Modell 8 - Faktorer inom ett lojalitetsprogram som leder till konsumenters 
intresse, engagemang och emotionella lojalitet (egen modell).



att det sticker ut ur mängden, ger exklusiva medlemsförmåner, att det skapar 

spänning samt att det har ett miljö och humanitärt engagemang, ökar chanserna 

mycket till emotionell lojalitet hos medlemmarna. 
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1 - Intervjuguide 

1. Vilka faktorer tycker ni att ett lojalitetsprogram skall innehålla för att vara 
attraktivt/väcka intresse? 

2. Vad är det för faktorer som kan påverka att ni väljer att engagera er i ett 
lojalitetsprogram?  

3. Hur påverkas ni av att delta i ett lojalitetsprogram, negativa så väl som som 
positiva känslor? 
  
3.1. Hur bör negativa känslor isåfall undvikas? 

4. Hur påverkas ni av att ett lojalitetsprogram kan kräva eventuella faktorer så som 
årsavgifter? 

4.1. Kan det påverka valet av lojalitetsprogram? 

5. Vad i ett lojalitetsprogram kan ge er extra spänning och mervärde? 

6. Är det viktigt att kunna identifiera sig med övriga medlemmar i 
lojalitetsprogrammet (samhörighet). Motivera varför. 

7. Vad har det för betydelse för ert engagemang i lojalitetsprogram att det aktivt 
bidrar till miljö och humanitära ändamål?  

7.1. Kan det påverka ifall ni väljer eller avviker ifrån att ingå i ett 
lojalitetsprogram? 

8. Hur kan erbjudanden om personlighetsutveckling, så som erbjudanden om 
föreläsningar, påverka ditt engagemang i lojalitetsprogram? 

9. Har det någon betydelse om det är ett långsiktigt eller kortsiktigt engagemang i 
lojalitetsprogrammet? 
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10. Hur kan lojalitetsprogram ger er mer värde än bara finansiella faktorer?  

11. Vilka belöningar lockas ni mest av att få utifrån ett lojalitetsprogram?  
 
11.1. Varför är dessa så lockande? 

12. Välj tre av de vanligaste belöningarna som ni blir mest lockande av och 
diskutera varför ni valde just dem? 

• Gåvor 
• Specialerbjudanden 
• Födelsedagspresent eller dylikt 
• Exklusiv produktinformation 
• Välgörenhetsengagemang 
• Rabatter  
• Kuponger 
• Förturer på produkter  
• Inbjudningar till event och lanseringar 
• Exklusiva tidningar eller dylikt 

13. Finns det någon form av belöning som ni önskar lojalitetsprogram erbjöd som ni 
inte tidigare sett? 

13.1. Skulle isåfall en sådan belöning öka ert engagemang? 

14. Märker ni någon skillnad i ert engagemang mellan olika lojalitetsprogram? 

14.1. Vad beror det isåfall på? 

15. Har ni någon gång valt att avsluta eller sluta engagera er i ett lojalitetsprogram?  

15.1. Vad berodde det på isåfall? 

16. Vad har det för betydelse för ert engagemang att ni kan identifiera er med 
varumärket och dess lojalitetsprogram? 

17. På vilket sätt föredrar ni att ta del utav ett lojalitetsprogram?  

18. Diskutera hur ett ultimat lojalitetsprogram skulle sett ut enligt er.  
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8.2. Bilaga 2 - Fokusgrupp 1 

1. Vilka faktorer tycker ni att ett lojalitetsprogram skall innehålla för att vara 

attraktivt/väcker intresse? 

Pelle - Att det ska vara enkelt och inte massa kort att hålla reda på. Jag föredrar när 

lojalitetsprogrammet är kopplat till ens id-kort eller betalningskort. 

Jennifer - Jag håller med Pelle. Jag har erfarenhet av att ha lojalitetsprogram kopplat 

till mitt kort och tycker att det är väldigt smidigt och bra så att man inte missar något 

erbjudande. 

Andrea - Jag håller med om att det ska vara smidigt och enkelt. 

Jennifer - Sen tycker jag att det som lockar mest är att man ska få besparingar och/

eller kuponger. Då känns det verkligen värt och motiverande att ingå och engagera 

sig i ett lojalitetsprogram för att man vet att man får något vettigt tillbaka. 

Sandra - Jag vill inte heller ha något att behöva hålla reda på. Men jag vill att det är 

tydligt vad jag kan få för mitt engagemang.  

2. Vad är det för faktorer som kan påverka att ni väljer att engagera er i ett 

lojalitetsprogram?  

Sandra - Rabatterna! 

Fokusgrupp 1
 
Deltagare:  
• Pelle, 25. 
• Jennifer, 24. 
• Andrea, 25.  
• Sandra, 19.  
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Jennifer - Jag personligen lockas väldigt mycket av att man får något direkt när man 

blir medlem i ett lojalitetsprogram. Man kan få till exempel en goodiebag. 

Andrea - Typ som att man blir mutad av att gå med haha, men det funkar ju 

verkligen. 

Sandra - Ja, jag håller verkligen med. Men sen är det viktigt att det fortsätter vara 

intressant och bra erbjudanden och belöningar för att jag inte ska tappa intresset. 

Jennifer - Sen tycker jag att det är viktigt att det är smidigt när man ska gå med. Att 

det inte växer en kö bakom en när man ska fylla i ett formulär, ifall man gör det i en 

butik. Då känns det inte direkt värt det. Man skulle kanske hellre göra det online 

isåfall. 

Andrea - Fast då hade man ju garanterat glömt bort det och inte gjort det. 

Jennifer - Ja, det är faktiskt sant! 

Andrea - Ja, så det bästa är att kunna göra det på plats och att man slipper lämna så 

mycket uppgifter, bara det nödvändigaste. 

Sandra - Ibland brukar det ju räcka med att bara skriva personnumret så kommer 

allting, vilket är bra tycker jag. Typ personnummer, telefonnummer och mejladress 

borde räcka. 

3. Hur påverkas ni av att delta i ett lojalitetsprogram, negativa så väl som som 

positiva känslor? 

  

3.1. Hur bör negativa känslor isåfall undvikas? 

Andrea - Jag tycker det är negativt är att det kommer hem massa reklam och skräp 

som gör att man måste rensa posten hela tiden. 
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Pelle - Jag håller med. 

Jennifer - Detsamma gäller mejl. Sen kan jag tänka mig att man kan bli stressad av 

att behöva handla mycket. Eller vad tror ni? 

Andrea - Nej, det håller faktiskt inte jag med om. 

Pelle - Nej, inte jag heller. Jag känner mig inte stressad. 

Sandra - Nej, jag har ju själv valt vilka lojalitetsprogram som jag vill vara med i. 

Sen tycker jag det är väldigt positivt när man får oväntade erbjudanden eller rabatter 

för att man är medlem. Så som ”medlemspris”, sånt gör att jag blir väldigt positivt 

inställd till ett lojalitetsprogrammet. 

Pelle - Jag kan dock känna att ifall medlemsförmånerna inte är vettiga och snarare 

löjliga blir det bara ett irritationsmoment vilket jag ser som väldigt negativt.  

4. Hur påverkas ni av att ett lojalitetsprogram kan kräva eventuella faktorer så 

som årsavgifter? 

4.1. Kan det påverka valet av lojalitetsprogram? 

Sandra - Usch, då vill inte jag vara med. 

Andrea - Ja då skiter jag i det. Varför ska jag behöva betala. Då kanske jag inte ens 

kommer gå plus genom att vara medlem i det. 

Sandra - Det skulle krävas någon riktig förmån för att det skulle kännas värt. Men 

vad det skulle vara vet jag inte riktigt.  

Pelle - Jag känner likadant.  
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Jennifer - Ja, och då blir det faktiskt stressigt. 

Andrea - Det är som att de kräver något för att man ska få något.  

Jennifer - Även om det skulle innebära bättre förmåner så tror jag inte man blir så 

sugen på att gå med och att behöva räkna ut ifall det kommer löna sig eller inte. Det 

är liksom som en extra grej som man inte orkar hålla på med. Så det skulle verkligen 

få mig att avvika från att gå med i ett lojalitetsprogram. 

Andrea - Ja, jag vill inte känna mig tvingad att handla för att det ska löna sig heller. 

5. Vad i ett lojalitetsprogram kan ge er extra spänning och mervärde? 

Pelle - Typ Ica årliga bal? Haha. Men nej, för mig är det nog inte så. 

Sandra - När man samlar poäng får en gratis produkt. Det är lite spännande. Eller 

om man kan nå olika nivåer där jag får olika förmåner. Men då måste det vara vettiga 

och intressanta förmåner på de olika nivåerna. Jag tror Sephora använder sig av detta 

koncept där man först får bronskort, sen silverkort och sen guldkort. Men det är nog 

mest relevant när man väl är medlem i ett lojalitetsprogram som det är intressant och 

att man blir engagerande att nå de olika nivåer. Sen måste det ju självklart vara 

tillräckligt intressanta saker för att man ska orka engagera sig för att nå en högre 

nivå.  

Jennifer - Jag gillar när man får erbjudanden så som alla medlemmar får 20% rabatt 

under en eventkväll typ. 

Sandra - Ja, och förturer på saker och sånt skulle verkligen få mig att vilja bli 

medlem i ett lojalitetsprogram men det kanske inte skulle få mig att engagera mig 

mer i det. Men definitivt skulle det öka chansen att jag skulle vilja bli medlem. 
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6. Är det viktigt att kunna identifiera sig med övriga medlemmar i 

lojalitetsprogrammet (samhörighet). Motivera varför. 

Andrea - Nej, jag tycker inte det. 

Jennifer - Nej, inte jag heller. 

Pelle - Nej, det tycker jag verkligen inte. 

Andrea - Jag tänker att man inte ens har något med de andra att göra. Man har ju inte 

ett lojalitetsprogram för att hänga med andra utan man vill bara ha sina förmåner.  

7. Vad har det för betydelse för ert engagemang i lojalitetsprogram att det aktivt 

bidrar till miljö och humanitära ändamål?  

 

7.1. Kan det påverka ifall ni väljer eller avviker ifrån att ingå i ett 

lojalitetsprogram? 

Sandra - Ja, det skulle absolut få mig att välja ett lojalitetsprogram framför ett annat 

på grund av det. 

Andrea - Ja, det skulle ju inte direkt kännas dåligt.  

Pelle - Jag hade absolut lockats av ett lojalitetsprogram som är tydligt engagerade 

exempel angående miljö frågor.  

Jennifer - Jag skulle nog valt ett lojalitetsprogram utifrån det också men jag hade 

nog inte engagerat och handlat mer bara för det, mest för att det finns andra sätt man 

kan jobba med exempelvis miljöfrågor också. 
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8. Hur kan erbjudanden om personlighetsutveckling, så som erbjudanden om 

föreläsningar, påverka ditt engagemang i lojalitetsprogram? 

Sandra - Ja, om det var ett ämne som intresserade mig så hade det absolut lockat 

mig. 

Jennifer - Jag vet faktiskt inte, det skulle nog inte vara den största dragningen för 

mig men ifall det var något specifikt som lockade mig så skulle det ju vara kul. 

Andrea - Ja men precis, jag håller verkligen med Jennifer. 

9. Har det någon betydelse om det är ett långsiktigt eller kortsiktigt 

engagemang i lojalitetsprogrammet? 

Sandra - Om jag är medlem i ett lojalitetsprogram vill jag märka av mina förmåner 

ganska direkt.  

Andrea - Ja helst, men om det tar lite längre tid för att få bättre förmåner kan jag 

tänka mig att vänta lite längre också. Men hellre mindre belöningar som man får ofta 

än att man ska behöva vänta länge mellan utdelningarna. 

Sandra - Annars kan jag glömma bort att jag ens är medlem och istället tappa mitt 

engagemanget.  

Pelle -  Om det blir för långdraget blir det också nästan som en förbindelse. Då måste 

man handla där så ofta vilket minskar mitt intresse och engagemang. 

Jennifer - Jag skulle nog inte vara lika intresserad av att välja ett lojalitetsprogram 

ifall att jag visste att det krävde ett långt engagemang innan jag ens fick något 

tillbaka av det. 
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Sandra - Ofta går man ju med för att det finns ett öppningserbjudanden och då får 

man ju en snabb belöning. 

Jennifer - Ja precis och sen ifall det bara kommer skräp post så går man ur.  

10. Hur kan lojalitetsprogram ger er mer värde än bara finansiella faktorer?  

Sandra - Jag värderar nog inte andra former av belöningar än finansiella lika mycket 

men de skapar mer värde ifall det är relevanta och bra erbjudanden. Det gäller att 

varumärket känner sin kundgrupp så de vet vad som skulle kunna ge dem mervärde 

utöver finansiella faktorer.  

Pelle - För mig handlar det bara om de finansiella faktorerna, haha. Nä men det kan 

vara lite kul med annat också, då kanske man lär känna varumärket mer eller vad 

man ska säga. 

11. Vilka belöningar lockas ni mest av att få utifrån ett lojalitetsprogram?  

 

11.1. Varför är dessa så lockande? 

Sandra - Bonusar och rabatter. 

Andrea - Ja, och det är för att man sparar pengar då. 

Jennifer - Ja, och gratissaker och typ födelsedagspresenter. 

Pelle - Jag tycker dessutom premier kan vara lockande. 

Andrea - Det där med födelsedagspresent är en bra förmån tycker jag. För då känner 

man sig sedd och speciell. Men ifall det är någon skitsak som inte ens är relevant så 

slänger man ju bara det. Men annars kan företaget verkligen annars lyckas med att 
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öka mitt engagemang för ett varumärke genom sådana förmåner. Däremot gör dåliga 

saker dock att jag blir mer provocerad än glad. 

Sandra - Jag skulle nog säga att jag utöver bonusar och rabatter föredrar förturer på 

reor. 

12. Välj tre av belöningarna som ni blir mest lockande av och diskutera varför 

ni valde just dem? 

12.1. Vilka av dessa anser ni är mindre lockande för att ni ska ingå i ett 

lojalitetsprogram? 

Jennifer - Gåvor, rabatter och kuponger. Iallafall för att få mig att ingå i ett 

lojalitetsprogram. 

Andrea - Ja, gåvor och rabatter, för jag tycker att sådana där kuponger som man får 

hem är så dåligt. För antingen tappar man bort dem eller så glömmer man bort dem. 

Det är mycket bättre ifall de är kopplade till en app eller id kort eller betalkort. 

Jennifer - Kanske specialerbjudanden är bättre än kuponger. 

Andrea - Ja jag håller med.. eller det beror i och för sig på vad det står på kupongen. 

Jennifer - Haha. En miljon. 

Pelle - Man jag vill iallafall inte ha några tidningar. 

Andrea - Ja, gärna så lite post som möjligt tack. 

Sandra - Ja men verkligen, man läser ju aldrig tidningarna ändå.  
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13. Finns det någon form av belöning som ni önskar lojalitetsprogram erbjöd 

som ni inte tidigare sett? 

13.1. Varför skulle isåfall en sådan belöning öka ert intresse och engagemang? 

 

Sandra - Oj, vad svårt. 

Pelle - För mig står det helt still.. 

Sandra - Varuprover tycker jag att man borde få mer.  

Jennifer - Ja, det är bra.  

Andrea - Ja, väldigt bra! 

Pelle - Ja! 

Andrea - Ja om de kommer på posten.  

Pelle - Du sa ju att du inte ville ha post? 

Andrea - Jo om det är bra grejer, så som gratisprodukter och små varuprover så är 

det bra. Men man vill inte behöva betala för dem isåfall. 

14. Märker ni någon skillnad i ert engagemang mellan olika lojalitetsprogram? 

14.1. Vad beror det isåfall på?  

Andrea - Jag har nog inte varit så jätte engagerad i någon hittills faktiskt.  
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Jennifer - Jag vet inte, jag tänker att det handlar mer om vart man handlar just nu 

eftersom jag inte varit medlem i något lojalitetsprogram än som känts tillräckligt bra 

och lönsamt.  

Pelle - Det finns något ställe som ger en gratis tårtbit till alla medlemmar, det skulle 

engagera mig att ha något sånt. 

Sandra - Att gå med är det främst finansiella faktorer men för att hålla kvar 

engagemanget krävs det något mer typ. Typ som på Manco Mode har de våffeldag. 

Sånt är trevligt. 

15. Har ni någon gång valt att avsluta eller sluta engagera er i ett 

lojalitetsprogram?  

15.1. Vad berodde det på isåfall?  

Sandra - Ja när man fått onödig post eller mejl.  

Jennifer - Ja, då brukar jag också hoppa av. 

Sandra - Jag tycker det ger en sån dålig bild av varumärket. Alltså även om man 

råkat klicka i att man är okej med det så känns det inte okej att de ”utnyttjar” en och 

överröser en med reklam. Mejl och post är okej ifall det är vettigt men det är det 

väldigt sällan.   

Jennifer - Om företaget har gjort det svårt att avsluta medlemskapet gör det också att 

man blir irriterad. Jag försökte avsluta ett igår men antagligen glömde jag att klicka i 

något så jag får fortfarande mejl av dem. Då blir jag ju bara sur! 
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16. Vad har det för betydelse för ert engagemang att ni kan identifiera er med 

varumärket och/eller dess lojalitetsprogram? 

Jennifer - Oj vad svårt, jag tror inte det. 

Sandra - Nej typ inte. 

Andrea - Nej, jag kan inte se att det skulle påverka mitt beslut direkt.  

Pelle - Jo men det är klart att man bara går med i ett varumärkes lojalitetsprogram 

som man faktiskt tycker om och handlar hos.  

Jennifer - Jaha! Ja på så sätt stämmer det ju. Jo men jag ändrar mig. Det är viktigt 

för att annars skulle jag ju inte bry mig om eller känna att jag tyckte 

lojalitetsprogrammet var relevant för mig. 

Sandra - Jo okej, jag håller med er också. 

 

17. På vilket sätt föredrar ni att ta del utav ett lojalitetsprogram?  

Andrea - Kopplat på kortet eller id kort så man inte behöver ha ett extra kort eller 

liknande. 

Sandra - Håller med! Jag vill absolut inte ha något extra kort.  

Pelle - Ja, jag håller också med. 

Jennifer - Sen så digitalt som möjligt. Typ en app. 
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18. Diskutera hur ett ultimat lojalitetsprogram skulle sett ut enligt er.  

Jennifer - Att det ska vara lätt att gå med och att man bara behöver ange typ 

personnummer och mejl. Sen att det är kopplat till ens id kort eller betalkort, där de 

säger till att man har en bonus eller liknande när man betalar. Gärna att man kan ha 

en app eller liknande där man kan se hur många poäng man har samlat in. Sen också 

att man får mycket finansiellt tillbaka men även något extra kul så som gåvor och 

extrasaker. 

Andrea - Ja och att man får med exklusiva medlemssaker när man handlar. Det kan 

vara varuprover bara men det ger mervärde ändå som medlem av ett 

lojalitetsprogram.  

Pelle - Absolut. Glöm inte introduktions gåvan. 

Andrea - Det måste var vettiga kuponger. Typ som att man kan använda det på vad 

som helst eller att de ger en utvalda erbjudanden utifrån det man handlar mycket av. 

Då skulle iallafall jag känna mig speciellare för varumärket. 

Sandra - Jag gillar inte heller sådana där specifika kuponger för en speciell produkt 

som man ändå inte skulle köpa eller köper. 

Andrea - Det ska gynna en själv. 

Pelle - Kupongen får inte heller ha en kort giltighetsperiod för det gör mig stressad.  

Sandra - Ja, men kuponger eller erbjudanden som är anpassade utifrån det jag 

handlar skulle vara bra. 

Andrea - Ja, det där är faktiskt jätte bra! Då har man ju anledning att engagera sig 

mer också. 
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Jennifer - Ja och inga kostnader för att man ska vara med som sagt. 

8.3. Bilaga 3 - Fokusgrupp 2 

1. Vilka faktorer tycker ni att ett lojalitetsprogram skall innehålla för att vara 

attraktivt/väcker intresse? 

Monica - Tillgång till medlemskort. 

Christian - Jag kan däremot tycka att det är attraktivt när det inte behövs ett 

medlemskort. Utan där det är kopplat till ens privata kort så man slipper ha flera kort. 

Madeleine - Ja, det är bra när det är kopplat till ens id eller körkort. Det tycker jag 

vore det allra smidigaste.  

Anita - Jo men det tycker jag också. Det är absolut det bästa.  

Christian - Jag förstår ju att ett medlemskort gör att man verkligen förstår att man är 

medlem, typ som ett biokort för SF.  

Monica - Ja det är ju en fin grej. 

Christian - Jo men det känns inte lika smidigt men jag förstår vad du menar. Det 

kanske är lite olika beroende på verksamhet. Men jag personligen föredrar när det är 

så smidigt som möjligt.  

Fokusgrupp 2
 
Deltagare:  
• Christian, 28. 
• Madeleine, 25. 
• Anita, 60.  
• Monica, 79. 
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Madeleine - Ja, jag håller med. 

Christian - Sen är det ju givetvis bonusarna och rabatterna som lockar mycket. 

Däremot tycker jag inte om när de skickar ut en massa reklam och sånt. Jag förstår 

att de behöver nå ut till sina medlemmar men mycket av det som de skickar är bara 

irriterande och som man slänger. 

Anita - Något annat jag kan tycka är bra är att varumärket lär känna ens köpvanor 

lite mer genom att jag är medlem hos dem. Då känner man sig ju sedd, vilket jag 

tycker är väldigt bra. 

Monica - Ja precis, och då kan man ju få rabatter på det som man köper ofta. 

Christian - Får ni sådana rabatter? För jag har nog aldrig fått rabatter utifrån att de 

märker vad jag handlar mest av faktiskt. Men det vore ju jätte bra ifall det var så. 

Madeleine - Ja, jag tror det är Willys som har en sådan app där de märker av vad jag 

brukar handla och sen så tipsar de om när de varorna är på extrapris. Fast då är det ju 

extrapris för alla Willys medlemmarna i och för sig. 

Anita - Jag kan tycka att det är väldigt bra när man samlar poäng för att man handlar 

som man sedan kan byta ut till kuponger.  

Monica - Ja man löser ut kupongerna vid betalningen.  

Christian - Medlemsrabatter är väldigt lockande tycker jag. Typ medlemmar får 

10%, då kan man passa på att handla lite extra. Det kan ju också ge en möjlighet att 

testa på nya produkter som ett varumärke säljer. 

Madeleine - Jag tycker att en fördel är att man kan få prover också. Det är något som 

jag verkligen uppskattar. 
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Anita - Ja det är också väldigt bra.  

Madeleine - Speciellt på sådana produkter som man inte riktigt vet om det passar en 

direkt, så som smink.  

Monica - Jag kan tycka att det är lockande att starta ett medlemskap när man får 

något samtidigt som man går med. Det kan räcka med lite småprover men det gör att 

jag ändå blir intresserad. Eller vad tycker ni? 

Anita - Jo absolut. 

Christian - Ja jag håller med, men jag tycker fortfarande att rabatterna är det mest 

attraktiva.  

Madeleine - Jag tycker det är kul när man får månadsvis rabatter, för då märks det ju 

mycket mer att man faktiskt är medlem i lojalitetsprogrammet. Att man får typ hem 

sina rabattcheckar varje månad i posten. 

Anita - Ja, fast att de finns på en app eller på deras system.  

Madeleine - Ja, det skulle jag nog föredra faktiskt. 

Christian - Vad menar ni med månadsvis? 

Anita - Alltså att man får kuponger varje månad eller så, eller om man inte handlat 

så får man en uppdatering på hur många poäng man har tills nästa gång man får en 

kupong. 

Christian - Att man blir uppdaterad i sitt sätt att handla? Ja, det låter bra. 

Anita - Mycket bra. Då kan de ju samtidigt skriva ut saker som erbjudanden eller 

produktinformation. Något kul som är speciellt för sina medlemmar.  
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Christian - Ja, något som bara är för medlemmarna.  

Anita - Jag vill ha en bekräftelse på att ”det här ska jag få” och inte bara att det 

ligger i deras system eller kassa. Utan det ska ju kunna ta del utav det också på något 

sätt. 

Madeleine - Och gärna att de har långa utgångsdatum på kupongerna. Man har ju 

fått dem för att man handlat mycket, då tycker jag inte de ska gå ut efter någon 

veckas utan det ska gå att använda dem åtminstone några månader. 

Christian - Ja annars stressar dem en. 

Madeleine - Exakt, och då köper man bara något för att kunna använda kupongen 

som man kanske inte alls egentligen vill ha. Det ger mig ett dåligt intryck av 

varumärket. 

Monica - Man kan ju inte behöva gå dit varje vecka. Det är ju inte säkert att man har 

tid till det. 

Christian - Att man får lite längre tid är positivt, ja. Jag kan tycka att nyhetsbrev är 

väldigt bra också. Men att det inte får vara för mycket av det. 

Madeleine - Jag håller med. 

Christian - Det får inte bli mer än någon gång i månaden isåfall tycker jag. 

2. Vad är det för faktorer som kan påverka att ni väljer att engagera er i ett 

lojalitetsprogram?  

Madeleine - Att man vet att man får rabatter och bonusar och att man får något när 

man blir medlem. 
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Christian - Att man blir bjuden på event eller sånt. 

Madeleine - Och vad heter det.. när man får sån där inbjudning till premiärer.  

Christian - Lanseringar? 

Madeleine - Ja precis. Det brukar några klädmärken ha. Det tycker jag är bra. Så det 

kan de vara tydliga med att man får när man ska gå med i lojalitetsprogrammet.  

Christian - Det kan ju också göra att man pratar gott om varumärket och får med sig 

andra som också vill gå och därför blir medlem också. 

Anita - Event där någon kändis kommer skulle vara kul och lockande för mig att gå 

med. 

Monica - Kundkvällar och mingel är trevligt. Några kör ju med sådana där frukostar 

på morgonen, men det skulle jag inte gå på haha. Men event som är på kvällen eller 

eftermiddagen är mer lockande. 

Christian - Ja jag skulle nog inte heller gå på morgonen. Så jag skulle nog bli mer 

lockad av att gå med i ett lojalitetsprogram där det är event på bekväma tider. 

Madeleine - Andra faktorer som kan få mig att vilja gå med är när de 

uppmärksammar mig på ett mer personligt plan så att man får en mer relation till 

varumärket och de som jobbar där. Mer personligt alltså och inte bara en affär. 

Christian - Och det får du genom ett event menar du? 

Madeleine - Jag tycker absolut att det skulle göra att jag fick en annan relation till 

varumärket. Även att det som man får hemskickat är mer personligt skrivet och så. 
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Christian - Ja, jag håller med.  

Madeleine - Att man uppmärksammas mer som en enskild individ och inte bara en 

kund som de andra som inte är medlemmar gör. 

Christian - Ja det gör att man blir mer engagerad. 

3. Hur påverkas ni av att delta i ett lojalitetsprogram, negativa så väl som som 

positiva känslor? 

  

3.1. Hur bör negativa känslor isåfall undvikas? 

Christian - negativa grejer är att jag får för mycket utskick på mejl och sånt. Det får 

mig bara att vilja gå ur. 

Madeleine - Ja det är väldigt jobbigt, det undviker jag gärna. 

Anita - De kan skicka ut saker när det verkligen är något som är relevant som gör att 

man faktiskt vill besöka butiken. 

Madeleine - Positivt är också är sådana lojalitetsprogram som ger snabba resultat. 

Där man inte behöver samla på sig så mycket poäng för att få ut en bonus utan att det 

är ganska snabba resultat. Hellre små bonusar ofta än att man ska behöva vänta 

länge. 

Monica - Ja det är bra. 

Madeleine - Sen självklart får det inte kosta något när man ska bli medlem. 

Medlemsavgifter ger mig negativa känslor. 

Christian - Jag tycker också att det är bra när det är tydligt i butikerna vad 

medlemmarna får för förmåner. Så som medlemspris.  
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Madeleine - Ja det tycker jag också är väldigt bra. Jag tycker det är viktigt att det 

verkligen visas att det är för medlemmarna och inte för de vanliga kunderna. Så att 

man verkligen ser att det är för just medlemmarna. Då får man ju också känslan av 

att ”åh, det här är för mig” och det får en att känna sig extra speciell. 

4. Hur påverkas ni av att ett lojalitetsprogram kan kräva eventuella faktorer så 

som årsavgifter? 

4.1. Kan det påverka valet av lojalitetsprogram? 

Monica - Det ska inte finnas några årsavgifter alls. 

Madeleine - Nej det påverkar att jag inte vill vara med i lojalitetsprogrammet. 

Christian - Kanske om årsavgiften gör att det bli mycket bättre förmåner, eller? 

Madeleine - Nej jag tycker det ska vara kostnadsfritt. 

Anita - Jag tycker också, det ska inte kosta ett öre. 

Monica - Nej precis, det kan hända så mycket emellan som gör att man inte ens 

handlar längre. Tänk om man blir sjuk och inte kan handla. Nej, ingen avgift, absolut 

inte. 

5. Vad i ett lojalitetsprogram kan ge er extra spänning och mervärde? 

Madeleine - typ en ny produkt som man kan få tillgång till tidigare än vanliga 

konsumenter. 

Christian - Ja! Det ger spänning och mervärde. Det håller jag med om. 
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Madeleine - Man får förtur på grejer. 

6. Är det viktigt att kunna identifiera sig med övriga medlemmar i 

lojalitetsprogrammet (samhörighet). Motivera varför. 

Monica - Vet inte..  

Madeleine - Kanske att det skapas samhörighet under event typ. 

Christian - Ja det blir ju lite samhörighet bland medlemmarna om de möts och så 

men annars vet man ju inte om vilka de är. Så det beror på ifall varumärket erbjuder 

saker där man möts eller inte. 

Anita - Ja man har ju ändå samma intresse och är intresserad av samma produkter. 

Madeleine - Man kan ju få extra poäng ifall man värvar en ny medlem typ. 

Anita - Ja så kan man ju också göra.  

Madeleine - Det är ju kul om man har den möjligheten och kan få extra bonusar 

genom det. 

7. Vad har det för betydelse för ert engagemang i lojalitetsprogram att det aktivt 

bidrar till miljö och humanära ändamål? 

Anita - Ja att de informerar om saker via utskicket.  

Monica - Nej, nej nej. Vad har det för betydelse.  

Anita - Okej, men att de undviker att använda pappers utskick kan ju vara positivt. 
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Christian - Ja det är också en anledning till varför de inte ska skicka ut så mycket på 

posten. 

Madeleine - Jag tänker att det kan vara att ens handlande ger en viss del till 

miljöfrågor. Det är bra tycker jag. Det kan få mig att välja ett varumärke en att annat. 

Anita - Ja att en viss summa går till sådana ändamål. 

Madeleine - Det kan ju vara kul om det går till lokala ändamål typ. 

8. Hur kan erbjudanden om personlighetsutveckling, så som erbjudanden om 

föreläsningar, påverka ditt engagemang i lojalitetsprogram? 

Anita - Att man får en Aha upplevelse. Att man tar tag i något. 

Christian - Eller att man får tips om produkter som ger en inspiration till att handla 

saker som gör att man utvecklas som person. 

9. Har det någon betydelse om det är ett långsiktigt eller kortsiktigt 

engagemang i lojalitetsprogrammet? 

Anita - Ja, för kunden är det ju bättre med kortsiktigt men kanske att det är bättre för 

företaget om det är långsiktigt. Men kortsiktigt tänker jag är bra just när det handlar 

om att få bonusar, då vill jag inte behöva handla jätte många gånger för att få nått. 

Men lojalitetsprogrammet i sig kan ju vara pågå länge. 

Madeleine - Om det är tydligt att man bara kan gå ur medlemskapet när man vill så 

spelar det ju faktiskt egentligen ingen roll. 

10. Hur kan lojalitetsprogram ger er mer värde än bara finansiella faktorer?  

Christian - Att man får tips om nya produkter som passar en.  

! !78



Monica - Ja, som produkt nyheter. 

Madeleine - Den personliga delen att man blir sedd mer personligt. Det ger 

verkligen mervärde. 

Anita - Ja det håller jag med om. 

Christian - Jag med. 

Monica - Jag med. 

11. Vilka belöningar lockas ni mest av att få utifrån ett lojalitetsprogram?  

 

11.1. Varför är dessa så lockande? 

Anita - Att man får rabatter eller medlemspris. Hela tiden. 

Monica - Rabatter! 

Madeleine - Jag lockas mest av att man får värdecheckar. Eller att man får 20% på 

ett köp. Då känns det som att man är speciellt utvald mer. 

Christian - Ja de finansiella belöningarna lockar mest, absolut. Men de kan ju göra 

att de finansiella belöningarna känns mer personliga. 

12. Välj tre av belöningarna som ni blir mest lockande av och diskutera varför 

ni valde just dem? 

Madeleine - Ja det som jag sa förut att man får kuponger, rabatter och erbjudanden. 

Anita - Ja det är väldigt bra. 
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Monica - Ja en gåva är trevligt. Det känns lite mer personligt. Sen är event också 

trevligt som sagt. 

12.1. Vilka av dessa anser ni är mindre lockande för att ni ska ingå i ett 

lojalitetsprogram? 

Christian - Jag gillar oftast inte gåvor för det är ofta bara någon struntgrej som typ 

en penna. 

Madeleine - Ja hur ofta är det något man faktiskt vill ha. 

Anita - Ja men gåvor kan ju bero på vilket företag det är. 

Monica - Då vill jag bli medlem i en guldsmedjas lojalitetsprogram. Haha! 

Madeleine - Ja tidningar och gåvor tycker jag vi tar bort. Det är inget jag vill ha. 

Anita - Ja tidningar vill jag inte ha. 

13. Finns det någon form av belöning som ni önskar lojalitetsprogram erbjöd 

som ni inte tidigare sett? 

13.1. Varför skulle isåfall en sådan belöning öka ert intresse och engagemang? 

Christian - Ja det var en bra fråga, vad svårt. 

Madeleine - Något som gör att det förenklar mer för kunden kanske. Men vad vet 

jag inte. Jag kan faktiskt inte komma på något. 

Anita - Ja det är något som företagen borde tänka på. 
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Madeleine - Men när flera företag samarbetar. Så som när man är medlem i 

studentkort så får man erbjudanden från andra varumärken också. Något sådant 

liknande kanske är något lojalitetsprogram skulle kunna göra? 

Christian - Ja, kanske det. Jag vet inte riktigt vad jag tycker. 

14. Märker ni någon skillnad i ert engagemang mellan olika lojalitetsprogram? 

14.1. Vad beror det isåfall på?  

Madeleine - Jag tycker att jag märker skillnad mellan de lojalitetsprogram där jag får 

kuponger eller erbjudanden ofta, typ en gång i månaden eller så. Då blir iallafall jag 

mycket mer engagerad. För det känns som att det jag köper faktiskt genererar 

någonting istället för att det ska bli så långdraget. Vissa lojalitetsprogram vet man 

inte ens varför man är medlem för och vad man får genom det. 

Christian - Jag håller med.  

Madeleine - Ja, snabba belöningar. Det gör verkligen skillnad. Jag skulle aldrig välja 

ett annat varumärke om jag visste att om jag handlar i en specifik butik så kommer 

jag få tillbaka kuponger eller liknande i slutet av månaden. Jag väljer tillexempel 

alltid att handla smink hos Kicks för att jag vet att de har ett sådant lojalitetsprogram 

där jag får kuponger för mina insamlade poäng varje månad. Det är ett jättebra 

system tycker jag. 

 

15. Har ni någon gång valt att avsluta eller sluta engagera er i ett 

lojalitetsprogram?  

15.1. Vad berodde det på isåfall? 

Madeleine - Jag har slutat med ett lojalitetsprogram för att det skickade för mycket 

skräpmejl. Det kändes helt onödigt att vara med och det var inte värt min tid. 

! !81



Christian - Jaa när jag får nyhetsbrev har jag valt att gå ur, speciellt sådana 

varumärken som man inte ens handlar speciellt mycket av och vet att man inte 

kommer göra för att det inte är en produkt man använder så ofta. 

Anita - Jag tycker det är viktigt att det är tydligt att man kan undvika att få mejl om 

man vill det. 

Monica - Ja och om man inte använder kortet under en mycket lång period kanske 

det kan avsluta ens medlemskap automatiskt. För då är jag ju uppenbarligen inte 

intresserad att handla där. 

16. Vad har det för betydelse för ert engagemang att ni kan identifiera er med 

varumärket och/eller dess lojalitetsprogram? 

Madeleine - Det har stor påverkan. 

Christian - Det är jätte viktigt. Man blir ju mycket mer engagerad då såklart. Det är 

ju grejer som man vet att man vill handla och använda. 

Anita - Ja man vet lite vad man får då. 

Madeleine - Ja man känner varumärket bättre och kan skapa en närmare typ av 

relation till dem då. 

17. På vilket sätt föredrar ni att ta del utav ett lojalitetsprogram?  

Madeleine - Genom id, alltså att när de frågar om jag vill bli medlem så ger jag bara 

dem mitt id och så kan de få nästan all den information de behöver direkt genom det. 

Det ska vara enkelt att gå med och sen självklart att det fortsätter vara kopplat till id 

eller liknande.  
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Monica - Man vill inte behöva hålla på att fylla i papper.  

Madeleine - Ja och att man får någon form av sammanställning så man kan se sina 

insamlade poäng och vad man kan få för dem, så som kuponger.  

Christian - Jag vill inte ha några kuponger på posten dock. 

Madeleine - Men jag tänker också att om kupongerna bara ligger på butikens data så 

kan ju inte jag som konsument heller planera min köp. Så jag vill samtidigt ha dem 

synliga för mig på något sätt, men digitalt då. Så som i en app eller mejl. 

Anita - Ja, det håller jag med om. Jag tycker absolut det ska vara knutet till ens id 

och att man får kuponger och sånt via mejl. 

Monica - Men jag som är äldre tycker det är bättre med posten. 

Madeleine - Jag tycker att det ska vara kopplat till ens id och sen att det kommer 

kuponger, summeringar och sånt där via en app eller mejl också. Men när det är 

något som är bara över en dag, typ rabatt för medlemmar, så kan de skicka ut ett sms 

också tycker jag. Det är smidigt för annars kanske man inte hinner se det i tid. Men 

jag vill inte ha massa sms från varumärket. 

Anita - Ja det får inte komma massa sms. 

Christian - Jag tycker det är viktigt att företagen är ärliga mot sina medlemmar och 

informerar dem om kommande erbjudanden och så.  

Anita - Ja det gör ju att man känner sig sedd. 

Christian - Lite typ ”vad händer framöver”. Sånt gillar jag. 
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18. Diskutera hur ett ultimat lojalitetsprogram skulle sett ut enligt er.  

Christian - Att det finns anpassningsbara så att de konsumenter som vill ha på 

posten bara får det och de som vill ha på mejlen får det. Jag tänker att det kan vara 

bra om man har en bred kundgrupp åldersmässigt.  

Madeleine - Ja, att det går att anpassa lojalitetsprogrammet efter varje individ. Men 

å andra sidan låter det som att det skulle kräva att man fyller i ett långt 

ansökningsformulär. 

Christian - Ja, det kanske blir lite knepigt, men visst det vore det mest optimala. För 

det är ju viktigt att varje kund är nöjd. 

Anita - Men företaget skulle kunna ge medlemmarna den välmöjligheten iallafall. 

Christian - Det är bra ifall det finns en bredd som gör det valbart. Det vore ultimat. 

Och sen att erbjudanden och kupongerna var så mycket individanpassade som 

möjligt.  

Anita - Sen vill jag ha snabba belöningar.  

Madeleine - Ja, man vill ha snabba belöningar som vad som helst. Det gör att man 

blir glad ju. 

Christian - Sen att det är tydligt vad man kan få för förmåner. 

Anita - Det ultimata vore om alla kunde forma hur de ville ta del utav 

lojalitetsprogrammet.  
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8.4. Bilaga 4 - Fokusgrupp 3 

1. Vilka faktorer tycker ni att ett lojalitetsprogram skall innehålla för att vara 

attraktivt/väcker intresse? 

Annie - Jag tycker att det är viktigast att jag sparar pengar. Så för mig är det mest 

attraktivt om jag får kuponger eller rabatter för att jag är medlem. 

Siv - Att lojalitetsprogrammet skall ge en känsla av att den ger mig en bra bonus. 

Bonusen ska vara något som jag värderar högt och som är viktig för mig.  

Marie - Jag tycker att det är viktigt att man känner att engagemanget i 

lojalitetsprogram ger mig tillräckligt tillbaka för att det skall vara värt att engagera 

mig. Jag tycker det är mer spännande om lojalitetsprogram erbjuder produkter, 

hotellrabatter , teaterbesök mm. också istället för bara pengar tillbaka.  

Jens - Jag håller med, lojalitetsprogram kan till exempel erbjuda aktier i bolaget om 

det är börsnoterat. 

2. Vad är det för faktorer som kan påverka att ni väljer att engagera er i ett 

lojalitetsprogram?  

Marie - Att det ger lite ”extra krydda” i tillvaron om man till exempel har samlat 

bonuspoäng som räcker till en resa eller ett spa-besök. 

Fokusgrupp 3
 
Deltagare:  
• Annie, 93.  
• Siv, 84. 
• Marie, 60. 
• Jens, 56. 
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Jens - Program som visualiserar de förmåner man kan få genom att vara en lojal 

kund exempel resor och upplevelser. 

Siv - För mig är det tillgången av kuponger som skulle göra mig engagerad. 

Annie - Jag håller med Siv. Jag tycker att det är sparandet av pengar som är 

intressant. 

3. Hur påverkas ni av att delta i ett lojalitetsprogram, negativa så väl som som 

positiva känslor?  

  

3.1. Hur bör negativa känslor isåfall undvikas? 

Marie - Det kan vara stressigt om man måste uppnå ett visst antal poäng inom en 

viss period för att nå en önskad bonus. 

Jens - Man kan hetsas att köpa mer än vad man behöver och därmed tvingas dra in 

på andra nödvändiga inköp eller t.o.m. skuldsätta sig. Det kan också bli en besvikelse 

om produkterna inte motsvarar den utlovade kvaliteten.  

Marie - För att undvika det bör företaget bör vara tydlig med vad som erbjuds i 

lojalitetsprogrammet. 

Siv - Jag kan tycka det är jobbigt när man får hem massa reklamblad och sånt på 

posten.  

4. Hur påverkas ni av att ett lojalitetsprogram kan kräva eventuella faktorer så 

som årsavgifter? 

Jens - Man blir försiktig att ansluta sig. Jag för en beräkning där jag mäter värdet av 

eventuella bonusar mot den årliga avgiften.  
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Marie - Det gör jag också, men vissa lojalitetsprogram tycker jag det är trevligt att 

tillhöra trots avgift, dvs. om den är rimlig. På NK betalar man ju för NK kortet 

eftersom det ger en förturer på deras rea.  

Annie - Nej jag skulle inte vilja betala för mitt medlemskap. Jag vill inte dra på mig 

sådana onödiga kostnader. Det finns så mycket annat som jag redan måste lägga 

pengarna på. 

4.1. Kan det påverka valet av lojalitetsprogram? 

Jens - Jag skulle inte ansluta mig till ett lojalitetsprogram om jag inte var säker på att 

återbäringen är högre än avgiften. 

Siv - Nej, jag skulle aldrig välja att gå med i ett lojalitetsprogram om de krävdes att 

jag betalade en årsavgift. 

 

5. Vad i ett lojalitetsprogram kan ge er extra spänning och mervärde? 

Jens - Lite oväntade överraskningar.  

Marie - Typ medlemspris. 

Siv - Jag tycker också om medlemspriser. 

Jens - Ja, det ger en tillhörighet bland de som är med i lojalitetsprogrammet. Även 

om många faktiskt är medlemmar kanske. 

Marie - Jag tycker också att de kan skapa mervärde när de kan typ fixa förtur på 

biljetter till event, typ Bruce Springsteen. Sånt som annars kan vara svårt att fixa 

själv. 
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Jens - Ja, och tidskrävande. 

Marie - Jag tycker också om att få erbjudanden om weekendresor.  

Jens - Men det är ju ganska dyra grejer och då måste man ju hålla på att samla i flera 

år. Men sen som jag var inne på förut, att man får aktier i företaget.  

Marie - Typsikt medelålders man. 

Jens - Jo, men det är ju faktiskt jätte bra. För det skapar ju verkligen ett långsiktigt 

engagemang.  

Marie - Det kan ju verkligen skapa ett engagemang och så bryr man ju sig verkligen 

att stöda genom att handla hos dem. 

Jens - Om Ica hade ett sådant koncept hade jag bara handlat på Ica.  

6. Är det viktigt att kunna identifiera sig med övriga medlemmar i 

lojalitetsprogrammet (samhörighet). Motivera varför. 

Siv - Nej, men jag kanske inte går med i en typsik ”Gina Tricot klubb” men jag 

handlar ju inte där ändå i och för sig. Men nej, jag tycker inte att det är viktigt att det 

finns en samhörighet på så sätt. 

Jens - Nej jag tycker inte heller det är viktigt.  

Marie - Nej inte jag heller. 

Annie - Nej jag skulle inte påstå att det är en drivande faktor till varför jag skulle gå 

med. Det är snarare pengarna jag vill spara som lockar mig. Däremot kan det ju vara 

trevligt om man har något gemensamt med de andra medlemmarna, om jag nu 

någonsin skulle träffa dem. 
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7. Vad har det för betydelse för ert engagemang i lojalitetsprogram att det aktivt 

bidrar till miljö och humanitära ändamål?  

 

7.1. Kan det påverka ifall ni väljer eller avviker ifrån att ingå i ett 

lojalitetsprogram? 

Marie - Ja, det har betydelse för mig definitivt. Jag tycker faktiskt det är ganska 

viktigt att de visar engagemang i dessa frågor. Det skulle öka chansen att jag blir mer 

lojal till dem. 

Jens - Det är viktigt att de inte bryter någon etisk kod men å andra sidan skulle det 

nog inte engagera mig mer utan då finns det andra sätt att bidra till sånt.  

Siv - Jo men det håller jag nog med om. Men det skulle locka mig att gå med i ett 

lojalitetsprogram iallafall om de visade att de hade exempel ett miljö tänk. 

Marie - Mig med. Definitivt! 

Annie - Miljön är alltid viktig såklart, men jag tycker det finns andra sätt som man 

kan värma om den än bara genom ett lojalitetsprogram. Men självklart är det inte 

något som är dåligt ifall lojalitetsprogrammet också engagerar sig i det. 

8. Hur kan erbjudanden om personlighetsutveckling, så som erbjudanden om 

föreläsningar, påverka ditt engagemang i lojalitetsprogram? 

Marie - Sånt tycker jag är trevligt. Sånt erbjuder ju Konsum. 

Jens - Begränsat tycker jag. 

Siv - Det beror ju på vad det handlar om men att få erbjudanden om det kan ju vara 

intressant iallafall. 
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Jens - Ja det är sant, något kanske kan vara intressant.  

Annie - Nej jag är så gammal så för mig känns det inte speciellt lockande, haha. 

9. Har det någon betydelse om det är ett långsiktigt eller kortsiktigt 

engagemang i lojalitetsprogrammet? 

Siv - Ja, det tror jag. 

Annie - Jag tycker det är bättre ifall jag får något tillbaka ganska snabbt. Men det 

beror ju på hur mycket jag handlar såklart.  

Marie - Ja, det ska ju inte vara så att det är så långsiktigt att det blir svår uppnåeligt 

tappar man ju intresset.  

Jens - Man borde kunna välja om man vill ta ut ex. bonusar ofta eller om man vill 

spara till något större så som en resa eller liknande. 

Marie - Det kan också vara beroende på vad det är för affär. Så det beror lite på 

produkterna som varumärket säljer. Typ ett sminkvarumärke kan ju antigen låta en ta 

ut bonusar för att man vill använda dem till att handla för eller så kan man spara till 

en spa-behandling eller liknande. 

10. Hur kan lojalitetsprogram ger er mer värde än bara finansiella faktorer?  

Siv - Det är lite det vi sagt.  

Jens - Ja, men sen även information. 

Marie - Vad menar du med det? 
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Jens - Ja men råd, information och sånt. Det blir ju lite kopplat till 

personlighetsutveckling. 

Marie - Ja, jag tycker också sånt skapar mervärde.  

11. Vilka belöningar lockas ni mest av att få utifrån ett lojalitetsprogram?  

 

11.1. Varför är dessa så lockande? 

Siv - Bonusar och rabatter. Det passar mig bäst. 

Annie - Mig med. Jag vill spara pengar helst. 

Jens - För mig är det snarare produkter än bara pengarna. 

Marie - Jag kan lockas av att man genom lojalitetsprogrammet kan få möjlighet att 

få en produkt genom att jag ändå handlar och samlar poäng. 

Jens - Att få pengaåterbäring triggar inte mig egentligen. 

Marie - Men det beror lite på vilket varumärke det är. 

Jens - Ja, medlemsrabatter kan ju få mig ju att vilja handla mer hos ett varumärke än 

ett annat. 

Marie - Ja det är klart. Men jag gillar verkligen inte det här mer kort! Men det 

kanske vi kommer till senare i diskussionen? 

12. Välj tre av belöningarna som ni blir mest lockande av och diskutera varför 

ni valde just dem? 

Jens - Gåvor, medlemsrabatter och förturer på produkter. 
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Marie - Specialerbjudanden, medlemsrabatter och inbjudningar till event och 

lanseringar. 

Siv - Gåvor, specialerbjudanden och kuponger. 

Annie - Gåvor, rabatter och kuponger. 

12.1. Vilka av dessa anser ni är mindre lockande för att ni ska ingå i ett 

lojalitetsprogram? 

Siv - Event. Det orkar jag inte ta mig till ändå. 

Jens - Kuponger är mindre lockande och även födelsedagspresent. 

Marie - Kuponger vill jag inte ha, nej. 

Annie - Event.  

13. Finns det någon form av belöning som ni önskar lojalitetsprogram erbjöd 

som ni inte tidigare sett? 

13.1. Varför skulle isåfall en sådan belöning öka ert intresse och engagemang? 

Jens - Det vore väldigt intressant med ett lojalitetsprogram som var kopplat till 

bonus i form av aktier i bolaget. Därför att jag känner själv att jag skulle triggas av 

en sådan belöning att hela tiden kunna följa att ”nu har jag bara några kronor till 

nästa aktie” skulle det trigga mig att köpa något extra för att nå dit. 

Marie - Något som förenklar vardagen är ju trevligt. Typ som fönsterputs, 

trädgårdshjälp eller städning.  
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Annie - Ja det låter trevligt. 

Siv - Jag kan inte komma på något speciellt faktiskt men det låter bra det som ni sa. 

Jag tycker det vore väldigt bra om jag fick fönsterputs och städning såklart. Det 

skulle underlätta för mig. 

14. Märker ni någon skillnad i ert engagemang mellan olika lojalitetsprogram? 

14.1. Vad beror det isåfall på?  

Annie - Nej det skulle jag inte påstå. Men om det hade funnits något 

lojalitetsprogram som jag faktiskt tyckte verkade löna sig hade jag nog engagerat 

mig lite mer. 

Jens - Ja jag märker skillnad. SAS lojalitetsprogram engagerar mig till exempel. Just 

för att det ger väldigt mycket tillbaka. Det blir liksom väldigt visuellt för man samlar 

poäng till resor. 

Marie - Det handlar så mycket om hur attraktivt det är i min livsfas just nu. Jag kan 

känna så att de lojalitetsprogram som håller sig på en rimlig nivå. De som överröser 

mig med mejl eller post blir jag bara jätte irriterad på. De som istället skickar lite då 

och då med rimliga saker, är väldigt bra. 

Jens - Jag håller med. 

Marie - Det ska alltså inte vara mycket utskick och när de väl skickar ut något ska 

det vara väldigt intressant och lockande annars raderar jag det bara. Det ska också 

vara väldigt enkelt för annars orkar man inte. 

Siv - Jag tycker inte om att få massa post hem som inte är relevant. Men om de 

skickar hem kuponger kan det ju vara bra. Sen tycker jag det kan vara kul när man 

får någon gåva eller så. Jag fick jätte fina servetter av Ica bland annat. Sådana saker 
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gör att jag känner mig utvald och speciell för dem och att jag vill fortsätta välja att 

handla hos dem. 

15. Har ni någon gång valt att avsluta eller sluta engagera er i ett 

lojalitetsprogram?  

15.1. Vad berodde det på isåfall? 

Marie - Ja det har jag gjort. Det är dels för att jag inte handlade inte tillräckligt och 

därför blev det ganska naturligt. Plus att de krävde en årsavgift och då ville jag inte 

vara med. Men jag hade varit kvar om de inte hade krävt årsavgift. 

Jens - Jag tror inte jag aktivt sagt upp mig. Men jag har avanmält mig från mejl och 

sånt för det är så irriterande. 

Marie - Jag tycker just att årsavgifterna är det värsta. Det har jag inte lust att binda 

mig till. 

Annie - Nej, jag har nog inte avslutat något aktivt men däremot har jag nog slutat 

engagera mig för att det inte känns som det passar mig. 

Siv - Jag håller med. 

16. Vad har det för betydelse för ert engagemang att ni kan identifiera er med 

varumärket och/eller dess lojalitetsprogram?  

Marie - Ja, det tycker jag är viktigt. 

Siv - Jag håller med. 

Annie - Jag håller också med. 
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Marie - Men det har ju absolut betydelse. Det har ju självklart varierat genom åren 

vad man identifierar med. 

Jens - Ja, det har betydelse absolut men det kanske inte har jätte betydelse.  

Utformning av lojalitetsprogram 

17. På vilket sätt föredrar ni att ta del utav ett lojalitetsprogram? 

Marie - Ja och som är på personnumret. 

Jens - Eller som är kopplat till körkortet vore bra. 

Marie - Ja mycket bra. Men då gäller det att veta vilket kort man har det kopplat till. 

Jens - Men körkortet är ju bra där. Ett kort man alltid har med sig. 

Annie - Jag kan tyckts det är trevligt med ett tjusigt kort. 

Marie - Det funkar med kreditkortet också ju. Men jag vill absolut inte ha ett till 

kort. 

18. Diskutera hur ett ultimat lojalitetsprogram skulle sett ut enligt er. 

Marie - För att gå med tycker jag en välkomstgåva är trevligt. Sen att man fortsätter 

känna sig utvald genom att få medlemsförmåner som är relevanta för mig. Då är det 

viktigt att företaget vet vilken kundgrupp de har och vilken livsfas man är i. 

Siv - Jag håller med. 

Marie - Det får gärna kännas lite lyxigt att vara med.  
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Jens - Ja. Relevanta saker som är kopplat till lojalitetsprogrammet och det får gärna 

vara lite överraskningar. Så man blir positivt överraskad och jag har absolut inte 

något emot att man är med länge och sparar långsiktigt för att få något större. 

Marie - Ja, men beroende helt på vad det är. 

Jens - Ja, men att spara långsiktigt för att få något man verkligen vill ha, det föredrar 

jag absolut. 

Annie - Jag vill att det ska vara smidigt när jag går med. Sen när det kommer till 

belöningarna så vill jag ha kuponger och sen ganska någon extra gåva för att jag ska 

känna mig speciell. Det känns alltid trevligt med varumärken som verkar se en på en 

mer personlig nivå. Jag tycker att när de skickar ut post kan den vara lite personligt 

skriven så att det känns som den är riktad åt en själv. 

Siv - Ja, vad trevligt! Jag håller med dig Annie. Sen får det inte vara svårt att 

avregistrera sig som medlem ifall det skulle vara så att man behövde göra det. 

8.5. Bilaga 5 - Fokusgrupp 4 

1. Vilka faktorer tycker ni att ett lojalitetsprogram skall innehålla för att vara 

attraktivt/väcker intresse? 

Anna - Att man kan få gratissaker och förmåner. 

Fokusgrupp 4
 
Deltagare:  
• Helena, 24. 
• Martin, 28. 
• Mats, 34.  
• Anna, 39. 
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Helena - Att man tjänar på att vara en lojal kund, främst genom att få rabatter på 

köp. Helst på de affärer man faktiskt handlar veckovis och där man kan använda 

rabatterna regelbundet, genom att få erbjudanden varje månad som man kan utnyttja 

vid olika köp. 

Martin - För mig är det rabatter och förmåner exempel att få gå på typ evenemang 

eller upplevelser för att man samlat så många poäng. Det finns ett ställe som jag 

alltid går till för att jag alltid får poäng för att jag är med i deras lojalitetsprogram. 

Sen i utbyte får jag sedan välja mellan olika upplevelser vilket jag tycker är något 

som passar bra på mig eftersom jag märker att jag väljer det varumärket framför 

andra just på grund av det. 

Mats - För mig är det rabatterna! Eller ett poängsystem där jag får 

specialerbjudanden och rabatter. Jag vill inte ha massa utskick på mejl och så. 

2. Vad är det för faktorer som kan påverka att ni väljer att engagera er i ett 

lojalitetsprogram?  

Mats - Poängsystemen! Jag är med ett sådant system på SJ där jag vill hålla mig kvar 

på deras svarta nivå. Jag tycker det är väldigt bra med poängsystem generellt, det gör 

att man återkommer. Det binder oss kunder. 

Martin - Jag gillar system där jag kan samla poäng som jag sedan kan byta ut mot 

något värdefullt, typ som en semester eller någon bra värdefull produkt. 

Helena -  Ja och det ska vara relativt enkelt att ansluta sig, jag vill inte behöva göra 

så mycket själv utan det bästa är om man får kuponger hemskickade eller 

erbjudanden i en app. Det ska vara på ställen jag handlar ofta, exempel matbutiker 

eller apotek, eller to-go kaffe och skönhetsprodukter eller på kläder. 
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Mats - Juste, nu kom jag på! JC har att man som medlem får gratis uppläggning av 

jeans. Sånt är bra tycker jag! 

Anna - Jag tycker om att få gratissaker och förmåner som medlem men såklart även 

rabatter. 

3. Hur påverkas ni av att delta i ett lojalitetsprogram, negativa så väl som som 

positiva känslor? 

Anna - Det positiva är att jag blir glad av att veta att jag får fördelar genom att vara 

en lojal kund. 

Martin - Det enda negativa jag kan komma på är ifall jag inser att jag inte får 

tillräckligt bra belöningar eller att något konkurrerande företag erbjuder något bättre.  

  

Helena - Jag tycker inte om när det är för krångligt. Jag vill att det ska vara 

lättillgängligt och inte att jag ska behöva ta reda på allt för mycket information eller 

leta reda på erbjudanden. För mig är det också negativt om det blir för mycket jag 

behöver göra själv. Om jag nu handlar där ska det automatiskt generera i fördelar på 

olika sätt.  

Martin - Ja jag håller med. 

Helena - Jag tycker att det positiva med ett lojalitetsprogram är att jag känner att jag 

vill fortsätta att vara kund där eftersom det uppmärksammas och premieras att jag är 

lojal, då kan jag välja bort konkurrerande företag som inte ger mig det.  

Mats - Jag tycker det negativa är ifall jag får för mycket utskick och sms. Jag tycker 

att bara ett sms är för mycket och blir jätte irriterad. Därför brukar jag undvika att 

ens ge ut mitt nummer, faktiskt även email. Det positiva är att man får 

rabatterbjudanden och specialerbjudanden. 
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3.1. Hur bör negativa känslor isåfall undvikas? 

  

Helena - Att företaget regelbundet skickar ut information och erbjudanden så att 

kunderna har koll på vad det finns för erbjudanden så man slipper leta reda på det 

själv. Dock inte för mycket så att det blir för mycket ”reklam”, det kan lätt avskräcka 

kunder. 

Mats - Jag tycker snarare att de inte ska skicka ut onödiga utskick och sms om det 

inte är otroligt viktigt. Det borde vara valbart om man vill ha information på sms, 

mejl eller liknande. Hellre att de skickar ut en gång i månaden med all info än 

dagliga eller veckovis. Sånt är bara irriterande! 

4. Hur påverkas ni av att ett lojalitetsprogram kan kräva eventuella faktorer så 

som årsavgifter? 

Helena - Som student hade jag isåfall hellre valt ett annat företag som inte har 

årsavgift.  

Martin - Det beror helt på vad jag får ut av att betala och självklart hur mycket det 

kostar.  

Mats - Nej då vill jag inte vara med. 

Anna - Nej jag vill inte att det ska kosta heller. 

4.1. Kan det påverka valet av lojalitetsprogram? 

Helena - Ja, just för mig hade de det. 

Mats - Ja! Då går jag ur direkt. Det gjorde jag med NK-kortet, när jag insåg att det 

kostade. 
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Martin - Ja jag ska inte ljuga. Jag tror helt ärligt inte att jag skulle vilja gå med i det. 

Jag tror många faktiskt inte tror att det är värt även ifall det kanske är det. 

5. Vad i ett lojalitetsprogram kan ge er extra spänning och mervärde? 

Helena - Att utöver dom ”vanliga” erbjudandena, ska det finnas det lilla extra. Till 

exempel att det finns olika nivåer i lojalitetsprogrammet. Och när man når upp till en 

ny nivå får man en gåva. Eller att vid jul eller vid födelsedagar får man ett extra 

erbjudande eller något på köpet. Det ska helt enkelt vara något som överraskar lite då 

och då för att man som kund ska känna att det är ett företag som verkligen anstränger 

sig och värderar mig som kund. 

Martin - Ja håller med. Men kanske också att man kan välja om man vill ta ut sin 

belöning ofta eller om man vill spara för att få något större. Men det måste verkligen 

vara värt det såklart.  

Helena - Ja, jag håller med. 

Mats - Rabatter, exklusiva erbjudanden, förturer i bokningar. 

Anna - Jag vet inte riktigt. Kanske det att när jag handlar så får jag rabatt vid mitt 

nästa köp. 

6. Är det viktigt att kunna identifiera sig med övriga medlemmar i 

lojalitetsprogrammet (samhörighet). Motivera varför. 

Helena - Ja ofta handlar det ju om specifika butiker. Om det är skönhetsbutik vill ju 

jag att de övriga kunderna ska dela mitt intresse för det. Det handlar ju överlag hur 

man ser på företaget vad det är för kunder. Just därför ska dom som handlar mycket 

på en butik få mer rabatt än de som handlar väldigt sällan.  
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Mats - Både ja och nej. I butiker så känner jag inte att jag behöver identifiera mig 

med dem som är medlemmar i ett lojalitetsprogram. Men däremot inom 

resebranschen eller ställen där man faktiskt träffar de andra medlemmarna känns det 

bra.  

Martin - Nej, det är inte viktigt för mig. 

Anna - Nej jag vill helst inte ha något med de andra medlemmarna att göra ändå. 

7. Vad har det för betydelse för ert engagemang i lojalitetsprogram att det aktivt 

bidrar till miljö och humanitära ändamål? 

Anna - Ja självklart är det en fin tanke och viktigt att de engagerar sig i sådana 

frågor. 

Mats - Det tas nästan för givet idag att företag är medvetna om miljö och humanitära 

värderingar. Skulle det visa sig att företaget inte är det så kommer jag undvika dem. 

Helena - Ja, det är självklart något som får mig att se själva företaget med en 

positivare bild. 

Martin - Ja absolut, det är inte något jag tycker vore dåligt iallafall. Men det är inte 

den mest drivande faktorn för mig.  

7.1. Kan det påverka ifall ni väljer eller avviker ifrån att ingå i ett 

lojalitetsprogram? 

Helena - Det skulle inte få mig att välja bort det helt. Men om det står mellan två 

företag, och ett bidrar till miljö och humanitära ändamål, och ett inte, då hade jag valt 

det första företaget.  

Martin - Jag håller med. 
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Mats - Ja. 

Anna - Jag skulle hellre vilja vara med i lojalitetsprogram som hjälper till med 

sådana frågor. 

8. Hur kan erbjudanden om personlighetsutveckling, så som erbjudanden om 

föreläsningar, påverka ditt engagemang i lojalitetsprogram? 

Anna - Nej, för det tycker jag inte är intressant. 

Helena - Det hade absolut fått mig att blir mer intresserad, allt som gör att ett 

lojalitetsprogram sticker ut och gör något extra är ju bra. 

Martin - Ja men det beror helt på vad det är för något ämne. Jag tycker det är en bra 

sak men gärna att man då fick ta med sig någon då, för jag vill gärna inte behöva gå 

ensam på sånt. 

Mats - Det beror också helt på vad det är för typ av föreläsningar och vad som 

förväntas av mig som kund. Märker jag att det handlar om en säljkampanj där man 

förväntas handla så är jag sällan intresserad och dyker inte upp. 

9. Har det någon betydelse om det är ett långsiktigt eller kortsiktigt 

engagemang i lojalitetsprogrammet? 

Mats - Nej. 

Helena - Det hade inte förändrat så mycket, jag hade mer sett det som en bonus och 

som en positiv överraskning. 

Martin - Jag föredrar om det är kort. Jag tror många blir uttråkade ifall det är för 

långsiktigt. Men genom att ge kortsiktiga belöningar i början kanske det kan göra att 

kunderna i längden blir långsiktigt engagerade. 
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Anna - Jag tycker inte det spelar någon roll för att om det är ett långsiktigt 

engagemang så kommer det bli värt det i slutet.  

10. Hur kan lojalitetsprogram ger er mer värde än bara finansiella faktorer?  

Helena - Att de får mig som kund att känna mig viktig. Det kan vara att jag får förtur 

på produkter, erbjudanden om event, föreläsningar osv. Det är själva 

helhetsupplevelsen, trots om det för mig som student är viktigast med rabatt på köp. 

Martin - Typ erbjudanden på semestrar eller liknande för att man är medlem. Jag har 

sett att vissa lojalitetsprogram erbjuder att ifall man går med får man en resa på typ 

Silja Line. 

Anna - Ja jag vill också ha erbjudanden om semestrar. 

Mats - För mig är det typ förturer i bokningar, förtur i kösystem, annan typ av 

service som inte erbjuda till alla kunder, till exempel ombokningsbara biljetter, 

justeringar av plagg. 

11. Vilka belöningar lockas ni mest av att få utifrån ett lojalitetsprogram?  

Helena - Rabatter på köp. Att man ska ”tjäna” på att handla just där. 

Anna - Gratissaker, rabatter och förturer. 

Mats - Rabatter vid köp. 

Martin - Jag tycker om rabatterna men jag tycker också om att få erbjudanden för att 

jag är medlem. Erbjudanden så som specialpris för medlemmarna på produkter är 

något som jag föredrar. 
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11.1. Varför är dessa så lockande? 

Anna - För alla tycker väl om gratissaker eller?  

Helena - För mig är det snarare det som gör skillnad för mig just nu. Om jag köper 

en produkt och får 20 % rabatt blir det stor skillnad för mig. 

Martin - För det är det som kommer göra att jag skulle vilja återgå som konsument 

och engagera mig mycket. 

Mats - För att det ger en ekonomisk fördel. 

12. Välj tre av belöningarna som ni blir mest lockande av och diskutera varför 

ni valde just dem? 

Anna - Gåvor, present och medlemsrabatter. 

Mats - Rabatter för att man tjänar på det ekonomiskt, förturer på produkter och 

kösystem för att man sparar tid på det. Sen skulle jag vilja säga en egen som är 

ombokningsbara biljetter för att jag vinner flexibilitet. 

Helena - Medlemsrabatter, kuponger och specialerbjudanden.  

Martin - Att få förturer på produkter är det jag absolut föredrar mest. Sen gillar jag 

specialerbjudanden och inbjudningar till event.  

Helena - Ja som tidigare nämnt så är det bästa för mig att få köpa produkter till ett 

bättre pris. Övriga belöningar är mer som en bonus och som gör att företaget känns 

exklusivare, vilket i sig är något positivt och som stärker varumärket. Men i min 

livssituation just nu intresserar det inte mig lika mycket som det kanske gör när jag 

är äldre och har en annan ekonomi. 
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12.1. Vilka av dessa anser ni är mindre lockande för att ni ska ingå i ett 

lojalitetsprogram? 

Helena - Exklusiv produktinformation lockar mig minst. Det är väl relevant för 

dyrare inköp, exempelvis en bil. Det är inte aktuell för mig just nu. 

Martin - Jag vill inte ha en tidning, för mig är det som skräppost och det är något jag 

absolut inte tycker om.  

Mats - Födelsedagspresent, exklusiv produktinformation, välgörenhetsengagemang 

och tidningar. 

Anna - Exklusiv produktinformation, inbjudningar till event och tidningar. 

13. Finns det någon form av belöning som ni önskar lojalitetsprogram erbjöd 

som ni inte tidigare sett? 

Anna - Nej. 

Mats - Det är svårt att veta vad det skulle vara. 

Helena - Nej inte något specifikt jag kommer på nu. Kanske mer att man ser var 

kunder köper mycket och ger rabatter som är mer personliga. Exempel om man 

köper något på Åhlens som har flera olika märken, så kan man få rabatt på det 

märket som just jag oftast köper ifrån. 

Martin - Kanske att de erbjöd att medlemmarna kunde tävla något väldigt stort. Men 

ja, det är en svårt fråga men det var en tanka som slog mig bara.  

Helena - Vadå tävla om något stort? 

! !105



Martin - Ja men att det är typ en resa som medlemmarna kan tävla om. 

Helena - Ja bra ide, men det känns som det redan finns. 

13.1. Varför skulle isåfall en sådan belöning öka ert intresse och engagemang? 

Helena - För att det skulle kännas som man inte är en i mängden och att just jag är 

sedd som kund. 

Mats - Antagligen för det fyller en funktion jag inte visste att jag behövde.  

14. Märker ni någon skillnad i ert engagemang mellan olika lojalitetsprogram? 

Mats - Ja. 

Helena - Ja det är stor skillnad beroende på vad det är för produkter och i vilka 

prisklasser. 

Martin - Så länge att det märks att det lönar sig är jag engagerad. De företag som 

skickar skräppost är dock sådana lojalitetsprogram som jag gärna lämnar. Men jag 

håller med om att det ofta handlar om vilken produkt som varumärket erbjuder. 

14.1. Vad beror det isåfall på? 

Helena - Beroende på inkomst och vad man har för intressen lockar ju olika 

belöningar. 

Mats - Vissa, till exempel SJ-PRIO, är jag väldigt aktiv inom för att det handlar om 

poängsystem där jag faktiskt kan boka resor. Samma sak med Åhlens som ger 

rabatter och bra dealer när man är medlem hos dem och handlar. 

15. Har ni någon gång valt att avsluta eller sluta engagera er i ett 

lojalitetsprogram?  

! !106



Helena - Ja! 

Mats - Ja! 

Martin - Nej jag har aldrig aktivt avslutat det men jag tror de avslutats av sig själva 

när de märkt att jag inte varit aktiv längre. 

Anna - Jo, jag har nog också avslutat någon gång. 

15.1. Vad berodde det på isåfall? 

Mats - NK-nyckeln kostade pengar om man inte uppfyllde vissa köpkrav, vilket fick 

mig att avsluta det direkt när jag insåg det. 

Helena - För att jag insåg att jag fick bättre förmåner för mig hos ett annat företag. 

Martin - De erbjöd inte tillräckligt bra förmåner. 

16. Vad har det för betydelse för ert engagemang att ni kan identifiera er med 

varumärket och/eller dess lojalitetsprogram? 

Mats - Ja, en del. Känner jag inte att jag inte tillhör den grupp konsumenter som 

handlar där, så handlar jag inte där, och då behöver jag inte heller vara medlem i 

deras lojalitetsprogram. 

Helena - Sen är det också viktigt att komma ihåg att jag köper ju en produkt och 

varumärke för att jag tycker det är den bästa. Så i slutändan går jag ändå mer på 

produkten än erbjudandena runt omkring. Jag väljer hellre något dyrare som jag vet 

är bra än något jag får rabatt eller förmåner på. 
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17. På vilket sätt föredrar ni att ta del utav ett lojalitetsprogram? 

Anna - Digitalt och på internet. 

Helena - Jag vill köpa de produkter jag tycker om, sen vill jag att min lojalitet till det 

varumärket ska ge mig någon slags bonus. 

Martin - Jag vill att det ska vara digitalt, typ kopplat till en app. Det ska vara smidigt 

att vara med och man ska inte behöva ha med sig något extrakort för det glömmer 

man ändå alltid hemma.  

Helena - Ja det är så surt när de säger att ”nej tyvärr, du måste ha med dig ditt 

medlemskort för att få ta del utav erbjudandet eller registrera dina poäng”. 

Mats - Jag vill ha via enstaka e-post utskick. Det ska inte vara för ofta och aldrig via 

sms om det inte är något akut som på riktigt måste nå mig. E-post har man lärt sig 

leva med att man får reklam och erbjudanden på, sms är för mig allt för privat. 

18. Diskutera hur ett ultimat lojalitetsprogram skulle sett ut enligt er.  

Anna - Rabatter i mängder.  

Mats - SJ-prio är för mig ett ultimat lojalitetsprogram. Där finns olika nivåer med 

olika service och fördelar. Lounge, poängsystem, rabatter, förturer i köer, gratis 

ombokning och bättre service. 

Helena - Det bästa hade varit om jag blir medlem i en kundklubb direkt på plats och 

får rabatt på det första köpet. Sen vill jag att erbjudandena ska komma till mig per 

automatik, helst i en app så att jag direkt kan få en överblick och se vilka 

erbjudanden jag vill ta del av.  
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Martin - Ja, precis. Det ska vara smidigt och digitalt så man alltid har det med sig på 

något sätt. 

Helena - Sen tycker jag också att i butikens kassa hade det varit bra om erbjudandet 

kom upp för expediten när jag säger mitt kundnummer så att dom kan påminna mig 

om rabatten.  

Martin - Det är viktigt att man inte missar någon rabatt bara för att man inte har helt 

koll på hur många poäng som man samlat ihop. 

Helena - Utöver det skulle jag tycka att det var kul med speciella erbjudanden 

kommer vid min födelsedag samt högtider. Sen tycker tycker jag också att det ska 

finnas olika nivåer i kundklubben beroende på hur mycket man handlar, så att dom 

som handlar mest får bättre erbjudanden och rabatter.  

Martin - Ja, det var lite det jag var inne med att man ska kunna erbjudas att samla 

sina poäng till något större.  

Helena - Sen hade jag också tyckt att det var en bonus om jag då och då blev 

inbjuden till olika events eller reor. 

! !109


