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SAMMANFATTNING 

Titel: Bonus, engagemang och känslor – En studie om hur lojalitetsprogram kan främja 

kundlojalitet 

Författare: Henrik Feltendahl, Timothy Gavelius & Dennis Karlsson 

Handledare: Joachim Timlon 

Examinator: Bertil Hultén 

Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi, inriktning marknadsföring, 15 hp. 

Program och termin: Detaljhandel & Service Management, Linnéuniversitetet, VT 13. 

 

Problemformulering: Hur kan detaljhandelsföretag använda lojalitetsprogram för att 

främja lojalitet samt hur kan den ökas? 

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva hur lojalitetsprogram kan fungera som ett verktyg 

för att främja kundlojalitet samt analysera och rekommendera faktorer som kan påverka 

kundlojalitet.  

 

Metod: I studien har vi använt oss av en kvalitativ metod som formats av en abduktiv 

ansats. För att få både ett kund- och företagsperspektiv har vi dels genomfört tre kvalitativa 

intervjuer med personer inom Jula-organisationen samt genomfört en fokusgruppsintervju 

med kunder som ingår i Jula-club.   

 

Slutsatser: Då studien har genomförts med kvalitativ forskningsmetod blir det svårt att 

formulera våra slutsatser kortfattat här. Vi hänvisar därför till kapitel 5 i uppsatsen för 

djupare läsning. Tendenserna vi kan se är att lojalitetsprogram kan skapa kundlojalitet 

genom en kombination av aktiviteter som påverkar kundernas beteende och attityder.  

 

Nyckelord: Relationsmarknadsföring, Kundlojalitet, Lojalitetsprogram. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to analyze how customer oriented businesses can use loyalty 

programs to create loyalty and how loyalty can be increased. We have in this study chosen 

to refer loyalty program to the loyalty program that belong to the company of Jula AB. Our 

study is written in a qualitative method. In our method, we chose to interview people in 

Jula organization to get a business perspective to our study. We have also chosen to 

assemble a focus group of Jula-club members to also get a customer perspective on the 

subject. When the study is conducted with qualitative research it becomes difficult to 

formulate our conclusions briefly here. We therefore refer to chapter five in the study for 

deeper reading. The trends we can see are that loyalty programs can create customer loyalty 

through a combination of activities that affect customer behavior and attitudes.  

 

Key words: Relationship marketing, Customer loyalty, Loyalty programs.        
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1.  INTRODUKTION 

I det inledande kapitlet presenterar vi bakgrunden till uppsatsen. Därefter följer 

problemdiskussionen där uppsatsens problem diskuteras. Vidare presenteras 

problemformuleringen som leder fram till vår forskningsfråga. Sist kommer uppsatsens 

syfte och avgränsningar följt av en begreppssammanfattning.  

 

1.1  Bakgrund 

Användandet av lojalitetsprogram som ett sätt att bygga relationer med sina kunder har 

enligt Kumar (2008) funnits sedan 1930-talet då affärer skrev brev till stamkunder som inte 

hade besökt affären på ett tag, för att återigen få de att komma och handla. Det första 

lojalitetsprogrammet i modern tid skapades enligt Kivetz & Simonson (2003) av American 

Airlines år 1981 och antalet lojalitetsprogram har sedan dess ökat explosionsartat. En 

förklaring till det är enligt Kumar (2008) att det nu är nödvändigt för företag att ha ett 

lojalitetsprogram eftersom kunder har varierande grad av lojalitet till varumärken, butiker 

och företag. Enligt Kivetz och Simonson (2003) är detaljhandelsbranschen, resebranschen 

och olika finansiella institut exempel där kundklubbar blivit vanligt. Målet med 

lojalitetsprogrammen är att kunderna genom ändrade attityder ska bli lojala mot ett visst 

företag och det är enligt Hernant & Boström (2010) av största vikt för företag att få sina 

kunder lojala, då en lojal kund gör fler inköp, klagar mindre och är mindre känsliga för 

prisvariationer. Det bekräftas även av Kumar (2008), som menar att lojala kunder kostar 

mindre att serva, de är villiga att betala mer för produkterna och de hjälper även till att 

sprida ett gott budskap om företaget, både vad det gäller servicekvalitet och produkterna. 

  

Ett lojalitetsprogram definieras enligt Kumar (2008) som ett sätt för företag att belöna 

kunder som gör återkommande köp och är också ett sätt för företag att knyta till sig de 

lojala kunderna i hopp om att de är de mest lönsamma. Omar et al. (2010) påpekar att den 

alltmer konkurrensutsatta marknaden gjort att företag tvingats hitta strategier för att göra 

sina kunder mer lojala. Det styrks även av Evans et al. (2008), som betonar att många 

företag i dagens läge i princip är tvingade att ha ett lojalitetsprogram, då konkurrerande 

företag på marknaden oftast har det. Allaway et al. (2003) påpekar att lojalitetsprogram 
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ofta används inom detaljhandeln för att lagra en kunddatabas, öka försäljningen och skapa 

en djupare relation till sina kunder. Liu (2007) menar att lojalitetsprogram bör användas 

som ett strategiskt CRM-verktyg, där företaget får tag i en bred kunddatabas som de kan 

använda till att skapa framtida marknadsföringsaktiviteter. Enligt Elinder (1993) bygger 

lojalitetsprogrammen på att det är lättare att sälja till befintliga kunder än till potentiella 

kunder där målsättningen är att kunderna ska handla oftare, handla mer vid varje tillfälle 

och stanna längre som kunder hos företaget. 

  

1.2  Problemdiskussion 

Företag världen över lägger tillsammans mångmiljardbelopp på att starta och underhålla 

lojalitetsprogram. Hernant och Boström (2010) skriver att det är svårt att få tag på exakta 

siffror på hur mycket företag lägger på lojalitetsprogram, men en siffra från den europeiska 

handeln visar att kostnaderna för lojalitetsprogrammen år 1999 i Europa uppgick till 2,5 

miljarder dollar. 

  

Söderlund (2001) förklarar att marknadsföringen inom detaljhandeln utvecklats från att 

vara riktad mot potentiella kunder, som även kallas massmarknadsföring eller offensiv 

marknadsföring, till att vara riktad mot befintliga kunder, även kallad defensiv 

marknadsföring. Elinder (1993) menar att 20 procent av företagets kunder står för cirka 80 

procent av intäkterna och därför kan användandet av massmarknadsföring ses som slöseri 

av företagets resurser, då större delen av marknadsföringen når individer som inte bidrar till 

företagets vinst. Chen et al. (2009) betonar att massmarknadsföring bygger på att försöka 

utöka säljvolym och snabbt avsluta affärer med sina kunder. Hultén (2003) skriver att 

problemet med traditionell massmarknadsföring varit att alla kunder fått ta del av samma 

erbjudanden, oavsett tidigare konsumtion hos företaget. En ny kund har premierats lika 

mycket som en trogen kund. Relationsbaserad marknadsföring å andra sidan är ett 

samarbete mellan företaget och dess kunder där huvudmålet är att bygga upp lojalitet och 

tillförlitlighet. Chen et al. (2009) förklarar att relationsbaserad marknadsföring är ett 

verktyg som ligger i tiden och som är användbart för företag med mål att skapa långsiktiga 

relationer med sina kunder samt att utveckla kundernas lojalitet. 
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Blomqvist et al. (1999) förklarar att en nöjd kund inte alltid är lojal. De beskriver att 60 till 

80 procent av de som byter leverantör vanligtvis inte är missnöjda med den tidigare 

leverantören. Kunderna byter leverantör på grund av bättre pris eller för att den nya 

leverantören erbjuder en produkt som genererar mer värde. Söderlund (2001) menar att den 

nöjda kunden inte alltid är lojal. Han betonar att det finns många kunder som är lojala men 

inte nöjda, och tvärtom att det finns nöjda kunder som inte är lojala. Blomqvist et al. 

(1999) menar att de missnöjda kunderna kan vara lojala på grund av att det kan anses 

jobbigt att byta leverantör eller att de inte litar på det blir bättre genom att byta. Enligt 

planner.se (2012) är definitionen på en nöjd kund att den har en relativt ljum inställning till 

ett företag och dess produkter och tjänster vilket gör att kunden lätt kan byta till en 

konkurrent med ett bättre erbjudande. En artikel publicerad i DN (2011) tyder även på att 

kunder tröttnar alltmer på lojalitetsprogram då de anser sig få för små belöningar samt att 

kommunikationen från företagen är otydlig. 

  

Blomqvist et al. (1999) skriver att nästan alla stora detaljhandelsföretag har någon form av 

lojalitetsprogram. Motiven kan se olika ut, men målet med lojalitetsprogram är att få 

kunderna mer köptrogna. Frågan är dock om lojalitetsprogrammen ökar kundlojaliteten? 

Eller trappas lojaliteten ner när alla aktörer har ett eget lojalitetsprogram? “Om man bara 

fokuserar på pris, kommer man aldrig bygga någon lojalitet hos kunderna” påstår Erik 

Modig i SvD (2012) angående priskonkurrerande branscher. Enligt planner.se (2012) ser 

detaljhandeln helt annorlunda ut än den gjorde för tio till femton år sedan och många 

företag hamnar i ständiga spiraler nedåt på grund av pressade priser. De skriver också att 

många marknader översvämmas med produkter som ses acceptabla hos kunderna till låga 

priser samt att kunder idag har bättre kunskap om produkterna då information endast är ett 

knapptryck bort via Internet. 

  

Tidigare forskning på ämnet har främst haft fokus på att undersöka om lojalitetsprogram är 

lönsamma eller inte. Få studier visar hur lojalitetsprogram påverkar kunders lojalitet och 

det finns begränsad forskning som visar vilken typ av lojalitet som lojalitetsprogram 

eventuellt skapar. Liu (2007) skrev en studie om vilken påverkan lojalitetsprogram har på 

kunders beteende eller attityder. Hon gjorde en studie över två år, där hon forskade kring 
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om lojalitetsprogram förändrar kunders beteendemässiga lojalitet efter att kunderna går 

med i lojalitetsprogrammen och fann att beroende på kundernas initiala konsumtion hos ett 

specifikt företag påverkar lojalitetsprogrammet kundernas lojalitet olika. Godson (2009) 

påpekar att beteendemässig lojalitet fått kritik för att den inte är äkta. Kritiken ligger i att 

företag köper kundernas lojalitet med hjälp av erbjudanden vilket minskar kundens 

involvering i en emotionell bemärkelse. Dahlblom (2004) menar att det är kundernas 

attityder som bestämmer om kunden har en känslomässig relation till ett företag, samtidigt 

som det är kundens beteende som styr om kunden är lönsam eller inte. 

  

1.3  Problemformulering 

Vi ser att många detaljhandelsföretag idag lägger stora resurser på att skapa och underhålla 

lojalitetsprogram. Många lojalitetsprogram är lika i utformningen vilket gör att det kan vara 

svårt för kunder att särskilja de från varandra. Nya erbjudanden får kunder att vara 

delaktiga i många olika lojalitetsprogram samtidigt och vi kan se att de flesta 

lojalitetsprogram bygger på rabatter och erbjudanden. Som tidigare nämnts är 

lojalitetsprogram en defensiv marknadsföringsmetod som främst riktar sig mot befintliga 

kunder och det diskuteras sällan vilken typ av lojalitet som lojalitetsprogram skapar. Därför 

är det intressant att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, lojalitetsprogram skapar 

kundlojalitet. Vi anser detta intressant då detaljhandeln har satt en stor tilltro till att 

lojalitetsprogram gör kunder lojala vilket leder oss ner till vår forskningsfråga: 

  

 Hur kan detaljhandelsföretag använda lojalitetsprogram för att främja lojalitet 

samt hur kan den ökas? 

  

1.4  Syfte 

Uppsatsens syfte är att beskriva hur lojalitetsprogram kan fungera som ett verktyg för att 

främja kundlojalitet samt analysera och rekommendera faktorer som kan påverka 

kundlojalitet.  
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1.5 Avgränsning och förklaring 

Vi har avgränsat oss till Jula AB som är verksamma i en prisfokuserad bransch med fokus 

på hobby och fritid inom detaljhandeln.  

 

Löpande genom arbetet använder vi begreppen lojalitetsprogram och kundklubb synonymt. 

Vi använder även begreppen konsument och kund synonymt. Anledningen är att vi vill 

variera texten och göra den mer flytande. I avsnittet om konsumentbeteende avser 

begreppet varumärke i vår studie ett specifikt företag och inte en produkt. 

 

1.6 Begreppsdefinitioner 

          

CRM – Customer Relationship Management, avser företags arbete och styrning av 

kundrelationer. 

            

Knowledge management – Beskriver hur företag hanterar och använder information som 

samlats in om deras kunder. 

                     

CSR – Corporate Social Responsibility, är ett samlande begrepp som avser ett enskilt 

företags idé och samhällsarbete för bland annat en hållbar utveckling och bra arbetsvillkor. 

         

ROR – Return On Relationship, ett begrepp som förklarar avkastning på kundrelationer. 

 

CSM – Customer Specifik Marketing, individuell marknadsföring som baseras på 

kundernas enskilda konsumtion hos ett specifikt företag. 

            

Word of mouth – Syftar till att nöjda kunder ska sprida ett gott budskap om företaget. 
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2. METOD 

I följande kapitel redogörs vilka metoder som använts i vår uppsats. Kapitlet behandlar 

forskningsmetod, insamlingen av primär- och sekundärdata samt en diskussion om studiens 

validitet och reliabilitet.  

 

2.1 Forskningsmetod 

  

2.1.1  Kvalitativ forskningsmetod 

Bryman & Bell (2005) nämner två forskningsmetoder, kvalitativ och kvantitativ. Kvalitativ 

metod innebär att tyngden, när forskaren samlar in och analyserar data, ligger på ord 

snarare än siffror. Således ligger tyngdpunkten på att förklara hur och varför något 

påverkas istället för vad som påverkar.  De förklarar att i tillämpningen av en kvalitativ 

metod befinner sig forskaren i miljön som ska undersökas. Exempel på kvalitativa metoder 

är intervjuer och gruppdiskussioner. Jacobsen (2002) förklarar att kvalitativa 

forskningsmetoder öppnar för ny information, som inte var väntad vid forskningens början. 

Därför är kvalitativ forskningsmetod oftast sammankopplad med en induktiv 

forskningsansats där forskaren tar in verkligenheten, för att sedan koppla den till relevanta 

teorier. Patel & Davidson (2003) förklarar att en kvalitativ forskningsmetod ofta har fokus 

på mjuka värden i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. 

  

Olsson & Sörensen (2011) menar att kvalitativ metod tillämpar systematiserad kunskap för 

att förklara hur något är skapat eller vilka egenskaper det har och benämner fem typiska 

drag för kvalitativ forskning: 

 Forskaren i en kvalitativ studie är subjektiv, är i forskningsmiljön och har långvarig 

kontakt med det eller de som ska analyseras. 

 Kvalitativ forskning är flexibel och frågeställningarna fördjupas parallellt med 

forskningen. 

 Forskningen bygger på att den växer med tiden och att fenomen upptäcks och 

förklaras. 
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 Resultatet är byggt på data från ett litet antal individer med många variabler. 

 Resultatet går in på djupet vad gäller olika sammanhang som miljöer, 

omständigheter eller tidpunkter. 

  

2.1.2 Kvantitativ forskningsmetod 

Kvantitativ forskningsmetod beskrivs enligt Bryman & Bell (2005) som att relationen 

mellan empiri och teori är deduktiv, att insamlad data ofta är numerisk samt att forskaren 

ser objektivt på verkligheten. Till skillnad från den kvalitativa metoden utgår forskaren i en 

kvantitativ studie ifrån teorin, där hypoteser sedan formuleras för att testas mot insamlad 

data. Antingen kan hypoteserna bekräftas eller förkastas vilket innebär att forskaren måste 

omarbeta sin teori och prova hypoteserna på nytt. Vidare förklarar Bryman & Bell (2005) 

att kvantitativ data kodas om till variabler som sedan ställs mot varandra för att hitta 

statistiska samband vilket skiljer sig från en kvalitativ studie där forskaren tolkar och 

analyserar vad som sägs i intervjuer och fokusgrupper. 

  

Olsson & Sörensen (2011) beskriver typiska drag för kvantitativ metod vilka är att: 

 Forskaren ser på studien objektivt och har distans till forskningsmiljön, samt kort 

eller utebliven kontakt med respondenterna. 

 Forskningen är uppbyggd på frågeställningar som är formulerade i förväg och har 

sin grund i tidigare forskning. 

 Relationen mellan empiri och teori grundas i att uppsatta teoretiska hypoteser ska 

bekräftas av empirin. 

 Resultaten grundas på få variabler men många respondenter. 

 Resultaten är generella och variablerna tveklösa, valida och reliabla. 

  

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod då det är vår tolkning av 

respondenternas svar som kommer stå i centrum. Samtidigt vill vi få en djupare förståelse 

om ämnet, som vi anser är svårt då man använder sig av en kvantitativ metod. Vi vill sätta 

ord på vad som gör kunder lojala samt förklara hur företag kan arbeta för att få kunder att 

bli mer lojala. 
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2.2 Forskningsstrategi 

Bryman & Bell (2005) beskriver två typer av forskningsstrategier. Den deduktiva 

processen är enligt författarna det vanligaste sättet att förhålla sig mellan teori och empiri. I 

den deduktiva processen utgår forskaren från teorin för att sedan formulera ett antal 

forskningsfrågor som baseras på befintliga teorier. Med en deduktiv ansats låter forskaren 

teorin styra forskningen och det finns ett tydligt linjärt samband mellan de olika stegen i 

forskningsprocessen. De faller naturligt efter varandra i en logisk följd där utgångspunkten 

ligger i teorin som används som stöd när forskningsfrågan ska formuleras. När frågan är 

formulerad samlar forskaren in data som blir till ett resultat som sedan antingen ska 

bekräfta eller förkasta forskningsfrågan varpå teorierna revideras. Den deduktiva ansatsen 

har enligt Jacobsen (2002) även fått kritik för att riskera att ge ett resultat som enbart 

innehåller det som forskaren letar efter. Den ger inte möjlighet till alternativa lösningar 

utan riskerar bli väldigt inrutad. 

  

Den induktiva processen är enligt Bryman & Bell (2005) helt motsatt den deduktiva. I den 

induktiva processen vänder sig forskaren först till empirin och samlar in resultat eller 

observationer för att sedan koppla resultatet till befintliga teorier. Författarna menar dock 

att en induktiv process kan ha inslag av deduktiva drag och tvärtom. Ett exempel är om 

forskaren använder sig av en induktiv metod och märker att det efter insamlandet av 

empirin inte finns tillräckligt insamlad data för att koppla till teorin. I detta fall blir 

forskaren tvingad till att samla in mer empiri och har då blivit färgad av teorin vilket 

betyder att processen antagit en något deduktiv art. Dock med ursprung i det induktiva och 

blandningen är således ett faktum. Den induktiva metoden har också fått en del kritik. 

Jacobsen (2002) skriver att det är helt omöjligt för en forskare att förutsättningslöst gå ut i 

världen och samla information med ett helt öppet sinne. Vidare menar han att människor 

omedvetet avgränsar sitt informationssökande till att gälla det ursprungliga problemet. I 

detta fall forskningsfrågan. 

  

Det finns en tredje metod som Bryman & Bell (2005) inte nämner vilken är abduktion.  

Patel & Davidson (2011) däremot beskriver abduktion som en blandning mellan induktion 

och deduktion. Abduktion innebär att forskaren utifrån valt fall bygger upp ett förslag till 
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hypotetiskt mönster genom att göra en teoretisk referensram. Därefter ger sig forskaren ut i 

verkligheten för att samla in empirisk data och testar på sin referensram. Nästa steg bli för 

forskaren att undersöka om teorin måste omarbetas gentemot vad forskaren fått för svar 

från respondenterna. Strategin ger därmed forskaren chansen att göra nya iakttagelser under 

arbetsprocessens gång. 

  

Vår uppsats bygger på en abduktiv forskningsansats där vi börjar med att läsa in oss på 

teori för att få en övergripande bild av vilka frågor som ska ställas till våra respondenter. 

Därefter kommer vi analysera vår data för att se om den behöver omarbetas samt föra en 

diskussion om vad teorierna säger och hur verkligheten ser ut för att sedan kunna formulera 

våra slutsatser. Anledningen till att vi valde en abduktiv forskningsstrategi var att vi hade 

begränsade förkunskaper om ämnet och behövde läsa på samt bygga en teoretisk 

referensram innan vi fastställde vilka ämnen som skulle diskuteras vid våra 

intervjutillfällen. Vi kände även under arbetets gång att den teoretiska referensramen var 

tvungen att omarbetas efter vår insamlade empiri. 

  

2.3 Urval 

Enligt Jacobsen (2002) ska forskaren i en kvalitativ undersökningsmetod inte undersöka 

fler än tjugo respondenter. Detta för att kvalitativa intervjuer ofta tar lång tid samt att den 

information forskaren samlar på sig är rik på detaljer som tar tid att analysera. Svårigheten 

med ett kvalitativt urval är att forskaren inte kan sträva efter att hitta ett representativt 

urval. Fokus ligger snarare på att klargöra fenomen genom det unika och speciella 

respondenterna lägger fram. Bryman & Bell (2005) nämner tre typer av urval för 

kvalitativa studier. Bekvämlighetsurval, snöbollsurval eller som det även kallas kedjeurval. 

Bekvämlighetsurval är enligt Bryman & Bell (2005) ett urval av respondenter som för 

tillfället finns lediga att studera för forskaren. Det kan exempelvis användas om en enkät 

eller intervjuform ska testas. Ett bekvämlighetsurval blir sällan representativt men då en 

kvalitativ studie strävar efter att ta fram speciella egenskaper kan forskaren använda sig av 

det om andra försök att hitta respondenter misslyckats. 
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Vidare beskriver de snöbollsurval som en typ av bekvämlighetsurval. Vid detta urval ser 

forskaren till att få kontakt med intressanta och relevanta personer för undersökningen och 

använder sedan de personerna för att komma i kontakt med ytterligare respondenter. 

Jacobsen (2002) beskriver att forskaren genom en intervju kan hitta nya infallsvinklar 

vilket gör att nya intervjupersoner måste hittas. På så sätt fortsätter snöbollen att rulla. 

Dock höjs ett varningens finger från författaren som menar att metoden kan vara mycket 

fruktbar, men att varje intervju tar lång tid att analysera samt att det inte finns några 

garantier för att forskaren når ett bra resultat och måste börja om på nytt. Ett snöbollsurval 

är inte slumpmässigt då det inte går att säga från vilken population urvalet kommer. 

 

I vår urvalsprocess var vår ambition att få tag på personer som arbetar på olika positioner 

inom Jula. Valet föll därför på att intervjua en person med ansvar för Jula-

cluborganisationen på huvudkontoret, en varuhuschef och en kassaansvarig på samma 

varuhus samt en Jula-clubansvarig på varuhusnivå. När vi hade planerat in vår resa till 

huvudkontoret i Skara tog vi kontakt med varuhuset i Jönköping eftersom vi insåg att 

resvägen gick förbi där och att det skulle passa tidsmässigt att genomföra en intervju även 

där. Vår sista intervju genomfördes på varuhuset i Kalmar.  

  

När vi skulle rekrytera personer till vår fokusgrupp gjordes ett försök att hitta Jula-

clubkunder i varuhuset i Kalmar. Vi stod en eftermiddag och förklarade för kunderna att vi 

arbetade med vårt examensarbete och behövde hjälp med att sammansätta en grupp 

bestående av Jula-clubkunder för en fokusgruppsdiskussion. Intresset var dock svalt och vi 

insåg att vi fick tänka om. Detta medförde att vi mailade till bekanta för att fråga om de 

kände någon som var medlem i Jula-club och kunde tänka sig att ställa upp. Slutligen fick 

vi tag på fem personer som ställde upp och fokusgruppsintervjun kunde genomföras. 
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Nedan följer en kort presentation av respondenterna: 

 

Anställda på JULA AB: 

Sara Hällgren, chef för Jula-cluborganisationen på huvudkontoret i Skara. 

Håkan Fredriksson, varuhuschef i Jönköping. 

Åsa Nord, kassaledare på varuhuset i Jönköping. 

Ulrica Gustavsson, vice varuhuschef och Jula-clubansvarig på varuhuset i Kalmar. 

  

Fokusgrupp med Jula-clubmedlemmar: 

Rickard Lavado, 24 år. 

Göran Bengtsson, 71 år. 

Mikael Gullander, 44 år. 

Linda Gunnarsson, 39 år. 

Anders Hagstedt, 35 år.   

  

2.4 Forskningsmetoder  

2.4.1 Fokusgrupp 

Jacobsen (2002) nämner att en fokusgrupp även går under benämningen gruppintervju. Han 

skriver att en sammansättning av en fokusgrupp innefattar ett antal personer som ingår i en 

gruppintervju där det främst handlar om en diskussion snarare än strikta intervjuer. 

Fokusgrupper är ett användbart hjälpmedel när forskaren försöker att precisera en 

problemställning samt utveckla ny kunskap om ett visst ämnesområde. Bryman & Bell 

(2010) förklarar att fokusgrupper till en början användes av företag som samlade ihop en 

grupp konsumenter för att ge respons på nya produkter och förpackningar. På senare tid har 

det även kommit att användas i marknadsundersökningar. Användandet av en fokusgrupp 

öppnar möjligheter för forskaren att förstå varför människor tänker som de gör.  

  

Jacobsen (2002) menar vidare att fokusgrupper är en bra undersökningsmetod om det förs 

en diskussion om ett visst ämne där det finns en röd tråd genom diskussionen. Om 

ämnesdiskussionen är bred kan det istället leda till att diskussionen spårar ur och blir 
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svåranalyserad. Att då hålla fokus inom ett specifikt ämne i diskussionen är något som 

rekommenderas. Författaren lyfter fram ett par positiva faktorer som kan utvinnas genom 

att använda sig av en fokusgrupp vilka är: 

 Att individers erfarenheter och kunnande om ett visst ämne lättare kommer upp till 

ytan i en gruppdiskussion. 

 Att gruppintervjuer bidrar till att individen har en chans att fundera innan ett svar 

anges, till skillnad ifrån en vanlig intervju där respondenten har mer press på sig att 

svara snabbt. 

 Att de synpunkter som dyker upp i diskussionen kan vara olika eller väldigt lika 

vilket bidrar till en situation där en jämförelse kan vara intressant vid analysen av 

empiri-insamlingen. 

 En diskussion mellan olika deltagare i fokusgruppen medför att varje deltagare har 

en chans att få egna perspektiv under fokusgruppens tidsåtgång. 

  

Anledningen till att vi använde oss av en fokusgrupp i uppsatsen var att vi ansåg att 

genomförandet av intervjuer med kunder skulle ta alldeles för lång tid. Att sitta i grupp och 

diskutera skulle ge oss djupare svar som vi tror inte hade uppkommit vid enskilda 

kundintervjuer. Fokusgruppsintervjun genomfördes på neutral plats för att omgivningen 

inte skulle påverka respondenterna att ge felaktig information. För att få respondenterna att 

slappna av började vi med att presentera oss själva och småpratade lite där respondenterna 

till sist fick presentera sig med namn och ålder, och därefter började vi diskutera de ämnen 

vår intervjuguide innehöll. Vi är medvetna om att respondenterna i en fokusgruppsintervju 

kan påverka varandra att svara på ett visst sätt, men vi anser att diskussionen som 

uppkommer i en fokusgruppsintervju ger en förståelse för varför enskilda individer tänker 

som de gör.   

  

2.4.2 Intervjuer 

Patel & Davidson (2011) beskriver att forskaren i en semistrukturerad intervju skriver ner 

en lista med områden som ska diskuteras men att respondenten har stor frihet att utforma 

svaren. Det är inte heller nödvändigt för frågorna att ställas i bestämd ordning utan 

intervjun kan fungera som ett normalt samtal och att forskaren efter hand berör de ämnen 
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som ska diskuteras. Bryman & Bell (2010) förstärker detta påstående genom att förklara att 

forskaren enkelt kan ställa följdfrågor på det respondenten svarar i och med att intervjun 

fungerar som ett samtal. Vidare menar de att det är önskvärt att intervjun tar fart åt olika 

håll och inriktningar, då det ger forskaren kunskap om vad respondenten anser vara viktigt. 

I en semistrukturerad intervju kan även forskaren förbise sin intervjuguide och ställa en 

helt annan fråga om forskaren reagerar på något speciellt respondenten säger. Vidare menar 

de att semistrukturerade intervjuer passar den forskare som valt att göra en undersökning 

med ett tydligt fokus för att kunna få svar på specifika frågeställningar. Patel & Davidson 

(2011) påpekar att om en forskare ska lyckas med en semistrukturerad intervju är det 

viktigt att intervjuaren hjälper respondenten genom att föra ett meningsfullt resonemang 

kring studien. Viktigt för att underlätta samtalet är också att intervjuaren anpassar språk, 

gester och kroppsspråk så att respondenten inte blir osäker och följden blir att intervjun inte 

ger något resultat. 

  

Vi valde att göra intervjuer med anställda inom Julas organisation med olika befattningar 

för att få olika infallsvinklar på vårt undersökningsområde. Som grund till våra intervjuer 

upprättade vi en intervjuguide med ämnen som skulle diskuteras. Anledningen till att vi 

gjorde semistrukturerade intervjuer var att vi ansåg att det skulle ge respondenten fritt 

utrymme att diskutera kring ett ämne istället för att svara på raka frågor. Vi fick dessutom 

som forskare en bredare bild över vad respondenterna hade för åsikter om de ämnen som 

diskuterades samt att vi kunde ställa lämpliga följdfrågor på intressanta svar. 

  

Vidare genomfördes alla våra intervjuer på de anställdas arbetsplats. Det gjordes eftersom 

vi ansåg att det var lämpligare att träffas fysiskt och diskutera istället för att genomföra 

intervjuer via telefon eller mail, då svar riskerar kan bli korta samt att vi som forskare hade 

fått begränsade möjligheter till att studera respondenternas uttryck och det hade även 

begränsat vår möjlighet till att ställa följdfrågor. 
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2.5 Primära och sekundära informationskällor  

2.5.1 Primärdata 

Veal (2011) förklarar att primärdata är information som forskaren hämtar in för det 

specifika undersökningsområdet och att forskaren själv är den primära användaren av 

insamlad data. Enligt Jacobsen (2002) sker insamling av primärdata genom antingen 

observationer, individuella intervjuer eller gruppintervjuer. Vidare menar han att det inte 

endast går att använda primärdata i en undersökning, utan det är viktigt att använda sig av 

redan existerande data. Både primärdatainsamling och sekundärdatainsamling ger stöd åt 

varandra och det blir enklare att påvisa skillnader i insamlad data. 

  

Vår primärdatainsamling skedde genom tre intervjuer med personer verkande inom Julas 

organisation med olika befattningar. De gjordes för att få ett företagsperspektiv på studien. 

Vidare ville vi även få information om kunders synvinkel på undersökningsområdet vilket 

ledde till att vi satte ihop en fokusgrupp. 

  

2.5.2 Sekundärdata 

Bryman & Bell (2005) och Veal (2011) beskriver sekundärdata som information en 

forskare eller organisation sedan tidigare samlat in som primärdata men som går att 

applicera på nya studier. Vidare skriver författarna att sekundärdata går att finna i 

kurslitteratur, vetenskapliga artiklar eller i elektroniska källor. Jacobsen (2002) skriver att 

sekundärdata kan samlas in när både kvalitativ och kvantitativ metod används. Vid 

användning av kvalitativ sekundärdata samlas information in genom texter, och böcker där 

forskarens uppgift är att tolka texter som är skrivna av tidigare forskare. Kvantitativ 

sekundärdata samlas istället in om forskaren behöver information om till exempel statistik, 

årsredovisning eller börsnotering. 

  

Bryman & Bell (2010) menar dock att forskaren måste vara källkritisk vid urval av teorier. 

Det är också viktigt att undersöka hur pålitliga källorna är och var de kommer ifrån. De 

nämner även att eftersom sekundärdata har samlats in sedan tidigare och ibland i ett helt 

annat ändamål kan det förekomma brister och informationen kan ge blandade budskap. 
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Författarna belyser dock att en jämförelse mellan både sekundär - och primärdata kan ge 

kontrastskillnader och stärka den insamlade empirin. Som tidigare nämnt påpekar Jacobsen 

(2002) att det är nödvändigt att samla in både sekundärdata och primärdata för att kunna 

styrka uppsatsens ändamål. 

  

I vår sekundärdatainsamling har vi varit noggranna genom att använda oss av tillförlitlig 

litteratur som behandlar uppsatsen ämne. Vi har använt oss av universitetsbiblioteket i 

Kalmar och Växjö för att finna lämplig litteratur. De vetenskapliga artiklarna som används 

i vår uppsats har vi funnit via Linnéuniversitetets databas OneSearch samt Google Scholar 

som är rekommenderade och betrodda databaser inom Linnéuniversitetet. Som 

komplement har ett fåtal elektroniska källor används för att bygga upp bakgrunden och 

problemdiskussionen så att läsaren ska få en inblick hur det ser ut i verkligheten som stöd 

till uppsatsens problem.  

  

2.6 Validitet och reliabilitet 

Ejvegård (2009) beskriver att undersökningsmetoder måste innehålla ett visst mått av 

reliabilitet och validitet för att kunna vara lämpade och användbara i forskningsresultatet. 

Patel & Davidson (2003) beskriver reliabilitet i en kvalitativ studie som en bevisad 

pålitlighet för de valda undersökningsmetoderna. De nämner att en hög reliabilitet i 

kvantitativa studier nås om utfallet av olika undersökningar är liknande, vid skiftande svar 

innebär det att uppsatsen har en låg reliabilitet. I en kvalitativ bemärkelse behöver det dock 

inte vara så. Bryman & Bell (2010) förklarar att en kvalitativ undersökning som innehåller 

intervjuer med ett antal personer kan generera varierande svar eftersom intervjusituationen 

inte alltid är likadan. Reliabiliteten grundar sig därför i hur noga forskaren tar till sig 

informationen av undersökningsmetoden och reflekterar över hur pass pålitlig 

informationen är. 

 

Under arbetets gång har vi upptäckt faktorer som kan påverkat resultatet av vår 

undersökning. Vi är medvetna om att det inte är optimalt att använda sig av den yttre 

bekantskapskretsen i en fokusgrupp. Det hade varit optimalt om vi hade kunnat rekrytera 

kunder på varuhuset i Kalmar utan koppling till oss författare. Vi är också medvetna att 
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saknaden av fler kvinnliga respondenter i fokusgruppen kan ha påverkat resultatet. Det 

hade varit mer optimalt att ha jämnare könsfördelning istället för att ha fyra män och en 

kvinna.  

  

Patel & Davidson (2003) påpekar att validiteten inte enbart syftar till insamlad data. 

Validiteten ska genom uppsatsens gång påvisa forskarens förståelse genom 

forskningsprocessens alla delar och mäter hur väl forskaren använder sin förståelse genom 

hela processen. Validitet i kvalitativa studier är enligt författarna ofta sammankopplat med 

reliabilitet vilket betyder att begreppet validitet inte används i stor utsträckning när det 

gäller kvalitativ forskning. 

  

Bryman & Bell (2010) anser att den kvalitativa forskningsprocessen anses vara unik men 

att det finns en del faktorer som skapar problem i validiteten. Ett problem som ofta 

återkommer är hur analysen och resultatet kommer fram av den information som forskaren 

samlar in. Patel & Davidson (2011) beskriver triangulering som ett ledord att motverka den 

problematik som kan uppstå i validiteten. Triangulering innebär att datainsamlingsmetoder 

som intervjuer, litteratur och olika typer av dokument ska kunna ställas mot varandra och 

genom tolkningar kunna vägas ihop och utveckla en bra analys och resultatdel. 

Triangulering innebär också att forskaren använder sig av olika datakällor för att kunna 

påvisa en skillnad i teorin och empirin för att sedan kunna binda ihop informationen till en 

innehållsrik analys. Forskare talar både om intern och extern validitet. Intern validitet 

beskriver hur väl den teoretiska referensramen matchar forskarens resultat. Det vill säga 

om forskaren har kunnat koppla diverse begrepp till den empiriska data som samlats in. 

Extern validitet beskriver istället hur studiens resultat är generaliserbara eller ej. Vilket 

menas att de resultat forskaren kommer fram till ska vara överförbara till ett nytt fall inom 

samma kontext för vad som är studerat.     

  

För att stärka den interna validiteten har vi i uppsatsen i den mån det går försökt att hitta 

flera källor till referensramen som stärker varandras påståenden. Vi har även haft 

ambitionen att hitta källor som motsäger varandra för att påvisa att det finns en delad 

mening kring de flesta områden i den teoretiska referensramen. Vi inser dock att det kan 
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finnas brister i vissa källor vi använt oss av. Främst syftar vi på de elektroniska källorna i 

inledningen av uppsatsen som kan vara svåra att verifiera då det främst är intervjuer och 

påståenden som gjorts utanför akademins värld. Även vår källa från år 1999 över hur 

mycket pengar som spenderas på lojalitetsprogram i Europa inser vi är missvisande då 

siffran är fjorton år gammal. Avsikten var att hitta en nyare siffra och vi var bland annat i 

kontakt med Svensk Handel. Vi hoppas siffran vi har ska ge en bild för läsaren att det 

spenderas enorma resurser på lojalitetsprogram. 

 

Vi har även i vår empiriska insamling intervjuat personer med olika befattningar inom Jula 

för att få olika synvinklar och perspektiv på det undersökta området. Intervjuerna 

genomfördes på samma sätt med två eller tre intervjuare där en person var drivande och 

förde intervjun framåt och de övriga tog anteckningar och observerade för att kunna ställa 

lämpliga följdfrågor. Under intervjuerna gav vi även respondenterna utrymme att svara fritt 

och reflektera över sina svar och vi undvek att ställa ledande frågor, och försökte hålla 

diskussionen inom ramen för vår intervjuguide.  

 

Vad det gäller den externa validiteten är vår studie utförd inom detaljhandeln. Företaget 

som studien har sin utgångspunkt i är Jula AB som ägnar sig åt försäljning av produkter 

inom hobby och fritid. Det är således inom den kontext som vårt resultat är generellt.    
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3. TEORI 

I följande kapitel beskrivs den teoretiska referensramen. Kapitlet är indelat i sex rubriker 

där vi börjar med att behandla relationsmarknadsföring (CRM) följt av 

konsumentbeteende. Vidare behandlas begreppen, kundlojalitet, lojalitetsprogram, 

attityder och beteende samt image. 

 

3.1 Relationsmarknadsföring 

Den traditionella marknadsföringen har enligt Feurst (1999) varit inriktad på 

massmarknader, där segmentering av kunderna genom variablerna kön, ålder, demografi 

varit standard. Kotler & Armstrong (2010) menar att marknadsföring genom TV, tidningar 

och andra massmarknadsföringsaktiviteter inte är lika dominerande som tidigare, men 

påpekar att de fortfarande är viktiga. De beskriver att marknadsföringen nu är inriktad mot 

att nå mindre kundsegment med mer personliga erbjudanden. 

  

Grönroos (1994) definierar relationsmarknadsföring som vårdande av relationer med 

företagets kunder och andra aktörer. Han menar att ett paradigmskifte skett från 

massmarknadsföring till micromarknadsföring. Gummesson (2002) beskriver 

marknadsföringens klassiska relation som en dyad. En relation mellan två parter där den 

ena benämns leverantör och den andra parten kallas kund. Han beskriver 

relationsmarknadsföring som vård av existerande kundrelationer där fokus ligger på att 

utveckla och behålla företagets kundrelationer. Blomqvist et al. (2004) bekräftar bilden av 

relationsmarknadsföring som ett sätt att vårda existerande kundrelationer, men belyser även 

betydelsen av dialog mellan företaget och kunden. De menar att informationen som 

företaget får ut via en god kunddialog kan vara ett viktigt konkurrensmedel. Vidare 

beskriver de att kundernas lojalitet tenderar att förstärkas via ett kontinuerligt 

informationsutbyte.  

 

Gummesson (2002) beskriver att det i en marknadsekonomi oftast finns flera leverantörer 

med liknande erbjudanden. Utifrån det faktum har uttrycket triadrelation skapats. En 

triadrelation finns om relationen mellan en kund och ett företag kan bli störd av ett annat 
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konkurrerande företag. Blomqvist et al. (2004) beskriver att grundtanken inom 

relationsmarknadsföring bygger på att företaget genom ett högt kundvärde ska lyckas skapa 

en kundbas som uppvisar lojalitet gentemot företaget. För att kunna utveckla hållbara 

kundrelationer menar Palmatier et al. (2013) att förtroende mellan företaget och kunden är 

viktigt, till och med nödvändigt. Gummesson (2002) menar att relationer ofta uppfattas av 

de flesta som relationer mellan människor. Han beskriver att det också finns parasociala 

relationer, relationer till objekt, fenomen och symboler. Dessa relationer innehåller dock på 

ett eller annat sätt kontakt och relationer med människor. 

  

Relationsmarknadsföring har främst ifrågasatts för att det är svårt att mäta den ekonomiska 

avkastningen som relationerna ger (Gummesson 2002). Han väljer att kalla avkastning på 

relationer som ROR, där han betonar vikten av att inte tänka för kortsiktigt i sin analys av 

avkastningen. Frågan han ställer sig är om det går att mäta avkastningen på relationer på 

liknande sätt som företag löpande mäter avkastning på kapital. Christopher et al. (2002) 

menar att relationsmarknadsföring har sin grund i en blandning av företagets kvalitet på 

produkterna, hur kunderna upplever servicen samt företagets marknadsföringsaktiviteter. 

De förklarar vidare att en kund visar lojalitet till ett företag i hopp om att värde kommer 

möjliggöras genom relationen. Detta värde handlar inte endast om produkterna och dess 

kvalitet utan om den upplevda kvaliteten på hela upplevelsen av företaget. Både 

Gummesson (2002) och Blomqvist et al. (2004) är överens om att högt upplevd 

totalkvalitet hos kunderna leder till lojala kunder och en bättre lönsamhet. De resonerar 

kring att både företag, aktieägare och andra intressenter ofta har ett för kort perspektiv i 

sambandet mellan relationer och lönsamhetsfrågor. Blomqvist et al. (2004) utvecklar sitt 

resonemang med att säga att om företag har en bra relation med sina kunder kan också ett 

bra informationsutbyte ske, vilket han menar leder till att företaget vet vilken kvalitet 

kunderna efterfrågar och kan anpassa sig till det. Lyckas företaget med att leverera den 

kvalitet som kunderna eftersträvar kommer det leda till att mindre resurser måste läggas på 

att åtgärda fel och brister vilket leder till att de operativa utgifterna blir mindre. 

  

Att få kunden att bli medlem snarare än kund har enligt Gummesson (2002) varit ett 

traditionellt sätt att skaffa stamkunder och genom det en långvarig relation. Han beskriver 
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att medlemskap där vem som helst kan bli medlem och där det inte krävs någon 

kvalificering brukar benämnas pseudomedlemskap, ett oäkta medlemskap. Det finns dock 

andra typer av medlemskap som istället har mer immateriella värden och intressen. 

Föreningsaktiviteter och aktiviteter i en idrottsklubb är typer av medlemskap som benämns 

vara äkta. Vidare beskriver han att lojalitetsprogram som är lätta för konkurrenter att 

imitera lätt kan tappa sin effekt. Relationen kan på så sätt bli urvattnad. Han nämner dock 

fördelarna med att få sina kunder att bli medlemmar genom bland annat att företaget får 

möjlighet att bygga upp en databas med information som kunderna lämnar vid köp.  

 

Blomqvist et al. (2004) skriver att begreppet knowledge management är ett populärt 

begrepp som förklarar styrningen av kundinformation, och förklarar hur väl företaget 

känner sina kunder. De menar dock att det inte räcker med att ha en databas med 

kundinformation för att utveckla en bra CRM-strategi. De menar att tekniken, som 

kundkort och köphistorik, snarare ska ses som ett sätt att möjliggöra relationer än att vara 

det enda sättet att skapa relationer. Även Wiersema (1997) betonar vikten av kundnärhet. 

Han menar att det i en relation mellan ett företag och dess kunder är oerhört viktigt med 

kommunikation. 

  

Hultén (2003) förklarar uttrycket CSM som en strategi som har sin utgångspunkt i att alla 

kunder inte är lika och bör behandlas därefter. CSM särskiljer kunderna från varandra och 

gör det möjligt att differentiera kunder utefter köphistorik och beteende. Blomqvist et al. 

(2004) beskriver att det finns många företag som har tillgång till bra kunskap om sina 

kunder, men att svårigheten när det gäller relationsskapande ligger i att ta tillvara på 

informationen och sprida den vidare i organisationen på ett bra sätt. Effekten och nyttan av 

informationen från kunder sker först då företaget börjar använda den i det dagliga arbetet. 
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3.2 Konsumentbeteende  

Ekström (2010) definierar konsumentbeteende som ett dynamiskt samspel mellan 

människors tänkande och handlande i en miljö där kunden utbyter information med ett 

företag. Solomon (2006) instämmer och beskriver att konsumentbeteende därmed kan ses 

som en process. I processen innebär det att det sker en interaktion mellan konsumenter och 

producenter i själva köpet av en vara eller tjänst. Processen ses som ett utbyte av 

information mellan konsumenten och producenten. I informationsutbytet handlar det om att 

företag och konsumenter ska utge och få ett värde vilket är en viktig del i 

marknadsföringen. Författaren menar också att informationsutbytet är en viktig del inom 

konsumentbeteendet då information utbyts före, under och efter köp. 

  

Evans et al. (1996) förklarar konsumentens strävan till att handla meningsfulla produkter 

och påpekar att marknadsförare därför bör bli mer kundorienterade och försöka ta reda på 

och sälja produkter som konsumenter känner en mening till, istället för att sälja produkter 

som företaget tror att konsumenter kommer att köpa. Assael (1992) beskriver att det finns 

tre olika faktorer som har inverkan på konsumentens beslutsfattande. Det första är 

konsumentens individuella beslutsfattande där valet av varumärke påverkas av 

konsumentens behov, varumärkets egenskap och attityder som finns mot de olika 

alternativen. Valet av varumärke görs även utifrån konsumentens personliga åsikter och 

livsstil. Författaren beskriver att den andra faktorn som har inverkan på val av varumärke 

är varumärkets miljömässiga påverkan. Det kan vara faktorer som etik, moral och 

kulturskillnader, där konsumenten gör ett val av varumärke utifrån egna värderingar. Den 

tredje faktorn anger hur pass påverkad konsumenten blir av olika företags marknadsföring. 

Här påpekar han att företag har en makt att kunna ändra konsumenters val av varumärke 

genom riktade reklamkampanjer. Har företag tillräcklig information om marknadens 

konsumenter kan de rikta sin marknadsföring mot dessa individer i hopp om att kunna 

påverka konsumenternas individuella beslutsfattande till att välja just deras varumärke. 

Även Solomon (2009) beskriver att många konsumenter har en viss lojalitet eller vana till 

ett specifikt företag. Författaren ifrågasätter dock om valet av igenkännbara varumärken 

görs av ren vana eller om kunden faktiskt känner sig lojal till det givna varumärket. 
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 Både Desmond (2002) och Solomon (2009) beskriver att många konsumenter som 

repeterar sina köp av en viss produkt gör det för att det är ett välkänt varumärke med hög 

status. Det kan innebära en hög status när ett varumärke funnits längre på marknaden än 

dess konkurrenter, och möjligtvis att varumärket kan innehålla en viss typ av social status 

där människor som handlar hos ett specifikt företag ingår i en viss social klass. Vidare 

beskriver Solomon (2009) att det finns de konsumenter som har en stark positiv attityd till 

ett specifikt företag, där de visar upp en medveten köpglädje gentemot företaget. Den lojala 

kunden uppvisar en mer passionerad attityd till varumärket och det gestaltar sig genom att 

konsumenten har ett speciellt band till ett visst varumärke. Författaren påpekar att den 

lojala kunden inte behöver vara den som handlar mest hos ett specifikt företag. Det är dock 

definitivt den kund som bryr sig mest om varumärket och som reagerar starkast på olika 

typer av förändringar som kan tänkas ske med varumärket, exempelvis vid omgjord design 

eller omkastningar i sortimentet. Författaren påpekar att det kan vara antingen positivt eller 

negativt för ett företag att ha varumärkeslojala kunder. Vid en positiv reaktion kan 

företaget växa, men vid en negativ reaktion kan det istället innebära en rad kundförluster. 

  

3.3 Kundlojalitet 

Moore & Sekhon (2005) beskriver lojalitet i ett konsumentperspektiv som något kunder 

kan uppvisa gentemot varumärken, butiker, service, produkter och 

marknadsföringsaktiviteter. Hernant & Boström (2010) skriver att om företag lyckas få sina 

kunder att bli aktiva medaktörer ökar chansen till att kunderna blir lojala mot företaget. 

Med aktiva medaktörer menar de kunder som aktivt deltar i processerna före, under eller 

efter köp. Självscanningssystem eller att företaget tillhandahåller olika betalnings och 

leveranssystem där kunden själv kan göra ett val är exempel på aktiviteter som ökar 

kundernas medverkan. Gordon (1998) menar att om kunden är utbildad inom företagets 

tekniska lösningar och dess användande kan en osynlig barriär utvecklas hos kunden vilken 

medför att kunden inte byter leverantör i första taget. Hernant & Boström (2010) menar 

dock att det för butiker finns färre möjligheter att skapa aktiviteter som leder till att kunder 

blir mer lojala, till skillnad från producerande företag som har lättare att skapa 

lojalitetsskapande aktiviteter. Ett sätt kan enligt Gordon (1998) vara att utforma butiken så 

att kunden hittar lätt bland hyllorna. 
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Vidare beskriver Hernant & Boström (2010)  att det finns olika typer av lojalitet, där de 

olika typerna skiljer sig i hur sann lojaliteten är. De beskriver tvingad lojalitet som att 

kunderna blir inlåsta hos ett företag genom exempelvis abonnemang med bindningstider. 

Dub et al. (2009) menar att inlåsningskostnader främst är psykologiska och bidrar till en 

viss tröghet hos kunderna som i sin tur leder till lojalitet för att kunderna är bekväma och 

inte kan eller orkar byta leverantör. Hernant & Boström (2010) understryker också att 

kunder då blir lojala mot företaget, men endast på grund av att inlåsningen tvingar dem till 

det. Vidare beskrivs köpt lojalitet som skapas genom bonusar eller andra erbjudanden. 

Köpt lojalitet är inte heller sann lojalitet då kundernas vilja till att delta grundar sig i ett 

erbjudande där kunden erbjuds spara pengar vid ett köp eller att samla bonus. Kunderna 

blir då genom sitt beteende lojala till butiken, men främst av monetära orsaker. De två 

andra lojaliteterna som författarna beskriver är praktiskt lojalitet och engagerad lojalitet. 

Praktisk lojalitet handlar om att kunden är lojal mot ett visst företag endast av vana eller 

bekvämlighet. Engagerad lojalitet betyder att kunden är lojal mot ett visst företag på grund 

av att företagets erbjudande innehåller kvalitet och en stark image. Av dessa två typer är 

praktisk och engagerad lojalitet de som ligger närmast att vara helt sann lojalitet. Tvingad 

lojalitet ligger således längst ifrån att vara sann lojalitet, då kunden blir tvingad till att vara 

lojal. 

  

Elinder (1993)  menar att företag har olika krav på vad som klassas som en lojal kund. 

Vissa företag anser att kunderna som bidrar mest till företagets omsättning är de mest 

lojala, medan andra företag menar att kunderna som varit kunder längst tid hos företaget är 

de mest lojala. Det finns även de som hävdar att kunderna som handlar oftast är de mest 

lojala. Författaren väljer att se på lojalitet som de kunderna som handlar hos ett företag med 

högst frekvens är de mest lojala. Väljs denna definition av begreppet kundlojalitet blir 

därmed lojalitetsprogrammens uppgift att påverka kundernas köpfrekvens. Griffin (1996) 

understryker också att en lojal kund är den som gjort flest inköp under en viss tidsperiod. 

Vidare beskriver Elinder (1993) att köpfrekvens är att föredra när lojalitet ska mätas dels 

för att det är enkelt att mäta, dels för att det är lättbegripligt och för att det är lätt att sätta 

upp mål för marknadsföringsaktiviteter. I sitt resonemang kring lojalitet och 

lojalitetsprogram nämner han också att själva målsättningen med lojalitetsprogram är att 
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företag genom att utveckla sin servicegrad, sitt sortiment och marknadsföringsaktiviteter 

ska få sina nuvarande kunder mer lojala och handla i butiken oftare. 

  

Blomqvist et al. (2004, s.121) säger att synen på vad som definieras som en lojal kund 

varierar. De skriver att det idag finns de som hävdar att det i det postmoderna samhället 

inte finns några lojala kunder. Författarna väljer att definiera en lojal kund som: “en kund 

som över tiden anlitar ett företag för att tillfredsställa hela - eller en betydande del av - sitt 

behov av de produkter och tjänster som täcks in av företagets erbjudande.”. Givetvis kan 

det finnas situationer då kunden av olika anledningar inte kan vara lojal, men de menar att 

en kund är lojal om den avser vara det så ofta det går. Vidare beskriver de att en lojal kund 

inte säkert är lojal om värdet sjunker och en konkurrent erbjuder ett bättre värde. Keillor et 

al. (2007) understryker det och säger att en kund kan ses som nöjd eller lojal. Den nöjda 

kunden är nöjd med engångsköpet hos ett företag men kommer i framtiden även att handla 

hos andra aktörer, medan den lojala kunden alltid har ett specifikt företag i åtanke när 

kunden ska göra ett inköp. 

  

Evans et al. (2008) beskriver kundlojalitet i ett relationsperspektiv som partnerskap mellan 

kunder och ett företag och dess varumärken, där känslor och engagemang står i fokus och 

utvecklas med tiden. Författarna påpekar att det finns ett flertal faktorer som styr 

relationens kvalitet. De beskriver kärlek och passion som en bidragande faktor till att skapa 

kundlojalitet och menar att kunder kan få ett känslomässigt band till ett visst varumärke. 

De beskriver engagemang som att kunden känner ett känslomässigt engagemang för en 

specifik produkt. Slutligen menar de att en faktor som skapar lojalitet är att en kund kan få 

en nostalgisk koppling och närhet till en produkt eller varumärke. Blomqvist et al. (2004) 

menar däremot att kundtillfredsställelse och kundlojalitet inte alls behöver gå hand i hand. 

De menar att företag ofta utgått efter att så är fallet, men sanningen är snarare den att 

företag måste förstå vad som gör kunder lojala i olika branscher, vilket ofta skiljer sig åt. 

Som exempel beskriver de att i en bransch som är hårt konkurrensutsatt där priset är det 

största konkurrensmedlet räcker det inte med att kunden är nöjd för att lojalitet ska skapas, 

kunden måste vara extremt nöjd. I branscher med mindre konkurrens räcker det med att 

kundnöjdheten kommer upp till en viss gräns för att lojalitet ska skapas. I det senare fallet 
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menar de att en ökning av kundtillfredsställelsen inte per automatik ökar kundlojaliteten. 

Författarna menar, att det för företag som befinner sig på en marknad med låg konkurrens 

kan vara bra att vara medvetna om att aktiviteter för ökad kundtillfredsställelse inte 

automatiskt ökar kundlojaliteten. 

  

3.4 Lojalitetsprogram 

Allaway et al. (2003) beskriver att lojalitetsprogram ofta används inom detaljhandeln för 

att lagra en stor kundbas, öka försäljningen och skapa en djupare relation till sina kunder. 

Dowling & Uncles (1997) menar att lojalitetsprogram växt till att vara den mest använda 

strategin inom CRM för att vinna kundlojalitet och en förklaring till det är att företag ofta 

utformar och kopierar lojalitetsprogrammen efter andra företags idéer. Vidare framkommer 

frågan om lojalitetsprogram verkligen skapar den kundlojalitet som företagen efterfrågar. 

De beskriver att det finns många lojalitetsprogram på marknaden men att få lyckas göra 

något bra av sitt CRM-verktyg. De anser att företag skapar sitt lojalitetsprogram alldeles för 

snabbt utan att reflektera över en genomtänkt strategi. 

  

Liu (2007) menar att lojalitetsprogram är en viktig del i företags CRM-arbete. Hon menar 

att ett lojalitetsprogram i huvudsak har till uppgift att öka kunders lojalitet till företaget 

genom att tillhandahålla skräddarsydda erbjudanden till kunderna. Lojalitetsprogrammet 

ska enligt författaren användas som ett CRM-verktyg där företaget får tag i en bred 

kunddatabas som de kan använda i framtida marknadsföringssyfte. Vidare beskriver hon att 

lojalitetsprogram tillsätter ett värde till konsumenter. Framförallt genom att de ofta 

innehåller bonus i form av poäng som konsumenten samlar på sig vid sina köp. De 

insamlade bonuspoängen skapar en sorts psykologisk mening för konsumenten då bonusen 

inte har något värde innan den är använd. Hon beskriver vidare att lojalitetsprogram blivit 

ifrågasatta dels för att de är dyra att starta upp och dels för att det varit svårt att bevisa om 

de är effektiva nog.  

 

Dowling & Uncles (1997) påpekar att deras studie visar att den största faktorn till att 

lojalitetsprogram tas fram av marknadsavdelningar främst beror på den rådande 

konkurrensen på marknaden. De påpekar att det finns tre olika anledningar till att 
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lojalitetsprogram skapas. En anledning är att företag på en konkurrensutsatt marknad vill 

vara först med att knyta till sig marknadens kunder. På så sätt skapar de sig en 

konkurrensfördel. Det är också vanligt att lojalitetsprogram skapas för att företag vill 

motverka potentiella kundförluster och vara slagkraftiga i konkurrensen om kunderna på 

marknaden. Den tredje anledningen är att företag med sitt lojalitetsprogram vill kunna 

bredda kundservicen samt addera ett värde och kunna belöna en visad kundlojalitet. Lyckas 

företag med det skulle lojalitetsprogram i teorin enligt författarna kunna bidra med en 

högre kundlojalitet.  

 

Liu (2007) menar att det är viktigt för marknadsavdelningar att förstå att lojalitetsprogram 

ska ha ett långsiktigt fokus, då hon menar att det kan ta lång tid innan programmen visar 

sig vara lönsamma. Hon menar att det finns ett samband mellan kundernas konsumtion 

innan de går med i lojalitetsprogrammet och hur stor inverkan lojalitetsprogrammet 

kommer ha på kundens köpbeteende. Kunder som sedan tidigare är stora kunder hos ett 

företag tenderar att värdesätta bonusar och andra rabatter de får genom 

lojalitetsprogrammen högre än andra kunder, men deras lojalitet och inköp ökar inte på 

grund av lojalitetsprogrammet. Däremot menar hon att lojalitetsprogrammen kan ha en 

positiv effekt på små och mellanstora kunders köpbeteende och lojalitet. 

  

Kumar (2008) skriver att det är viktigt för företag att segmentera sina kunder för att kunna 

skapa ett lyckat lojalitetsprogram. Därefter måste företaget bygga ett lojalitetsprogram med 

målet att uppnå maximal vinst. Han nämner främst om tre byggstenar för att bygga ett 

effektivt lojalitetsprogram, vilka är: bygga samt utveckla beteendemässig lojalitet, bereda 

attitydmässig lojalitet samt koppla samman lojalitet och vinst. Han menar vidare att företag 

måste utveckla både kundens attitydmässiga samt beteendemässiga lojalitet för att uppnå 

sann lojalitet. Företaget måste förstå sig på kundens beteendemässiga lojalitet och sätta det 

i ett inköpsperspektiv för att kunna nå och utveckla attitydmässig lojalitet. Han förklarar att 

de flesta lojalitetsprogram som implementeras idag är menade att belöna beteendemässig 

lojalitet hos kunderna. Vidare beskriver han att när företag belönar sina kunder genom dess 

sammanlagda köpbeteende blir fördelningen inte rättvis och de missar viktiga faktorer att ta 

hänsyn till.  
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Blomqvist et al. (2004) beskriver att informationen som samlas in genom kundernas 

medlemskap bör delas in i tre olika kategorier; datadriven kunskap, mänsklig kunskap och 

intuitionsdriven kunskap. Datadriven kunskap är information som företaget får från 

kunderna vid varje transaktion när de använder sitt kundkort. Information av denna typ kan 

bli extremt omfattande och det är viktigt att företaget väljer ut vilken information som är 

relevant att analysera. Med mänsklig kontakt menar de information som finns i den fysiska 

kontakten mellan företagets anställda och kunderna. De menar att företaget på ett noggrant 

sätt bör analysera och bearbeta denna information då den ofta innehåller information som 

företaget har nytta av i sin strävan att förbättra sitt operativa arbete och kunna utveckla sina 

kundrelationer. Att lösa serviceproblem bättre och att bli bättre på produktutveckling är två 

områden som kan förbättras genom att företaget lyckas fånga informationen i det 

mänskliga mötet med sina kunder. Till sist beskriver de intuitionsdriven kunskap som tyst 

kunskap. Det är ostrukturerad information som också den finns i interaktionen mellan 

företaget och kunderna. Denna typ av information är enligt författarna svår för företaget att 

göra greppbar, men den kan handla om exempelvis hur kunderna agerar i kontakten med 

personal, eller hur de rör sig i företagets fysiska miljö. Sammanfattningsvis menar 

författarna att all denna information tillsammans behövs samlas in och bearbetas för att 

företag ska lyckas med sin relationsmarknadsföring. 

  

Furinto et al. (2009) skriver att belöningar är en viktig del inom kundinriktade 

lojalitetsprogram. De nämner lojalitetsprogram som har monetära belöningar och 

kundbelöningar i form av särbehandlingar som de två vanligaste typerna av 

lojalitetsprogram. Författarna beskriver att enbart använda sig av monetära belöningar, som 

strategi i sitt lojalitetsprogram, har väckt kritik då många kunder uppfattar erbjudandena 

som direktreklam. Därför bör företag som utvecklar en sådan typ av strategi arbeta för att 

vara innovativa för att inte riskera att belöningarna blir slentrianmässiga. Kundbelöningar i 

form av särbehandlingar utgår istället från information som kunderna lämnar efter sig vid 

tidigare köp hos företaget. Exempel på sådana belöningar kan vara att kunder inom 

lojalitetsprogrammet får förtur på vissa produkter eller tjänster.  
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Evans et al. (2008) menar att många företag i dagens läge känner sig tvingade att ha ett 

lojalitetsprogram då konkurrerande företag på marknaden ofta har det. De beskriver också 

att lojalitetsprogram är en dyr investering som behöver tid för att leda till att företaget kan 

se att det bidrar med vinst. Författaren menar också att det finns en risk att 

lojalitetsprogram inte lyckas i den bemärkelsen att personlig data över företagets kunder 

når företaget. De hävdar att kunder kan känna sig övervakade och känna motstånd mot att 

lämna ut personlig information. Anledningen till att detaljhandelsföretag bör skaffa ett 

lojalitetsprogram är enligt Elinder (1993) främst för att utveckla relationer med nuvarande 

kunder för att få dem att handla oftare, handla mer vid varje tillfälle och att de ska stanna 

som kunder en längre tid i företaget. Han menar att det i första hand bör ligga i 

detaljhandelsföretags intresse att utveckla befintliga kundrelationer innan det är aktuellt att 

försöka attrahera nya kunder. Elinder (1993) beskriver också att grunden till 

lojalitetsprogram bygger på att det är betydligt lättare att sälja mer till nuvarande kunder än 

vad det är att rekrytera en ny kund. 

  

Lojalitetsprogram har traditionellt sett fokuserat på att företagen ska hålla kvar de 

befintliga kunderna, istället för att rekrytera nya. Sharp & Sharp (1997) kallar 

lojalitetsprogram för en defensiv marknadsföringsmetod, som inte bidrar till att företaget 

knyter till sig nya kunder. Omar et al. (2010) har visat att när medlemmarna i ett 

lojalitetsprogram blir nöjda med lojalitetsprogrammet och vad det erbjuder blir de sannolikt 

också mer lojala och mindre priskänsliga. De menar även att det är viktigt att få kunderna 

att lita på lojalitetsprogrammet innan de går med i programmet. När företaget väl fått 

kunderna att lita på själva programmet blir det enligt författarna också lättare att till slut få 

kunderna att bli lojala till själva butiken. Omar et al. (2010) skiljer på att vara lojal till 

själva lojalitetsprogrammet och att vara lojal till butiken, där det senare är målet för företag 

som skaffar lojalitetsprogram.  

 

Elinder (1993) skriver att det är ett strategiskt beslut för ett företag att starta och driva ett 

lojalitetsprogram. Han påpekar att det är viktigt för företag att förstå att om de startar ett 

lojalitetsprogram kommer det påverka företaget under många år framöver. Vidare förklarar 

han att det är viktigt för företag, som ska starta ett lojalitetsprogram, att strategiskt förankra 
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programmet i företaget, och att det är viktigt att förstå innebörden av lojalitetsprogrammets 

strategiska betydelse. Samtidigt bör det finnas en förståelse kring att påverkan på 

kundlojaliteten är en långsiktig process. För många företag kan det bli en stor omställning 

där författaren beskriver att det i företag som inte haft lojalitetsprogram ofta varit fokus på 

själva produkterna man säljer, men så fort man implementerar ett lojalitetsprogram flyttas 

en del av företagets fokus från själva produkterna mot kunderna. Vidare beskrivs att 

eftersom lojalitetsprogrammet kommer påverka många funktioner i företaget är det ett 

måste att ha en långsiktig plan för sitt lojalitetsprogram. Han beskriver att eftersom 

lojalitetsprogram inte är en isolerad händelse i företaget utan påverkar många olika 

avdelningar är det viktigt att veta vilken plats lojalitetsprogrammet ska ta i företaget. Han 

menar att det är nödvändigt för lojalitetsprogram att stå på egna ben och få sin egen 

organisation i företaget.  

 

Warden & Benavent (2006) menar att lojalitetsprogram inte leder till att företaget 

rekryterar nya kunder utan främst bidrar till ett upprepat köpbeteende från redan 

existerande kunder i företaget. De skriver även att lojalitetsprogram ofta är utformade så att 

de främst gynnar de som handlar mycket. Det blir således de som får ut mest av 

lojalitetsprogrammet. Kunderna som handlar mindre och inte kommer upp i höga 

bonusnivåer är lättare för konkurrenter att rekrytera vilket kan leda till att företaget tappar 

dessa till konkurrenter som har tillfälliga kampanjer med låga priser. Författarna menar 

således att det finns annat än lojalitetsprogrammen som utgör valet av butik för den 

enskilde kunden. Författarna nämner bland annat läge, komfort, utbud och närhet som 

viktiga parametrar som kunderna tar ställning till vid valet av butik. Vidare beskriver de att 

det främst är etablerade företag som kan skaffa sig effektiva lojalitetsstrategier, då de ofta 

har en stor del av marknaden och ekonomiska resurser att klara av de dyra kostnaderna som 

tillkommer i starten av ett lojalitetsprogram. De skriver också att det för tillfället finns en 

stor konkurrens när det gäller lojalitetsprogram och det har blivit vanligt att företagen 

imiterar varandras lojalitetsprogram istället för att komma med innovationer. Det menar 

författarna är en av anledningarna till att lojalitetsprogram inte alltid får den 

genomslagskraft som företagen hoppas på. 
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Omar et al. (2010) beskriver att marknaden i dagens läge är hårt ansatt av konkurrerade 

företag och krävande kunder, vilket har bidragit till att lojalitetsprogram blivit ett populärt 

verktyg i hanteringen av kundrelationer. Vidare beskriver författarna att lojalitetsprogram 

kan definieras som en företagsprocess där verktyget ska fungera för att identifiera, 

underhålla och öka belåtenheten hos företagens mest köpvilliga kunder. Målet är att kunna 

belöna dessa med värdehöjande erbjudanden som gör att lojaliteten för företaget ökar och 

att relationen blir mer personlig. Evans et al. (2008) skriver att ett lojalitetsprogram oftast 

har som mål att ge konsumenter belöningar för att de är hängivna och handlar mycket hos 

företaget. De anger också tre olika punkter som bör ingå i ett lojalitetsprograms mål. För 

det första gäller det att behålla kunder genom värdeskapande och tillfredställande 

aktiviteter. Det andra målet ligger i att få redan kända kunder att fortsätta köpa företagets 

produkter. Det tredje målet handlar om att öka försäljningen av produkter som är relativt 

okända för kunderna. Författarna poängterar att det både finns indirekta och direkta 

belöningar som kan ingå i ett lojalitetsprogram. Exempel på indirekta belöningar är 

rabattkuponger. Direkta belöningar kan till exempel vara att kunden får en gratis vara i 

butiken, eller extra rabatter vid ett köp som uppgår till ett visst belopp. När en konsument 

känner att han eller hon sparar pengar bidrar det även till den psykologiska processen. Ett 

sådant bonussystem fungerar även som en inlåsning av kunder och därmed som ett verktyg 

att bygga långvariga och lojala kundrelationer.  

 

Nunes & Dréze (2006) påpekar att en fullständig kundlojalitet är svår att framkalla från 

sina kunder samt att det är en svår utmaning att ha det som krav på sitt lojalitetsprogram. 

Även om företaget inte når en fulländad kundlojalitet med sitt program finns det en chans 

att skapa en djupare och mer långvarig relation mellan företaget och dess kunder. Genom 

belöningar och en högre kundinteraktion kan företaget generera en högre kundnöjdhet till 

kunderna. 
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3.5 Attityder och beteende 

Ekström (2010) förklarar att attityder beskriver hur mycket en människa tycker om eller 

inte alls gillar ett objekt, produkt eller handling och att beteendet är hur människan agerar 

utifrån det han vet om objektet eller produkten. Han förklarar att det kan beskrivas i en 

ABC-modell. Salomon et al. (2006) beskriver att ABC-modellen innehåller tre viktiga 

komponenter vid förklaring av attityder. I modellen ingår; påverkan, beteende/konativ och 

kognition (eng. affect, behaviour & cognition). Påverkan beskriver människans känslor 

kring ett objekt eller produkt. Beteendet är människans intention att göra någonting 

gentemot det betraktade objektet och kognition beskrivs som människans tro kring det 

studerade objektet. De tre komponenterna beskriver förhållandet mellan vetskap, känslor 

och vad människor gör. Alla tre komponenter av en attityd är viktiga men kan vara av olika 

vikt beroende på kundens motivation gentemot ett objekt eller produkt. 

  

Även Evans et al. (2008) beskriver de tre olika komponenterna. Ämnen som berör 

människans uppfattning, åsikt eller kunskaper om en frågeställning, specifikt ämne eller 

objekt kallas för kognitiv komponent. Det kan handla om hur tillförlitlig en bil är eller hur 

hög bränsleförbrukning den har. Människans känslor inför ett objekt eller frågeställning 

kallas istället för en affektiv komponent. Känslorna kan vara både positiva och negativa 

och grundar sig i vilka åsikter om objektet eller ämnet människan har. Den sista 

komponenten kallas konativ/beteende och beskrivs som en beteendekomponent, vilken 

beskriver hur människan sannolikt reagerar på ett objekt eller ämne utifrån vad människan 

vet om objektet eller ämnet och hur den känner för det. Det handlar om människans 

tendens att reagera på objektet/ämnet. Enligt Salomon et al. (2006) är attityder något som 

varar och kan utvecklas över tiden, exempelvis om människan hör ett högt störande ljud 

kan människan bygga upp en negativ inställning gentemot höga ljud över tid. Vidare 

beskriver de lojalitet som ett begrepp varpå kunden har ett starkt band till ett varumärke på 

ett attitydmässigt och beteendemässigt plan. För att skapa en förståelse av 

lojalitetsbegreppet går det att dela in lojalitet i en kombination av både attityd- och 

beteendeaspekter.  
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Kumar (2008) menar att det är viktigt för företag att få sina kunder att bli attitydmässigt 

lojala. Företaget måste förstå kundens attityder mot företaget och måste kunna mäta 

kundens attityder på ett meningsfullt sätt. Attitydmässig lojalitet kan enligt författaren 

odlas, vilket han beskriver kan göras genom olika marknadsföringsaktiviteter. Målet med 

aktiviteterna beskrivs vara att skapa utvecklingsbara relationer mellan företaget och dess 

kunder. Keillor et al. (2007) påpekar också vikten av att företag når kundernas emotionella 

sidor för att ha möjlighet till djupare relationer och på så sätt öka sin försäljning. Gabbot & 

Hogg (1998) understryker att personalen måste visa kompetens och vara ärlig mot kunden 

samt visa kunden respekt, annars får företaget aldrig kunden att komma tillbaka. 

  

Även Godson (2009) nämner lojalitet i en beteende- och attitydmässig kontext. 

Beteendemässig lojaliteten beskrivs som lojalitet vilken visar på kundens upprepande 

köpbeteende över tid. Det är relativt vanligt att marknadsförare undersöker beteendemässig 

lojalitet då den är lätt att mäta. Författaren påpekar dock att beteendemässig lojalitet har 

fått kritik för att inte varit tillräckligt äkta och att den inte innehåller tillräckligt mycket av 

kundens emotionella involvering och tankar. Kritiken ligger ofta i att företag köper 

kundernas lojalitet med hjälp av erbjudanden vilket minskar kundens involvering i en 

emotionell bemärkelse till företagets produkter eller service. Han beskriver även att 

beteendemässig lojalitet kan delas upp i katt och hundlojalitet. Där kattlojaliteten har sin 

utgångspunkt i att kunder har en oäkta lojalitet och kan byta företag eller kundklubb om 

någon ett annat företag har ett bättre erbjudande. Hundlojaliteten är däremot tvärtemot och 

betyder att kunder har en äkta och okritisk lojalitet som är baserad på emotionella stöd. 

Vidare understryker författaren att till skillnad från beteendemässig lojalitet som är 

uppmätt i repeterade köp och marknadsandelar är attitydmässig lojalitet mer baserad på 

kundens immateriella och emotionella tankar. Han påpekar att de kunder som visar en 

attitydmässig lojalitet tenderar att vara mindre känsliga för konkurrerande priserbjudanden 

och Keillor et al. (2007) förklarar att det är känslorna som styr om kunden köper en 

produkt eller ej. De rationella krav som kunden har på produkten måste vara uppfyllda för 

att kunden ska överväga att köpa den, men till sist är det de emotionella känslorna som 

avgör.  
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Godson (2009) förklarar vidare att det är dragkraften och positiva attityder till ett specifikt 

företag och dess varumärke som får attitydmässigt lojala kunderna att välja vilket företag 

de visar lojalitet till. I ett företagsperspektiv handlar det om att försöka utveckla en mer 

långvarig relation med sina kunder och förmedla känslor i produkten alternativt servicen 

istället för att enbart fokusera på priset. Vidare beskriver författaren att attitydmässig 

lojalitet är enklare att utveckla för företag där den mänskliga kontakten uppstår på daglig 

basis. Han menar också att det kan vara svårt att odla attitydmässig lojalitet då alla 

individer är olika. 

  

Söderlund (2001) bekräftar bilden av att det finns två olika typer av lojalitet och beskriver 

det som att kundlojalitet möts i två världar. Dels den fysiska världen där kundens 

beteendemässiga lojalitet kan observeras och den andra världen där kundens attitydmässiga 

lojalitet återfinns. När företag ska mäta beteendemässig lojalitet sker det främst genom 

kundens synliga aktiviteter fysiskt i butiksmiljön eller genom andra försäljningskanaler. 

Vidare beskriver författaren att beteendemässig lojalitet kan mätas genom ett antal olika 

beteendedimensioner. Rundle Thiele & Bennet (2001) menar dock att om företag inte 

förstår sig på kunders attityder mot att köpa ett visst varumärke, blir det svårt att skapa 

marknadsföringsaktiviteter för att modifiera kundens beteendemässiga lojalitet. Söderlund 

(2001) förklarar att vid en mätning av kundens beteendemässiga lojalitet brukar det ofta 

talas om i hur lång utsträckning kunden har varit kund hos företaget men även hur frekvent 

kunden handlar de produkter eller tjänster som företaget erbjuder. Ett ytterligare 

beteendemått anger hur djup relation kunder påvisar till ett visst objekt. Det kan handla om 

hur mycket produkter en kund köper av ett visst produktsortiment, eller hur kunden 

konsumerar de inhandlade produkterna under en längre period. Slutligen beskriver han den 

sista lojalitetsdimensionen som icke köprelaterade beteenden. Lojalitet blir därigenom att 

kunden rekommenderar varor eller tjänster till andra kunder. Det kan ske genom 

exempelvis word of mouth eller genom forum i den virtuella världen. 

  

 

 

 



34 

 

3.6 Image 

Gummesson (2002) beskriver att det finns parasociala relationer vilka är baserade på 

individens uppfattningar om ett objekt, varumärke eller produkter och tjänster. Gordon 

(1998) förtydligar det och förklarar att kunder kan ha starka band till ett varumärke eller 

produkt på grund av dess funktionella egenskaper och kvalitet men också att kunden på ett 

eller annat sätt känner samhörighet med varumärket på ett känslomässigt plan. Kotler 

(1999) menar att varje gång en kund kommer i kontakt med ett företag förmedlas ett 

budskap som antingen kan vara bra, dåligt eller likgiltigt. Grönroos (2002) menar att 

uppfattningarna om ett företags image kan variera beroende på vilka som tillfrågas och 

även inom en tillfrågad svarsgrupp. Vidare menar han att företagets image har effekt på 

företaget både internt och externt, att både personal och kunder påverkas av den. Han 

förklarar också att även om den lokala handlaren ingår i en större kedja på vilken kunderna 

ser negativt behöver inte alla butiker dras med i den negativa spiralen, utan det finns stora 

möjligheter för den lokala butiken att utveckla en stark och positiv image på egen hand 

som bidrar till att kunderna återkommer. 

  

Dlacic & Zabkar (2012) menar att företag behöver vara kreativa för att behålla sina kunder 

och för att få kunder lojala. Allt handlar om hur kunder upplever värde från företaget. Dock 

menar de att det finns forskare som går emot tesen att företagets image skulle bidra till att 

kunder blir mer lojala, men att undersökningar som gjorts visat att så är fallet. De menar att 

företag behöver arbeta med sin image och investera i kundrelationer och engagemang från 

sin personal för att öka kundernas lojalitet. Genom att samarbeta med kunderna kan 

personalen på ett lättare sätt identifiera kundens behov och på så sätt hitta vägar för att 

erbjuda mervärde för kunden.  

 

Gummesson (2008) förklarar att varumärken och varumärkesidentitet den senaste tiden har 

spelat en allt viktigare roll. Dlacic & Zabkar (2012) förklarar att företag genom sina 

aktiviteter bör förmedla en känsla av rättvisa till sina kunder. Kotler (1999) påpekar att 

image är allt som förmedlas från företaget ut till kunderna. Det kan vara allt från hur 

personal går klädda och agerar till hur företagets arbetar med miljöfrågor. Gummesson 

(2008) menar att det finns företag som arbetar med miljöfrågor endast för att lyfta sin 
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image men att det även finns de företag som faktiskt arbeta med miljöfrågor. Företag som 

söker offentlig publicitet väljer att arbeta med miljöfrågor endast för att kunderna ska få en 

positiv inställning till företaget. De vill på så sätt lyfta sin image eftersom kunderna 

efterfrågar det. Motsatsen är företag som driver miljöfrågor för att de förstår problemet och 

tror att de kan göra skillnad. De arbetar istället med rättvisefrågor genom en offensiv 

strategi, för att kunderna kräver det. Förhoppningen för dessa företag är att det ska ge ett 

försprång gentemot sina konkurrenter samt att det finns ett begär att ses som goda 

medborgare.  

  

3.7 Syntes 

  

Hur kan detaljhandelsföretag använda lojalitetsprogram för att främja lojalitet och hur 

kan den ökas? 

  

Ur teorikapitlet kan vi utläsa att lojalitetsprogram är en viktig del i relationsmarknadsföring 

för att skapa lojalitet. I teorin definieras relationsmarknadsföring som vårdande av 

relationer mellan företaget och dess kunder, där en klassisk relation utgörs mellan två 

parter där den ena benämns leverantör och den andra parten kallas kund. Vidare belyses 

vikten av en dialog mellan företaget och kunden där en god kunddialog utgör ett viktigt 

konkurrensmedel. Det är också påvisat att kundernas lojalitet tenderar att förstärkas via ett 

kontinuerligt informationsutbyte. Teorin benämner även att grundtanken med 

relationsmarknadsföring bygger på att företag genom ett högt kundvärde ska lyckas skapa 

en kundbas som uppvisar en lojalitet gentemot företaget.   

  

En blandning av företagets kvalitet på produkterna, hur kunderna upplever servicen samt 

företagets marknadsföringsaktiviteter är tillsammans något som teorin nämner är 

grundstenarna för relationsmarknadsföring, där relationer uppstår mellan kunder och 

företag när båda parter känner att de kan utvinna ett värde från relationen. Teorin belyser 

också vikten av förtroende mellan parterna som en primär aspekt för att en relation ska 

kunna skapas. 
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För att underhålla och utveckla befintliga kundrelationer samt utvinna kundlojalitet har 

enligt teorin lojalitetsprogram växt till att bli den mest använda strategin inom 

relationsmarknadsföring. Teorin anger att riktad marknadsföring med skräddarsydda 

erbjudanden blir möjlig genom användningen av lojalitetsprogram som CRM-verktyg då 

företag får tag i en bred kunddatabas. Det finns enligt teorin kritik som riktas mot 

lojalitetsprogram. Kritiken riktar sig främst mot att företag skapar lojalitetsprogram alldeles 

för snabbt utan en väl genomarbetad strategi och att lojalitetsprogrammen enbart påverkar 

kundernas beteende genom monetära erbjudanden. 

  

Målet för företag som vill få sina kunder lojala bör enligt teorin vara att få kunderna att bli 

aktiva medaktörer, där ett dynamiskt samspel mellan människors tänkande och handlande i 

en miljö där konsumenten utbyter information benämns konsumentbeteende. Processen 

innehåller en interaktion mellan konsumenter och producenter innan, under och efter köpet. 

Vidare belyser teorin konsumenters strävan till att köpa produkter som innehåller en 

mening snarare än funktionella attribut. Därför bör marknadsförare bli mer kundorienterade 

och ta reda på vilka produkter som skapar en mening för konsumenten istället för att sälja 

produkter företaget tror kunderna efterfrågar. Enligt teorin bör även företag sträva efter att 

få kunderna att aktivt delta i processerna både före, under och efter köp. Känslor och 

engagemang beskrivs som viktiga delar för att skapa kundlojalitet, där företagens roll är att 

skapa en mening och värde tillsammans med kunden. Vidare beskrivs att 

kundtillfredsställelse och kundlojalitet inte behöver gå hand i hand och att det i en 

konkurrensutsatt och prisfokuserad bransch krävs mer för att få kunderna lojala än vad som 

krävs i branscher med mindre konkurrens. 

  

Teorin belyser olika definitioner av kundlojalitet där en definition beskriver att en lojal 

kund är den som handlar hos ett företag med hög frekvens. En annan definition antyder att 

en lojal kund är den som låter ett specifikt företag tillfredsställa stora delar av kundens 

behov av de produkter som täcks in i företagets erbjudande. Vidare beskriver teorin att 

beteendemässig lojalitet skapas genom erbjudanden och bonusar och mäts genom kunders 

köpfrekvens över en viss tid. Det är även beteendemässig lojalitet som enligt teorin är den 

lojalitet som är lätt för företag att se och mäta. För att öka kundlojalitet belyser teorin att 
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även kundernas attityder måste tas i beaktande. Attitydmässig lojalitet är kundernas 

uppfattning emotionellt gentemot ett varumärke, objekt eller produkt. Kundernas attityder 

är för företag svåra att se och mäta men kan odlas genom att fördjupa kundrelationen via 

förbättringar av företagets image och marknadsföringsaktiviteter. Teorin belyser företagets 

image som en viktig faktor för att odla attitydmässig lojalitet. Image beskrivs som hur 

kunderna upplever företagets totala kvalitet, vilket innebär att den påverkas av allt som 

förmedlas ut till kunderna. Det kan vara allt från personalens bemötande till hur företaget 

hanterar miljöfrågor. 
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4. EMPIRISK DATA OCH ANALYS 

I följande kapitel presenteras empiriska data och analys. Vi presenterar primärdata från 

intervjuerna och vår fokusgrupp. Vår primärdata ställs mot framtagna teorier och genom 

egna tolkningar bildar det vår analys. Kapitlet är indelat enligt följande rubriker: 

Relationer, kundlojalitet, lojalitetsprogram, samt attityder och beteende. 

 

Nedan följer de personer som vårt empiriska material är uppbyggt på: 

 

Håkan Fredriksson, ställföreträdande varuhuschef på varuhuset i Jönköping. 

Sara Hällgren, chef för Jula-cluborganisationen på huvudkontoret i Skara. 

Åsa Nord, kassaledare på varuhuset i Jönköping. 

Ulrica Gustavsson, vice varuhuschef och Jula-clubansvarig på varuhuset i Kalmar. 

Fokusgrupp (Göran Bengtsson, Mikael Gullander, Linda Gunnarsson, Anders Hagstedt, 

Rickard Lavado. Vi markerar dessa respondenter med (f) vid efternamnet för att förtydliga 

att de kommer från fokusgruppen.) 

 

4.1 Relationer 

4.1.1 Relationsskapande 

Hällgren anser att en relation med en kund skapas när en kund tar kontakt med Jula, via 

vilken plattform som helst. Hon säger att en relation mellan Jula och en kund kan uppstå 

redan på hemsidan, men också när kunden besöker butiken första gången. Hon påpekar 

även att en relation skapas på många olika marknadsföringskanaler, inte minst genom de 

sociala medierna. Fredriksson tycker att en relation med kunden skapas när säljaren för 

första gången träffar en kund. Han menar att en relation kan utvecklas första gången 

säljaren och kunden möts och en personlig kontakt med kunden kan utvecklas på ett mer 

personligt sätt. Fredriksson säger att det kan vara när en dialog med kunden hamnar utanför 

själva köpet, exempelvis om något som rör kundens personliga intressen. Blomqvist et al. 

(2004) menar att relationsmarknadsföring är ett sätt att vårda sina kundrelationer och 

belyser betydelsen av dialog mellan företaget och kunderna. De menar att informationen 
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man får ut genom att samtala med kunden är ett viktigt konkurrensmedel. Vidare menar 

Blomqvist et al. (2004) att lojalitet tenderar att förstärkas vid kontinuerligt 

informationsutbyte. Från ett kundperspektiv tycker Gunnarsson (f) att en diskussion som 

går utanför själva köpet med en säljare gör att man som kund känner sig mer hemma i Julas 

varuhus. Bengtsson (f) tycker en relation uppstår när kunden avser att utföra återkommande 

köphändelser, och där personalen ser till kundens bästa och alltid kan leverera det Jula 

lovar. 

  

”Hos Jula kan man känna av en viss själ, det finns en ambition att i alla fall vilja skapa 

relationer med sina kunder.” 

(Gullander (f) 9/5-13) 

  

Wiersema (1997) betonar vikten av kommunikation mellan företaget och dess kunder. 

Gullander (f) menar att en relation som skapas mellan en kund och ett företag är beroende 

av om företaget kunden är i kontakt med visar ett engagemang och en ambition om att vilja 

vårda relationen. Han påpekar att om företag lyckas förmedla en bra känsla och lägger ner 

sin själ för att hjälpa kunden skapar det en möjlighet för en långsiktig relation. Gustavsson 

anser att det för personal i frontlinjen gäller att vara noga med servicen för att skapa en 

relation med kunden. Om exempelvis en produkt är slut i butiken tycker hon att personalen 

bör rekommendera någon annan produkt, samtidigt som hon tycker det är viktigt med 

personalens bemötande. Hon tror att det finns stora möjligheter till relationsskapande med 

kunden genom att arbeta med bemötandet. Palmatier et al. (2013) menar att för att företaget 

ska kunna utveckla hållbara kundrelationer är förtroendet mellan personalen och kunderna 

viktigt, till och med nödvändigt. Gustavsson beskriver vidare att det är viktigt att skapa en 

känsla som får kunden att känna fördelarna med att handla i varuhuset den befinner sig i.  

 

En del av relationsskapandet innebär att både företaget och kunderna ska få ett värde. 

Ekström (2010) beskriver konsumentbeteende som en process där ett kontinuerligt 

informationsutbyte mellan företaget och kunderna ska utmynna i ett värde och 

relationsskapande. Hällgren betonar vikten av att bygga relationer med kunderna, men är 

också medveten om att olika kunder vill ha olika relationer med företag. Hon nämner också 
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att relationer skapas på många avdelningar inom företaget där hon tar ett exempel med 

kundtjänstavdelningen som via telefon kan hjälpa en kund att lösa ett problem och således 

kan en relation skapas. Till sist nämner Hällgren att det i dagens läge är svårt för företag att 

ha som målsättning att relationerna med kunderna ska vara livslånga. 

  

Detta visar på att det finns olika syn inom Jula på vad en relation är, allt från att en relation 

skapas vid första kontakten med företaget till att det förs en dialog mellan personal och 

kund. Det finns en koppling mellan Fredrikssons samt kundernas resonemang och teorin 

som menar att det är nödvändigt för företag att ha en dialog med sina kunder, då det kan 

stärka relationen företag och kund emellan. Vi tolkar att det är viktigt för företag att lyssna 

på sina kunder och ta åt sig av kritik och synpunkter för att utveckla både organisationen 

och relationen till kunden. Det framgår tydligt att det är personalen i frontlinjen som genom 

sitt bemötande i varuhusen öppnar upp för möjligheten till relationsskapande och Palmatier 

et al. (2013) utvecklar det och belyser vikten av förtroende mellan personalen och 

kunderna. 

  

4.1.2 Vikten av bra relationer 

Blomqvist et al. (2004) beskriver att det finns många företag som har bra kunskap om sina 

kunder, men att svårigheten när det gäller relationsskapande ligger i att ta tillvara på 

informationen och sprida den vidare i organisationen på ett bra sätt. Både Hällgren och 

Nord anser att det är viktigt för Jula att ha en bra relation med sina kunder. Hällgren 

påpekar dock att det kan förekomma brister i relationer mellan Jula och sina kunder, men 

det är bristerna som gör att relationen går att utveckla. Hon menar exempelvis att Jula är 

väldigt svaga på sociala medier. Hon utvecklar sitt resonemang och säger att Jula i 

framtiden kommer ha lättare att få information om fel och brister tack vare nya 

kontaktpunkter som Jula-club. Blomqvist et al. (2004) menar att det är viktigt för företag 

att ta tillvara på informationen från sina kunder och använda den på rätt sätt. Från ett 

kundperspektiv anser Hagstedt (f) att en negativ relation till ett företag kan utvecklas utan 

en fysisk kontakt. Han påpekar att om det hade framkommit uppgifter om att Jula säljer 

cyklar tillverkade av barn får man som kund en dålig relation till Jula som varumärke. 
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”Relationer är jätteviktigt, sen kommer det alltid finnas kunder som bara vill ha en 

prisrelation helt enkelt. Men det är ändå en relation. Dom väljer ju att gå in hos oss.” 

(Hällgren 7/5-2013) 

  

Hällgren beskriver att förhoppningen är att Jula ska lyckas odla en relation där kunden 

oavsett livssituation har en stark och god känsla för varuhuset där relationen en gång 

skapades. Fredriksson framhåller att det är av stor vikt att kunna skapa en bra relation med 

kunden i varuhuset. Han menar att när en nöjd kund lämnar varuhuset kan en bra skapad 

relation innebära att kunden skapar en god ryktesspridning. Söderlund (2001) menar också 

att bra relationer kan leda till att kunderna sprider ett gott rykte om företaget via word of 

mouth. Vidare beskriver Fredriksson att det inte behöver vara den kunden som Jula tjänar 

mycket pengar på som är mest lojal, utan det är en bra reklampelare för Jula. Hällgren 

håller med och tror att bra relationer genererar nöjda kunder som i framtiden kommer tala 

gott om Jula. Hon nämner att bra relationer är en förutsättning för att få lojala kunder. 

  

Detta pekar på att det är viktigt för företag att skapa bra relationer och vi kan konstatera att 

kunden påverkas mycket av bemötandet i varuhusen. Teorin belyser vikten av att ta tillvara 

på information från kunderna och där kan vi se att Jula kan dra nytta av sociala medier som 

det själva erkänner att de är svaga på. Det öppnar för en dialog med kunderna och 

nödvändig information som annars inte skulle nå fram till företaget blir tillgänglig. Det 

framkommer att bra kundrelationer kan leda till bra ryktesspridning om företaget och där 

ser vi en koppling till resonemanget som Söderlund (2001) har kring att en nöjd kund 

sprider ett gott rykte om företaget via word of mouth. Följaktligen kan dåliga relationer 

skapas utan det personliga mötet om uppgifter om barnarbete eller andra dåliga 

arbetsförhållanden skulle uppdagas. 
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4.1.3 Djupa relationer 

Från kundernas perspektiv är det enligt Hagstedt (f) en fördel om man lyckas skapa en 

relation med företag genom exempelvis en säljare i butiken, då säljaren i ett senare skede 

kan känna igen honom som kund och förstå vilka behov han har. Gullander (f) instämmer 

och menar att en djup relation med ett företags personal är den mest avgörande faktorn för 

att bli lojal som kund. Både Kumar (2008) och Hernant & Boström (2010) menar att en 

lojal kund kostar mindre att serva och är villig att betala mer för produkterna och hjälper 

till att sprida ett gott budskap om företaget. Gullander (f) påpekar att det i en djup relation 

är viktigt att få en känsla av att företagets personal lägger ner mycket tid på kunden, 

exempelvis när personalen verkligen försöker att sätta sig in i kundens problem. Utan en 

engagerad personal är det dömt för företaget att misslyckas menar han. 

  

”Personal och ett bra bemötande är oerhört viktigt. Jag tror att det finns någon mer än jag 

som får en känsla av att man känner sig hemma på Jula.” 

(Bengtsson (f) 9/5-13) 

  

Dlacic & Zabkar (2012) menar att företag behöver arbeta med sin image samt investera i 

kundrelationer och engagemang från sin personal för att öka kundernas lojalitet. Genom att 

samarbeta med kunderna kan personalen på så sätt hitta vägar för att erbjuda mervärde till 

kunderna. Hagstedt (f) håller med Bengtsson (f) om att det är jätteviktigt i ett 

kundperspektiv att bli bra bemött av ett varuhus personal. Både Gunnarsson (f) och Lavado 

(f) menar att det är olika från person till person om man vill ha en djupare relation med ett 

företag. Båda påpekar att man som kund föredrar att gå till en butik där man har utvecklat 

en djupare relation. Lavado (f) säger att det inte finns någon anledning till att inte fortsätta 

handla i en butik där bemötandet har varit bra. 

  

Gustavsson påpekar att det är viktigt att göra rätt avvägningar i butik när man hjälper 

kunden och att det är viktigare att hjälpa kunden för mycket än för lite. Hon antyder också 

att det är av stor vikt att ständigt fråga kunder i butiken om de är medlemmar i Jula-club, 

för om de tillfrågande kunderna går med i programmet menar hon att finns det en chans till 

att bygga mer långvariga och djupa relationer.  
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Hällgren antyder att det är viktigt i ett företagsperspektiv att vara medvetna om att kunder 

har olika personligheter. Hon menar att vissa kunder vill ha en djupare relation till Jula och 

vissa vill inte det. Vidare påpekar Hällgren att det är viktigt med bemötande av kunderna i 

en djupare relation. Allt som händer och allt personalen gör menar hon associeras till 

varumärket Jula. Kotler (1999) understryker det och förklarar att varje gång en kund 

kommer i kontakt med ett företag förmedlas ett budskap som antingen kan vara bra, dåligt 

eller likgiltigt. På den punkten anser Hällgren att Jula lägger ner mycket tid och 

engagemang på kunderna för att stärka Jula som varumärke. Bengtsson (f) är noga med att 

påpeka att en djup relation inte skapas genom kundklubbar, något som även Lavado (f) 

håller med om. Djupa relationer skapas i varuhusen vid kontakten med säljare, menar de. 

  

Vi kan tyda att djupa relationer inte skapas genom lojalitetsprogram, utan genom faktorer 

som bemötande, engagemang och förtroende. Således finns en koppling mellan 

fokusgruppens tankar och det Kotler (1999) påpekar när han säger att varje gång kunden 

kommer i kontakt med ett företag förmedlas ett budskap. Vi tolkar att relationer skapas via 

många olika kontaktpunkter. Både teorin och fokusgruppen påpekar att engagemang från 

företagets personal är nödvändigt för att skapa djupa relationer och det finns således en 

tydlig koppling. Gustavsson påpekar att det är viktigt för personalen att göra en avvägning 

då kunder vill ha olika djupa relationer till företaget. 

  

4.1.4 Underhåll av kundrelationer 

Hällgren förklarar att kontakten med Jula-clubmedlemmar sker via e-post. Hon förklarar att 

Jula har som strategi att använda sig av digitala kontaktpunkter med sina kunder. 

Anledningen till det är för att det är miljövänligt och kostnadseffektivt. Fredriksson förstår 

att Jula vill använda sig av E-post som kontaktpunkt, men både Fredriksson och Nord ser 

ett bekymmer med det. De beskriver att det fortfarande än idag finns många kunder som 

inte har tillgång till en E-postadress och att dessa kunder blir besvikna när ett medlemskap i 

Jula-club kräver detta. Hernant & Boström (2010) menar att om företaget lyckas få sina 

kunder att bli aktiva medaktörer ökar chansen till att de blir lojala och Gordon (1998) 

understryker att om kunden är utbildad i företagets tekniska lösningar och dess användande 

kan detta medföra att kunden stannar hos företaget. Både Fredriksson och Nord beskriver 
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att det är omöjligt för kunder utan E-post att bli medlemmar i Jula-club. Gustavsson 

påpekar att de kunder som innan hade ett kreditkort hos Jula (innan Jula-club startade 

2011) får en påminnelse via brev om att komma in i varuhuset och registrera en E-

postadress för att lättare kunna hålla kontakt och kunna skicka ut erbjudanden via mail. 

  

I ett kundperspektiv påpekar Hagstedt (f) att han tycker kontakten ifrån Julas håll sköts på 

en bra nivå. Han säger att han får ett E-postmeddelande i månaden. Lavado (f) håller med 

och tror varuhus som Jula vill skapa en mer personlig kontakt med sina kunder och därför 

är noga med att inte ta kontakt för ofta. Gullander (f) anser att det är viktigt att Jula 

påminner sina kunder om att de är medlemmar i Jula-club, det är något som Bengtsson (f) 

anser Jula är duktiga på, iallafall när det gäller att ständigt fråga och påminna sina kunder 

om att visa Club-kortet i kassan när de besöker varuhuset. 

  

Detta tyder på att det är viktigt för företag att få sina kunder att bli aktiva medaktörer. Jula 

omöjliggör för kunder utan E-postadress att ansluta sig till Jula-club vilket begränsar 

möjligheterna för denna kundgrupp att bli aktiva medaktörer. Vi är medvetna om att Jula 

själva vet om problemet då det är ett aktivt val de har gjort. Det framgår tendenser till att 

kunderna som är anslutna till Jula-club är nöjda och medvetna med hur kommunikationen 

fungerar samt att fokusgruppen belyste vikten av att bli påminda om sitt medlemskap, 

vilket de blir via mail en gång i månaden. 

  

4.2 Kundlojalitet 

Hällgren inleder med att förklara att begreppet kundlojalitet är svårt att beskriva, då det helt 

beror på hur man definierar en lojal kund. Hon menar att man kan se det dels monetärt att 

det är den kunden som handlar för mest pengar som är mest lojal eller kan man se det som 

att den kunden som rekommenderar ett företag till andra kunder är lojal. Hennes egen 

definition på en lojal Julakund är den som har Jula i top of mind och även i hjärtat. Den ska 

även ha Jula i plånboken med sitt club-kort. Keillor et al. (2007) och Blomqvist et al. 

(2004) menar att en lojal kund alltid har ett specifikt företag i åtanke när ett inköp ska göras 

inom området för det specifika företagets erbjudande. Lavado (f) förklarar att han känner 

sig lojal mot ett en butik när han handlar på ett specifikt ställe fler gånger än på andra 
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ställen, och då spelar det inte någon roll för honom hur mycket han handlar för. Även 

Hällgren är inne på att pengarna inte är det viktigaste utan det viktiga är att kunden känner 

för varumärket Jula. När Salomon (2009) beskriver konsumentbeteende förklarar han att en 

lojal kund uppvisar en stark positiv attityd till ett företag och påpekar att den lojala kunden 

inte behöver vara den som handlar mest hos ett specifikt företag. Den visar en passionerad 

attityd genom sitt agerande.  

 

Gummesson (2002) och Blomqvist et al. (2004) är överens om att hög upplevd totalkvalitet 

leder till lojalare kunder. Bemötandet är något som enligt Gustavsson arbetas med mycket i 

Kalmarvaruhuset och hon beskriver att hon tror att en lojal återkommande kund skapas 

genom bland annat bemötandet i varuhuset där hon lyfter fram att de vill förmedla en 

familjär känsla så gott det går. Att bemötande är viktigt för att som kund bli lojal mot ett 

företag är något som både Bengtsson (f) och Gullander (f) trycker hårt på det och 

framförallt Bengtsson (f) menar att det absolut inte är bonusen han får genom att använda 

sitt Jula-clubkort som fäller avgörandet vilket ställe han ska gå till. Han menar att det är 

kvaliteten på produkterna men framförallt bemötandet i butiken som avgör. Att han sedan 

får bonus anser han vara en extra fördel, som inte påverkar hans val av butik. Även 

Hällgren är skeptisk till att kunderna blir lojala mot Jula enbart på grund av innehavet av ett 

plastkort utan menar att företaget måste ladda Jula-club med ett värde. Om det sedan är 

rabatterna på kortet eller att medlemmarna får Jula-katalogen hemskickad innan den släpps 

i varuhusen eller blir bjudna på VIP-kvällar som gör kunderna lojala tror hon kan skilja sig 

åt hos olika individer.  

  

“BMW säger ett en lojal kund är en kund som kanske köpt Toyota men som hade köpt en 

BMW om han hade haft råd. Han ville egentligen köpa en BMW. Det är en cool definition 

och jag tror det är så vi får tänka i dagens läge.” 

(Hällgren 7/5-2013) 

  

Hällgren vidareutvecklar sitt resonemang och säger att det är omöjligt att tänka att en kund 

ska vara lojal mot Jula i alla lägen. Hon säger att om kunden tänker Jula i sju av tio lägen är 

det bra. Hon säger också att kunder beroende på olika bostads och livssituationer inte alltid 
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kan vara lojala mot Jula. Då tycker hon målet är att kunden ska ha kvar Jula i sina tankar 

för att kunna bli lojal senare i livet. Blomqvist et al. (2004) beskriver att det kan finnas 

situationer då en kund inte kan vara lojal, men han menar att en kund är lojal om den avser 

att vara det så ofta det går. Hällgren får även stöd i sitt resonemang av Fredriksson som 

säger att en lojal kund är den som har Jula som förstahandsalternativ. När kunden hamnar i 

en inköpssituation ska den kolla vad Jula erbjuder först. Han betonar även att det med 

dagens teknik möjliggör för kunderna att jämföra och utvärdera flera leverantörer samtidigt 

och om Jula ligger i linje med sina konkurrenter prismässigt och kunden dessutom har ett 

klubbkort tror han det leder till att kunden i större utsträckning väljer att komma till Jula. 

  

“En lojal kund hos Jula är den som tycker om Jula som helhet, som vill återkomma och 

värdesätter det sätt vi arbetar på. Jula ska vara familjärt i den mån det går.” 

(Gustavsson 8/5-2013) 

  

Gustavssons resonemang stöds av både Lavado (f) och Bengtsson (f) som menar att om 

man som kund vill återkomma och gör upprepade köphändelser hos en leverantör känner 

man sig lojal. Fredriksson menar dock att i en prisfokuserad bransch som Jula befinner sig i 

kan det vara svårt att få kunden att bli lojal. Han tror att det ofta är priset som styr var 

kunden väljer att handla men att bemötandet i butiken tillsammans med att kunden samlar 

bonus på sina köp kan göra att kunden blir mer nöjd. Blomqvist et al. (2004) menar att det i 

en prisfokuserad bransch krävs att kunderna blir extremt nöjda för att bli lojala. Han 

påpekar att det i branscher med mindre konkurrens räcker med att kunden har en ljummen 

inställning till företaget för att skapa kundlojalitet. Hagstedt (f) är tveksam till att det i 

dagens läge finns lojala kunder. Han tror att kunderna idag är väldigt prisstyrda och att 

tillgängligheten spelar stor roll. Vi ser här en skillnad där Blomqvist et al. (2004) menar att 

kunder visst kan bli lojala i en prisfokuserad bransch, men att det krävs speciella insatser 

från företaget. 

  

Det framgår en tydlig koppling på Hällgrens definition av en lojal kund som en kund som 

har Jula i top of mind och resonemanget som förs av både Keillor et al. (2007) och 

Blomqvist et al. (2004) som menar att en lojal kund är den som har ett specifikt företag i 
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åtanke vid inköp av produkter som ingår i det specifika företagets erbjudande. Det kan 

finnas omständigheter då kunder inte kan vara lojala men målet enligt både empirin och 

teorin ska vara att kundens ambition är att vara det så ofta det går. Fokusgruppen är 

överens om att det inte är lojalitetsprogram som skapar lojalitet utan snarare en upplevd 

totalkvalitet där bemötandet i varuhusen och kvaliteten på produkterna är viktigt. Både 

Gummesson (2002) och Blomqvist et al. (2004) understryker att det är en hög upplevd 

totalkvalitet som skapar kundlojalitet. Fredriksson menar att priset på produkterna 

tillsammans med bemötandet i varuhusen och att kunden har ett Club-kort tillsammans 

skapar kundlojalitet.  

  

4.3 Lojalitetsprogram med fokus på Jula-club 

Att lojalitetsprogram ligger i tiden är något som Fredriksson tror påverkar många företag 

att skaffa lojalitetsprogram. Dowling & Uncles (1997) skriver att lojalitetsprogram blivit 

den vanligaste CRM-strategin för att vinna kundlojalitet. De menar att förklaringen till det 

är att företag ofta utformar och kopierar lojalitetsprogrammen efter andra företags idéer. 

Fredriksson påpekar att han tror Jula hakade på en trend när de skapade Jula-club hösten 

2011. Nord förklarar att trenden med lojalitetsprogram bland annat kan ha en förklaring i 

att företag sedan tidigare haft en strategi för att få människor att handla mer, exempelvis 

genom någon form av kreditkort. Hon tror att många företag har utvecklat sin strategi med 

dessa kort och kommit in på ett utveckla mer sofistikerade lojalitetsprogram. Liu (2007) 

beskriver vikten av att företag har ett långsiktigt fokus på sina lojalitetsprogram. 

  

“I Julas historia har vi bara trott saker som; det här borde sälja och kunderna vill nog ha 

det här och jag har sagt att vi ska inte tro, vi ska veta.” 

(Hällgren 7/5-2013) 

  

Hällgren menar att Jula traditionellt sett köpt in produkter utan att veta vad kunderna 

efterfrågat, de har trott sig veta vad kunderna vill ha. Genom sitt lojalitetsprogram Jula-

club menar Hällgren att Jula nu istället kommer veta vad kunderna efterfrågar. Evans et al. 

(1996) påpekar att marknadsförare bör vara kundorienterade och ta reda på och sälja 

produkter som konsumenter känner en mening till, istället för att sälja produkter som 
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företaget tror konsumenter kommer köpa. Vidare förklarar Hällgren vikten av att ha en 

uttalad strategi med sitt lojalitetsprogram. Hon förklarar att Jula gjorde ett rejält förarbete 

innan projektet drog igång och betonar att det var väldigt viktigt att få med sig hela 

organisationen i projektet. Att ha med sig ledningen, inköpsavdelningen, kundtjänst, 

marknadsavdelningen, varuhusen och övriga avdelningar är enligt Hällgren en förutsättning 

för att lyckas med sitt lojalitetsprogram. Downing & Uncles (1997) menar att alldeles för 

många organisationer implementerar lojalitetsprogram för snabbt, utan att reflektera över 

en genomtänkt strategi. Elinder (1993) instämmer och menar att det är viktigt för företag 

att förstå att lojalitetsprogrammet kommer påverka organisationen under lång tid och Liu 

(2007) förklarar att det kan ta lång tid innan lojalitetsprogram visar sig vara lönsamma. 

Hällgren förklarar vidare att Julas mål med Jula-club är att få tillgång till mer detaljerad 

information om sina kunder för att kunna rikta sina erbjudanden mot mindre segment i ett 

senare skede. Hon nämner att det som kunderna efterfrågar i Malmö per automatik inte är 

detsamma i Örnsköldsvik. 

  

Lojalitetsprogram är en viktig del i organisationers CRM-arbete och Liu (2007) menar att 

ett lojalitetsprogram i huvudsak har till uppgift att öka kunders lojalitet till företaget genom 

skräddarsydda erbjudanden. Vidare förklarar Hällgren vikten av Jula-club som ett 

strategiskt verktyg, där hon nämner att det Jula lär sig av informationen från kunderna ska 

kunna användas i hela organisationen.  

  

Fredriksson framhåller från ett varuhusperspektiv att han tycker det är viktigt att 

organisationen lyckas hitta slagkraftiga Club-erbjudanden. Han menar att det ska kännas att 

det är ett rejält exklusivt erbjudande för kunderna som är medlemmar i Jula-club, något 

som även Gullander (f) framhåller när han säger att han tycker det ibland krävs en 

extrainsats från Julas håll med jämna mellanrum för att bli påmind att man som kund är en 

del av Jula-club. Furinto et al. (2009) menar att belöningar är viktigt i kundinriktade 

lojalitetsprogram, men att endast monetära belöningar riskerar bli slentrianmässiga. Istället 

kan belöningar vara att få förtur till produkter och tjänster. Gullander (f) menar att han vill 

känna fördelarna att vara medlem och bli påmind om det oftare och tydligare. Dock 

påpekar han samtidigt att han inte känt så i någon kundklubb än. Gullander (f) och 
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Bengtsson (f) utvecklar vidare att de inte tror lojalitetsprogram ökar deras besöksfrekvens 

hos Jula. De menar att behovet och tillgängligheten styr valet av leverantör, samtidigt som 

de förklarar att bonusen de får via sitt Club-kort snarare är något de ser som en extra fördel. 

Bengtsson (f) tycker Jula-club ligger externt när han ska få en känsla kring varumärket 

Jula. Han förklarar vidare att det är Julavaruhuset och personalen han möter som ger 

honom en känsla och då tycker han Club-kortet än så länge ligger utanför denna känsla. 

Hans resonemang styrks av Omar et al. (2010) som menar att det är skillnad på att vara 

lojal till själva lojalitetsprogrammet och till varuhuset, där det senare är målet för företag 

som skaffar lojalitetsprogram. Benavent (2006) förklarar att det är annat än 

lojalitetsprogrammet som utgör valet av butik. Parametrar som komfort, utbud och närhet 

är avgörande vid valet av butik. Lavado (f) däremot tror att om en kund står inför en 

inköpssituation och väljer mellan flera olika leverantörer är det större chans att kunden 

väljer att gå dit han har ett klubbkort. 

  

Vikten av att hålla Jula-club vid liv är något som Fredriksson betonar. Han drar en parallell 

till sig själv där han beskriver hur han för några år sedan skaffade ett MedMera-kort som 

han knappt har använt sedan dess. Det finns ingenting som är lockande med att använda 

det, tycker han. Han beskriver även att han skaffat många kort av olika slag, som sedan 

glöms bort i plånboken. Därför påpekar han vikten av att Jula-clubavdelningen hittar 

attraktiva erbjudanden, men också skapar andra aktiviteter som gör att medlemmarna 

känner att kundklubben är vid liv. Gullander (f) stödjer Fredrikssons resonemang om att det 

är viktigt att hålla Club-kortet vid liv och menar att ICA är duktiga på att specificera på 

kvittot hur mycket rabatt ICA-kortet genererar på varje köp. Evans et al. (2008) har samma 

resonemang och förklarar att när kunden ser på kvittot hur mycket kunden sparar ges 

bidrag till den psykologiska processen och förtroendet för företaget ökar. 

  

Lavado (f) anser att det sällan kommunicerarnas vad som är fördelarna med att vara 

medlem i ett lojalitetsprogram. Att bli bättre på att kommunicera de fördelar som finns med 

medlemskapet är något som även Gullander (f) tycker är viktigt Jula arbetar med. Han 

anser att det är viktigt att personalen i varuhuset verkligen pratar med kunden och berättar 

vilka fördelar som finns i medlemskapet. Påminnelser och innovationer menar Gullander 
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(f) är viktigt för att hålla Jula-club vid liv där han bland annat uttrycker en önskan om att 

Jula ska anslutna sig till Flat-Wallet som är en applikation till mobiltelefoner där kunden 

kan lägga in sina kundklubbar virtuellt och slipper använda sig av de fysiska plastkorten. 

Han får medhåll av Bengtsson (f) och Hagstedt (f) som menar att det är viktigt att förenkla 

för kunden. 

  

Det framgår i både empirin och teorin att det finns en trend i att starta lojalitetsprogram. 

Företag kopierar varandras idéer utan att ha förstå nyttan av lojalitetsprogrammen. Hällgren 

säger att Jula-club föranleddes av ett långt förarbete då Jula tidigare arbetat efter filosofin 

att de trott sig veta vad kunderna efterfrågar utan underlag. Hon menar att tack vare 

uppkomsten av Jula-club kommer de få tillgång till information så att de ska veta vad 

kunderna vill ha och inte tro. Där ser vi en koppling till teorin där Downing & Uncles 

(1997) påpekar vikten av en tydlig strategi före implementering av lojalitetsprogram. 

  

Det visar på att Jula-club främst är uppbyggt kring erbjudanden och rabatter men att 

fokusgruppen efterfrågar andra värden. Furinto et al. (2009) belyser att kundklubbar bör 

bestå av mer än monetära erbjudanden då de har en tendens att bli slentrianmässiga. Teorin 

säger också att det är viktigt att hålla lojalitetsprogram vid liv och således ser vi en 

koppling till fokusgruppens resonemang som menar att det är viktigt med innovationer. 

Fokusgruppen menar att det inte är lojalitetsprogram som gör kunder lojala, det är snarare 

personalen i varuhusen och varumärket Jula som skapar lojalitet. De påpekar dock att om 

de har flera alternativa affärer att välja mellan kan kundklubben vara avgörande för vilken 

affär de väljer. I resonemanget kan vi tyda en koppling till teorin som menar att målet för 

företag bör vara att få kunderna lojala mot butiken. Vi ser således tendenser till att 

lojalitetsprogram bör ses ett av flera verktyg till att skapa kundlojalitet.  
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4.4 Attityder och beteende 

4.4.1 Beteendemässig lojalitet 

Godson (2009) påpekar att lojalitet som bygger på monetära erbjudanden inte är tillräckligt 

äkta och inte innehåller tillräckligt mycket av kundens involvering och tankar. Han menar 

vidare att kritiken mot lojalitetsprogrammen ofta ligger i att företagen köper kundernas 

lojalitet. Hagstedt (f) menar att det främst är bättre priser och erbjudanden som avgör om 

man som kund går med i ett lojalitetsprogram. Fredriksson tror att bonusen är den främsta 

orsaken till att kunderna väljer att gå med. Även Gustavsson tror att det är rabatterna som 

får kunderna att gå med, men att även VIP-dagarna kan vara lockande. Hon förklarar att 

Jula visar uppskattning till sina lojala kunder genom att anordna VIP-dagar där de ger en 

viss procent på ett köp och sänker priset på en mängd varor. Hon hoppas det leder till att 

kunderna känner att de får någonting för att de är med. Bengtsson (f) och Gullander (f) 

menar att anledningen till att de gick med i Jula-club främst var för att de ofta besöker 

varuhuset i Kalmar och de kände att det i längden kunde löna sig att vara medlem. 

Bengtsson (f) säger att när han ändå handlar kan han passa på att dra nytta av fördelarna 

med kortet. Även Lavado (f) och Hagstedt (f) skaffade kortet med anledning av 

förmånerna. De berättar att de fick tio procents rabatt vid ett specifikt köptillfälle vilket 

fällde avgörandet. Lavado (f) säger även att han gillar varuhuset i Kalmar och Jula som 

varumärke och att det också kan ha legat till grund för hans beslut. Gunnarsson (f) berättar 

att hennes familj varit medlemmar i Jula-club (tidigare Jula-kortet) sedan butiken öppnade i 

Kalmar och hon förklarar att den främsta anledningen till att de gick med var möjligheten 

till kreditköp. Bengtsson (f) säger sig ha svårt att tro det var någon lojalitetskänsla som fick 

honom att gå med i Jula-club men säger sig ha fått en bättre känsla till varumärket Jula 

efter det att han gick med. Dock inte i den utsträckningen att han skulle köra förbi en 

liknande butik för att ta sig till Jula och handla. Vidare tycker han att Jula bör ge något 

exklusivt till de som är medlemmar, han tror att det skulle göra det mer attraktivt att gå 

med. Han utvecklar sitt resonemang med att påpeka att han tycker Jula-clubmedlemmarna 

borde få förtur till vissa produkter. På så sätt menar han att en mer exklusiv känsla kan 

komma fram. 
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Hällgren tror att Jula i den första fasen av Jula-club främst rekryterade de redan trogna 

kunderna. Gustavsson tycker sig dock se att de fått många nya lojala kunder med hjälp av 

Jula-club, men hon betonar samtidigt att hon inte har någon statistik på det. Även 

Fredriksson och Nord tycker sig se en större skara återkommande kunder sedan Jula-club 

infördes. 

  

Hällgren tror att uppkomsten av Jula-club ökat kundernas besöksfrekvens i varuhusen. 

Fredriksson och Nord håller med om att besöksfrekvensen tycks ha ökat hos vissa kunder. 

Nord säger att hon märker av en skillnad i att det är allt fler kunder som visar sitt Jula-club 

kort vid betalning i kassan. Söderlund (2001) beskriver att beteendemässig lojalitet mäts 

genom olika beteendedimensioner. Han beskriver att företag kan välja att mäta hur länge en 

kund varit kund hos företaget eller hur frekvent en kund handlar vissa produkter. 

Fredriksson menar att det är svårt att se om besöksfrekvensen ökat på grund av att fler har 

blivit medlemmar i Jula-club eller om det finns andra faktorer som påverkat 

besöksfrekvensen. Hällgren påpekar att besöksfrekvensen kan ha ökat tack vare de nya 

erbjudandena och bonuscheckarna som Jula-club skickar ut. Hon tror att det nu är mer 

lockande för kunder att komma till butiken eftersom Jula kan förmedla bättre och mer 

personliga erbjudanden. Hon menar att bonuschecken kan ses som ett incitament för 

kunder att besöka varuhuset. Furinto et al. (2009) menar att erbjudanden inte ska vara det 

som primärt styr kunderna att återkomma men Kumar (2008) förklarar att de flesta 

lojalitetsprogrammen som finns idag är menat att belöna beteendemässig lojalitet, det vill 

säga hur mycket kunderna handlar för. Både Gustavsson och Hällgren har sett att det inte är 

alla utskickade bonuscheckar som utnyttjas av kunderna och de menar att en förklaring till 

det kan vara att erbjudanden inte passar alla kunder. Hällgren förklarar att Jula samlar in 

information om kundernas besöksfrekvens och köpmönster. Hon menar att de kan använda 

sig av kunskap och information om kunden för att kunna dra slutsatser och sätta in rätt 

åtgärder för att få kunden att återkomma. Hagstedt (f) tror att kundklubbar överlag bidrar 

till att han som kund besöker företaget mer än om han inte skulle vara medlem. Lavado (f) 

är inne på samma spår och påpekar att det kan uppstå situationer när en kund har ett flertal 

företag att välja mellan när man ska köpa en produkt. Valet av företag kan då mycket 

möjligt falla på det företaget kunden har ett kundkort hos. Han tror även att bemötandet i 
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varuhusen och klubbkortet går hand i hand. Han menar att kunden antagligen inte hade 

blivit medlem i ett lojalitetsprogram om bemötandet i varuhuset inte var bra. 

  

Vi kan tyda att lojalitetsprogrammen idag är uppbyggda på rabatter och erbjudanden vilket 

ses som den största anledningen till att kunder väljer att ansluta till programmen. Teorin ser 

problem med kundklubbar som enbart är uppbyggda på monetära erbjudanden och hävdar 

att det inte är det som primärt ska styra kunden att vilja återkomma till butiken. I empirin 

finns det tendenser till att andra värden än monetära efterfrågas, där en känsla av 

exklusivitet genom att exempelvis få förtur på produkter efterfrågas. Således tolkar vi det 

som att de monetära erbjudandena i längden blir slentrianmässiga och att kunderna därmed 

efterfrågar andra värden för att känna sig speciella genom sitt medlemskap i Jula-club. 

  

4.4.2 Attitydmässig lojalitet 

  

”Vi har ingen speciell strategi för att få våra kunder att bli attitydmässigt lojala, men visst 

är det något alla jobbar för. Det är ändå det som kommer att betala våra löner i 

slutändan.” 

(Hällgren 7/5-13) 

  

Hällgren förklarar att det inte finns någon tydligt strategi som Jula arbetar med för att ändra 

kunders attityder till varumärket, men hon påpekar samtidigt att allt arbete som görs mot 

kunderna påverkar deras attityder. Kotler (1999) menar att allt som förmedlas från 

företaget bidrar till vilken image företaget har. Det påverkar även kundernas attityder 

gentemot företaget. Hällgren förklarar att kundernas attityder mot Jula exempelvis kan 

påverkas av ombyggnader av varuhusen till ett nyare koncept eller bemötandet i varuhusen. 

Hon förklarar också att vissa delar inom Jula troligtvis aldrig kommer försvinna då de 

bidrar till företagets identitet, som exempelvis Jula-katalogen som utkommer två gånger 

om året och har funnits sedan företaget grundades. Hon antyder också att Jula arbetar 

mycket med att bygga sitt varumärke i allt dem gör, allt från att sprida ett gott rykte till att 

göra bra PR-material. Allt arbete med varumärkesbyggande förklarar hon kan vara en 

faktor i att försöka ändra kundernas attityder mot Jula. Dlacic & Zabkar (2012) menar att 
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företag även måste arbeta med sin image i sitt varumärkesbyggande, och nämner att företag 

bör investera i kundrelationer och engagemang från personalens sida för att skapa lojalitet. 

 

Godson (2009) menar att attitydmässig lojalitet är baserad på kundernas immateriella och 

emotionella tankar till skillnad från beteendemässig lojalitet som är uppmätt i repeterade 

köp. Vidare beskriver han att attitydmässig lojalitet är enklare att utveckla för företag som 

fysiskt möter sina kunder på daglig basis. Känslan av att vara en del av företaget lyfter 

Lavado (f) fram som en möjlig orsak till att vissa går med, där även Gunnarsson (f) 

instämmer och menar att inbjudningarna till VIP-kvällar ger en känsla av att vara utvald 

och speciell för företaget. Fredriksson nämner att varuhuset i Jönköping brukar anordna 

tävlingar för de som har ett medlemskap i Jula-club för att kunna påverka kunden att få 

bättre attityder gentemot Jula som varumärke. Särskilda marknadsföringsaktiviteter kan 

enligt Kumar (2008) odla attitydmässig lojalitet där målet är att skapa utvecklingsbara 

relationer mellan företaget och dess kunder. Fredriksson förklarar vidare att dessa VIP-

kvällar är ett bra läge för Jula att värva in nya kunder i lojalitetsprogrammet i och med 

utlottningar och tävlingar. Det är något som kan trigga kunder att få igång en god 

ryktesspridning kring Jula menar han. 

  

Gummesson (2008) skriver att det finns företag som arbetar med miljöfrågor för att höja 

sin image och framstå som goda medborgare, för att kunderna efterfrågar det. Han 

förklarar också att det finns företag som jobbar med det för att de förstår miljöproblemen 

och för att deras kunder kräver det. Hällgren förklarar vidare att hon tycker Jula kan bli 

bättre på att kommunicera vad företaget jobbar med, på många olika plan. Hon nämner 

Julas CSR-arbete som något hon tycker bör kunna få mer utrymme i kommunikationen 

med kunderna. Hällgren nämner även Jula-andan, som för tillfället är ett internt begrepp 

som något hon tycker bör kunna kommuniceras bättre. Jula-andan handlar om att Jula ska 

vara folkliga och ärliga genom alla processer i företaget. Hällgren menar vidare att Jula-

club skulle kunna användas som en kanal där Jula får ut budskap likt dessa. Dlacic & 

Zabkar (2012) menar att företag genom sina aktiviteter bör förmedla en känsla av rättvisa 

och mervärde till sina kunder. Bengtsson (f) tror att Jula kan få igång ett samtal bland 

kunder och i vissa fall ändra kundernas attityd gentemot Jula genom att trycka på hur 
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mycket pengar man kan spara genom medlemskapet. Det som går att mäta, pengar och 

köpfrekvenser, är enligt Hällgren viktigt för Jula att ha uppsikt över men hon menar att det 

tenderar till att kunderna värdesätter andra värden runtomkring allt mer. Hon menar att Jula 

aldrig kommer komma ifrån att pris och produkt är en stor del i kundernas beslutsfattande, 

men hon tycker att kunderna ska kunna känna vad Jula ägnar sig åt mer. Bengtsson (f) är 

inne på samma spår när han säger att det är produkten som kostar pengar och det är 

personalen i butiken som förmedlar en känsla kring Jula.  Han betonar att dessa aspekter 

aldrig går att bortse från när ett företag ska få sina kunder mer lojala. Gullander (f) tycker 

det känns som att Jula har en viss själ när han besöker varuhusen. När han jämför med 

vissa konkurrenter som han uttrycker som fasanfulla och själslösa håller han Jula högt som 

ett företag som verkar jobba med sin identitet och inte enbart med pris och produkt. Han 

uttrycker det dock snarare som en känsla än en relation han har till Jula. Även Bengtsson 

(f) tycker han känner sig hemma när han besöker ett Julavaruhus och nämner personalen 

och bemötandet i varuhusen som avgörande faktorer för om han blir lojal till ett företag 

eller inte. 

  

Det framgår i både empirin och teorin att allt som sägs och görs från företagets sida 

påverkar kundernas bild av företaget. För att ändra kundernas attityder bör företaget 

förmedla en bild av rättvisa och mervärde. I empirin nämner Hällgren att kunderna bör få 

känna mer vad Jula gör. Hon nämner bland annat CSR-arbetet som något kunderna bör få 

ta del av. Genom detta resonemang betyder det att företag via marknadsföringsaktiviteter 

och då framförallt lojalitetsprogram skulle kunna ändra kunders attityder genom att 

förmedla andra värden än monetära. Således ser vi en koppling till Kumar (2008) som 

menar att attitydmässig lojalitet går att odla. Fokusgruppen nämner att känslan att tillhöra 

företaget kan vara en bidragande orsak att kunder väljer att ansluta till lojalitetsprogram, 

men betonar dock att det är produkterna och personalen som främst bidrar till lojalitet och 

känslan kring varumärket. Således tolkar vi att det är många faktorer som tillsammans 

bidrar till att skapa lojala kunder. 
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4.5 Sammanfattning av empirisk data och analys 

Relationer 

Empirin lyfter fram att en relation mellan ett företag och en kund skapas när kunden får 

kontakt med företag på vilken plattform som helst. Det poängteras även att en dialog 

mellan ett företag och kund är en av den viktigaste delen i relationsskapande då en dialog 

stärker relationen på ett djupare plan. För att öppna upp möjlighet till relationsskapande 

lyfter empirin fram bemötande i varuhusen som en viktig faktor, då de menar att 

bemötandet är något som påverkar kunder i stor grad. Ett bra bemötande är också något 

som kan leda till en positiv ryktesspridning via word of mouth, vilken de flesta i empirin 

framhåller. Vidare påpekar de att djupa relationer uppkommer genom visat engagemang 

från företagets personal där det gäller att skapa ett förtroende i relationen. Engagemanget 

kan visas genom att få kunder att bli aktiva medaktörer och ständigt förmedla ett positivt 

budskap från företagets sida till kunden. Empirin lyfter också fram att dåliga relationer kan 

skapas utan det personliga mötet. Det kan ske genom att det uppdagas att företaget har 

dåliga arbetsförhållanden eller slarvar med miljöarbetet. 

 

Kundlojalitet 

Begreppet top of mind är något empirin lyfter fram som en förklaring på begreppet 

kundlojalitet. Med top of mind menas att kunderna ska ha ett specifikt företag i åtanke då 

de ska inhandla produkter som ingår i det specifika företagets erbjudande. Empirin 

framhåller att man är lojal om man avser att handla fler gånger på ett ställe än andra men 

framhåller att lojalitetsprogram inte medför lojalitet utan det är snarare en upplevd 

totalkvalitet där bemötande i varuhusen och kvalitet på produkterna lyfts fram.        

 

Lojalitetsprogram med fokus på Jula-club 

Lojalitetsprogram är främst uppbyggt kring erbjudanden och rabatter, men i empirin 

efterfrågas det andra värden. Det framkommer att det är viktigt att hålla 

lojalitetsprogrammet vid liv genom innovationer och att inte låta lojalitetsprogrammets 

erbjudanden bli för slentrianmässiga. I empirin framkommer det att lojalitetsprogram inte 

gör kunder lojala utan att det snarare är personalen och varumärket som framhäver 



57 

 

lojaliteten. Dock kan lojalitetsprogrammet avgöra kundernas val av butik om ett 

medlemskap redan finns där.     

 

Attityder och beteende 

Det är många faktorer som påverkar kundernas attityder till ett företag. Bemötandet från 

personalen i varuhusen, och produkternas kvalitet lyfts fram som primära. Från Julas sida 

lyfts det fram att kunderna bör få ta del mer av vad företaget ägnar sig åt. CSR-arbetet och 

företagets interna image nämns som intressanta att lyfta fram för att ändra kundernas 

attityder mot företaget. Känslan av att tillhöra företaget lyfts av kunderna fram som en 

faktor som kan påverka kundlojaliteten. Det lyfts fram att anledningen till att gå med i 

lojalitetsprogram oftast är monetära erbjudanden. 
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5. SLUTSATSER 

I kommande kapitel besvarar vi forskningsfrågan: Hur kan detaljhandelsföretag använda 

lojalitetsprogram för att främja lojalitet och hur kan den ökas? Vi besvarar frågan utifrån 

den empiri och teori vi använt oss av. Till sist ger vi rekommendationer för praktisk 

tillämpning och förslag till vidare forskning på området. 

 

5.1 Svar på forskningsfrågan 

 

Hur kan detaljhandelsföretag använda lojalitetsprogram för att främja lojalitet och hur 

kan den ökas? 

 

Resultatet av vår studie visar att lojalitetsprogram kan användas som ett verktyg för att 

bygga kundlojalitet genom att det möjliggör för företag att få tillgång till en bred 

kunddatabas med detaljerad information om kunderna som är medlemmar. 

Informationsutbytet är en dialog där kundens köpmönster representerar kundens intressen 

och behov. I och med att kunden lämnar köpinformation kan företag genom 

lojalitetsprogram skapa kundspecifika erbjudanden som fångar kundens intresse att 

återkomma. Vår studie visar att innan uppkomsten av Jula-club utvecklades Julas sortiment 

utefter vad de trodde att kunderna efterfrågade. Med hjälp av köphistorik som registreras 

via lojalitetsprogrammet har nu Jula möjlighet att forma sortimentet utefter vad kunderna 

faktiskt efterfrågar. 

 

Ytterligare ett resultat pekar på att lojalitetsprogram skapar beteendemässig lojalitet främst 

genom monetära erbjudanden. Det har framkommit i studien att anledningen till att kunder 

ansluter sig till Jula-club främst beror på monetära orsaker. Vidare har det framkommit att 

lojalitetsprogram som bygger på erbjudanden och bonusar enbart bidrar till att ändra 

kundernas beteende och inte påverkar kundernas attityder gentemot ett företag. Studien har 

visat att lojalitet som enbart är uppbyggd kring monetära erbjudanden inte är sann, 

eftersom kundernas intresse främst ligger i företagets erbjudanden och bonussystem.  
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Figur 1: Hur lojalitetsprogram kan främja kundlojalitet. Källa: Egen. 

 

Har ett detaljhandelsföretag för avsikt att öka kundernas lojalitet och skapa sann 

kundlojalitet genom lojalitetsprogram har det i studien framkommit att det krävs en 

involvering av kundernas emotionella känslor. Modellen ovan visar att en kombination av 

beteende och attitydmässiga faktorer tillsammans ökar chansen till sann kundlojalitet. 

Studien har visat att sann kundlojalitet skapas genom en upplevd totalkvalitet. En 

kombination av erbjudanden och företagets image genom bland annat kvaliteten på 

produkterna och bemötandet i varuhusen upplevs tillsammans skapa totalkvalitet. Utifrån 

studien och resonemanget ovan kan lojalitetsprogram genom att innehålla aktiviteter som 

stimulerar både kundernas beteende och attityder bidra till sann kundlojalitet. I företags 

strävan efter att skapa sann kundlojalitet ska lojalitetsprogram ses som ett av flera verktyg.  
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Under studien har vi identifierat tre begrepp som tillsammans bildar vår definition av en 

sant lojal kund, vilka är: top of mind, besöksfrekvens och word of mouth. 

 

 Top of mind: Kunden har ett specifikt företag i åtanke inför varje inköpssituation 

som täcks in i det aktuella företagets erbjudande. Det kan dock förekomma 

situationer då kunden inte kan vara lojal, men en kund som har ett specifikt företag i 

top of mind avser vara lojal så ofta det går. 

 Besöksfrekvens: Kundens besöksfrekvens ökar genom en kombination av företagets 

erbjudanden och kundens vilja att utföra återkommande köphändelser. 

 Word of mouth: Kunden är en reklampelare utåt genom att tala positivt om företaget 

och dess produkter och tjänster till andra.   

 

5.2 Rekommendationer 

Nedan beskrivs rekommendationer för praktisk tillämpning med utgångspunkt från Figur:1. 

 

Image 

Vår studie har visat att lojalitetsprogram måste erbjuda mer än vad som görs i dagsläget för 

att kundlojalitet ska utvecklas. Företagets image är en avgörande faktor för att kunder ska 

ansluta sig till lojalitetsprogram eller inte där exempelvis personalens bemötande spelar en 

viktig roll. En kund som blir illa bemött vid kontakt med ett specifikt företag känner 

motstånd mot att ansluta sig till företagets lojalitetsprogram, oavsett erbjudande. 

  

Det har framkommit i vår studie att Jula har ett utvecklat CSR-arbete som i dagsläget 

endast kommuniceras internt. Vi anser att företag bör kommunicera sitt CSR-arbete 

externt, då kunderna kan komma känna välbehag genom att handla godkända produkter 

som har en begränsad miljöpåverkan och inte är tillverkade under missförhållanden. Vi 

rekommenderar att titta på andra företag som arbetar tillsammans med 

välgörenhetsorganisationer där företaget exempelvis kan donera viss summa för varje 

värvad medlem, vilket kan kommuniceras ut till kunderna och användas för att attrahera 

nya att gå med i lojalitetsprogrammet. 
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Känslor 

En viktig faktor för relationsskapande genom lojalitetsprogram är att företaget lyckas 

förmedla känslor. Från ett kundperspektiv handlar det om att känna exklusivitet via förtur 

till specifika erbjudanden, VIP-status eller att vara en del av företaget. Företag bör också 

förmedla känslor till sina kunder via sin identitet, där det i vår studie framkommit att Jula 

arbetar efter något de kallar Jula-andan som innebär att Jula är folkligt och ärligt i allt de 

gör. 

  

Engagemang 

Det har framkommit att engagemang är viktigt både från kundernas men också företagets 

sida. Från företagets sida handlar det om att få kunderna engagerade genom ständig 

påminnelse om lojalitetsprogrammet och dess fördelar. Engagemang från företagets sida 

handlar även om att vara i framkant när det gäller innovationer och tekniska lösningar för 

att inte riskera att lojalitetsprogrammet antar en slentrianmässig karaktär. För att få 

engagerade kunder ska företag möjliggöra interaktion och uppmuntra till 

förbättringsförslag. 

  

Erbjudanden 

Bonus, kampanjer och rabatter är och kommer troligtvis förbli en primär del av 

lojalitetsprogram, framförallt när företag ska värva nya kunder. I studien har vi dock sett att 

det efterfrågas mer attraktiva och innovativa erbjudanden. Eftersom många 

lojalitetsprogram är lika varandra i utformningen av bonussystem där kunderna oftast får en 

check hemskickad när de handlat för en viss summa, bör nytänkande och kreativa idéer 

vara att föredra vid utformningen av lojalitetsprogram. 

  

5.3 Förslag till framtida forskning 

Vi har utgått från ett kund- och företagsperspektiv hos en aktör inom detaljhandeln. För 

vidare forskning vore det intressant att undersöka hur lätt kundlojalitet kan störas och 

jämföra flera konkurrerande lojalitetsprogram med varandra. Om lojalitet är lätt att störa, 

varför ska då företag satsa mångmiljonbelopp på att starta och underhålla dessa program? 
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Bilaga 1 – Intervjuguide JULA AB 

 

Introduktion 

 Presentation och bakgrund av respondenten 

 Position i företaget 

Lojalitetsprogram 

 Varför skaffade Jula ett lojalitetsprogram? (Frågan ställdes på huvudkontoret i skara) 

 Hur ser du på uppkomsten av Jula-club? (Frågan ställdes på varuhuset i Jönköping och 

Kalmar) 

 Kundernas drivkraft att gå med? 

 Vem går med? 

  Påverkan på lojaliteten? 

Kundlojalitet 

 Vad är kundlojalitet?  

 Hur definierar Jula en lojal kund? 

 Bidrar Jula-club till att kunderna blir sant lojala? 

 Hur lätt är kundlojalitet att störa? 

 Gynnar Jula-club främst helt nya kunder eller gamla kunder? 

Relationsskapande 

 När har ni en relation med kunden? 

 Betydelsen av bra kundrelationer 

 Underhålla/behålla kundrelationer 

 Bra och dåliga relationer 

Attityder och beteende 

 Har Jula-club ökat kundernas besöksfrekvens? 

 Strategi för att påverka kunden att bli sant lojal? 

 Hur sker kontakten med kunder som är medlemmar i Jula-club 
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Bilaga 2 – Intervjuguide fokusgrupp 

 

Introduktion 

 Presentation av respondenter 

 Namn och ålder 

Öppningsfrågor 

 Hur länge har ni varit medlemmar i Jula-club 

 Varför gick ni med? 

Lojalitetsprogram  

 Hur ser ni på uppkomsten av Jula-club? 

 Kunders drivkraft att gå med? 

 Vem går med? 

 Påverkan på lojalitet? 

Kundlojalitet 

 Vad är kundlojalitet? 

 När är en kund lojal mot ett företag? 

 Tror ni att Jula-club bidrar till att kunder blir sant lojala? 

 Hur lätt är kundlojalitet att störa? 

Relationsskapande 

 När anser ni som kunder att ni har en relation med ett företag? 

 Betydelsen av bra kundrelationer 

 Fördel med djupare relationer till företag? 

 Underhålla/behålla relationer 

Attityder och beteende 

 Har Jula-club ökat er besöksfrekvens? 

 Fördelar med Jula-club 

 Word-of-mouth 

 Hur sker kontakten ifrån Jula?  

 Hur ofta sker kontakten? 

 Hur vill ni bli kontaktade av Jula 
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Bilaga 3 - Figurförteckning 

 

   Figur 1: Hur lojalitetsprogram kan främja kundlojalitet. Källa: Egen. 
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