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Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som ställt upp med att bli intervjuade under denna 

process och som på ett eller annat sätt hjälpt oss i arbetets utformning. Tack till vår 

kontaktperson på Pixmania som hjälpt oss förstå deras synvinkel, respondent 1 som 

givit oss en bättre förståelse för hur kundklubbar ses ur ett företagsperspektiv och också 

till våra tre konsumenter som ställde upp och gav deras personliga åsikter om ämnet. Vi 

får heller inte glömma alla som svarade på vår enkät som lades ut på sociala medier.  

 

Tack även till våra handledare och examinator som väglett oss och gett 

förbättringsförslag under hela processen och till våra opponenter som gett oss många 

bra förslag och konstruktiv kritik. 

 

Slutligen vill vi också rikta ett stort tack till våra vänner och familjer som varit med 

under processen och som stundom fått hamna lite i skuggan men som ändå funnits och 

stöttat. 

 

Tack! 

 

Genève och Newcastle den 5 juni 2014 

 

 

 

 

--------------------------------- ----------------------------- 

Anneli Nilsson Lamoureux Louise Vikström 
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SAMMANFATTNING   

Nyckelord: kundklubbar, kundlojalitet, e-handel, relationsmarknadsföring 

Bakgrund: Kundklubbar inom e-handeln är ett relativt nytt begrepp om man bortser 

från de företag som bedriver handel i flera kanaler. Det kan förklara att få studier har 

genomförts som beskriver kundklubbar i renodlade e-handelsföretag i Sverige. Att 

studera konsumenternas syn på vad de anser vara viktiga faktorer för dem att bli 

medlemmar är ett sätt att bättre anpassa kundklubbarna efter konsumenternas önskemål. 

Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva dagens kundklubbar inom e-handeln samt att 

undersöka vilka kritiska faktorer som lockar de svenska internetkunderna att bli 

medlemmar. 

Metod: En abduktiv forskningsmetod användes där intervjuer och enkäter varvades 

med teoretiska idéer. Fallföretaget Pixmania hjälpte till att få en förankring av 

verkligheten 

Teori: Referensramen innehåller teorier om e-handel, kundlojalitet, kundklubbar och 

relationsmarknadsföring. 

Empiri: Här presenterades information från en kontaktperson från Pixmania och en 

respondent som jobbar som konsult på ett CRM-företag. En enkät och tre 

telefonintervjuer gjordes med vanliga konsumenter som kontaktades via sociala medier.  

Analys: Analysen har genomförts genom att koppla samman teori med den empiriska 

delen för att på så sätt evaluera hur Pixmanias kundklubb och e-kundklubbar i allmänhet 

står sig. De kritiska faktorer som urskilts diskuteras också.  

Slutsats: Analysen utmynnar i att flera nyckelfaktorer har kunnat identifieras som alla 

har speciellt inflytande på kundens val att bli kundklubbsmedlemmar eller inte. De 

kritiska faktorer som identifierats är: information och kommunikation, incitament, 

nätverk, teknik, komplexa system, olika nivåer i kundklubben, inträdesavgift, 

tidsfördröjda förmåner samt konfidentialitet. 

Förslag till fortsatt forskning: Idéer till framtida forskning skulle kunna inrikta sig 

mot att studera e-kundklubbar inom specifika branscher mer ingående då köpfrekvensen 

inom olika branscher kan se olika ut. Nya typer av kundklubbssamarbeten är också 

något som borde undersökas vidare då det börjar dyka upp innovativa typer av 

bonussystem som exempelvis Refunder, fidMe, fidall, Google Wallet och 

Members.com, bara för att nämna några. Dessa är speciellt intressanta då det har visat 

sig att konsumenterna är medlemmar i ett stort antal kundklubbar och ibland har svårt 

att hålla reda på alla. Denna nya typ av kundklubbar med multikort och kombinerade 

belöningssystem låter konsumenten ha allt på samma ställe. Det skulle även vara 

intressant att studera om det finns skillnader i hur kunden ser på kundklubbar beroende 

på om det rör sig om lojala eller icke-lojala kunder. 
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ABSTRACT 

Keywords: Loyalty program, customer loyalty, customer clubs, relationship marketing 

Context: The concept of loyalty programs in e-commerce is fairly new if you do not 

include multi-channel companies. This may explain why few studies have been 

conducted that describes loyalty programs in pure e-commerce companies in Sweden. 

By studying consumer views on what they consider being important elements for them 

to become members is a way to better adjust loyalty programs to what consumers 

appreciate. 

Purpose: The aim of this paper is to describe the customer clubs of today within the e-

business and evaluate what factors makes Swedish customers become members of a 

loyalty program. 

Method: An abductive reasoning was being used for this paper. Interviews and surveys 

were combined with theoretical ideas. Pixmania was used as the study’s case company.  

Theory: The theoretical framework for this paper was e-business, customer loyalty, 

customer clubs and relationship marketing. 

Empirical results: A presentation of information from a contact at Pixmania and from 

a CRM-consultant. One survey and three interviews over the phone were held with 

usual customers.  

Analysis: In this chapter theory and empirical information was linked together to 

evaluate how Pixmanias customer club and other e-loyalty programs are. Critical factors 

that are distinguished are also discussed.  

Conclusions: The analysis leads to the identification of a number of key factors, all 

with special influence on customer's choice to become a member or not of the loyalty 

program. The critical factors identified are: information and communication, incentives, 

network, technology, complex systems, different levels, entry fee, time-delayed 

benefits, and confidentiality. 

Suggestions for further research: New types of affiliate loyalty programs are entering 

the e-business scene such as Refunder, fidMe, Fidall, Google Wallet and Members.com, 

just to name a few. Further research of these would be interesting since it has been 

shown that consumers are members of a large number of different loyalty programs and 

sometimes have trouble keeping track of them. This new type of multicard reward 

systems allows the consumer to have everything in one place. Another interesting 

research would be to study if there is a relationship in consumer pereceptions of loyaly 

programs between loyal and non-loyal customers. 
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1. Introduktion 

 

I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till problemformuleringen och syftet som i 

sin tur leder fram till forskningsfrågan. Det ges en kortfattad presentation av 

fallföretaget som skall undersökas för att hämta ett empiriskt underlag att bygga analys 

och slutsats kring.  

 

1.1 Bakgrund 

E-handeln i Sverige har de senaste åren ökat och svenskarna handlar i större 

utsträckning på Internet. E-handeln i Sverige ökade med 17 procent under 2013 och 

omsatte 37 miljarder kronor. Det kan jämföras med detaljhandeln i sin helhet vars 

försäljning ökade med 1,9 procent under helåret. E-handelns tillväxt 2013 är den 

kraftigaste sedan 2007. Bortsett ifrån dagligvaruhandeln utgör e-handeln 10 procent av 

omsättningen av den totala detaljhandeln i Sverige. (HUI Research 2014) 

 

Hemelektronik stärkte under 2013 sin position som den främsta branschen i svensk e-

handel. Tillväxten var mycket stark under första halvåret men mattades sedan något. 

Försäljningen av hemelektronik över Internet för helåret ökade dock med hela 15 

procent totalt. (HUI Research 2014) 

 

Kundklubbar och lojalitetsprogram har funnits sedan lång tid tillbaka. De tidigaste 

kundklubbarna startade i USA i slutet av 1800-talet och bestod av häften där kunder 

kunde samla på stämplar eller märken som kunderna senare kunde byta in mot varor 

från en katalog. På 1970-talet tog utvecklingen fart i samband med avregleringen av 

flygbranschen då alla flygföretagen skapade sina egna bonusprogram (Paul Laherty,  

2012). Lojalitetsprogram blev då ett av de mest framgångsrika marknads-

föringsverktygen. På 1980-talet började även andra branscher utveckla lojalitets-

marknadsföring (Duffy, 1998). Enligt Veilleux och Oddie (2003) befinner sig 

kundklubbarna fortfarande bara i vaggan och de framför att utvecklingen kommer att gå 

mycket snabbt framåt med dagens moderna teknik. Mobila kundklubbar är en trend som 

kommer mer och mer. De hävdar också att företagen har mycket att vinna på att 

samarbeta mellan olika branscher för att kunna erbjuda kunderna extra mervärde när de 
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vill använda sig av sina kundklubbs-fördelar. För företagen innebär detta att de får 

tillgång till en ännu större mängd data om kunderna och deras behov vilket gör att de 

har möjlighet att utforma mer personligt riktade erbjudanden. Detta öppnar dörrarna för 

internetföretagen som därmed har möjlighet att enkelt och effektivt kunna kommunicera 

med kunderna. Kundklubbarna förvandlas till en mötesplats mellan kund och säljare 

som annars kan saknas. (Veilleux & Oddie, 2003) 

 

Enligt Kapferer (2008) är det många internetföretag som fokuserar fullt ut att gå med 

vinst under uppstartsperioden och därför läggs det ofta mycket pengar på annonsering 

för att få en initial uppmärksamhet. Annonseringen bidrar oftast till att nyfikna personer 

klickar sig in på webbsidan av nyfikenhet, vilket i slutändan sällan leder till köp. 

Kapferer hävdar även att Internet idag är ett bra verktyg att uppfylla individuella behov 

men att många kunder inte kan relatera till produkter och företag på internet på samma 

sätt som i detaljhandeln då en fysisk dimension saknas.  

 

Det är därför intressant att undersöka vad som kan fånga just internetkundens intresse 

och locka denne att bli medlem i en kundklubb på Internet. Det kan tänkas att orsakerna 

till medlemskap skiljer sig åt jämfört med en kundklubb i den traditionella 

detaljhandeln. I en butik kan kunden erbjudas medlemskap i kassan i samband med köp 

och försäljaren kan berätta om medlemsfördelarna vilket bidrar till en direkt och 

personlig interaktion vilket inte sker på Internet. 

 

1.2 Problemdiskussion 

En genomgång visar att merparten studier och litteratur utgår från företagens perspektiv 

och därför är det intressant att undersöka lojalitet utifrån kundernas perspektiv för att få 

en uppfattning om vad som gör dem lojala. Med hjälp av denna undersökning kommer 

kundernas uppfattning om kundklubbar analyseras. 

 

Söderlund (2001) menar att många företag generellt sett har haft bristande kunskaper 

om varför vissa kunder ständigt återkommer medan andra enbart handlar en enda gång. 

Vidare framför Söderlund att företag i dagens samhälle är utsatta för stenhård 

konkurrens, och en lojal kund kan snabbt bli illojal om missnöje uppstår. 
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Åsikterna om lojalitetsprogram är många och olika. En av företagens målsättningar med 

hänsyn till kundklubbar är att på ett positivt och lönsamt sätt ändra på kundens 

köpbeteende. Men vissa forskare har uttryckt tvivel när det gäller effektiviteten av 

lojalitetsprogrammen när det gäller att ändra kundens köpbeteende då de ibland anses 

vara för dyra att underhålla och starta upp. (Benavent et Crié, 2000) 

 

Dagligvarukedjan Willys genomförde en undersökning under 2013 om kundklubbar i 

Sverige och de kom fram till att de flesta svenskar är med i en kundklubb och att 6 av 

10 är med i fler kundklubbar i dag än vad de var för fem år sedan. Konsumenter har 

idag plånboken full av olika klubbkort och kuponger vilket kan leda till att det blir svårt 

att överblicka de olika fördelarna som erbjuds. Konsumenten missar lätt bra 

erbjudanden och kundklubbarna riskerar att förfalla i glömska. (Willys, 2013) 

 

Lojalitetsprogrammen kräver ofta många anställda och blir ofta dyra att administrera. 

Söderlund (2002) hävdar att det har varit väldigt svårt för forskare att visa att ett 

kundprogram i sig verkligen ökar kundens lojalitet. Söderlund framför att det finns en 

misstanke om att de kunder som är medlemmar i viss mån redan var lojala kunder innan 

de gick med i programmet och den lojalitetsskapande uppgiften fyller därmed ingen 

funktion. 

 

Turner (2013) menar att det är näringsidkaren som går med störst vinning när det gäller 

lojalitetsprogram och att kunderna inte får något egentligt utbyte av att vara med. Även 

Butcher (2009) höjer ett varningens finger när det gäller kundlojalitetsprogrammen då 

han hävdar att fel förmåner inte ger större mervärde för konsumenten utan tvärtemot 

kan upplevas negativt av kunderna. Benavent och Meyer-Waarden (2013) yrkar på att 

företag borde se över hur deras kundlojalitetsprogram ser ut, uppdatera dem för att 

bättre anpassa dem efter kundens önskemål och behov men också efter den snabba 

utvecklingen av e-handeln och kundernas kommunikationsvanor.  

 

I en intervju i Sveriges Radio (2002) nämner Söderlund att han anser att många 

lojalitetsprogram är felaktigt konstruerade, med billiga bonusgåvor istället för att ge 

kunderna vad de allra flesta vill ha - lägre priser från början. 
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Den existerande mångfalden av kundklubbar motiverar en systematiskt beskrivning av 

densamma. En sådan beskrivning möjliggör även en analys med hänsyn till om det 

existerande utbudet av kundklubbar verkligen motsvarar vad kunderna önskar av 

kundklubbar eller inte. Då kundklubbarna ofta innebär dyra investeringar från 

företagens sida är det också desto viktigare för företagen att verkligen veta vad 

kunderna vill ha i utbyte mot sin lojalitet samt förstå varför de går med i kundklubbar. 

Då vår kunskap är ofullständig kan det tänkas att det saknas en aktuell beskrivning av 

dagens kundklubbar inom e-handeln och vetskap om vilka kritiska faktorer som lockar 

de svenska internetkunderna att bli medlemmar. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva dagens kundklubbar inom e-handeln och undersöka 

vilka kritiska faktorer som lockar de svenska internetkunderna att bli medlemmar. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

Utifrån bakgrunden och problemdiskussionen har följande två problem utkristalliserats: 

 

 Hur kan dagens kundklubbar beskrivas? 

 

  Vilka kritiska faktorer motiverar den svenska kunden att bli medlem i en 

kundklubb på Internet?  

 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen riktar in sig på e-handelsbranschen där konkurrensen om kunderna är mycket 

hög och där kundlojaliteten kan anses vara extra viktig. E-handelsföretaget Pixmania 

används som fallstudie för att se vad branschen kan göra för att få bättre kundlojalitet på 

sin svenska marknad. Andra e-företags kundklubbar; Nelly, Bubbleroom, CDon, 

Discshop och Svenskt Kosttillskott har också beskrivits i arbetet. 

 

Arbetet har avgränsningar när det gäller: 
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 Ekonomiska aspekter – den ekonomiska lönsamheten tas inte upp vid 

undersökningen av hur den optimala kundklubben ska se ut.  

 

 Geografisk aspekt – Fokus ligger på konsumenter i Sverige då undersökningen 

annars riskerar att bli för omfattande. Därmed tas inte hänsyn till kulturella 

aspekter då dessa annars kan påverka kundens uppfattning av nyttan med 

kundklubbar. 

 

 Undersökningen är utifrån ett konsumentperspektiv för att få en utpräglad bild 

av konsumenternas uppfattningar. 

 

1.6 Studiens upplägg 

I teoridelen visas relevanta teorier som hänvisar till syftet och forskningsfrågorna. 

Under empirikapitlet samlades, för forskningsfrågan, relevant primär- och sekundärdata 

in som senare tillsammans med teorierna analyserades. Med hänsyn till 

forskningsfrågorna sammanfattas analysen i slutsatsen. 

 

1.7 Definitioner av centrala begrepp 

CRM - (customer relationship management, crm) (kundvårdssystem) - program som 

företag använder för att behålla befintliga kunder och göra dem nöjda. Viktigt i sådana 

system är möjligheter att kartlägga kunderna och dela in dem i grupper, så att man kan 

sälja rätt sak till rätt person på rätt sätt. (Computer Sweden Språkwebb, uå)  

 

Pure Players – eller pure-play - e-handlare som bara är närvarande på nätet (Computer 

Sweden Språkwebb, uå)  

 

Bricks-and-clicks - traditionella postorderföretag (bricks - tegelhus) och andra 

detaljhandelsföretag som även säljer via webben (clicks). (Computer Sweden 

Språkwebb, uå)  

 

B2C - business to consumer - elektronisk handel mellan företag och konsument. 

 

Bricks-and-mortar - tegelkåk - företag som har riktiga butiker som man kan besöka 

och handla i (till skillnad från företag som bara säljer via webben); även gamla 
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postorderföretag från tiden före webben. Förkortas ibland bam. Se även clicks-and-

mortar. (Computer Sweden Språkwebb, uå)  

 

Clicks-and-mortar - företag som både säljer via webben och i vanliga butiker. 

Uttrycket anspelar på bricks-and-mortar. (Computer Sweden Språkwebb, uå)  

 

Distanshandel - Det övergripande begreppet där en kund beställer en vara för 

hemleverans utan att besöka en fysisk butik. Innefattar alltså både postorder och e-

handel. (Viskan, uå)  

 

Mobila kundklubbar – Kommunikationen sker via mobiltelefon, främst via SMS. 

(Wikipedia, 2011) 

 

Multi-channel, eller omni-channel vilket är ett vidare sett att se på multi-channel, 

handlar om att nå kunder och erbjuda det de vill ha, när de vill ha det via den kanalen de 

föredrar. Det innefattar en samlad ansats kring kanalintegration för att maximera 

kundens upplevelse i alla tillgängliga kanaler såsom mobila enheter, datorer, fysiska 

butiker, e-butiker, e-marknadsplatser, TV, radio och email. (Manifact, 2014)  

 

Supply chain management Begrepp som rör leveranskedjan, eller materialflödet 

genom företaget. Genom att effektivisera kedjan kan företaget sänka kostnader och 

minska varulager. Bland annat kan detta åstadkommas genom att teckna ramavtal med 

underleverantörer. Källa Dokumera (uå)  

 

Word of mouth - Ryktesmarknadsföring, det vill säga man försöker få människor prata 

om produkten och genom ”mun till mun” metoden sprids ryktet om produkten och driva 

upp försäljningen. (Lyckblom, uå) 
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2. Metodik 

Studien genomfördes i fem steg, där det första steget var att ha intervjuer med två 

personer med specialistkunskap inom området. Med hjälp av deras svar kunde lämpliga 

teorier letas upp som sedan låg till grund för en enkät som vidare följdes upp med 

intervjuer av konsumenter. Därefter sammanfördes den insamlade empirin med 

teorierna för att kunna svara på forskningsfrågan i analys och slutsats. 

 

2.1 Forskningsansats 

Det finns tre olika ansatser som har till uppgift att förklara samband mellan teori och 

empiri; induktion, deduktion och abduktion. (Bryman & Bell, 2005). 

 

2.1.1 Induktion  

Inom en induktiv ansats behandlas den insamlade empirin av forskaren som sedan leder 

till att forskaren skapar nya teorier. De nya teorierna kommer ifrån erfarenheter av 

verkligheten som utmynnar i slutsatser och resultat för forskningen. Oftast kopplas den 

induktiva ansatsen ihop med en kvalitativ forskningsmetod. (Bryman & Bell, 2011). I 

den induktiva ansatsen förklaras något genom att utgå från en mängd enskilda fall och 

utifrån dem hittar ett generellt samband. Patel och Davidson (1994) beskriver induktion 

som att forskaren sägs följa upptäckandets väg och enligt Graziano & Raulin (2012) 

innebär induktion att forskaren går från ett visst fenomen till en mer allmän syn. 

 

2.1.2 Deduktion 

Vid en deduktiv ansats appliceras generella teorier på speciella fall (Rienecker och 

Jorgensen, 2002). Med en deduktiv ansats kopplar forskaren ihop insamlad data med 

teorier, begrepp och modeller. Den lämnar mindre utrymme för tolkning- och urvalsfel 

vilket genererar ett resultat utan onödiga begränsningar och gör det enklare att validera 

resultatet och uppfylla syftet (Bryman och Bell, 2011). En deduktiv ansats går från det 

generella till det speciella i motsats till den induktiva som skapar en hypotes utifrån en 

viss data. (Reinecker och Jorgensen, 2002). 

 

2.1.3 Abduktion 

Alvesson & Sköldberg (2008) förklarar att abduktion innebär att utifrån insamlad empiri 

går det att finna vissa teoretiska mönster som bidrar till att förklara de mönster som 
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hittats i empirin. Abduktion kan därför beskrivas vara en blandning mellan deduktion 

och induktion. Patel och Davidson (2011) beskriver den abduktiva ansatsen som en 

kombination induktion och abduktion.  

 

2.1.4 Val av forskningsansats 

Då den framtagna empirin tillsammans med litteraturen ämnar förklara kundklubbar 

samt föreslå alternativa tillvägagångssätt för e-företags kundklubbar tillämpar 

undersökningen en kombination av induktion och deduktion. Frågeformuläret och 

intervjuguiden utvecklades med hjälp av teorier från litteraturen och därav den 

deduktiva ansatsen. Eftersom nya teorier utvecklats efter att ha arbetat med uppsatsen 

kan en induktiv ansats skönjas.  Arbetsmetoden kan därmed sägas ha stöd av det som 

Patel och Davidson (2011) framställer som abduktiv ansats. 

 

2.2 Forskningsmetodik 

Det talas om två olika forskningsmetoder; kvalitativ och kvantitativ. (Bryman & Bell, 

2011). 

 

2.2.1 Kvalitativ metod 

Enligt Holme & Solvang (1997) lämpar sig en kvalitativ metod för undersökningar som 

eftersträvar rättvisande information om ett fåtal objekt. Bryman och Bell (2011) 

fortsätter med att beskriva den kvalitativa metoden med att den har för avsikt att förstå 

och förklara varför en specifik sak sker. Holme & Solvang (1997) menar också att den 

kvalitativa metoden är lämplig för undersökningar som vill ta reda på folks egna 

uppfattningar om en situation. Det primära är därför inte att göra exakta mätningar eller 

samla in kvantifierad data då störst vikt sätts på ordet och åsikter. De vanligaste 

tillvägagångssätten att samla in data är genom observationer och intervjuer av olika 

slag. (Holme & Solvang, 1997) 

 

2.2.2 Kvantitativ metod 

Den kvantitativa metoden bygger på mätningar och kvantifiering av insamlad data. 

Avsikten är att förklara samband mellan olika företeelser samt att klargöra omfattningen 

av dessa. De vanligaste tillvägagångssätten vid insamling av kvantitativ data är enkäter 

och strukturerade intervjuer, det vill säga intervjuer där det inte ges utrymme till vidare 

frågor. (Bryman & Bell, 2011). 
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2.2.3 Val av metod 

Då intervjuer är främsta källan till empiriinsamling tillämpas bäst den kvalitativa 

metoden på detta arbete. Respondenten ges möjligheten att utveckla sina svar och 

behöver inte hållas inom en viss ram. På grund av öppna svar och eventuella följdfrågor 

från författarnas sida blir tolkningsmöjligheterna större, vilket också gör det omöjligt att 

exakt mäta svaren från de olika respondenterna likvärdigt. 

 

2.3 Fallstudie 

Enligt Denscombe (2009) utmärker fallstudier sig av att de endast inriktar sig på en 

enda eller ett fåtal undersökningsenheter. Principen är att när studien riktas mot en eller 

få enskilda enheter istället för mot ett brett spektrum går det att få en djupare förståelse 

av en komplex situation som inte skulle uppdagats om exempelvis en kvantitativ 

undersökning hade använts.  

 

I det här arbetet användes en fallstudie. Först genomfördes kvalitativa intervjuer med 

respondent 2 som jobbar på Pixmania och med respondent 1 som jobbar med att 

utveckla kundklubbar till företag, som syftade till att få nödvändig information om 

dagens kundklubbar, hur de fungerar och hur företagen tror att de kommer att utveckla 

sig i framtiden. Sedan har en konsumentinriktad enkätstudie på gjorts på 

surveymonkey.com som sedan distribuerats via olika sociala nätverkssajter och per e-

post. Slutligen har tre kvalitativa telefondjupintervjuer med konsumenter kompletterat 

arbetet. 

 

Tillvägagångssättet valdes för att först samla in relevant data och information som skall 

ge en djupare förståelse och kunskap för problemområdet. På så sätt får författarna dels 

en förbättrad insikt om företagets målsättning med kundklubben och hjälp att utforma 

frågeformuläret till undersökningen. Författarna ville vara så bra förberedda som 

möjligt innan de bestämde sig för vilka frågor som var relevanta att ställa till 

konsumenterna och som syftar till att besvara uppsatsen problemställningar.  Det ansågs 

även som värdefullt att känna till företagens förhållningssätt till kundklubbar för att 

kunna föra en intressant diskussion och analys trots att det är kundernas perspektiv som 

undersöks.  
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2.3.1 Val av fallföretag 

I denna undersökning har valet blivit att göra en fallstudie och utgå ifrån ett 

Internetföretag, Pixmania, för att undersöka hur deras kundklubb kan förbättras. 

Pixmania är ett naturligt val eftersom en av författarna, Anneli Lamoureux, arbetar på 

företaget som översättare på frilansbasis sedan 2008. Författarna har därmed enkelt 

tillgång till nyckelpersoner och fakta angående företaget och redan en god kunskap om 

deras utbud och kunder. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

En kombination av olika intervjuer och en elektronisk enkät med öppna svarsalternativ 

valdes för att samla in data för studien. 

 

2.4.1 Intervju 

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 

karaktären hos något. Standardiseringen är så gott som alltid lägre än vid en kvantitativ 

undersökning. Detta innebär att frågorna är av öppen natur med utrymme för 

respondenten att svara med egna ord. Intervjun kan vidare vara mer eller mindre 

strukturerad beroende på om frågorna sälls i en bestämd ordning eller ej. (Patel och 

Davidson 2011) 

 

Vid en fallstudie är intervjuerna riktade direkt mot ämnet och forskningens 

frågeställningar. Svaren har ett direkt samband med forskningen och det ökar kunskapen 

om ämnet. Problem som kan uppstå är att frågorna är vilseledande eller att respondenten 

ger de svar de tror uppskattas av intervjuaren. (Yin, 2009) 

 

Denscombe (2009) förklarar vikten av att som intervjuare hålla låg profil och inte visa 

sina personliga åsikter då det kan göra att svaren blir mindre tillförlitliga. Han tillägger 

arr intervjuaren även bör tänka på hur denna presenterar sig själv för att undvika att 

driva iväg respondenten.  

 

Gillham (2008) menar att den halvstrukturerade intervjun är den viktigaste typen av en 

forskningsintervju då den rymmer både en flexibel och en strukturerad samtalsform 

vilka samverkar till att intervjun får god kvalité. Samtalet kan då bestå av öppna frågor 

och samtalet kan flyta ut i den riktning som intervjupersonen själv vill. Den kvalitativa 
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intervjun sätter höga krav på att forskaren inte lyfter citat som pekar i en förutbestämd 

riktning och som kan gynna en viss slutsats. (Gillham, 2008) 

 

2.4.2 Genomförande 

För att bilda en bättre uppfattning om hur de aktuella kundklubbarna ser ut idag inom e-

handeln ville författarna börja med att intervjua några nyckelpersoner inom området. 

Först kontaktades respondent 2, kontaktperson på fallföretaget Pixmania som arbetar 

med frågor som rör deras kundklubb. En annan respondent som arbetar i ett 

konsultföretag med att utforma kundklubbar kontaktades och ställde upp på en intervju 

var respondent 1. Med hjälp av intervjuer med respondent 1 och respondent 2 var det 

enklare att bilda en uppfattning om hur de ser på kundklubbarnas framtida utveckling 

och hur de själva har tänkt anpassa sina program efter kundernas önskemål och behov. 

På grund av stora avstånd skedde dessa intervjuer via telefon och per e-post.  

 

För dessa två intervjuer valdes en halvstrukturerad intervju där förslag till frågor som 

handlade om kundklubbar ställdes. (se bilaga 1 och 2) På så sätt finns möjligheten att 

justera och ändra frågorna under intervjuns gång om det skulle vara nödvändigt att 

anpassa frågorna efter respondenterna. För intervjun med Pixmania som skedde via e-

post hade frågeformulär framarbetats med mycket öppna frågor.  Den första intervjun 

som ägde rum var med respondent 1 där den mesta information som samlades in var om 

kundklubbens historia och om hur företag i allmänhet arbetar med kundklubbar samt 

deras brister och styrkor. Det ledde till att frågor till Pixmania kunde utvecklades och 

dessa handlade framförallt om Pixmanias kundklubb och deras tankar kring 

kundklubbar.  

 

Intervjuerna kompletterades sedan med tre kvalitativa intervjuer per telefon för att 

kompensera för den icke-personliga delen med webbenkäterna som gjordes mellan 

dessa olika intervjutyperna och som beskrivs senare under stycke 2.4.4. Personerna i 

denna intervju utgjordes av konsumenter som brukar handla på Internet. Med en 

halvstrukturerad intervjuteknik har respondenterna bättre kunnat ge uttryck för vad de 

verkligen tycker om kundklubbar med sina egna ord. En intervjuguide (se bilaga 3) 

utformades av öppen karaktär där frågorna ställdes i den ordning som föll sig mest 

lämpligt. De öppna frågorna gav respondenten bättre möjlighet att svara fritt och vi 

kunde sedan enkelt ställa fler följdfrågor och be respondenterna att förklara sig lite mer 
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utförligt. Vissa av frågorna behövde dock utformas i en mer bestämd form beroende på 

karaktär. Efter att intervjuerna genomförts transkriberades svaren för att på ett enklare 

sätt kunna urskilja vad som är viktigt för forskningsfrågan. Forskningsfrågan har sedan 

legat till grund för vilka delar av intervjuerna som varit viktig att ta med. 

Sekundärkällorna har även de valts ut av åtanke till teori och intervjuer. Genom att göra 

telefonintervjuerna efter att de flesta enkätsvaren kommit in har möjligheten funnits att 

se om författarna har missat att ställa några frågor och därmed ges chansen att 

komplettera ytterligare. 

 

Svårigheter som upplevdes var att på förhand veta vad respondenten känner till om 

ämnet och hur mycket information som behövs ges för att klargöra. Med risk av att 

respondenternas svar kan påverkas om de känner till de teorier som använts i studien har 

de inte fått tagit del av den.  

 

Samtliga har i studien benämnts som respondent 1,2,3,4 och 5 för att undvika att avslöja 

deras egentliga namn. Både på inrådan från några av respondenterna och då ansågs det 

mest rättvist att anonymisera alla. 

 

2.4.3 Tekniska hjälpmedel 

Merriam (1998) menar att anteckningar vid intervjutillfället är för bristfälligt och kan 

ifrågasättas då forskaren kanske inte hinner anteckna allt som sägs. Under 

telefonintervjuerna har samtalen spelats in som sedan blivit transkriberade till text.  

 

Louise Vikström skötte intervjun med respondent 1 på egen hand då det dels hade blivit 

mer komplicerat att ordna en video/telefonkonferens och risken för tekniska problem 

och dålig ljudkvalitet hade ökat. Anneli Lamoureux skötte kontakten med Pixmania och 

gjorde översättningarna mellan franska och svenska. Lamoureux höll sedan vidare två 

telefonintervjuer med konsumenter och Vikström en. Var och en transkriberade sedan 

materialet. En fördel med att skriva ut materialet själv är att det är lättare att reda ut 

otydligheter vid dålig ljudkvalitet men nackdelen är att det är mycket tidskrävande.  

 

2.4.4 Uppkomna problem 

Det var svårare än vad som först trotts att kunna ställa frågor till Pixmania. Författarna 

fick först klartecken av respondent 2 på Pixmania att det skulle gå bra att göra en 



 

 

 
13 

telefonintervju med henne men fick senare besked om att på grund av tidsbrist föredrog 

hon att svara via e-post. När hon fått frågorna svarade hon däremot att många av de 

ställda frågorna var av konfidentiell natur och svåra för henne att svara på. Pixmania har 

helt nyligen sålts av brittiska Dixons Retail till tyska Mutares (december 2013) och 

detta har inneburit stora strukturella förändringar på alla avdelningarna vilket kan 

förklara varför företaget för tillfället inte vill gå ut med för mycket information. 

Respondent 2 svarade senare på cirka hälften av frågorna och på alla de som inte var 

konfidentiella. I intervjuguiden (bilaga 2) har därför bara frågorna 14–22 kunnat 

besvaras. Med hjälp av ytterligare information från Pixmanias hemsida och diverse 

utskick till kundklubbens medlemmar har dock en tillräckligt tydlig bild av klubbens 

funktion kunnat göras. 

 

2.4.5 Enkätstudie  

Författarna har valt att använda sig av en elektronisk enkät med öppna svarsalternativ 

för konsumentundersökningen. Det är ett snabbt och relativt enkelt sätt att skapa 

användarvänliga enkäter som snabbt når ut till många respondenter. Det finns flera olika 

företag på nätet som erbjuder enkätverktyg. Några av dem som undersöktes var 

enkät.se, surveygizmo och surveymonkey. Till slut föll valet att använda gratisversionen 

av enkätverktyget surveymonkey (www.surveymonkey.com) som hade en enkel layout 

där det går att bläddra mellan sidorna. Detta var ett enkelt sätt att distribuera 

frågeformuläret som passade författarna utmärkt eftersom båda befann sig utomlands 

när enkäten skulle göras.  

 

Några av fördelarna med enkätstudier av detta slag är att respondenterna känner sig 

tryggare gällande sin anonymitet vilket förhoppningsvis har minskat risken av ”socialt 

acceptabla” svar (Østbye et al. 2004). En annan fördel är att det är enkelt att distribuera 

enkäterna, enkelt att samla in svaren som samlas i en databas när respondenten svarar. 

Det går även att göra enklare tabeller, diagram och filtreringar i gratisprogrammet av 

surveymonkey. 

 

2.4.6 Utformning av enkäten 

Utifrån den induktiva delen av forskningsansatsen togs så öppna frågor fram som 

möjligt för att kunna gå ”upptäckandets väg” såsom Patel och Davidson (2004) beskrev 

det tidigare och på så sätt få fram viktiga faktorer. Den deduktiva delen av arbetet har 
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bestått av att respondenternas svar sedan jämförts och kopplats ihop med litteraturen för 

att bekräfta, alternativt dementera ett samband mellan de båda. Olika vetenskapliga 

artiklar och litteratur som redan finns inom ämnet och som handlar om kundklubbar och 

lojalitet ligger till grund för utformningen av frågeformuläret.  

 

När den kvalitativa enkäten utformades tänkte författarna dels över hur frågorna skulle 

ordnas och därför följdes Patels och Davidsons råd (2011) att enkäten bör inledas och 

avslutas med neutrala frågor och däremellan frågor som rör enkätens syfte. Däremot har 

författarna medvetet valt att ibland ha flera delfrågor i samma fråga även om detta är 

någonting som generellt sett inte rekommenderas (Gillham, 2008). Anledningen till 

detta är att gratisversionen av Surveymonkey är begränsad till maximalt tio frågor och 

fler frågor än så behövdes. Att vi ändå valde SurveyMonkey var att vi inte hade många 

andra alternativ då ingen av oss befann sig i Sverige för att kunna dela ut enkäterna på 

annat sätt och detta föreföll vara den enklaste och mest effektiva lösningen för att hålla 

undersökningen inom rimliga kotnader.  

 

Det är ett stort arbete med att utforma frågorna så att de inte kan missförstås. Strävan 

var att utforma frågorna så enkelt och rakt på sak som möjligt och lämnade avsiktligt 

fritt rum för respondenterna att svara så utförligt som de vill/kan. 

 

I en behovsundersökning, som i det här fallet där författarna ville undersöka framtida 

behov, kan det vara svårt att ställa de rätta frågorna eftersom situationen kan förändras. 

Enligt Bylund & Lille (1991) är det bättre att ställa frågor om hur det fungerar i dag än 

hypotetiska framtidsfrågor vilket har försökts att tänka på när utformningen av frågorna 

gjorts. Enkäten finns i sin helhet i bilaga 4. 

 

2.4.7 Utskick av enkät 

E-postenkät är en enkät som skickas elektroniskt via Internet. Här kan enkäten inbäddas 

direkt i e-posten eller medskickad som en bilaga. Problemen med denna metod är att det 

inte finns listor med e-postadresser att tillgå på samma sätt som exempelvis 

telefonnummer. (Werner, P., 2000). Eftersom Facebook och LinkedIn är två bra sätt att 

nå ut till många olika personer valdes dessa till att distribuera enkäten istället för att 

skicka runt via e-mail där utbudet till vilka som kan skickas till är mer begränsat. 
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Länken var aktiv mellan 2014-03-31 och 2014-04-30 då det bedömdes som rimligt att 

inga fler svar skulle komma in. 

 

2.4.8 Källor 

Undersökningens resultat baserades på en kombination av primärdata, sekundärdata och 

sekundärkällor. Primärdata är data som författarna själva har samlat in just för denna 

undersökning. Sekundärdata är uppgifter som redan existerar och som någon annan 

samlat in. En nackdel med alla sorters sekundärdata är att de har samlats in av andra 

utredare med andra syften än den aktuella undersökningen (Kumar et al. 1999). 

Sekundärdata bygger på primära källor och bygger på eller kritiserar ursprungliga 

primärdata. Samtidigt har även sekundärkällor använts för att komplettera analysen av 

de empiriska resultaten. 

 

Sekundärkällor har använts i form av tidigare undersökningar och teorier baserade på 

relationsmarknadsföring och kundklubbar, forskningsrapporter, offentlig statistik och 

aktuella tidningsartiklar. Internet har använts för att undersöka e-handelsföretag i 

Sverige som har någon form av kundklubb och hur denna i så fall är utformad. Genom 

att undersöka en stor mängd e-handelsföretags hemsidor har författarna gjort en enkel 

kartläggning av hur dessa fungerar. Som primärdata i denna undersökning har först och 

främst kvalitativa intervjuer med konsumenter i Sverige använts. 

 

2.5 Urval 

Studien inriktade sig på icke-slumpmässigt urval och för att nå respondenterna valdes 

snöbollsurval och bekvämlighetsurval som urvalsmetod. Nyckelpersoner på 

fallföretaget Pixmania har valts ut och det skickades även ut en förfrågan till ett flertal 

olika CRM-konsulter och det föll sig så att respondent 1 var den enda som svarade 

positivt.  

 

Det finns tre olika typer av icke-sannolikhetsurval; bekvämlighetsurval, snöbollsurval 

och kvoturval. Bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer ut personer som finns 

tillgängliga. Ett snöbollsurval innebär att först ha kontakt med ett par respondenter och 

sedan använda dessa till att få kontakt med ytterligare personer. Till sist finns 

kvoturvalet där personer delas upp i olika kategorier och sedan väljs de personer som 

passar in på de olika kategorierna ut (Bryman & Bell, 2005).  
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För konsumentundersökningens första stadie har ett snöbollsurval gjorts på sociala 

nätverkssajter där användarna i sin tur ombads att skicka vidare undersökningen. 

Anledningen till att detta gjorts är dels att det tidsmässigt var det enda sättet att klara av 

tidsfristen då båda författarna befinner sig utomlands den största delen av 

uppsatsskrivandet. Det är även ett sätt som kan öka svarsfrekvensen då det går snabbt 

att använda sig av snöbollseffekten för att skicka vidare och det kan betraktas som ett 

svar på den nya teknikutvecklingen. En annan fördel är att det är lättare att rekrytera. 

 

Datainsamling online skiljer sig på några viktiga punkter från traditionell datainsamling. 

Det är inte baserat på sannolikheten att vem som helst ska kunna bli utvald att medverka 

i undersökningen, så kallade slumpmässiga urval, utan bygger på frivillig medverkan.  

(Taylor, 2000) 

 

2.6 Perspektiv och personlig referensram 

Vi är alla olika individer med olika verklighetsuppfattning. Den personliga 

referensramen består av olika värderingar, kunskaper, normer, fördomar. I den här 

undersökningen kan det sägas att det skrivs ur ett delvis internt perspektiv då en av 

författarna, Anneli Lamoureux, har varit anställd på företaget Pixmania. Lamoureux har 

fortfarande en viss anknytning till företaget eftersom hon regelbundet arbetar som 

översättare på frilansbasis för Pixmania. Eftersom hon inte jobbat internt inom 

företaget, utan alltid arbetat hemifrån, har företaget inte färgat av sig allt för mycket. 

Till översättningsuppdragen hos Pixmania hör bland annat reklamkampanjer och 

nyhetsbrev. Detta har gett en del insikt i uppbyggnaden av programmet men då hon 

själv inte varit medlem eller varit i kontakt med medlemmar står hon relativt neutral 

inför kundklubben.   

 

När det gäller de personliga referensramarna hos författarna i övrigt ser det lite olika ut 

vilket kan vara en fördel då vi kanske tolkar och analyserar omvärlden på olika sätt. 

Båda är kvinnor men ur olika åldersgrupper, 44 år och 24 år gamla. Familjesituationerna 

ser olika ut då en har familj med tre barn och med ett långt yrkesliv bakom sig inom 

olika branscher (turism, bank och reklam) som dessutom varit bosatt i halva sitt liv i 

fransktalande länder såsom Kanada, Frankrike och Schweiz. Den andre lever utan barn 

och har ingen större arbetslivserfarenhet utan har mest studerat, både språk och 
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akademiska kurser, och bott på olika platser (inom och utanför Sverige) under kortare 

perioder. Dessa olika erfarenheter kan påverka hur författarna analyserar omvärlden och 

uppsatsämnet. En gemensam nämnare är dock att båda studerar marknadsföring vid 

Linnéuniversitetet. 

 

Det kan vara på sin plats att belysa författarnas förförståelse för ämnet då det är viktigt 

att förstå kopplingen mellan personliga intressen/kunskaper av ämnet och krav på en 

objektiv forskning. Författarna är medvetna om att resultat som framkommer under 

intervjuerna kan kullkasta tidigare kunskap. Denna medvetenhet begränsar att 

förförståelsen påverkar negativt på forskningens fokus och utestänger nya infallsvinklar 

eller alternativ och kritik. (Denscombe, 2009) 

 

Denscombe (2009) talar även om objektivitet som opartiskhet och fördomsfrihet. Även 

om Anneli Lamoureux arbetat för Pixmania under flera år har hon aldrig arbetat direkt 

med marknadsföringsfrågor och har därför inte några förutfattade meningar om 

huruvida Pixmanias kundprogram är bra eller inte. Det finns inte heller någon från 

Pixmanias sida som på något sätt har utövat påtryckningar på hur forskningen ska 

läggas upp eller på dess resultat så därför anses författarna både fria och opartiska. 

Författarna är även öppna och fördomsfria för resultaten som uppnåtts.  

 

2.7 Operationalisering 

Studiens har till uppgift att undersöka svenska e-handelsklubbars utformning och hur 

konsumenterna upplever dessa. Med hjälp av teorier på områdena 

lojalitetsmarknadsföring, kundklubbar, e-handel, relationsmarknadsföring, 

motivationsteori, sociala nätverk och teknologi i kundklubbar har olika teman använts 

för att ta fram olika frågor till kundenkät och intervjuer. 

 

Modellen nedan (fig.1) visar hur genomförandet sett ut där enkät och kvalitativa 

intervjuer hjälpt till att tematisera vad studien ska inrikta sig mot. Det i sin tur har 

påverkat vilken empiri som samlats in och vilka teorier som är lämpliga för att slutligen 

kunna analysera det insamlade materialet. 
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Figur 1. Tillvägagångssätt, metodbeskrivning, egen illustration 

 

2.7.1 Referensram 

Referensramen är en betydelsefull del i arbetet som lyfter fram de viktigaste bitarna i 

den preliminära litteraturstudien och hjälper till vid datainsamlingen liksom vid 

analysen av denna. (Yin, 1994). Då författarna inte direkt har funnit en applicerbar teori 

för undersökningsområdet har de skapat en teoretisk referensram utifrån flera olika 

utgångspunkter: 

 

 Relationsmarknadsföring 

 Lojalitetsteori 

 Kundklubbar och olika incitament 

 Motivation 

 Teknologi 
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2.7.2 Teoretisk tolkning av frågeformulären 

Enkäten och intervjufrågorna utformades efter att ha haft en inledande intervju med 

respondent 1 samt läst teorier. Svaren har sedan hjälpt till att slutgiltigt bestämma vilka 

teorier som skulle tas med och utifrån dessa kunde en analys göras. 

 

I enkäten ställs exempelvis frågan om hur respondenten läser nyhetsbreven eller sms:en 

som kundklubbarna skickar, hur de föredrar att bli kontaktade och vad som avgör om de 

öppnar det. I den teoretiska delen tas informationsbegreppet upp som en viktig del dels 

ur ett företagsperspektiv då Blomqvist et al. (2000) påpekar vikten av en bättre 

kommunikation med kunden men även ur kundens perspektiv då Lacey och Sneath 

(2006) poängterar vikten av att ge kundinformation på ett sådant sätt att kunder frivilligt 

vill uppge information om sig själva i utbyte mot förmåner för varje enskild kunds 

behov. Informationskonceptet går även in i begreppet relationsmarknadsföring eftersom 

information och kommunikation uppstår i de flesta relationer. Gummesson (1998) 

menar att relationsmarknadsföring lättare kan uppfylla en kunds personliga behov och 

önskemål vilket exempelvis kan ske genom personliga hälsningar och i detta specifika 

fallet genom personlig kommunikation. Jacobsen (2008) menar att internet har 

underlättat relationsskapandet då det är lättare att utforma anpassad information. 

 

Referensramen har genererat olika frågeställningar som operationaliserats enligt 

nedanstående tabell. Den kompletta enkäten/ intervjuguiden återfinns i bilaga 3 och 4. 

Teoretiskt område Tema (indikatorer) Operationalisering - 
fråga i 
enkäten/intervjuguiden 

E-handel 

Lojalitetsteori 

Inledande och avslutande 
allmänna frågor samt frågor 
som vill få igång en diskussion. 

Olika typer av kunder , 
stamkunder – Rautiainen 
(2005), Matthewson (2002) 

Studera i vilken 
utsträckning kunderna 
handlar på internet och 
är medlemmar i e-
klubbar och om deras 
medlemskort gör dem 
mer lojala.  

Studera kundernas 
tillvägagångssätt när de 
handlar på nätet 

F1 – F3+ F10 samt I1, I7, 
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I23 

Lojalitetsteori Användning av förmånerna 
samt samband mellan typ av 
belöning och belöningstillfälle 
– Zeidler (2009) 

Studera hur och när 
kunderna vill få sin 
belöning, om de utnyttjar 
förmånerna och när de 
använder dem  

Frågor: I2 + I3 + I15, I18, 
I19, I31 

Kundklubbar Öppen/sluten kundklubb, VIP-
klubb – Butscher (2000), 
Malmqvist (u.å), Fillero (2013) 

Studera om kunderna 
kan tänka sig att betala 
för att bli 
kundklubbsmedlem, vad 
de anser om VIP-
förmåner och olika nivåer 
i kundklubben. 
 
Frågor: F4 + I8 - I9, I24, 
I25 

Informationsbelöningar, 
kommunikation, 
relationsmarknadsföring 

Individuella förmåner, 
informationsbelöningar - 
Meyer-Waarden et al (2008), 

Skapa personliga relationer – 
Butscher (2000), Gummesson 
(2004) 

Ekonomiska och icke-
ekonomiska förmåner –
Butscher (2000), Blomqvist et 
al (1993), Dowling och Uncles 
(1997) 

Studera hur kunderna vill 
bli kontaktade av 
kundklubben, om de är 
intresserade av att 
kommunicera med 
företaget, hur 
informationen bör 
utformas samt feedback.  

Frågor: F6 + I4 + I16, I20, 
I32 

Teknologi i kundklubbar Mobil marknadsföring -
Persaud och Azhar (2012). 
 
Mobile social commerce och 
mobilappar- Maya (2012) 
 
Insamlad kundinformation- 
Lacey och Sneath (2006) 
 

Studera hur kunderna 
upplever olika tekniska 
hjälpmedel och 
innovationer som 
exempelvis mobilappar, 
mobilbetalning, cookies, 
geolokalisering 

Frågor: F9 + I11 -14, I27, 
I28, I29, I30 
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Olika typer av 
kundklubbar- 
Partnerbaserade 
kundprogram 

Externa partners – Butscher –
(2000) 
 
Affinitetsbaserade 
kundprogram med tredje part,  
Fillero (2013) 
 
Partnerbaseradekundprogram-
Fillero (2013), Butscher (2000) 

Studera om kunderna 
tycker att det är 
intressant med 
kundklubbsamarbeten, 
betalkortslösningar 

Frågor: F5 + I10, I26  

Incitament 
Motivationsteori 
 

Olika typer av fördelar - 
Gwinner et al (1998), Johnson 
(1998) 
 
Individuella förmåner-Meyer 
Warden (2008) 
 

Studera vilka förmåner 
som kunderna uppskattar 
mest och varför 
F7-F8 + I6, I22 

Sociala nätverk, word-of-
mouth 

Engagera kunderna i nätverk, 
Community-baserade 
kundklubbar, Fillero (2013), 
Åström (2012), Malmqvist 
(u.å) 

Studera om kunderna 
använder sig av nätverk 
för att sprida positiva 
rykten, ”gilla” på sociala 
nätverk 
Frågor: I5, I20-I21 

 

*Enkätfrågorna från Surveymonkey identifieras med ett ”F” och frågorna från 

intervjuguiden med ett “I” före numret. 

 

2.8 Analysmetod  

I litteraturen nämns tre olika strategier för analysering; grundad teori, analytisk 

induktion och narrativ analys. Insamling och analysering av data sker samtidigt i den 

grundade teorin. Med andra ord är det ett samspel mellan datainsamling, teori och 

analys. En analytisk induktion börjar med att forskaren framställer sin frågeställning. 

Därefter ger forskaren en antagande förklaring av forskningsfrågan för att sedan börja 

samla in data. Det kan hända att data som samlas in inte stämmer överens med 

hypotesen som därför måste formuleras om. I den narrativa analysen är utgångspunkten 

berättandet. Tidsföljden är viktig för händelseförloppet. Kopplingar görs sedan mellan 

en sekvens hämtat från det verkliga livet och helheten. Kvalitativa intervjuer kan ge 

förutsättningar till en narrativ analys. (Bryman & Bell, 2011) 
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2.8.1 Motivering av analysmetod 

Den empiriska insamling och de litteraturramar som använts är av berättande karaktär 

och eftersom vi genom de kvalitativa intervjuerna och relevanta teorierna vill svara på 

våra forskningsfrågor använder vi oss av en narrativ analysmetod. Med hjälp av 

intervjuer med respondent 1 och respondent 2 på Pixmania samt med 

enkätrespondenterna analyseras vad som motiverar till kundklubbar för e-företag samt 

hur kundklubbarna bör vara utformade för att uppfylla konsumenternas behov. 

Analysenheten är Pixmania som ligger till grund för forskningen av e-kundklubbar.  

 

2.9 Kriterier av forskningens resultat 

Vid både kvalitativa- och kvantitativa forskningsstudier är det viktigt att resultatet är 

rimligt och riktigt. Det finns två olika sätt som mäter detta; validitet och reliabilitet. 

(Merriam, 2011). Dessa båda begrepp har ursprungligen tagits fram för kvantitativa 

forskningsansatser men har även börjat användas vid kvalitativa forskningsansatser. 

 

I en kvalitativ studie arbetas det kontinuerligt med validitet och reliabilitet under hela 

arbetets gång till skillnad från den kvantitivt inriktade studien där det främst handlar om 

hur data samlas in. Validitet och reliabilitet i den kvalitativa studien syftar till att 

beskriva hur bra såväl datainsamling som den efterföljande analysen av data har 

fungerat. 

 

2.9.1 Validitet 

Graziano och Raulin (2012) beskriver validitet som att det som forskaren har tänkt 

undersöka verkligen är det som undersöks. Eftersom det är svårare att veta om data är 

korrekt eller inte vid en kvalitativ metod kan validitet bättre beskrivas som trovärdighet, 

det vill säga att resultatet ska vara trovärdigt (Denscombe, 2009). Enkelt sagt ska 

validiteten mäta det som är relevant för sammanhanget. 

 

Tillvägagångssättet för att bestämma en kvalitativ studies validitet är lite annorlunda 

jämfört med vid en kvantitativ ansats. Då alla kvalitativa studier är olika är det svårare 

att fastställa specifika regler för validitet. God validitet kan till exempel uppnås genom 

att använda sig av sin kunskap under hela arbetets gång och skaffa sig ett bra och 

tillräckligt stort underlag för att göra arbetet trovärdigt. Där bestäms exempelvis först 

om datainsamlingstekniken som valts ger den information som behövs för att undersöka 
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forskningsproblemet. För att göra detta kan bland annat utomstående personer som är 

väl insatta i problematiken ombedjas att uttala sig.  (Gunnarsson, 2010). 

 

Validitet kan delas in i två komponenter: intern validitet och extern validitet. Den 

interna validiteten består bland annat av en kommunikativ validitet som innebär att ha 

en utförlig metodbeskrivning och bortfallsanalys. Forskaren beskriver sina egna 

förståelser och fördomar om ämnet. Detta kan innefatta författarens bakgrund och egna 

erfarenheter.  Beskrivningen av datainsamlingsmetoden måste beskrivas i minsta detalj. 

Om datainsamlingen gjorts under en lång tid kan detta ibland öka trovärdigheten 

eftersom erfarenheter från den första delen av datainsamlingen kan förbättra 

datainsamlingen på slutet. Det är även viktigt att detaljerat beskriva hur urvalet har 

gjorts och göra en noga beskrivning av hela analysprocessen.  (Gunnarsson, 2010). 

 

Extern validitet syftar till att ett resultat ska vara generaliserbart även i andra 

sammanhang eller med andra ord graden av generaliserbarhet, om det går att överföra 

ett resultat från ett ställe till ett annat (Jacobsen, 2002).  I en kvalitativ studie presenterar 

författaren tillvägagångssättet och sin analys men definierar inte generaliserbarheten till 

skillnad från en kvantitativ studie. Här är det istället läsaren som avgör 

generaliserbarheten. (Gunnarsson, 2010). 

 

2.9.2 Reliabilitet 

Graziano och Raulin (2012) definierar reliabilitet efter hur pass pålitliga de använda 

mätmetoderna eller mätinstrumenten är och att resultatet bör bli detsamma oavsett vem 

som mäter det. Att formulera tydliga frågor som inte kan missuppfattas är ett sätt att 

uppnå detta. Gunnarsson (2012) påstår att tillvägagångssättet är lite annorlunda än vid 

en kvantitativ studie eftersom att det inte går att uppskatta tillförlitligheten med siffror 

och begreppet reliabilitet är inte lika relevant som vid kvantitativ forskning.  

 

I en kvalitativ studie används både teknisk utrustning och människor som ”verktyg”.  

Reliabiliteten handlar därför om att kontrollera att dessa mätinstrument är pålitliga. 

Enligt Thunman & Wiedersheim (2002) består reliabiliteten därför av: 

 

 Kvaliteten på den tekniska utrustningen. Det kan vara val och kvalitet av  

 bandspelare/mikrofon som ger olika ljudkvalitet. 
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 Kvaliteten på utredaren. Här handlar det om att beskriva forskarens förståelse och 

dennes förmåga att göra bra observationer och intervjuer.  Det går också att 

beakta forskarens förmåga att anpassa sig efter data och kontrollera om vissa 

erfarenheter kan ha påverkat datainsamlingen.  Även forskarens handledning och 

dennes renommé kan vara av betydelse.  

 

Jacobsen (2002) skriver att om informationen är tillförlitlig så ökar det studiens 

reliabilitet. Det innebär att informationen ska vara så trovärdig att det går att få tillit till 

den. 

 

2.9.3 Diskussion kring kriterier av forskningens resultat 

För att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt har författarna först och främst tänkt på 

att formulera så tydliga intervjufrågor som möjligt för att förhindra missförstånd. 

Ledande frågor har undvikits i allra största mån. 

 

Däremot är det lättare att validera data inför forskningen. Det kan bland annat göras 

genom att använda säkra källor samt att kontrollera med andra källor för att se så att det 

stämmer överens.  När det gäller den teoretiska delen i uppsatsen har författarna använt 

sig av olika källor som ger en högre validitet. 

 

Extern och intern validitet är också något som beaktats. Avsikten med uppsatsen är att 

undersöka hur personer uppfattar lojalitetsprogram och det är därmed deras åsikter som 

författarna utgår ifrån och mäter. Validiteten i det här fallet styrs av om författarna har 

ställt de rätta frågorna till konsumenterna för att få reda på deras uppfattningar. Med 

hjälp av förståelse för ämnet och egna personliga referensramar har författarna 

formulerat frågor till intervjuguiden som ska hjälpa till att ge svar på frågorna. Därmed 

anser författarna att de uppfyller kravet på att undersöka det som är väsentligt för 

problemformuleringen, det vill säga en intern validitet. Den externa validiteten kan i det 

här fallet vara om resultaten som författarna kommer fram kan återges på en annan 

bransch än e-handelsbranschen. Denna studie gör dock inga anspråk på att kunna 

generaliseras på andra branscher än e-handelsbranschen. Den kan användas för att 

beskriva några olika konsumenters uppfattningar och förhoppningsvis finns det några av 

dessa uppfattningar och upplevelser som kan vara sägas allmängiltiga. 
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Informanterna fick möjlighet att granska det transkriberade materialet vilket kan anses 

ha lett till högre validitet beträffande intervjuerna. 

 

Genom att ha använt flera olika delmetoder anser författarna att de har kunnat uppnå en 

god tillförlitlighet. Att kombinera olika metoder, som i detta fall innebär 

telefonintervjuer och kvalitativ intervjuenkät på sociala nätverkssajter ger ett bredare 

dataunderlag och en säkrare grund för tolkning. Valet av metod sker alltid utgående från 

problemformuleringen.  

 

Enligt Holme & Solvang (1997) finns det flera fördelar med att kombinera olika 

metoder: 

 

 Om samma resultat fås med olika metoder kan den informationen anses vara 

giltig. 

 Kombinationen av flera metoder stärker analysresultaten eftersom helhetsbilden 

blir mer nyanserad. När olika metoder leder till likvärdiga resultat blir resultatet 

mer trovärdigt. 

 De svaga och starka sidorna hos olika metoder tar ofta ut varandra. 

 

Genom att ha använt oss av flera metoder (metodtriangulering) för att studera 

undersökningens problem har vi fått problemet belyst från flera håll. Detta förfaringssätt 

kan också kompensera för de olika metodernas svagheter. 

 

2.9.3 Metodkritik 

En nackdel med fallstudier är att det går att ifrågasätta trovärdigheten i de 

generaliseringar som görs utifrån dess resultat. Ett annat problem är att det kan vara 

svårt att definiera fallets gränser på ett klart och entydigt sätt, vilken data som ska 

lämnas utanför och vad som ska tas med (Denscombe, 2009). 

 

Bryman & Bell (2005) lyfter fram kritik som har riktats mot kvalitativ forskning. De 

framhåller att kvalitativa undersökningar bygger på forskarens uppfattning om vad som 

är viktigt. Holme och Solvang (1997) hävdar att det är viktigt att vara öppen för 

alternativa tolkningar då forskaren alltid har med sig en viss erfarenhet och fördomar i 
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sitt arbete. Forskaren måste vara kritisk mot konsekvenserna som denna erfarenhet för 

med sig och ständigt fundera över hur han/hon använder sina kunskaper. 

 

I den här undersökningen är det viktigt att författarna strävar efter objektivitet trots 

tidigare kunskaper som rör företaget Pixmania och hela tiden reflekterar över hur detta 

kan påverka tolkningen av resultatet. För att hantera detta objektivitetsproblem försöker 

författarna medvetet att välja att undersöka omständigheter och sammanhang som kan 

vara intressanta också för andra personer.  Författarna vill också så öppet som möjligt 

presentera allt underlag och alla resultat så att läsaren själv ska kunna bedöma kvaliteten 

på undersökningen. Det viktiga här är att försöka hitta en balans mellan egna intressen, 

personliga referensramar och respektera andra perspektiv.  Dock måste medvetenheten 

om att ingen person är helt objektiv finnas, och det är bara någonting som ska strävas 

efter så långt det är möjligt.  Erfarenheter, värderingar och referensramar som skulle 

kunna påverka resultatet kommer att redovisas. Att ha kännedom om företaget är dock 

inte bara något negativt då kunskap alltid är positivt.  

 

Kvalitativa intervjuer är det som bäst lämpar sig när människors upplevelser och tankar 

ska undersökas. Då båda författarna mestadels befinner sig utomlands har det varit svårt 

för att kunna utföra kvalitativa intervjuer ”ansikte-mot-ansikte”. Författarna har därför 

fått välja en kombination av flera olika metoder för att på så sätt försöka minimera det 

faktum att det hade varit allra bästa att göra personliga intervjuer. Genom att fördjupa 

resultatet från enkätundersökningen med ett par djupintervjuer per telefon har detta 

problem minimerats så mycket som möjligt. 

 

Då det finns risk att författarnas förkunskaper påverkar undersökningens resultat har 

valet blivit att försöka redovisa arbetssättet så utförligt som möjligt både när det gäller 

insamling av data som bearbetningen av denna.  Författarna har även redovisat sina 

förkunskaper om ämnet och personliga bindningar till fallföretaget för att försöka nå en 

så stor transparens som möjligt. Detta bidrar till en ökad pålitlighet inom studien. 

 

Enkätundersökningen har gjorts anonymt och författarna har inte haft möjlighet att 

kontrollera varifrån svaren kommer. Det kan dels röra sig om egna kontakter i 

respektives sociala nätverk men det kan lika gärna vara andra respondenter som med 

hjälp av ”snöbollseffekten” kan ha fått frågeformuläret.  Valet att använda ett icke-
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sannolikhetsurval gör dock att undersökningens urval inte kan ses som representativ för 

populationen. 

 

En annan metodkritiksfråga kan vara om det är lämpligt att använda sig av en 

enkätundersökning när en kvalitativ ansats valts. Då det under studien har valts att ha 

öppna svarsalternativ på alla frågor har respondenterna ändå kunnat svara med egna ord 

och beskriva sina tankar med mycket lite styrning från författarnas sida. Trost (2007) 

beskriver att den största fördelen med öppna frågor är att mer nyansrika svar fås fram. 

Han framhåller dock också  att man måste vara medveten om att svaren bygger på 

respondenternas vilja att utförligt beskriva och ta ställning till frågorna.   
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3. Teori 

3.1 E-handel 

E-handeln fortsätter att ta marknadsdelar från detaljhandeln. Enligt E-barometern var 

tillväxten 2013 inom e-handeln i Sverige den kraftigaste sedan 2007. Den största 

branschen inom svensk e-handel är hemelektronik som omsatte 8,8 miljarder kronor 

under 2013. Kläder/skor kommer tätt efter med en omsättning på 7,2 miljarder kronor 

på internet. Den tredje stora branschen inom e-handeln är böcker/media. Detta är också 

den bransch som har störst andel försäljning på nätet, nästan hälften av alla bokinköp 

görs via nätet idag. (E-barometern, 2014). 

 

E-handeln finns idag inom de flesta branscher vilket innebär att så gott som allt finns att 

köpa på internet. Turban (2002) har identifierat tre olika typer av B2C-modeller bland 

företag som säljer på nätet. Dels finns det företag som redan har en fysisk butik och som 

använder internet som en alternativ försäljningskanal. På engelsk jargon kallas dessa 

företag ofta för click-and-mortar. Click-and-mortar refererat till benämningen brick-

and-mortar som en fysisk butik ofta kallas. Det går även att kalla dessa företag för 

multi-channel stores då de bedriver försäljning över flera olika distributions- och 

kommunikationskanaler. De kanske även bedriver telefonförsäljning, försäljning via 

SMS, postorder eller annat. Exempel på clic-and-mortars är exempelvis Åhléns, IKEA 

och MQ. Sedan finns det även företag som marknadsför och säljer sina egna produkter 

via egen e-handelsplats vilket Turban kallar för direct marketing. 

 

3.2 Kundlojalitet 

Ordet kundlojalitet är ett mycket brett begrepp och det finns många olika definitioner av 

kundlojalitet i litteraturen.  Det kan betyda helt olika saker för olika personer. Olika 

forskare har därför kanske inte observerat samma fenomen. Söderlund (2001) skriver 

också att det inte finns någon enighet om vad lojalitet är.  

 

Söderlund definierar kundlojalitet som:  

 

”Kundlojalitet är individens tendens att fortsätta – över tiden – att uppvisa samma beteende som tidigare 

uppvisats i liknande situationer, t.ex. att fortsätta köpa samma varumärke och produkt i samma butik 

varje gång individen har behov av samma eller liknande varumärke eller produkt” (Söderlund, 2001:29) 



 

 

 
29 

 

Den andra skolan har inspirerats av kognitiva teorier där lojalitet finns naturligt hos 

kunden redan innan denna utför sin handling. Förespråkarna för denna skola menar att 

kognitiv lojalitet är det som kunden först kommer att tänka på redan innan köpet eller 

förstavalet som kunden gör i en valsituation. (Amine 1998, 1999, refererad till i Frisou 

2005).  

 

Curasi och Kennedy (2002) hävdar att det är attityden som definierar begreppet 

kundlojalitet och att det beror på att det är de mentala och känslomässiga värdena som 

gör kunden är lojal mot företaget. Gremler & Brown (1996) anser att kundlojalitet 

innefattar alla tre begreppen och säger att kundens attityd, beteende och kognitiv 

lojalitet påverkar alla kundens lojalitet.   

 

Kundlojaliteten kan förbättras när det används i internetsammanhang. Framförallt bör 

relationsmarknadsföringen utvecklas då det kan bidra till ökad kundlojalitet hos såväl 

pure-clicks-försäljare som fysiska butiker. En studie som gjorts visar att e-CRM kan 

förbättra lojaliteten hos e-kunder. Faktorer som kan öka på lojalitetsförbättringen kan, 

förutom priset som har bättre spridning på e-butiker, vara säkerhetsfrågor och kvaliteten 

på servicen, exempelvis snabbhet i behandlingen av ordern och kundtjänst. För e-

företag är det viktigt att förstå kunden bättre och på så vis få en bättre 

tvåvägskommunikation som slutligen kan leda till förlängd kundlivslängd. (Lee-Kelley 

et. al., 2003) 

 

E-kunderna kan delas in i olika kategorier och enligt Matthewsson (2002), finns det 

egentligen bara en kategori av kunder som går att få riktigt lojala; de så kallade brand-

loyal köparna. Dessa stannar kvar vid en sajt om de anser att den är tillräckligt enkel 

och bekväm att använda med ett bra utbud. De andra kategorierna är svårare att få 

lojala. Bargain-hunter köparen hoppar runt mellan olika sajter för att hitta den mest 

prisvärda produkten och ”gourmet” köparen tittar inte mycket på var han köper varan 

utan vill bara köpa en bra produkt och priset eller bekvämligheten har ingen större 

betydelse. (Matthewson, 2002) 

 

Lojalitetsmarknadsföring kan innebära vissa risker även om det för det mesta är ett bra 

sätt att få lojala kunder på.  Rautiainens teorier om stamkunder kan till viss del tillämpas 
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på lojalitetsprogram. Företagen ger ofta ger rabatt åt kunder som redan är lojala och 

lönsamma vilket i sin tur leder till att dessa kunder sedan förväntar sig att få ständigt 

mer rabatt och blir mer och mer prismedvetna. Detta kan göra att en lojal kund sedan 

vänder sig bort från företaget då kunden sedan väljer endast med utgångspunkt av priset. 

Om kundprogrammet bygger på rabatter måste dessa vara så pass höga att konsumenten 

inte vill avstå från dem. (Rautiainen 2005) 

 

3.3 Relationsmarknadsföring 

Grönroos (1997) definierar relationsmarknadsföring som processen att identifiera, 

skapa, bevara, förbättra och ibland även avsluta relationer med kunder så att båda 

parters syften överensstämmer. Gummesson (1998) påpekar att många företag glömmer 

bort att det krävs två parter där båda vinner på att samarbeta för att få en fungerande 

relation som kan leda till kundlojalitet. Genom relationsmarknadsföringen kan företagen 

bygga starkare band till sina kunder vilket leder till att dessa känner sig mer starkt 

kopplade till företaget. Företagen försöker att på ett mer personlig sätt skapa en relation 

med kunden så att han känner att hans unika behov och önskemål uppfylls. Gummesson 

tillägger slutligen att detta sker med åtgärder som ligger utanför det normala 

erbjudandet som till exempel personliga presenter och hälsningar. 

 

3.4 Kundklubbar 

Butscher (2000) definierar en kundklubb utifrån ett relationsinriktat synsätt som:  

 

”En kundklubb är en åtminstone kommunikativ sammanslutning av personer eller organisationer som 

startas och drivs av en organisation i syfte att kunna kontakta medlemmarna direkt och regelbundet och 

erbjuda dem ett förmånspaket med ett högt upplevt värde, med målet att aktivera dem och öka deras 

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

 

Blomqvist et al (1993) gör en något mer ekonomisk inriktad tolkning och definierar 

begreppen kundklubb och lojalitetsprogram enligt följande: 

 

”Ett lojalitetsprogram är en formaliserad sammanslutning av kunder vilka uppfyller vissa 

kriterier som företaget ställt upp, vilka utför någon form av prestation för sitt medlemskap och 

som belöning för detta erhåller förmåner som bara är tillgängliga för lojalitetsprogrammets 

medlemmar”. (Blomqvist et al, 2004:130) 
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3.4.1 Incitament 

Kundklubben är ett sätt att forma och utveckla relationerna med de kunder som 

företaget anser viktiga och därmed värda att investera i. Syftet är normalt att öka 

kundlojaliteten vilket ofta involverar skapandet av någon form av medlemsmentalitet 

hos kunderna. (Blomqvist et al, 1993) 

 

Butscher (2000) menar att en framgångsrik kundklubb kombinerar ekonomiska och 

icke-ekonomiska värden och en bra mix av dessa leder till att kundklubben får både nya 

medlemmar och uppnår kundtrohet.  Ekonomiska förmåner är till exempel rabatter och 

bonus och exempel på icke-ekonomiska fördelar är tjänster, service, events, mm. 

Anledningen till att det krävs en kombination av båda typerna är att de har olika roller 

som kompletterar varandra. De ekonomiska fördelarna får kunden att bli medlem i 

klubben. Han framför att en för stor del av ekonomiska inslag i kundklubben oftast inte 

leder till lojalitet. Även om kunderna uppskattar att spara in pengar är det inte den 

ekonomiska förmånen som leder till köptrohet. Den kund som går med i kundklubben 

på grund av en prissänkning är förmodligen också den som först går ut när han ser ett 

bättre pris hos en konkurrent. Det är istället de icke-ekonomiska fördelarna som skapar 

högst lojalitet. Konkurrenterna har svårare ett erbjuda samma sak. Företagen behöver 

därför även ta med känslomässiga värden i sin kundklubb. Butcher, 2000) 

 

Blomqvist et al (1993) nämner också vikten av icke-ekonomiska förmåner. De ser de 

ekonomiska fördelarna som en ”morot” för medlemmarna men att i dagens hårda 

konkurrens börjar kunderna att leta efter andra fördelar.  Författarna framhäver att det är 

viktigt att erbjuda ett mer ”holistiskt koncept ” och inte bara fokusera på pengar för att 

uppnå maximal kundnyttan. 

 

Meyer-Waarden et al (2008) menar att ett stort problem med många kundklubbar är att 

de erbjuder en typ av program för alla medlemmar och att de ofta använder sig av 

ekonomiska incitament för att uppnå upprepade köp. Detta fungerar inte i långa loppet 

då rabatter inte bidrar till att ändra köpbeteenden utan endast inbjuder till att utnyttja ett 

visst erbjudande. Författarna menar att kunderna snart därefter kommer att återgå till 

sina vanliga köpbeteenden och att det ekonomiska incitamentet endast kan åstadkomma 

en tillfällig ökning av försäljningen och marknadsandelarna. De framhåller också att 
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kundklubbarna ofta endast inriktar sig på existerande kunder och att de sällan når 

konkurrenternas kunder eftersom belöningarna inte är tillräckligt lockande för att få 

dem att byta märke eller företag. 

 

Därför menar Meyer-Waarden et al (2008) att kundklubbarna borde inrikta sig på att 

erbjuda individuella förmåner för att ge kunderna en anledning till att komma tillbaka. 

De har grupperat förmånerna i fem olika kategorier och identifierat vilken typ av kunder 

som upplever värde av denna: 

 

 Ekonomiska förmåner som bonus, direkta rabatter. Det är framförallt 

priskänsliga kunder som upplever värde av dessa förmåner. 

 

 Hedonistiska förmåner inkluderar till exempel poäng som kan bytas ut mot spa 

service, deltagande i spel eller tävlingar, etc. Dessa förmåner har högre 

emotionellt värde och tilltalar dem som handlar för nöjes skull. 

 

 Sociala-relationella förmåner innefattar special evenemang eller rätten att 

använda sig av VIP-lounge, mm. Dessa kunder vill bli identifierade som en 

priviligierad grupp. 

 

 Informationsbelöningar inkluderar till exempel personlig rådgivning eller 

information om nya produkter eller tjänster. Denna typ av förmåner tilltalar 

konsumenter som gärna håller sig till ett märke eller företag. 

 

 Funktionella förmåner innebär exempelvis förtur i köer eller hemleverans. Dessa 

kunder uppskattar tidsbesparingar. 

 

Meyer-Waarden et al (2008) delar även upp förmånerna i inre och yttre förmåner. De 

inre förmånerna är sådana som direkt överensstämmer med konsumentens naturliga 

köpbeteende medan yttre förmåner är sådana som går utanför personens normala 

handlingsmönster. En ekonomisk belöning är därför en inre förmån om personen 

normalt sett är prismedveten men kan vara en yttre förmån om personen vanligtvis 

handlar för nöjesskull. Författarna menar att en yttre förmån kan motivera en person att 

handla men beteendet blir inte långvarigt eftersom det ”köper” personens intresse 
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istället för att förstärka dennes naturliga beteende. Inre förmåner, däremot, upplevs som 

mer värdehöjande och står sig bättre i konkurrensen mot andra företag erbjudanden. 

(Meyer-Waarden et al, 2008) 

 

Zeidler (2009) beskriver två typer av belöningar, hårda och mjuka. Till de hårda hör 

exempelvis rabatter och bonuspoäng och detta ges oftast till kunder på en lägre nivå 

inom lojalitetsprogrammet. De mjuka belöningarna är vanligare bland de 

kundmedlemmar som ligger på en hög nivå och dessa belöningar består bland annat av 

förmåner och privilegier. Privilegier är ofta sådant som kunden annars inte kan köpa och 

om det används rätt ses det som något extra och exklusivt av kunden. Om 

exklusiviteterna blir väl mottagna av kunden vill han eller hon inte vara utan denna 

förmån och gör vad som krävs för att fortsättningsvis få ta del av dessa. (Zeidler 2009) 

 

Gwinner et al (1998) har tagit fram tre olika fördelar med kundklubbar ur kundens 

perspektiv: 

 

 Sociala – fördelar som innebär igenkänning och vänskap 

 Psykologiska – fördelar som ökar förtroende och minskar osäkerhet 

 Ekonomiska – fördelar som ger rabatter eller sparat tid 

 

Yi & Jeon (2003) menar att det inte räcker med att erbjuda bonus & rabatter. Författarna 

visar på ett samband mellan typ av belöning och tid för belöning när det gäller hur 

kunden upplever kundklubbens värde. De kom även fram till att kunden upplever 

kundklubbens värde olika beroende på hur pass involverad denne är i relationen till 

företaget. Vid hög involvering var typen av belöning viktigare och direkta belöningar 

mer värdefulla än indirekta belöningar. Om kunden bara var lite involverad i företaget 

var tiden för belöningen viktigare och omedelbar belöning var viktigast. (Yi & Jeon, 

2003) 

 

3.4.2 Information och kommunikation 

Jakobsson (1998) anser att Internet har gjort det lättare att kommunicera och skapa nya 

relationer med kunder genom bland annat bloggar, hemsidor, e-handel med mera. Han 

menar att Internet erbjuder nya möjligheter för företagen till relationsskapande med sina 

kunder. Kunderna kan välja hur mycket och vilken typ av information de är intresserade 
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av och företagen kan i sin tur anpassa informationen efter kundernas behov. 

Fortsättningsvis menar Jakobsson även att Internet ger stora möjligheter till ett utökat 

och förbättrat kundstöd och kundvård. Internet erbjuder helt överlägsna möjligheter till 

kundvård jämfört med andra medier. Företagen kan hålla kontakt med sina kunder via 

internet och skapa kundengagemang och aktiviteter efter ett köp för att fördjupa och 

förbättra kundrelationerna. (Jakobsson 1998) 

 

Kotler (1990) framför att personlig kommunikation uppstår när två eller fler personer 

kommunicerar direkt med varandra och att personlig kommunikation är effektiv i den 

mån kommunikationen är personlig och det sker någon form av feedback. Personlig 

kommunikation kan vara direktkontrollerad av företaget eller ske via word-of-mouth 

(WOM) som handlar om att få folk att prata om och skapa buzz kring det som ska 

marknadsföras. Detta personliga inflytande har stor effekt speciellt när det gäller dyra, 

riskfyllda eller väl synliga produkter eftersom konsumenten i dessa fall mer aktivt söker 

information och gärna önskar personliga rekommendationer. Det kan även vara fallet 

när konsumenten vill köpa en statusprodukt och då rådgör med andra för att uppnå ett 

visst erkännande. (Kotler, 1990) 

 

Blomqvist et al. (2000) menar att den främsta fördelen med lojalitetsprogram är att en 

bättre kommunikation med kunden föranleder till att företagen får förbättrad kunskap 

om kunderna. Författarna pekar dock också på att denna information ofta inte utnyttjas 

på rätt sätt. De hävdar också att många företag har svårt att hantera och analysera all 

information och använder den oftast bara till att hålla reda på och distribuera 

förmånerna i klubben. 

 

Butscher (2000) påpekar att kunddatabasen är ett enkelt sätt för företagen att kontakta 

sina medlemmar för olika typer av undersökningar. Han hävdar att medlemmarna i en 

kundklubb oftast är intresserade av företaget och att de därför uppskattar när de blir 

kontaktade och företaget intresserar sig för deras åsikter. 

 

Fortsättningsvis menar Lacey och Sneath (2006) att genom att marknadscheferna förstår 

vilken viktig roll lojalitetsprogram har när det gäller kundinformation och därmed 

utforma det på ett sådant sätt att kunder frivilligt vill uppge information om sig själva 

mot förmåner som de annars inte skulle få. Det gäller därmed att utbytet känns rättvist 
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för kunden. Den insamlade informationen om varje kund kan sedan sammansättas i en 

kundprofil för att företaget sedan kan bestämma vilket värde varje medlem har och vilka 

marknadsföringsåtgärder varje enskild kund behöver. Dock poängterar författarna att 

det finns motståndare till att information samlas och används utan att kunden har gett 

sitt medgivande till företaget. De företag som från början samlat in information 

accepterat av kunden står sig bättre mot eventuella framtida lagändringar. (Lacey och 

Sneath 2006) 

 

3.4.3 Nätverk 

Som tidigare har tagits upp i avsnittet information och kommunikation, innebär word of 

mouth en personlig kommunikation mellan två eller flera individer. Olika grupper, 

individer och opinionsbildare har stor påverkan på konsumenternas attityder och 

beteende. I vardagslivet interagerar personer ständigt med varandra.  

 

3.4.3.1 Communities 

Det är inte helt enkelt att översätta begreppet communities. I Stora engelsk-svenska 

Ordboken har det översatts med gemensamhet, överensstämmelse, umgänge och 

samhälle. Ofta går tankarna direkt till forum, chatt och sociala nätverkssajter.  

En community behöver dock inte nödvändigtvis vara en som finns på internet. En 

community kan också vara en sammanslagning av en grupp människor med exempelvis 

samma intressen och gemensamma identiteter. Fortsättningsvis nämns communities 

som sociala gemenskaper. (Merriam-Webster, 2014) 

 

Söderlund (2001) framför att när kunder påverkar varandra kan det ge upphov till att de 

blir extremt lojala vilket är svårt att uppnå på andra sätt. Han påpekar att kunden måste 

känna en hög gemenskap med andra kunder för att detta ska ske.  

Kundklubbsmedlemmar kan interagera med varandra vid olika typer av evenemang men 

även på olika on-line forum, bloggar och sociala nätverk. Malmqvist (u.å) menar att en 

social gemenskap kan vara antingen öppen eller sluten och den kan exempelvis rikta sig 

enbart till VIP-kunder.   

 

Fillero (2013) framhäver att ett kundprogram som bygger på sociala gemenskaper kan 

användas för att påverka hela gruppens beteende och alla dess medlemmar kan få poäng 

men nackdelarna kan vara att det kan vara dyrt och att det inte passar för all typer av 
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sociala strukturer. Han menar också att det kan vara svårt att få medlemmarna att förstå 

själva värdet av kundklubben.  

 

Åström (2012) tar upp olika skäl till varför kunderna vill engagera sig i sociala 

gemenskaper. Det kan vara bland annat för att få tillgång till intressant information, 

kunskap och förebilder, skapa kontakter, bygga relationer med personer med 

gemensamt intresse, identifiera sig med image och identitet samt att möjligheten finns 

att bidra med eget innehåll.   

 

Nätverkssajter har blivit en stor och viktig del av många människors vardag och enligt 

Gummesson (2004) uppstår värdeskapande nätverkseffekter mellan företag och kund 

tack vare denna relation och kommunikation. Han påpekar att kunder rör sig i en mängd 

olika nätverk och efterfrågar en fördjupad och förnyad uppfattning om hur kunder ser på 

detta fenomen. 

 

3.4.4 Teknik 

3.4.4.1 Mobila kundklubbar och appar 

Svensken besöker appar oftare än mobilsajter. Besöksfrekvensen per vecka är 84 % 

högre i appar än på mobilsajter  (Mobilsverige, 2012).  Hopkins och Turner (2012) är 

säkra på att mobilanvändande personer inte har andra behov och önskningar än de andra 

men de menar att företag som anammar mobil marknadsföring på rätt sätt i slutändan 

kan tjäna på det. Problem som måste beaktas är hur det går att hitta en balans i den 

mobila marknadsföringen för att bemöta kunder som är ivriga och de som är mindre 

ivriga. Eftersom mobilanvändandet är stort i dagens klimat uppstår också problem om 

hur det ska gå att sticka ut bland alla andra företag som använder sig av mobil 

marknadsföring. (Hopkins och Turner 2012 

 

Maya (2012) menar att företag med kunnighet inom mobilappar kan få bättre 

förutsättningar till att nå ut till kunder. Hon menar att företagen genom sina appar kan 

skapa lojalitetsprogram där kunderna blir belönade utefter hur aktiva de är på företagets 

app. Med hjälp av företagets sociala nätverk, såsom Facebook och Twitter, kan 

lojalitetsprogrammen skräddarsy lösningar för olika typer av kunder. Exempelvis kan 

produkter som kunden föredrar, platsen där kunden befinner sig och kundens 

köpbeteenden och resvanor ligga till grund för vad lojalitetsprogrammen ska erbjuda 
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olika kunder. Mobile social commerce spås bli den största teknologiska tillgången i 

dagens internet- och mobilsamhälle. Det blir allt vanligare att företag använder sig av 

teknologi som möjliggör för kunder att handla och betala över mobila enheter. De 

sociala nätverken är en stor del i denna trend då konsumenter föredrar att ta till sig 

utvärderingar och recensioner av andra konsumenter genom dessa medier innan de 

bestämmer sig för att köpa produkten. Även mobilappar för exempelvis Android och 

iPhone är en stor tillgång för företag i framtida marknadsföring.  Mobilappar har hjälpt 

många företag och varumärken till ökad försäljning men det gäller också för 

marknadsföraren att designa den på ett sätt som gör att folk lägger märke till den och att 

den är lätt att använda. (Maya, 2012) 

 

3.4.4.2 Geolokalisering 

Europaparlamentet (2011) skriver att geolokalisering är ett verktyg som finns i ett antal 

produkter såsom smartphones, kort med chip, GPS osv och som hjälper till att spåra 

personer med hjälp av deras koordinater. Konkret innebär detta att applikationer kan 

identifiera din geografiska position och överföra koordinaterna till en karta 

 

Lindstedt (2011) framför i sin krönika att en av de största webbtrenderna 2011 var 

geolokaliseringens intåg. Han menar att smartmobiler och användarnas stora intresse av 

att kommunicera med vänner har lett till en explosion av tjänster där geolokalisering 

ingår. Genom att användaren geografiskt kan lokaliseras kan företagen erbjuda relevant 

och lokalt anpassad information till konsumenterna. Han poängterar samtidigt de etiska 

riskerna som detta kan innebära då företagen mer eller mindre kan övervaka 

konsumenternas beteende och då denna information även riskerar att komma i fel 

händer. Även Litzler (2011) förutspår i en artikel i franska dagstidningen Le Figaro att 

geolokalisering kommer att hjälpa företagen att erbjuda riktade kampanjer till 

kundklubbsmedlemmar som får ett meddelande när de passerar i närheten. 

 

3.4.5 Komplexa system 

Stauss et al (2005) har undersökt hur kundfrustration kan påverka 

kundlojalitetsprogram. De menar att få företag kontinuerligt kontrollerar om 

lojalitetsprogrammen gjort att företaget nått upp till de mål som var syftet för 

programmet. Ännu färre kontrollerar om kundmedlemmarna har negativa upplevelser av 

lojalitetsprogrammet. I det långa loppet kan det medföra att relationen mellan kund och 
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företag blir försvagat. Författarna menar att det finns en frustration över 

lojalitetsklubbarna därute hos kundmedlemmarna. Det kan bland annat vara att det är 

svårt att få tillträde till programmet, dåliga belöningar och att det är svårt att uppnå 

dessa samt att de ibland känner sig påtvingade att handla saker de från början inte tänkt 

köpa för att få ta del av fördelarna. Frustrationen kan också uttryckas i att kunderna 

känner att andra kunder blir behandlade bättre och känner sig diskriminerarde. Dessa 

negativa känslor hos kundmedlemmarna kan innebära att kunderna blir avvikande och 

protesterande gentemot företaget. Företag måste se allvarligt på kundfrustration då det 

inte på något sätt gynnar företaget. Kunden måste känna att han eller hon kan uppnå 

målen för att ta del av bonus och förmåner utan att få negativa känslor. Detta kan ställa 

till problemför företaget då kunderna inte alltid ger feedback till företaget utan lämnar i 

ren frustration. (Stauss et al, 2005) 

 

3.4.6 Olika nivåer i kundklubben 

Kundklubbar med poängbaserade program ger kunderna möjlighet att samla poäng vid 

köp som de sedan kan lösa in mot gratis tjänster eller produkter. Ofta använder 

företagen sig av olika nivåer. Fillero (2013) menar att nackdelarna med denna typ av 

förmåner är att det kan vara svårt för kunder med både låg och hög nivå att använda sina 

poäng och för företaget är det tungrott och det kan innebära höga kostnader att driva ett 

sådant program. Den positiva sidan är att det är flexibelt och kunderna ser direkt nyttan 

av dessa materiella förmåner som de lätt kan övervaka. Han menar att det därför kan 

vara ett effektivt sätt att uppmuntra önskade beteenden. 

 

3.4.7 Inträdesavgift 

Butscher (2000) menar att kundklubben kan vara antingen sluten eller öppen. Han 

framhäver att den slutna kundklubben har någon form av inträdesbarriär och särskilda 

villkor för att bli medlem. Det kan handla om en medlemsavgift eller en köpgräns som 

måste uppnås. Företaget kan på detta sätt sortera bort vissa kundgrupper och satsa på en 

viss utvald och för företaget lönsam kundgrupp. I en öppen kundklubb kan alla bli 

medlemmar och det finns inga inträdeskrav. Butcher menar därför att en öppen 

kundklubb riktar sig till en bredare publik och lämpar sig för större företag som inte har 

särskilt stor kunskap om sin målgrupp men som har möjlighet att investera kapital i 

lojalitetsprogrammet. En öppen kundklubb kan ge en hög andel inaktiva kunder. 
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Duncan (1997) hävdar att inträdesbarriärena för kundlojalitetsprogrammen bör vara 

låga, ha enkla budskap och ett tilltalande belöningssystem. 

 

3.4.8  Tidsfördröjda förmåner 

Zeidler (2009) konstaterar att det bästa sättet att uppnå fortsättningsvis aktivitet inom 

kundklubbarna är att belöna kunden vid själva köptillfället då det ger en känsla för 

kunden att köpet lönar sig då belöningen sker direkt.  

 

3.4.9 Konfidentialitet 

Limbu et al (2012) hävdar att eftersom kunden vid ett onlineköp inte får någon 

personlig kontakt med personerna bakom webbsidan, är det viktigt för företaget att så 

noggrant som möjligt förklara vilka regler som gäller vid köp, exempelvis extra 

kostnader, ångerrätt och så vidare. Kunden kan annars få en negativ attityd av att inte 

veta hur deras personuppgifter hanteras, vilket i sin tur kan leda till misstro gentemot 

webbsidan och företaget.  

 

3.5 Konceptuell modell:  

Bilden nedan (fig. 2) beskriver hur de olika teorierna som bildar referensramen står till 

grund för intervjuerna med respondent 1 och respondent 2 och som sedan bidragit till 

enkäten och konsumentintervjuerna. 

  

Figur 2. Konceptuell modell (egen illustration).  
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4. Empiri 

4.1 Beskrivning av några svenska e-handelskundklubbar 

Genom att gå igenom ett stort antal e-handelsföretag som finns på trygg e-handels lista 

(den 25 maj 2014 fanns det totalt 714 certifierade e-handelsbutiker) kunde det 

konstateras att få rena e-handelsföretag, så kallade pure-players, erbjuder kundklubbar i 

annan form än ren registrering vid köp. De flesta av företagen har ofta även fysiska 

butiker och dessa har valts bort för att jämförelsen ska bli så rättvis som möjligt. Efter 

genomgång av respektive företags hemsida har information hämtats om företaget har 

kundklubb eller inte. Förutom fallföretaget som har undersökts mer i detalj har följande 

kundklubbar analyserats:  

1. Nelly 

2. Bubbleroom 

3. CDon 

4. Discshop 

5. Svenskt kosttillskott 

 

En tabell med fullständig information om respektive kundklubb och företag återfinns i 

bilaga 5. 

 

Generellt sett har alla kundklubbarna någon form av nyhetsbrev som går ut till 

medlemmarna men med hjälp av en ytlig undersökning som denna som bara har använt 

sig av Internet för informationshämtning, har det inte kunnat klargöras till 100 % om 

alla dessa nyhetsbrev riktar sig till enbart kundklubbsmedlemmar eller till alla kunder. 

De flesta har i alla fall speciella erbjudanden till kundmedlemmar vilket i och för sig 

måste innebära att det sker en fortlöpande kommunikation mellan företaget och 

medlemmen.  

 

När det gäller incitament har de flesta företagen en mix av ekonomiska och icke-

ekonomiska förmåner. Det kan noteras att Nelly använder sig av enbart icke-

ekonomiska fördelar så som nyheter och inspiration till de senaste modetrenderna, 

företräde till rea och specialerbjudanden, tips (Nelly, u.å) och att Svenskt Kosttillskott 

(2014) använder sig av enbart ekonomiska förmåner som innebär poäng för varje köp 



 

 

 
41 

som leder till ersättning som beror på vilken nivå som det går att komma upp i under ett 

år. 

 

3 av 5 företag använder sig av bonus eller poängsystem och 3 av 5 har olika nivåer i 

klubben som ger olika mycket poäng eller förmåner. De flesta företagen har 

specialrabatter och erbjudanden för medlemmarna. Bubbelroom (u.å) lockar med olika 

presenter om medlemmar uppnår en viss summa under medlemstiden och Discshop 

(2014) ger medlemmarna ett presentkort på födelsedagen samt exklusiva presenter vid 

vissa tillfällen. 

 

Företagen har lyckats differentiera sig bättre när det gäller de icke-ekonomiska 

förmånerna. Bubbelroom (u.å) erbjuder tillgång till Bloppis som är ett community där 

medlemmarna kan sälja sina egna secondhandvaror eller fynda på andra medlemmars 

sidor. CDon erbjuder fri frakt över 100 kr, förtur till kundservice och erbjuder 50 % på 

hela deras Video on Demand-sortiment.  Discshop (2014) erbjuder också lägre 

fraktkostnad och lockar med inbjudningar till förhandsvisningar på bio, en gratis digital 

tidning, förtur och/eller förhandsinformation på utvalda kampanjer. 

 

Alla företagen använder sig av nätverkande även om dessa inte är exklusiva för 

kundklubben. Det är dock ändå intressant att ta upp eftersom nätverken ingår i 

företagens lojalitetsprogram och går ut på att sprida positiv word-to-mouth på olika 

sociala nätverk. Alla har en egen facebooksida och många av dem finns även 

representerade på YouTube (för reklamfilmer och produktpresentationer), twitter (ofta 

direktkontakt mellan kundtjänst och kunder men även för senaste nyheter), instagram, 

Vimeo, Google+ och så vidare.  Bubbleroom (u.å) står ut lite i detta sammanhang då de 

har en egen, fristående community. De erbjuder alla kundklubbsmedlemmar att skapa 

sin egen blogg på gemenskapen och direkt interagera med de andra 

kundklubbsmedlemmarna. Svenskt kosttillskott (2014) erbjuder ett presentkort på 50 

kronor till de medlemmar som tipsar en vän som sedan handlar hos dem för första 

gången och instagramvänner får specialrabatter via instagramhemsidan. De har även 

tävlingar och specialerbjudanden på Facebook som går ut på att till exempel tagga de 

vänner som tävlanden vill ta med sig på ett specialevenemang. Nelly är det av företagen 

som finns representerat på flest sociala nätverkssajter och det är även Nelly som har 
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flest antal följare, visningar och inlägg. Deras senaste vårkampanj som finns på 

YouTube har exemplevis setts 1 158 325 gånger (den 25 maj 2014). 

 

De flesta av de undersökta kundklubbarna har olika bromsande faktorer. Två av fem 

kundklubbar är avgiftsbelagda (Bubbelrooms VIP-program och CDon) och tre av fem 

använder sig av olika nivåer (Bubbelroom, Discshop och Svenskt kosttillskott). De 

senaste använder sig även av relativt komplexa system med många regler och villkor 

och de har även alla tidsfördröjda förmåner. Den enda av de fem kundklubbarna som 

inte har några av de bromsande faktorer som vi har tagit upp är Nelly. 

 

4.1.1 Vad anser de svenska konsumenterna om kundklubbar 

Respondenterna framhåller ganska tydligt att det inte är kundklubben som dikterar var 

de handlar och de vill framförallt själva kunna jämföra priser och andra tjänster vilket 

har mer betydelse för var de handlar än själva medlemskapet.  En respondent säger att 

när det gäller e-handelföretagens kundklubbar skiljer sig motivationen åt då han endast 

har blivit medlem i denna typ av kundklubb när han automatiskt varit tvungen att 

registrera sig för att kunna genomföra köpet medan en annan uppger att anledningen till 

medlemskap i e-handelskundklubbar beror på att det underlättar inköpet och leveransen 

av varor. Ett par respondenter säger att medlemskapet i e-handelsbutiker mer eller 

mindre är påtvingat från vissa företag och att kravet är att vara medlem för att handla. 

Respondent 4 fortsätter på samma spår och menar att han blir intvingad i medlemskapet 

och använder det bara vid ett tillfälle för att sedan sällan använda det igen. En 

respondent påpekar också att det inom e-handel för datorspel finns krav på medlemskap 

för inköp och hantering av produkten och nämner Steam och Origin som exempel på 

dessa typer av sajter. 

 

Övriga enkätrespondenter menar att fördelar med kundklubbar är när de är gratis, när 

inget klubbkort behövs utan det går med ID-kort och när bonus erbjuds. Negativa 

aspekter på kundklubbar beskrivs av enkätrespondenterna som när det är snåla rabatter, 

när pappersreklam kommer hemskickat och när det krävs mycket poäng för att kunna 

utnyttja bonus. 
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4.1.2 Fallföretaget Pixmania 

Pixmania är ett franskt e-handelsföretag som har sitt huvudkontor i Paris. De säljer 

främst teknikprylar (elektronikvaror, datorer, hushållsprodukter) men även leksaker. 

Företaget ägs sedan december 2013 av tyska Mutares AG då de såldes av den brittiska 

hemelektronikjätten Dixons Retail, som även äger Elgiganten i Sverige. Företaget 

startades år 2000 av bröderna Rosenblum och var till en början helt specialiserad på foto 

och kameror. De startade tidigt med en internationell försäljning och när företaget gick 

som bäst var de verksamma i 26 länder och hade drygt 1 600 anställda. Företaget 

drabbades hårt av den ekonomiska krisen och den hårdnande konkurrensen på internet. 

Företaget har idag ca 450 anställda och finns idag representerat i ett 15-tal europeiska 

länder.  Huvudkontoret ligger i Paris men de har även delokaliserat en del avdelningar 

till Brno i Tjeckien. (Pixmania (2014), Lamoureux (2014)) 

 

År 2004 lanserade Pixmania sitt första lojalitetsprogram, den första VIPix-klubben.  Vid 

starten deklarerade dåvarande Vd:n, Jean-Emile Rosenblum för e-marketing.fr att de 

ville förvandla sina trogna kunder till VIP-kunder. Han förklarade att det är ännu 

viktigare för ett e-handelsföretag är ett vanligt handelsföretag att skapa en varaktig 

kundrelation. De ville erbjuda något extra till de kunderna som var villiga att bli 

medlemmar men att det hade tagit lång tid att komma fram till hur och i vilken form 

detta skulle ske. De hade också inväntat tillfället då en tillräckligt stor kundportfölj 

innehades för att det skulle vara lönsamt att investera.  Efter att ha titta på olika 

skräddarsydda externa lösningar valdes till slut en egen modell ut. Kravet var att det 

skulle vara så enkelt som möjligt att använda och de andra lösningarna som fanns 

tillhands var ofta mycket komplexa att använda och sätta i spel. Resultatet blev en 

blandning av ett traditionellt bonuspoängsystem men i form av ett medlemskort. 

Kortet döptes till VIPix-kortet och öppnade dörrarna till ett program med flera olika 

fördelar på hemsidan med allt från rabatter på köp till gratis leverans. De erbjöd 

exempelvis mellan 7 procent rabatt på 40 procent av sortimentet, framförallt på de mest 

populära produkterna för att på så sätt locka kunden tillbaka igen. VIPix kunden fick 

även vissa fördelar på tjänster så som förtur till kundservice, förtur i kön i butiken på 

Champs Elysées, gratis fotokopior och förstoringar när medlemmen förnyade sitt 

medlemskort och gratis frakt i ett års tid (endast Frankrike) vid köp på minst 35 euros. 

När kunden köpte för mer än 20 euros fick han automatiskt ett medlemskort i 

kundvagnen. Det var sedan bara till att aktivera det på hemsidan för att omedelbart 
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kunna ta del av förmånerna som erbjöds. Pixmania hoppades på att minst 50 procent av 

kunderna skulle bli medlemmar vilket år 2004 representerade ca 350 000 medlemmar. 

Tyvärr har inte Pixmania velat ge oss uppgifter om de har uppnått sina mål och hur 

många faktiska medlemmar de har i dag (Pixmania (2014), Lamoureux (2014) 

 

Anledningen till att Pixmania sedan startade med en avgiftsbelagd kundklubb var att 

kundklubben var dyrt att starta och upprätthålla då företaget ville kunna erbjuda så stora 

förmåner som möjligt till kunderna och avgiften skulle i viss mån betala själva 

programmet. (Carmeni 2004) 

 

4.1.2.1 Information och kommunikation 

Pixmania använder sig av personligt adresserade kundbrev och kommunicerar varje 

vecka med medlemmarna genom VIPix medlemsbrev med veckans erbjudande och 

annan information. När kunden blir medlem skickades ett välkomstbrev ut med 

information om hur kundklubben fungerar. De gör regelbundna undersökningar om 

vilka förmåner som kunderna uppskatta mest/minst och påminner kunderna i god tid 

innan om att medlemskapet snart går ut och att det har gått ut. Kundklubben uppdateras 

regelbundet med nya förmåner beroende på vad kunderna anser.  

(Pixmania (2014), Lamoureux (2014) 

  

Figur 2. Källa Pixmania.com. Exempel på interaktion med medlemmarna 

 

4.1.2.2 Incitament 

Pixmanias kundklubb använder sig av en mix 

av både hårda och mjuka belöningar. Till de 

hårda hör rabatter året runt, 

Sspecialerbjudanden och veckans klipp via 

medlemssidor och VIPix nyhetsbrev och andra 

prisrelaterade specialerbjudanden.  

Pixmanias mjuka belöningar är fri frakt, 

förhandsköp, VIP-utförsäljningar, förtur till Figur 3. Källa Pixmania.com. Exempel på hur 

ett rabatterbjudande ser ut. 
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kundtjänst/After Sales Service, förtitt på nyheter, förhandsköp på eftertraktade nyheter 

och rabatt på förlängd garanti. (Pixmania (2014), Lamoureux (2014) 

 

Respondent 2 nämner att alla kunder, vare sig man är VIPix-medlem eller inte, kan sälja 

tillbaka sina begagnade varor till Pixmania. Det finns även skillnader inom VIPix-

klubben i de olika länderna där Pixmania finns men hon menar att de är små. 

Exempelvis kan det vara att alla produkter inte säljs i alla länder samt att leveranssätt 

och lagar inte är lika för alla länder. 

 

4.1.2.3 Nätverk 

När det gäller sociala nätverk har Pixmania för tillfället en twitter-sida 

(https://twitter.com/pixmania_se) på svenska. I Frankrike har de flera fungerande 

sociala nätverkssajter; Facebook, pinterest, google+, YouTube och en egen nätverkssida 

där medlemmarna kan ge varandra råd och tips.  

 

Sociala medier som hjälp till kundklubbar gör, menar respondent 2, att företagen 

kommer sina kunder närmre och att det blir lättare att få direkt kontakt med kunderna. 

Pixmania har för tillfället bara ett facebook-konto för Frankrike som rör hela företaget 

men som för tillfället bara finns på franska. 

 

4.1.2.4 Teknik 

Pixmania har utformat en app för VIPix-klubben men den finns för 

tillfället endast för Frankrike och just nu finns det inga planer på att 

översätta den till svenska.  

 

Respondent 2 från Pixmania menar att i framtiden kommer 

kundklubbarna förmodligen att erbjuda mer välriktade erbjudanden 

som passar kundens köpbeteende baserat på inköpsfrekvens, 

kategori och genomsnittlig kundkorg. Kundklubbarna kommer 

också bli mer inriktade mot mobil och surfplatta eftersom hon 

menar att fler och fler köp sker via just dessa.  

 

Företag bör bli mer lyhörda, enligt respondent 2, och möta denna nya konsumenttrend 

och eventuellt använda sig utav geolokalisering. Geolokaliseringen kan därefter 

Figur 6. Källa 

Pixmania.com 

Pixmanias franska 

mobilapp. 
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användas till att skicka ut meddelanden till kunderna som passar orten de är på. Hon 

menar att ett förslag på ett meddelande skulle kunna se ut så här: “Du är på semester, 

upptäck vårt speciella urval för strand/skidsemestern som kan levereras till ditt hotell!". 

Samtidigt säger hon att det finns svårigheter i jämförelse med den traditionella handeln. 

De fysiska butikerna kan använda sig av geolokalisering genom att skönja när en kund 

närmar sig en butik och därmed skicka ut erbjudanden till kunden. 

 

4.1.2.5 Inträdesavgift 

Idag kostar medlemskapet hos Pixmania 220: - (1-års medlemskap) i Sverige och de har 

nyligen utökat gratisfrakten på standardleverans även till Sverige. (Pixmania, 2014)  

 

4.1.2.6 Konfidentialitet 

Pixmania informerar kunderna om hur de använder sig av cookies och på deras hemsida 

anges vad företaget använder denna information till; skapa besöksstatistik, anpassning 

av hur hemsidan visas på användarens dator (språk, upplösning, operativsystem …) 

anpassning av den reklam som visas efter kundens preferenser samt memorering av 

information som lämnats i formulär på hemsidan. Kunden kan välja om han/hon vill 

godkänna eller neka cookies men informeras också om att alla funktioner på hemsidan 

inte kommer att fungera (Pixmania, 2014). 

    

4.2  Vilka kritiska faktorer motiverar den svenska kunden att bli 

medlem  

4.2.1  Information och kommunikation 

Respondent 1 förklarar att en kundklubb är ett verktyg där du gör anonyma kunder till 

identifierade medlemmar. Syftet med en kundklubb är att säkerställa identifikation och 

företag bör därför spara varenda transaktion och interaktion som görs med en kund. Det 

är samtidigt viktigt att kunden ses som relevant och företaget måste uppdatera kunden 

så att det inte finns någon anledning för kunden att handla någon annanstans. Eftersom 

kunder alltid identifierar sig vid ett köp hos ett e-företag menar respondenten att e-

företag har en fördel gentemot detaljhandeln som kämpar för att få tag i kundernas 

uppgifter. Däremot har e-handlarna inte insett värdet av denna information som de får 

gratis. 
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Fördelen med kundklubbar menar respondent 1 är att företagen kan se vilka kunder de 

borde lägga mer energi på. Samtidigt poängterar han att alla självklart ska kunna handla 

men att företagen inte borde lägga energi på de kunder och kundmedlemmar som aldrig 

handlar. När respondenten är med och utvecklar kundklubbar är kundklubben till för att 

hela tiden definiera kunderna och deras köp för att på så sätt få fram siffror där de kan 

urskilja de viktigaste kunderna. Utifrån den framtagna informationen kan företagen 

fråga sig själva om de borde lägga pengar på att skaffa nya kunder eller inte. Därmed 

menar han att fokus inte ligger på produkterna utan på kunderna och deras betydelse för 

företaget. 

 

När det kommer till hur enkätrespondenterna vill bli kontaktade av företagen är det 

många som svarar via mail så att de i lugn och ro kan läsa igenom när tid finns. En 

annan anledning till att mail är bra menar enkätrespondenterna är att allt är samlat på en 

och samma plats och att det är lätt att ta med sig i telefonen. SMS tycker några också är 

ett bra kommunikationssätt från företagets sida men en respondent anser att det är en 

svår balansgång då det kan bli irriterande om allt för många företag skickar ut på det 

sättet. Många av enkätrespondenterna är eniga om att telefonsamtal inte är en bra 

kommunikationsväg då de anser att det är påträngande och störande att bli uppringda. 

 

4.2.2 Incitament 

En av enkätrespondenterna svarar att fri frakt är det som är avgörande för vilken e-butik 

han eller hon väljer. En annan menar att företagen borde sänka hur mycket som ska 

handlas för att få rabatt. Han eller hon handlar aldrig för över 500 kronor som många 

företag som respondenten är kundmedlem i har som minimumbelopp för att sedan få 

100 kronor rabatt. Vidare förklarar enkätrespondenten att det skulle locka mer att handla 

om det handlade om ett lägre belopp. 

 

En majoritet av respondenterna föredrar direkta rabatter, presenter och bonussystem 

även om det går att urskilja att det finns ett klart intresse även för förmåner som innebär 

tidsbesparing, fri frakt och VIP-förmåner.  Många av respondenterna säger att de 

föredrar rabatter och i enkäten har många angett att de ofta använder 

dagligvaruhandelns kundklubbar. ICA och Hemköp nämns ofta då dessa är enkla att 

använda och ger rabatt för varje inköp vilket gör att de därför används ofta. Dessa 

kundklubbar är inga e-handelskundklubbar så de kan inte direkt jämföras med de 
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kundklubbar som är föremål för denna undersökning men det är ändå intressant att 

notera att detta tilltalar de flesta. För ett e-handelsföretag är detta svårare att uppnå 

eftersom inköpen i regel inte sker lika ofta som vid vardagliga inköp. Det verkar dock 

som om respondenterna överlag väljer att bli medlemmar i ett företag där de har för 

vana att handla. 

 

I enkätundersökningen säger en respondent att han skaffat medlemskap på de ställen där 

han redan är stammis då det är mest ekonomiskt fördelaktigt. Detta har en direkt 

inverkan på denna respondentens lojalitet som uppger att han försöker att hålla sig till 

dessa företag för att samla poäng. En respondent uppger att när hand/hon handlar 

vardagliga varor (mat) föredras rabatter men att vid sällanköp som flygresor och hyrbil 

uppskattas framförallt bekvämlighets- eller tidssparande förmåner som tillgång till VIP-

lounge, extra bagage, förtur i kön samt att samla på sig miles som sedan kan användas 

till bland annat resor, hotell eller tidningsprenumerationer.  

 

Några av enkätrespondenterna menade att de automatiskt blev medlemmar i e-butikers 

kundprogram bara genom att köpa där och att det därför inte var ett medvetet val att bli 

medlem. Aspekter som gjorde att de medvetet blev medlem i kundklubbar (både fysiska 

och e-butiker) var främst bonussystem och rabatter på vissa produkter. 

 

4.2.3 Nätverk 

4.2.3.1 Sociala nätverk 

Sociala nätverk använder respondent 3 inte för att recensera företag och produkter. Hon 

skulle aldrig lägga ut något om exempelvis H & M och deras kläder. Hon fortsätter med 

att förklara att hon skulle kunna ge företagskommentarer på Internet beroendes på vad 

hon får för det och skulle inte vara främmande för att skriva om hon i utbyte fick 

förmåner. Hon beskriver också att hon får inspiration och förtroende om hennes vänner 

skriver om en produkt och att det kan få henna att köpa den, men hon poängterar att hon 

själv måste tycka om produkten. Ibland letar hon självmant upp produktrecensioner för 

att få reda på vad andra tycker om en produkt innan hon själv köper, exempelvis kvalité 

på vissa kläder. Mer noggrann i sitt produktrecensionsletande blir hon när det rör sig om 

dyrare saker.  
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Respondent 4 använder inte heller sociala media eller Internet till att ge 

produktkommentarer och liknande och han tror inte att han kommer göra det i framtiden 

heller. Att ”gilla” på sociala medier är direkt uteslutet för honom och inte ens i utbyte 

mot förmåner från företagets sida kan han tänka sig att göra detta. Däremot diskuterar 

han gärna köp med vänner och bekanta och får därmed recensioner fast utan internets 

inblandning.  

 

Tidsbrist uppger respondent 5 som ett skäl till att han inte recenserar produkter eller 

företag på sociala nätverk. Om han hade mer tid skulle han kunna tänka sig att skriva 

recensioner på sociala nätverk eller ”gilla” ett företag om han fick något i gengäld. 

Däremot googlar han gärna innan ett köp för att se vad andra har skrivit om produkten. 

 

4.2.4 Teknik 

4.2.4.1 Mobila kundklubbar och appar 

När det kommer till kundklubbar som använder sig av appar är många positivt inställda. 

Enkätrespondenterna ger många förslag på vad bra innehåll i apparna kan vara. 

Exempelvis menar en svarande att det skulle vara bra att kunna se poängsaldo och få 

aktuella erbjudanden. En annan vill att appen ska ge erbjudanden baserat på personliga 

önskemål. En tredje menar att det vore bra om det plingade till när en butik lägger ut 

prissänkningar eller erbjudanden om tävlingar. 

 

Kundklubbsappar är respondent 5 tveksam till och säger att han installerat så många 

appar som han sedan ändå aldrig använder. Det är svårt att utforma en app som 

verkligen fungerar bra och som ger ett behov att måsta användas. Han säger dock att om 

ett företag där han köper mycket verkligen kan utforma en riktigt bra app som handlar 

om något han är genuint intresserad av så kan det vara intressant men han har inte riktigt 

känt av det behovet ännu. 

 

Respondent 3 ställer sig positiv till om företagsappar skulle ge tips på 

användningsområden kring produkterna de säljer, exempelvis om matbutiker kommer 

med recept. Det viktigaste i utformningen av en app menar hon är att det ska innebära få 

klick för att komma dit kunden vill och att appen ska vara överskådlig. 
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Respondent 3 uppger att hon väldigt sällan handlar och betalar över mobiltelefonen så 

hon vet inte om hon känner sig trygg eller inte i en sådan situation, däremot tycker hon 

att det skulle kännas otryggt att ha kreditkortsuppgifter sparade på en app på telefonen. 

Istället ser hon hellre att kreditkortsuppgifterna måste uppges varje gång hon handlar 

alternativt att uppgifterna är sparade men att hon måste uppge användarnamn och 

lösenord varje gång hon handlar. 

 

4.2.4.2 Ny teknik 

Respondent 3 menar att det är okej med cookies så länge det sker inom en och samma 

sajt men hon skulle känna sig övervakad om andra hemsidor kunde ta del av tidigare 

sökningar på andra sidor. Samtidigt menar hon att hon kanske inte skulle tänka på om 

hon ser en annons som använt sig av hennes historik utan bara fortsätta surfa vidare. 

Fördelar med detta skulle vara att företagen snabbt skulle kunna skicka erbjudanden till 

henne på produkter som hon sökt på. Hon tycker också att det är positivt om företag 

använder hennes sökning på hemsidan till att rekommendera produkter till andra 

kunder.  

 

Respondent 5 tycker att det skulle vara smart om företagen använde sig mer av 

geotagging och cookies för att erbjuda honom mer personliga erbjudanden. Han 

välkomnar relevant och aktuell information som han är i behov av vid ett visst tillfälle. 

Det måste dock skötas på ett bra och ärligt sätt från företagens sida. 

 

4.2.5 Komplexa system 

“De flesta kundklubbar jag är med i har erbjudanden på t.ex. 100: - rabatt om du handlar för minst 500: 

- vid ett och samma tillfälle. Det är otroligt sällan som jag handlar i en butik för det summan, och 

framförallt nästan aldrig som jag gör det under tiden en sån kampanj är aktuell.” (Respondent 3, 2014) 

 

4.2.6 Olika nivåer i kundklubben 

Respondent 3 är inte särskilt intresserad av olika nivåer i kundklubben då hon aldrig 

handlar för de summor som krävs för att uppgraderas. Samtidigt menar hon att om det 

inte krävdes för mycket att uppgraderas skulle det intressera henne mer, men hon tror 

inte att det skulle göra henne mer lojal då pris och kvalitet är det hon letar efter. 

 

Respondent 4 ogillar olika nivåer i kundklubbarna och han anser att det har en motsatt 

effekt på honom. Han berättar att han är med i SAS Eurobonus på silvernivå som även 
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är kopplat till American Express och att han mycket poäng att ta ut där men han anser 

att det är för komplicerat vilket gör honom irriterad. Av samma anledning förklarar han 

att han undviker att använda kortet.  

 

4.2.7 Inträdesavgift 

Respondent 1 förstår inte varför vissa kundklubbar väljer att ta betalt för medlemskapet. 

Han menar att kunden blir mer låst och de vet heller inte vad de får ut av företaget innan 

de betalar. Företaget vill hålla andra kunder utanför något som de tror är bra för 

klubbmedlemmar. Vidare säger han att han tror att företaget tror att bonusen kostar 

pengar och att de inte förstår att informationen de kan få är viktig och att informationen 

de får är till både deras och kundens fördel. Det som dessa företag ser som en kostnad 

ser respondenten som en investering som leder till att kundinformationen ökas. 

Eftersom kunden betalar för sin bonus i det här fallet så gäller det för företagen att ge 

något extra till medlemmarna. 

 

En övervägande majoritet av enkätrespondenterna skulle inte betala för att bli medlem. 

De som svarade att de kunde tänka sig det poängterade att förmånerna måste vara så 

pass bra att det är värt det. De förmåner som gavs som förslag var bland annat VIP-

kvällar, bra leveransmöjligheter, flexibla öppettider och personlig stilrådgivning. 

Det är dock värt att notera att nästan en tredjedel av respondenterna från enkäten kan 

tänka sig att betala för kundkortet om de känner att inträdesavgiften står i bra 

förhållande till förmånerna. En respondent svarar till exempel följande: 

 

”Jag skulle bara betala ett medlemskap om jag med säkerhet visste att det kommer att vara till förmån för 

mig själv. Att jag redan är stammis i butiken gör mig säker, men att jag även vet att butiken kommer med 

bra erbjudanden och kanske tom event och vip-kvällar, härliga nyheter och att företaget i sig är ett bra 

företag tex i miljöperspektiv osv” (Enkätrespondent) 

 

4.2.8 Tidsfördröjda förmåner  

Respondent 3 förklarar att när det gäller kundklubbsbelöningar vill hon att dessa ska 

kunna utnyttjas på en gång. Anledningen till detta är att hon sällan handlar flera gånger 

på en och samma sida och därför vill hon kunna ta ut bonusen på en gång. 

Fortsättningsvis menar hon att hon sällan använder bonusar som hon tjänat in i 

kundklubben av orsaken att hon inte hinner så det ofta är en tidsfrist alternativs att hon 



 

 

 
52 

inte kan använda den på en gång. Detta ger en negativ bild av kundklubben då hon vill 

att det ska vara enkelt att använda för att det i slutändan ska bli en bra affär. Även 

respondent 4 vill ha möjligheten att använda förmånen direkt och vidare menar han att 

det inte intresserar honom att få en rabattkupong som han kan använda vid ett senare 

tillfälle. 

 

4.2.9  Konfidentialitet 

När respondent 5 handlar via mobilen eller på Internet känner han sig alltid lite orolig 

för att lämna ut känslig information för betalning och så vidare. Han säger att han tycker 

att det är svårt att själv uppskatta hur säker en sajt verkligen är. Han har en app där han 

kan spara ner all kreditkortsinformation men har inte använt sig av den ännu. Han 

känner sig inte heller tillräckligt säker för att lägga in sina kreditkorts detaljer på sajter 

eller via appar även om det är bra att det går snabbt. Respondent 3 känner sig även hon 

skeptisk till att betala över appar och vill isåfall vara tvungen att ha ett inlogg som hon 

uppger varje gång hon handlar. 

 

All form av övervakning ställer sig respondent 4 kritisk till och han vill inte att någon 

ska veta vad han köper eller var han befinner sig. Han menar också att om han 

misstänker att ett företag använder sig av detta så undviker han företaget. Han vill inte 

att några digitala fotspår ska lämnas efter honom som sedan sparas av företag för att 

användas till andra kunder. 

 

Vad som är bra respektive mindre bra hos kundklubbarna menar en enkätrespondent att 

integriteten är hotad då företagen samlar på sig all information om vad du handlar. 

Vidare beskriver denne att det kunderna får i utbyte är ingenting gentemot vad företaget 

får för information om kunden och att det inte känns bra att företaget kan sälja 

informationen vidare till andra. En annan är inne på lite samma spår. Han eller hon 

tycker det är bra att få någon form av förmåner men säger också att kunden hjälper 

företaget att utveckla sina erbjudanden genom att kunden deltar. 
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4.3 Ytterligare resultat 

Under arbetets gång har även andra intressanta resultat framkommit som ligger lite vid 

sidan av syftet och forskningsfrågorna. 

 

4.3.1 E-handel 

Respondent 1 menar att e-handeln är på uppgång men att den inte kommer att bli lika 

vanlig som den traditionella handeln. Många e-handelsföretag menar han inte är 

kompetenta för att driva distanshandel och därför ser de Internet som en kanal. 

Samtidigt menar respondenten att de e-företagen som är mer etablerade bygger sin 

handel på kunddatabaser och kundinsikter, vilket han menar är framgångsreceptet för att 

bedriva distanshandel. När det kommer till respondenternas e-handelsvanor är det 

tydligt att de allra flesta handlar eller har handlat på Internet. 

 

4.3.2. Kundlojalitet 

När respondent 3 e-handlar hoppar hon runt mycket för att leta efter bästa priset och hon 

menar att ”priset avgör vilken sida det blir”. Hon säger också att när hon hittat något 

hon intresserat sig för kan sidan ligga uppe i en vecka innan hon slutligen bestämmer 

sig för att köpa. Hon tänker mycket innan hon till slut köper produkten. Sidor som hon 

redan är bekant med och har handlat på tidigare känner hon större förtroende och tillit 

för och chansen är större att hon återvänder. 

 

Respondent 4 gör ofta noggranna prisundersökningar och använder sig kontinuerligt av 

sajten Price Runner där han kan se vilka företag som erbjuder en specifik produkt till 

lägst pris. Själva processen med att leta produkt till att köpa produkten kan ta allt ifrån 

några minuter till flera år. 
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5. Analys 

5.1  Hur kan dagens kundklubbar beskrivas? 

5.1.1 Vad anser de svenska konsumenterna om kundklubbar  

Det är intressant att många av de tillfrågade egentligen inte bryr sig så mycket om 

kundklubbar då de anser att de blir påtvingade dessa. Det syns tydligt inom e-handeln 

då det i princip är mer regel än undantag att registrera sig inför ett köp vilket kan ses 

som en kundklubb då företagen därefter skickar ut nyhetsbrev med erbjudanden. Många 

av respondenterna är heller inte lojala ett e-företag utan de letar det billigaste priset och 

handlar där. Det hindrar dock inte respondenterna att ha ganska bestämda uppfattningar 

om både utformning (gratis, avgiftsbelagda, olika nivåer) och när det gäller 

incitamenten.  

 

Det går att urskilja att de svenska konsumenterna inte är särskilt intresserade av e-

kundklubbar då de oftast automatiskt blir medlemmar vid köp. 

 

5.1.2 Hur står sig Pixmania i relation till de svenska konsumenternas åsikter 

Pixmanias kundklubb, VIPix, tar betalt av sina medlemmar varje år. Flertalet av de 

respondenter som tillfrågats svarar att de inte är beredda att betala för att bli medlem i 

en kundklubb, men då ska också tilläggas att ungefär en tredjedel säger att så länge 

förmånerna är bra så skulle de kunna betala. Av studien framgår inte helt tydligt exakt 

vilka förmåner som skulle kunna överväga det beslutet men flera anger att förmånerna  

måste kunna betala sig (ge mer tillbaka än vad det kostar). Flera respondenter anger 

även att fri frakt är intressant: VIPix förmånen med fri frakt kan därmed sägas uppfylla 

ett av konsumenternas önskemål och denna gör även att medlemskapet betalar sig 

snabbt om kunden handlar mer än ett par gånger om året.  

 

När det gäller övriga incitament som efterfrågas framkom ofta att kunderna gärna ville 

ha direkta rabatter och bonus. VIPix-klubben har nya rabatter varje vecka och detta kan 

både vara rabatter på speciellt utvalda varor och rabatt på inköpssumman. Detta är något 

som respondenterna oftast gillar. Företaget använder sig av mycket rabattkoder vilket 

ofta är ett dyrt sätt att driva kundklubb på. Många kundklubbar i handeln generellt sett 

använder sig av avgiftsbaserade kundklubbar för att få igen lite av det som de måste 

betala ut till kunden i form av dessa bonuskuponger och andra rabatter. Detta extra 
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värde som kunderna får kan därför motivera kunderna till att bli medlemmar. Om målet 

med kundklubben är att få kunden lojal kan det däremot nog vara idé att inte låta 

förmånen betala medlemskapet redan vid första köpet då det då inte får kunden att 

komma tillbaka på samma sätt som om denne känner sig ”tvingad” till att utnyttja 

medlemskapet när kunden väl betalt för det. 

 

Det kan även vara intressant att titta på detta ur Rautiainens (2005) perspektiv om att 

företagen ofta ger rabatt till redan lojala stamkunder vilket leder till att dessa kunder blir 

mer och mer prismedvetna istället för mer lojala. Teorier om stamkunder kan till viss 

del tillämpas på lojalitetsprogram. Företagen ger ofta rabatt åt kunder som redan är 

lojala och lönsamma vilket i sin tur leder till att dessa kunder sedan förväntar sig att få 

ständigt mer rabatt och blir mer och mer prismedvetna. Pixmanias rabatter är inte alltid 

tillräckligt höga eller innebär att kunden måste köpa en relativt dyr vara för att det ska 

löna sig. Detta står därför i motsats till Rautiainens (2005) teori om att rabatterna måste 

vara så pass höga att konsumenten inte vill avstå från dem.  

 

VIPix har dock inget bonussystem vilket både kan upplevas som positivt och negativt 

om paralleller dras till vad respondenterna i övrigt anser. Många upplever nämligen 

bonussystem som något positivt men det kan också vara negativt då systemet ofta 

tenderar att bli komplext vilket inte uppskattas alls. Pixmania kan sägas följa Duncans 

(1997) rekommendationer om att ha låg inträdesavgift med enkelt budskap och ett 

tilltalande bonussystem. De följer även Zeidlers (2009) råd om att belöna kunden vid 

själva köptillfället vilket ger kunderna känslan av att det lönar sig att vara medlem. 

 

Pixmania har en relativt avvägd mix av mjuka och hårda förmåner precis som Butcher 

(2000)  förespråkar. Trots detta har det visat sig att de ekonomiska fördelarna är högt 

uppskattade av respondenterna ger de ingen riktig kundlojalitet. VIP-förmånerna som 

Pixmania erbjuder kan därför leda till att mottagliga respondenter blir lojala till 

företaget då de känner större samhörighet med företaget när de är medlemmar i en 

exklusiv klubb med förmåner som inte alla kunder kan ta del av.  

 

Det kan också sägas att Pixmania är tydliga med att förklara alla regler som gäller både 

för köp, medlemskap och när det gäller hantering av konfidentiella personuppgifter. All 

denna information finns lättillgänglig i menyer på hemsidan och detta leder enligt 
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Limbu et al (2012) till att kunden får ett högre förtroende för företaget och en positiv 

inställning till webbsidan. 

 

Pixmania kommunicerar varje vecka via nyhetsbrev till sina medlemmar. 

Respondenterna i studien menar att nyhetsbrev över mail är det bästa sättet att nå ut för 

företaget, samtidigt är det många som säger att det sällan läser nyhetsbreven. Däremot 

skulle det kunna vara så att då klubben kostar pengar känner klubbmedlemmen extra 

tillhörighet med företaget vilket eventuellt gör att nyhetsbrev öppnas och läses.  

 

Pixmania har ett globalt Facebook-konto där alla kan gå in och ta del av nyheter. Denna 

är dock på franska vilket direkt gör den ointressant för svenska konsumenter. Många av 

respondenterna i studien svarar att de själva inte är aktiva med sociala nätverk när det 

kommer till produktrecensioner och liknande. En svarar att han aldrig skulle ”gilla” ett 

företag på Facebook medan vissa andra svarar att de följer och gillar vissa.   

 

Undersökningens relativt begränsade urval kan dock inte ses som representativt för 

befolkningen och nätverksmarknadsföringen ligger antagligen bara i startgroparna. Bara 

genom att titta på några av de andra e-handelsföretagen som har tagits upp i denna 

studie kan det urskiljas att flera av dessa kundklubbars sociala nätverk är väl utbyggda 

med stora besökarsiffror. Det kan därför tänkas att Pixmania missar att vara med i denna 

utveckling genom att inte erbjuda de svenska kunderna någon form av community. 

Fillero (2013) nämner att den sociala gemenskapen är effektiv att använda för att 

påverka hela gruppens beteende och Åström (2012) tar upp att communities ligger i 

kundens intresse då de kan få tillgång till intressant information och skapa kontakter 

med andra personer med liknande intressen. Men det kan även bidra till att själva kunna 

bidra med eget innehåll som till exempel Bubbleroom som har en community där alla 

kundklubbsmedlemmar kan skapa en egen blogg och direkt kunna ge uttryck för sina 

egna tanka och intressen som rör företaget och dess intressesfär. Detta verkar ha tilltalat 

många av Bubbelrooms medlemmar när antalet bloggare och besökare undersöks. 

Pixmania skulle kunna göra något liknande genom att bjuda in vissa grupper av kunder 

till specialevenemang (t.ex. mässor, videospelstävlingar, fototävlingar) där de kan 

interagera med både andra personer med liknande intresse och med 

företagsrepresentanter och ge dem tillfälle att komma till uttryck och skapa samhörighet 

på nätet istället för i det fysiska rummet. 
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Söderlund (2001) säger även att när kunderna ges tillfälle att påverka varandra kan det 

ge upphov till att de blir extremt lojala. Fillero (2013) påpekar dock att det kan vara ett 

dyrt sätt att få kunderna att bli lojala och att det inte passar för alla strukturer. Det skulle 

därför kunna rekommenderas att Pixmania startar någon form av community eftersom 

detta är ett relativt enkelt och billigt sätt att starta en tvåvägskommunikation med 

kunden.  

 

5.2 Vilka kritiska faktorer motiverar den svenska kunden att bli 

medlem i en kundklubb på Internet? 

 

5.2.1  Information och kommunikation 

Flera av respondenterna föredrar att bli kontakta via mail så att de i lugn och ro kan läsa 

igenom när de har tid. Jacobsen förklarar att Internet är ett bra sätt för företag att 

bibehålla relationer på. Det går därför att dra jämförelser mellan Jacobsens (2008) teori 

och respondenterna då Internet verkar vara det mest användbara sättet att nå ut till 

konsumenter. Detta styrks även med de påståenden som respondenterna kommer med 

att telefonsamtal är besvärliga och påträngande.  

 

Respondent 1 framhäver att kundklubbar är till för att företagen ska kunna samla 

kundinformation för att öka kundkännedomen. Detta är även något som flera av 

respondenterna påtalar och syftar också på att det upplevs som att deras integritet är 

hotad då deras information hamnar i företagets händer och att de inte vet vad företaget 

sedan gör med informationen. Det går därför att tolka det som att respondenterna i viss 

mån känner sig otrygga när det kommer till kundklubbar och företagens sätt att 

tillvarata informationen då respondenterna egentligen inte vet vad de använder 

informationen till.  

 

I undersökningen har det inte synts några direkta tecken på att kunderna ger feedback 

tillbaka till företaget och inte heller att de känner några större behov av detta. Lee-Kelly 

et al (2003)  förespråkar att relationsmarknadsföringen måste utvecklas i 

internetsammanhang för att få lojala kunder och detta kan en bättre kunskap om 

kunderna för att få igång en tvåvägskommunikation som slutligen kan leda till 

kundlojalitet. Även Gummesson (2004) påpekar vikten av en fungerande 
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tvåvägsrelation och att detta krävs för att få kunderna att känna sig kopplade till 

företaget. Han hävdar även att det inte räcker med personliga hälsningar och presenter 

då detta endast är en envägskommunikation som inte leder till lojalitet. Blomqvist et al 

(2000) talar om vikten av att skapa en medlemsmentalitet hos kunderna. Kotler (1990) 

framhäver även han vikten av att kommunikation mellan företag och kund kräver någon 

form av feedback.  

 

Det verkar på våra respondenter som att företagen, och även forskarna i viss mån, har 

överskattat kundernas intresse av information från företagens sida. Detta beror säkert en 

del på att kunderna i dag får så pass mycket reklamutskick att det omöjligt hinns med att 

läsa allt och kommunikationen uppfattas ibland mer negativt än positivt då kunden 

känner sig överhopas av information och utskick. Butscher (2000) hävdar att 

medlemmarna i en kundklubb oftast är intresserade av företaget och att de därför 

uppskattar att bli kontaktade. I denna undersökning har det uppenbarats att detta inte 

alltid är fallet då kunderna ofta är med i många kundklubbar och att de flesta av dessa 

inte används regelbundet. I internetsammanhang är detta än mer påtagligt då de flesta 

har blivit medlemmar för att det har varit nödvändigt i samband med köp. Det måste 

dock påpekas att Butschers påpekande kommer från år 2000 och att en hel del kan ha 

hänt på området sedan dess. 

 

5.2.2 Incitament 

När det gäller förmåner i form av presenter och gåvor kan det noteras att trots att många 

tycker det är intressant, så uppger flera respondenter att dessa ofta är onödiga och inte 

tillräckligt personligt anpassade efter deras intressen och behov. Detta kan ses i ett 

teoretiskt perspektiv där rena ekonomiska förmåner anses som ett mindre effektivt sätt 

att göra kunderna lojala på lång sikt och att det kan vara bra att utforska även andra 

alternativ.  Författarna noterar därmed att Butschers (2000) påpekande om att 

kundklubben behöver en mix av både ekonomiska och icke-ekonomiska värden verkar 

stämma med våra respondenters uppfattning. Då de ekonomiska incitamenten lockar 

främst nya kunder behöver kundklubben kunna erbjuda andra förmåner för att få 

kunderna att bli lojala. Det stämmer även överens med Blomqvist et al (1993) teori om 

att även de icke-ekonomiska fördelarna är viktiga i dagens hårda konkurrens för att 

kunna särskilja sig från konkurrenterna som alla erbjuder mer eller mindre samma 

ekonomiska förmåner. 
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5.2.3 Nätverk 

5.2.3.1 Sociala nätverk   

Respondenterna har inte uttryckt något större intresse av att recensera produkter via sina 

olika nätverkssajter. Olika anledningar som framkommit är att det kan bero på tidsbrist 

men även på att de helt enkelt använder sig av nätverkssajter i mycket varierande 

utsträckning. Det kan också bero på att respondenterna inte ser att detta skulle ge dem 

tillräckligt stor vinning. Söderlund (2001) anser att kunden måste känna en stor 

gemenskap med andra kunder för att engagera sig i ett community. 

 

Det är inte troligt att det lilla urvalet i denna studien är representativt för hela 

befolkningen och troligtvis kommer användningen av företagsrecensioner och 

kundklubbarnas synlighet i sociala nätverkssajter att öka i takt med befolkningens 

användning av dessa. Idag finns det dock redan ett otroligt stort utbud av sociala 

gemenskaper vilket säkert innebär att det krävs ett väldigt högt engagemang för att 

kunden ska känna ett behov av att engagera sig i en enskild kundklubbs sociala nätverk.  

 

Det går även att tänka sig att det finns stora skillnader i användningen av sociala nätverk 

och denna undersöknings urval har inte beaktat respondenternas ålder. En yngre 

generation av kundklubbsmedlemmar kan tänkas ha ett helt annat behov av att uttrycka 

och få feedback i sociala medier medan en medelåldersrespondent har vissa barriärer 

som gör exponering i sociala nätverk mindre intressant. Det krävs att företaget har en 

väl uttalad strategi och vet vilka målgrupper som företaget vill nå och på vilket sätt de 

lämpligast nås. 

 

Det kan vara troligt att Söderlunds (2001) teori om att lojaliteten ökar när kunder 

påverkar varandra stämmer då en av våra respondenter nämnt att de gärna pratar vänner 

emellan om köp och produkter. En annan respondent svarade att han googlar efter 

recensioner innan köp vilket tolkas som att han vill veta vad andra kunder tycker innan 

köper och att kunders åsikter kan väga högt i köpprocessen.  
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5.2.4 Teknik 

5.2.4.1 Mobila kundklubbar och appar 

De flesta respondenterna ställer sig positiva till kundklubbar som använder sig av 

mobilappar. Dock kan en oro skymta igenom då en respondent säger sig ha installerat så 

många appar men att han inte använder sig av dessa. Och oron är befogad då Hopkins 

och Turner (2012) säger att det är svårt för företag att sticka ut bland alla appar som 

finns. Dock finns en möjlighet att företagsappar och kundklubbar via appar kan bli 

större om man ser till Mobilsveriges (2012) siffror om att appar besöks till 84 % mer än 

mobilwebsidor.   

 

Maya (2012) hävdar att appar kan få kunder mer interaktiva och få ett mer personligt 

bemötande från kundklubbarna. Det går helt i linje med att respondenterna ställer sig 

positiva till exempelvis receptförslag på matbutiker. 

 

5.2.4.2 Ny teknik 

När det gäller mobilanvändning kommer det hela tiden nya innovationer och det är 

därför svårt att fråga kunderna vad de önskar sig i framtiden då det är svårt att förutse. 

Det kan noteras att 2014 har inneburit en ökning av platsbaserade erbjudanden, även 

kallat geotaggning. Det kan förefalla avlägset för respondenterna och svårt att se nyttan 

av någonting som är relativt abstrakt men flera av respondenterna har varit positiva till 

denna utveckling och säger att det kan vara intressant om informationen är tillräckligt 

relevant. När det gäller e-handel är detta svårare att genomföra då det för tillfället mest 

har används inom detaljhandeln för att lokalisera företag där konsumenten befinner sig. 

En respondent reserverar sig helt för detta och absolut inte vill ha ett ”big brother”-

samhälle. 

 

Det kan även urskiljas en explosion av nya mobila enheter som exempelvis ”smarta 

klockor”, ”smarta glasögon” och ”smarta kameror” och dessa kan det vara värt att 

planera för redan nu även om kunderna kan ha svårt att uttala sig om något som ännu 

inte har provats på. Författarna har ändå försökt undersöka hur konsumenterna ser på 

detta och hur de önskar att utforma denna nya typ av informationsöverföring och hur 

den kan anpassas till ett lojalitetsprogram/kundklubb.  
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5.2.5 Komplexa system 

Dowling och Uncles (1997) menar att värdet av förmånen står i förhållande till hur lätt 

det är att använda. Ett program som är för komplicerat har tendens att avskräcka 

konsumenten från medlemskap och/eller användning av kortet. Det får inte ta för lång 

tid att förstå hur det fungerar. Många av respondenterna ser inte att kundklubben ger 

upphov till vidare lojalitet och de allra flesta har en mängd olika kort i plånboken som 

nästan aldrig används.  Vissa anser att detta beror på att kundklubbarna är för 

avancerade och att det är svårt att ta del av förmånerna vilket bekräftar Dowling och 

Uncles (1997) teori om att det bör vara lättanvänt för att kunder ska vilja fortsätta 

handla. 

 

5.2.6 Olika nivåer i kundklubben 

Fillero (2013) menar att det negativa med olika nivåer i kundklubbar kan vara att det är 

svårt att använda poängen, både för kunder med högt poängsaldo och för kunder med 

lågt poängsaldo. Respondent 3 påstår att hon inte är särskilt intresserad av att klättra på 

nivåstegen då hon anser att det oftast krävs så mycket för att komma upp till nästa 

poäng.  Även respondent 4 ställer sig negativ till olika nivåer och att krångligheten att ta 

ut poäng gör honom passiv i kundklubben. Därav kan Filleros (2013) teori om att det är 

svårt att använda kundklubbar delvis bekräftas. Respondent 3 fortsätter med att det 

skulle kunna vara intressant om det inte krävdes lika mycket att komma till en ny nivå. 

Det kan appliceras på Filleros (2013) teori om att fördelarna med nivåkundklubbar är att 

kunden kan övervaka förmånerna. Det kan göras en tolkning av att om kunden kan 

arbeta för att nå förmånerna som hägrar kan det motivera kunden, däremot om det är för 

krångligt och krävs allt för mycket för att nå dit, kan det ha motsatt effekt på kunden. 

 

5.2.7 Inträdesavgift 

Butscher (2000) nämner att en form av inträdesbarriär är att ta ut en medlemsavgift av 

medlemmarna.  Detta är en medveten åtgärd från företagets sida för att sortera bort vissa 

kundgrupper. Duncan menar att inträdesbarriärerna för kundlojalitetsprogram bör hållas 

låga. Respondent 1 är tydlig i sin åsikt om att han inte förstår varför ett företag ens 

skulle tänka sig att ta betalt för en kundklubb, då det resulterar i att företaget sållar bort 
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kunder som de inte tror ger något. Fortsättningsvis menar han att kundklubbens syfte är 

för företaget att samla in information.  

En majoritet av respondenterna vill inte betala för ett kundkort och tycker att det ska 

vara gratis att vara medlem. Det finns dock flera som anger att de kan tänka sig att 

betala om förmånerna är tillräckligt tilltalande.  Duncans (1997) teori om låga 

inträdesbarriärer kan i detta fall bekräftas då det framkommit att många av 

respondenterna inte vill betala för medlemskap. Det här bekräftar delvis även 

respondents 1 åsikt i att det är befängt att ta betalt. Däremot får det inte glömmas bort 

att vissa av respondenterna skulle kunna tänka sig att betala om förmånerna är bra och 

att det därför inte är en helt förkastlig idé men att det i så fall bör vara bra förmåner. 

 

Å andra sidan är det dock värt att notera att nästan en tredjedel av respondenterna från 

enkäten kan tänka sig att betala för kundkortet om de känner att inträdesavgiften står i 

bra förhållande till förmånerna.  Om man utgår från teorin om att kundklubbens främsta 

syfte är att skaffa lojala kunder kan det vara intressant att notera att många av våra 

respondenter inte anser att deras kundklubbsmedlemsskap medför någon större lojalitet.  

Att de har plånböckerna fulla med klubbkort som aldrig används och är medlemmar i en 

mängd olika e-handelsklubbar som de inte ens vet om på kommer ju inte heller 

företagen till någon större nytta.  Däremot kan eventuellt ett betalt medlemskap leda till 

att kunderna känner att de måste utnyttja kortet om de väl har betalat för det.  Detta kort 

känns då mer värdefullt för kunden än ett gratiskort. Detta går hand i hand med teorin 

om att det är mer lönsamt att vårda gamla kunder än att leta efter nya. Butchers teori 

(2000) om att det viktigaste är att inrikta sig på de mest lönsamma kunderna skulle även 

innebära att det kan vara bra att sålla bort olönsamma inaktiva kunder genom att ta ut en 

betalning för medlemskapet. 

 

Butscher (2000) uppger att en öppen kundklubb riktar sig till en bred publik och att den 

kan innebära en stor andel inaktiva kunder.  Många av våra respondenter får också anses 

vara just dessa inaktiva kunder då de har många kundkort som de aldrig använder. Om 

företaget har god kunskap om sina kunder kan det vara en strategi att sålla bort 

olönsamma grupper och sats på utvalda kunder.  Hur företaget bör agera i denna fråga 

beror helt på vilken strategi som väljs men även på typ av bransch och vilken budget 

som finns. Respondent 1s antagande om att informationsinsamling är det viktigaste för 

företagen i kundklubbssammanhang kan tolkas som att företagen bör vara beredda på att 
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stå för kundklubbskostnaden själva då det går att se det ur den synvinkeln att det är för 

företagets egen vinning och att kostnaden i så fall inte ska hamna hos kunden. Om så 

vore fallet skulle Dowling och Uncles (1997) teori om att värdet av förmånen ska 

baseras på det ekonomiska värdet, relevans för kunden och hur lättanvänt det är vara 

oanvändbart då det helt och hållet skulle utgå ifrån vad företaget tjänar på det.  

 

5.2.8 Tidsfördröjda förmåner 

Många av respondenterna uppger att de föredrar omedelbara rabatter och att de inte är 

sugna på att spara på rabatter till nästa köp. Detta bekräftar Zeidlers (2009) teori om att 

det bästa är att belöna kunden vid köptillfället då kunden direkt känner att köpet lönar 

sig.  

 

Yi & Yeon (2003) som menar att kunden upplever förmånens värde olika beroende på 

när belöningen ges. En kund som redan är involverad (lojal) i företaget kan vänta lite på 

belöningen medan en ny kund eller en som inte bryr sig speciellt om företaget som 

sådant vill ha belöningen på en gång. Denna undersökningen kan inte ge svar på om 

vilka av respondenterna som är lojala kunder då den inte går på djupet på enskilda 

faktorer men detta skulle kunna vara en intressant forskningsfråga för vidare studier. 

 

5.2.9 Konfidentialitet 

Både respondent 3 och respondent 4 känner sig oroliga över att betala över appar och 

vill gärna uppge informationen på nytt varje gång de handlar.  Det kan jämföras med 

Limbu et al (2012) som hävdar att kunden får en negativ attityd när den inte vet vad 

som händer med uppgifterna han eller hon lämnar, vilket kan dra paralleller till 

respondenternas oro över kontouppgifter på appar då är osäkra på vad som kan hända. 

 

Detta sammanfaller även väl med Lacey och Sneath (2006) som har uppmärksammat 

detta faktum och poängterar vikten av att informera kunden i förväg och få dennes 

godkännande av hur deras personuppgifter hanteras för att kunden inte ska uppleva 

frustration och misstro gentemot företaget. Även Lindstedt (2011) poängterar risken om 

att denna uppgift kan komma i felaktiga händer. Informationsinsamlandet kan även 

upplevas negativt av en del kunder som tycker se en fara i att företagen övervakar dem. 
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5.3 Ytterligare resultat 

5.3.1 E-handel 

Enligt e-barometern (2014) tar e-handeln marknadsandelar ifrån detaljhandeln och de 

flesta av respondenterna handlar kontinuerligt på Internet. Respondent 1 menar även 

han att e-handeln blir större och större men han poängterar att den enligt honom aldrig 

kommer bli lika stor som den traditionella detaljhandeln.  

 

Problematiken som respondent 1 möter inom e-handeln är att många av de renodlade e-

handlarna inte har den kompetens som krävs distanshandel. Detta till trots kan 

författarna inte undgå att se sifforna som e-barometern (2014) tar upp om den vinst de 

olika branscherna inom e-handeln gör årligen. Till respondent 1s försvar kan sägas att 

om kundinsikten varit bättre hos e-handeln skulle siffrorna kunnat se annorlunda ut 

antingen i helhet eller inom ett specifikt e-handelsområde även om det inte är bevisat.   

 

5.3.2 Kundlojalitet 

Enligt Lee-Kelley et al (2003) kan kundlojaliteten inom e-handeln förbättras med hjälp 

av framförallt priset som har stor betydelse för e-lojalitet men även när det gäller 

säkerhetsfrågor, servicekvalitet och relationsmarknadsföring. 

 

Författarna tycker sig kunna se att de flesta av respondenterna är mycket prismedvetna 

när det gäller att handla på internet och många ”googlar” runt mellan olika sajter för att 

hitta bästa erbjudandet.  De är trots allt intresserade av att bli medlemmar i kundklubbar 

men framförallt av ekonomiska anledningar. Butscher (2000) menar även att 

ekonomiska förmåner lockar kunderna att bli medlemmar men det leder inte till lojalitet.  

Det krävs andra ”icke-ekonomiska” förmåner för att förhindra att kunden sedan går till 

en konkurrent som erbjuder ett bättre pris. 
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6. Slutsats och rekommendationer 

 Syftet med uppsatsen är att beskriva dagens kundklubbar inom e-handeln och 

undersöka vilka kritiska faktorer som lockar de svenska internetkunderna att bli 

medlemmar. 

 

 Uppsatsen har beskrivit dagens kundklubbar inom e-handeln och undersökt vilka 

kritiska faktorer som lockar de svenska internetkunderna att bli medlemmar. 

 

Det verkar som om få av våra respondenter är lojala kunder. Dagens kundklubbar kan 

efter studiens genomgång beskrivas som ett sätt för företag att hålla koll på sina kunder 

och anpassa sin marknadsföring då väldigt få rena e-handelsföretag har uttalade 

kundklubbar. När det gäller ur ett kundperspektiv kan kundklubben online ses som 

något nödvändigt ont som i bästa fall ger ekonomiska fördelar men som sällan leder till 

lojalitet. Kundklubbarna har dock potential att engagera fler att bli medlemmar. Vad 

som krävs för detta är tydligare riktlinjer i form av vad det verkligen är kunden får ut av 

medlemskapet. Det har även visat sig att e-klubbarna bör se över sina nyhetsbrev då det 

enbart är ett fåtal kunder som öppnar dessa.  

 

Det är svårt att få e-handelskunderna lojala på det sätt som företagen tycks tro. 

Kunderna är mest intresserade av ekonomiska förmåner men detta verkar inte leda till 

lojalitet i någon större utsträckning. Det är snarare något som kunderna tar för givet och 

det lockar bara till ytterligare medlemskap som senare riskerar att bli inaktiva. Det är så 

pass enkelt att göra prisjämförelser på internet i dag och kunderna handlar sällan på ett 

visst internetföretag för att de är en verkligt lojal kund utan gör det för att de får en viss 

ekonomisk vinning av det. Företagen måste därför finna andra vägar för att fånga de (få) 

kunder som verkligen har potential att bli lojala. Det rör sig ofta om kunder som inte 

bryr sig om de ekonomiska förmånerna i samma utsträckning utan det är andra faktorer 

som kommer in i bilden. Företagen kan utmärka sig gentemot konkurrenterna genom att 

erbjuda ”mjuka förmåner” som exempelvis tidsbesparande förmåner, VIP-förmåner, 

personlig rådgivning och andra förmåner som får kunden att känna sig speciell och 

utvald.  

 

Om företagets strategi med kundklubben endast är att samla information om kunderna 

som företaget sedan vill använda sig av för att kunna ge personliga erbjudanden har det 
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kanske mindre betydelse att den stora massan inte blir lojala på grund av själva 

medlemskapet i kundklubben.  Det är då i viss mån berättigat att erbjuda presenter, 

rabatter och andra ekonomiska incitament även om det i sig inte leder till lojalitet. 

Risken är naturligtvis att det kan bli mycket kostsamt för företaget 

 

För att ändå försöka att fånga de e-handelskunder som är ute efter ekonomisk vinning 

utan att det ger upphov till lojalitet (göra inaktiva kunder aktiva) kan företagen beakta 

att skapa en antingen avgiftsbelagd kundklubb eller kundklubb med olika nivåer där 

mer rabatter fås eller fler förmåner ju mer kunden handlar för. 

 

En avgiftsbelagd kundklubb inger dels kunden i en tro att de måste utnyttja 

medlemskapet om kunden nu väl har betalt för det (det är dock många kunder som 

aldrig kan tänka sig att betala för ett medlemskap) och dels ger kunden så pass bra 

förmåner att värdet för dessa överstiger medlemskostnaden eller skapa ett bonussystem. 

 

Författarna tror att företaget först måste skaffa sig en strategi till vilka kunder som riktas 

in att nå ut till. Är viljan att i första hand skaffa sig information om kunderna och inte 

riktigt vet vilka de mest lojala kunderna är så passar ett gratis kundkort bäst. Om 

företaget däremot vet vilka de mest lojala kunderna är och vill belöna dessa så att de 

inte lockas att gå över till konkurrenterna så är det bästa att göra en undersökning för att 

noga ta reda på vilka incitament som denna kundgrupp finner mest tilltalande och sedan 

överväga att ta ut en låg avgift. Avgiften skall vara lägre än förmånernas värde då 

avsikten inte är att tjäna pengar på kundklubben men för att motivera kunderna att 

utnyttja sitt medlemskap. 

 

Kunderna verkar ännu inte mogna för att engagera sig i företagen i samma utsträckning 

som företagen skulle önska. När det gäller företagskommunikation via sociala nätverk 

och bloggar så krävs det att kunderna har ett stort intresse i företaget eller produkten för 

att de ska ta sig tid att recensera produkter och ”gilla” olika företag. Facebook upplevs 

som en social nätverkssajt där det inte är riktigt ”rumsrent” att rekommendera varor då 

reklamen ofta upplevs som en negativ sida av nätverkandet. Detta har en tendens att 

ändra sig och det är dock viktigt för företagen att hålla denna dörr öppen inför 

kommande vanor och trender. Det har i alla fall framkommit att sociala nätverk inte är 

en anledning till att kunderna går med i en kundklubb. 
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Äkta lojalitet är oftast inte någonting som verkar existera längre i förhållandet mellan 

kunder och företag. Det kan sägas att lojalitet är någonting mer personligt som oftast tar 

sig till uttryck i relationer mellan vänner och familj och som inte har någon större kraft 

när det gäller något så ytligt som att handla en vara. Naturligtvis har vi som kunder våra 

preferenser både när det gäller varumärken som företag. Det kan handla om att ett visst 

märke ger oss viss status eller att vi tycker om service som ett företag kan erbjuda men 

det sitter inte så väldigt djupt. Om ett nytt märke/företag dyker upp och erbjuder oss 

något liknande så är det lätt att vi byter preferenser ganska snabbt. 

 

På Internet kan kunder numera så väldigt enkelt hoppa runt mellan sajterna och skaffa 

sig kunskap om varorna på ett helt annat sätt än förr. Snabba och enkla prisjämförelser 

görs och kunden kan titta på recensioner om både varor och företag. Kunden är 

framförallt lojal mot sig själv och väljer och vrakar utifrån sina egna behov. 

 

Konkurrensen är stenhård och företagen måste ständigt hitta nya sätt att nå ut till 

kunderna som blir mer och mer kräsna när det gäller personligt anpassad information. I 

den värld vi lever i idag fullständigt bombarderas vi med reklamutskick via e-post, 

SMS, telefon och post. Det är omöjligt att hinna med att läsa allt och dagens konsument 

tar blixtsnabba beslut om att radera meddelanden   

 

6.1 Rekommendationer  

Viktiga faktorer att beakta för e-handelskundklubben som kan leda till kundlojalitet: 

 

  Kommunicera med kunden där denna finns: om företagets målgrupp och strategi 

är den yngre generationen kan inriktningen vara att skapa en community för 

tvåvägskommunikation genom en blogg som handlar om målgruppens 

intressesfär; om företaget inriktar sig till en lite äldre generation behöver 

företaget undersöka hur dessa föredrar att kommunicera (inklusive 

feedbacksmöjligheter). Det kan t.ex. ske via specialevenemang 

 

  Om företagets mål med kundklubben är att skapa lojala kunder med hjälp av 

direkta incitament, bör man se över vad målgruppen uppskattar när det gäller 

mjuka förmåner då det är framförallt dessa som ger upphov till lojalitet. Om 
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målet med kundklubben är att inhämta informationen om kunden som sedan kan 

användas för att göra personligt anpassad marknadsföring är det viktigaste att få 

kunden att registrera sig och uppge så mycket information om sig själv som 

möjligt. Detta sker enklast genom hårda förmåner eftersom de uppskattas av de 

allra flesta kunder. I detta fall belönar företaget främst nya kunder och använder  

sig av andra marknadsföringstekniker för att nå övriga kunder på ett personligt  

anpassat sätt. 

 

  Valmöjligheterna när det gäller olika incitament har ökat och företagen har idag 

mycket mer att välja på än att bara erbjuda rabatter, kuponger och andra 

ekonomiska incitament. Detta är grunden som de flesta kundklubbar kan erbjuda 

och hjälper inte till att få kundklubben att utmärka sig från andra. Mjuka 

förmåner som status, rykte och tidsbesparande förmåner kan hjälpa till att få 

kundklubben att stå ut från mängden och skapa ett 

beroendeframkallandebeteende – kundlojalitet – hos kunden.  

 

  Ta hänsyn till hur den personliga informationen används och informera kunderna 

eftersom detta har en tendens att reta upp många. Ingen tycker om att känna sig 

manipulerad. 

 

  Kommunicera med kunden där kunden befinner sig. Undersökningen har inte 

visat i någon större utsträckning att kundklubben upplevs annorlunda om den 

finns i en mobil app eller på internet. Däremot framkommer det i 

undersökningen att många respondenter i första hand använder sig av mobilen 

för att kommunicera och läser och raderar sina mejl med mobiltelefonen. Det är 

därför viktigt att kundklubben fungerar lika bra i mobila kanaler som framför 

datorn. En applikation som gör den lika enkel att använda med mobilen kan vara 

av intresse: Det viktiga är inte själva appen, det är åtminstone någonting som 

inte direkt framkommit av respondenternas svar, men att det finns möjlighet att 

använda kundklubben när konsumenten så önskar och var denne än befinner sig. 

Det handlar alltså främst om tillgänglighet. 

 

  Erbjud omedelbara rabatter till alla nya kundklubbsmedlemmar. Respondenterna 

har uppgett att de föredrar omedelbara rabatter, dock verkar det som de är lojala 
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i liten utsträckning. För redan lojala kunder kan andra förmåner tänkas då 

tidsaspekten minskar i betydelse. 

 

 Undvik komplexa system - Kunderna vill ha det lättillgängligt och framförallt 

lättanvändligt då intresse snabbt tappas om det är mycket att sätta sig in i. 

 

 Olika nivåer kan ur en första titt ses som en bra väg att engagera kunderna, men 

studien har visat att kunder inte orkar försöka komma upp i de belopp som krävs 

för att nå en högre nivå. En idé skulle vara att sänka beloppen för varje nivå så 

att kunden känner att det är enklare att klättra upp för nivåstegen. 

 

  Om företaget väljer att utforma en avgiftsbelagd kundklubb måste förmånerna 

vara så pass intressanta att det lönar sig. Fri frakt är en sporrande faktor och det 

skulle vara värt för kunder som handlar flertalet gånger per år. Kan företaget inte 

uppfylla kundernas önskan bör kundklubben hållas gratis. 

 

Om dessa faktorer uppfylls skulle det kunna leda till ökad lojalitet bland 

klubbmedlemmarna då det skulle vara av mer glädje än tvång som kunden blev 

medlem.  

 

6.2 Utvärdering av arbetet 

Något som hade kunna gjorts annorlunda i studien skulle vara att få fler 

enkätrespondenter för att lättare ha möjlighet att generalisera vad svenskarna tycker om 

e-kundklubbar. Det skulle även ha varit bra att gjort en andra enkät vid ett senare skede 

i uppsatsskrivandet och som hade kunnat vara mer inriktad på ett specifikt fenomen 

inom kundklubbar för att utförligare kunna tala om vad de svenska kunderna vill ha.  

 

Intervjuerna med de tre konsumenterna kan inte heller svara för hela befolkningen och 

den skulle med fördel ha kunnat innehålla mer strukturerade delar i intervjun där 

frågorna och frågeföljden varit intakta för att alla tre skulle svara med samma 

utgångspunkt, istället för nu där frågorna och frågeföljden anpassades efter 

respondentens svar. Det kan ha bidragit till att något gåtts miste om. 
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Det hade också varit intressant att ha tagit respondenternas ålder i beaktning då 

åsikterna mest troligt skiljer sig åt beroendes på vilken generation en person tillhör. 

Äldre är kanske inte lika teknikinriktade som yngre personer och därför skulle de olika 

kritiska faktorerna antagligen rankas annorlunda. 

 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Framtida forskning inom ämnet skulle vara att djupare gå in på ämnet kundklubbar på 

e-handeln inför olika branscher då det kan tänkas att exempelvis hemelektronik inte 

inhandlas lika frekvent som kläder och skor och att kundklubbarna på så sätt skulle se 

olika ut.  

 

Under studien har alternativa kundklubbar dykt upp, exempelvis Refunder, fidMe, 

Google Wallet och Members.com för att bara nämna några. De erbjuder exemplevis 

gemensamt kundkort till flera e-handlare och kunden kan samla poäng vid varje köp 

som slutligen ger cash-back eller möjlighet att välja förmåner ur en gemensam katalog. 

Det kan som med Google Wallet vara en app där kunden kan samla alla sina 

erbjudanden och rabatter på ett ställe. Det vore intressant att studera dessa företag vidare 

och se vilket inflytande det har på både på e-företagen och på kunderna.  

 

Ett annat forskningsområde som också skulle vara intressant att studera är om man kan 

urskilja några skillnader i konsumenternas uppfattningar om kundklubbar beroende på 

om de är lojala eller icke-lojala kunder.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 Frågeformulär till Pixmania, översatt från franska till 

Svenska, skickad med e-post 2014-03-18 

Frågorna är normalt diskussionsfrågor och målet är att samla in så mycket information 

som möjligt. Eftersom det inte finns möjligthet att göra en telefonintervju ber vi dig att 

svar så utförligt som möjligt på frågorna. 

 

1. När skapades VIPix-programmet för första gången? 

 

2. Hur många medlemmar har ni idag? Ökar antalet eller minskar det?  

 

3. Vilken typ av medlemmar har ni? ( Ålder, beroende på typ av produkt som köps, kön, 

geografisk region och land etc.). 

 

4. Hur lockar ni till er era medlemmar? 

 

5. Vilken fördel i ert program tror du tilltalar era kunder allra mest? 

 

6. Varför tror du att kunderna vill vara medlemmar i just er kundklubb och inte i 

konkurrenternas istället?  

 

7. Är att kundklubbens medlemmar mer aktiva än andra kunder? Handlar de 

regelbundet och är de trogna kunder? 

 

8. Finns det vissa kundklubbserbjudande som kunderna nappar på mer än på andra? 

 

9. Vilken funktion fyller kundklubben för Pixmania? För kunderna (trogna kunder eller 

skaffa en effektiv kunddatabas)? 

 

10. Vilken funktion fyller kundklubben för medlemmarna (handla billigare, tryggare 

inköp, känner sig mer priviligierade, osv.)? 

 

11. Vilka är nackdelarna med kundklubben för er? För kunderna (om de skulle klaga...) 

 

12. Varför har ni valt ett program med inträdesavgift? Vad finns det för 

fördelar/nackdelar jämfört med ett gratis program? 

 

13. Funderar du ni att erbjuda kunderna förmåner hos andra partners? Till exempel 

utdelning av biobiljetter, lojalitesklubb i samarbete med andra partners i andra branscher 

(resebyrå, aktiviteter... ) program som t.ex. Google Wallet, osv.. Vad är dina åsikter om 

dessa alternativ? 

 

14. Vilka blir nästa trender för kundklubbar inom e-handeln de kommande åren? 

 

15. Vad tycker du om integration av mobila applikationer för lojalitetsklubbar? Hur kan 

man använda detta för kundklubbar inom e-handel? Svårigheter jämfört med traditionell 

handel? Är det något ni kan tänka er i framtiden? Hur? 

 



 

 

 
II 

16. Vad tycker du om “gamifications”? Andra tävlingar, barnsidor? Hur kan man 

använda detta för kundklubbar inom e-handel? Är det något ni kan tänka er i framtiden? 

Hur? 

 

17. Vilken roll har sociala nätverk på kundklubbar? Har ni integrerat sociala nätverk i 

VIPix programmet?  

 

18. Indirekta fördelar. Hos Pixmania erbjuder man kunden att köpa tillbaka begagnade 

varor från denna. Är detta någonting man endast erbjuder klubbmedlemmar eller kan 

alla kunder sälja tillbaka till Pixmania? Hur fungerar det? Är det populärt? 

 

19. Finns det några skillnader på era kundklubbar beroende på vilka länder de riktar sig 

mot och i så fall varför? Logistik, kulturella skillnader, osv. 

 

20. Kommer du med/kommer du infoga dessa trender i klubben VIPix? 

 

21. Det finns mycket få "rena” e-handlare i Sverige som erbjuder lojalitetsprogram.  

Vad tror du är orsaken? 

 

22. Har er kundklubb gett er vad ni från början ville ha? (Fler trogna kunder eller annat



 

III 
 

Bilaga 2: Öppen intervjuguide till kundklubbsspecialist 

 
 Vilka förmåner efterfrågar e-företag när det kommer till kundklubbar? Är det någon 

skillnad mellan e-företag och vanlig handel? Hur bör en kundklubb i ett e-

handelsföretag utformas i jämförelse med ett traditionellt detaljhandelsföretag? 

 Företagen som kontaktar er för rådgivning, vad anser dem är sitt problem? Vad vill de 

ha ut av rådgivningen?  

 Enligt din uppfattning, har företag bra koll på sina kunder? Använder de sig generellt 

sett av rätt strategier vid relationsmarknadsföring? Vad skulle de kunna bli bättre på? 

 Ser ni trender av nya typer av kundklubbar inom e-handeln (som vad som efterfrågas) 

inom olika branscher, exempelvis hemelektronik och mode? Har ni olika strategier för 

olika branscher?  

 Är det medlemmar ni råder företag att sträva efter att skaffa? Har ni speciella 

tekniker för att få kunderna att bli medlemmar? 

 Enligt en undersökning som Willys gjort har vi konsumenter alldeles för många 

kundkort som vi knappt vet vi har. Hur gör ni för att ”lyfta upp” företagen och 

förhindra bortglömdhet? 

 Hur har trenderna inom kundklubbsområdet ändrats genom åren, (efterfrågas nya 

tillvägagångssätt för att nå kunderna? ) Har kundernas behov och önskningar ändrats? 

 Hur tror ni framtiden för kundklubbar och kundlojalitet inom e-handeln kommer att se 

ut?  

 Tror ni att kundklubbar med medlemsavgift får större respons än gratisklubbar? Tjänar 

företagen lika mycket på gratisklubbar som med medlemsavgiftsklubbar? 

 Vilken typ av kundklubbserbjudande ser ni att kunderna nappar på? 

 Hur kan man använda mobilteknik och appar för en kundklubb (för ett e-

handelsföretag)? Är sociala närverk en uppåttrend? 

 Vad anser ni om kundklubbar i kombination med kreditkortslösningar? Exempelvis som 

SAS och EuroBonus har kopplat till MasterCard.  

 Är kundklubbsmedlemmar i regel mer aktiva (handlar mer) är andra kunder? 

 Vilka svårigheter har e-handelsföretag i jämförelse med den traditionella handeln när 

det gäller utformningen av kundklubbar? 

 Det finns väldigt få renodlade e-handelsföretag i Sverige som erbjuder kundklubbar. 

Varför tror du att det är så? 
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 Vad tror ni om kundklubbssamarbete mellan olika företag, där medlemmarna kan 

använda sina förmåner hos olika företag (resor, ativiteter) eller program som t.ex 

Google Wallet, osv. 
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Bilaga 3: Intervjuguide till konsumentundersökning 

 

1. Handlar du ofta online? 

1.1 Brukar du hoppa runt bland olika sajter och kolla efter ett bra pris eller 

använder du mestadels sajter som du litar på och där du tidigare har 

handlat?  

1.2 Bestämmer du dig snabbt eller tar du god tid på dig? 

 

2. När vill du få belöningen från kundklubben (bonus, event, osv) direkt eller 

senare? 

2.1  Har det någon betydelse för dig?  

2.2 Är det någon skillnad beroende på vilket företag det handlar om?  

 

3. Använder du dig av de olika typerna av förmåner/bonus/rabatter, osv. du 

tjänar in/får av kundklubben? 

3.1 Om ja, brukar du använda den direkt efter köpet eller en tid i efterhand?  

3.2 Om det händer att du inte använder den, vad beror det på?  

3.3 Påverkar detta ditt förhållningssätt till kundklubben?  (T.ex. om det är svårt 

att utnyttja rabatterna fortsätter du ändå att vara lojal mot företaget?) 

 

4. Läser du nyhetsbreven eller sms som dina kundklubbar skickar till dig?  

4.1 Hur föredrar du att bli kontaktad: sms, e-post, brev? 

4.2 Om du får e-post från ett företag där du är kundklubbsmedlem, vad är det 

som avgör om du öppnar det? (individuellt anpassat, det gav mig något 

värde - intressant innehåll. 

4.3 Motsats: Vad får dig att direkt kasta det? (För mycket likt ett vanligt 

reklambrev, inte personligt riktat efter mina behov/intressen, annat) 

 

5. Använder du sociala nätverk till att recensera produkter och företag?  

5.1 Har du eller kan du tänka dig att ge produkt- eller företagskommentarer på 

Internet?  

5.2 Använder du sociala nätverk till att recensera produkter och företag?  
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5.3 Tar du till dig vad dina vänner skriver om företag på exempelvis Facebook 

och Twitter? 

5.4 Följer du några företag på twitter eller Facebook? Varför valde du att följa? 

(handlar där ofta eller är bara av nyfikenhet på deras produkter?) 

5.5 Skulle du kunna tänka dig att ge produktkommentarer, utvärderingar, 

skicka vidare ”gilla” notiser, tweeta eller ”följa”, rekommendera 

specialerbjudanden, osv i utbyte mot bonuspoäng, gratisbiljetter eller 

andra förmåner? (typ Social Rewards) 

5.6 Brukar du kolla kundrecensioner innan du köper en vara på internet? 

5.7 Om dina vänner på facebook/twitter delar med sig av länkar till 

företagssidor är det ett bra sätt att fånga ditt intresse?  

5.8 Kan du tänka dig att klicka på produkten som din vän rekommenderar? 

 

6. När det gäller medlemsförmåner föredrar du att spara pengar, spara tid 

eller få upplevelser? 

 

7. Innebär dina kundkort att du handlar mer i just den e-handelsbutiken? Om, 

ja, varför? 

 

8. Vad tycker du om olika nivåer i kundklubben som t.ex. silver, gold, platinum 

som med kreditkort eller som vissa flygbolag har?  

 
8.1 Kan det få dig att bli mer lojal då du försöker att komma upp en nivå? 

 

9. Kan du tänka dig att betala för att vara medlem i en kundklubb/VIP-klubb?  

9.1 Vad skulle kunna få dig att betala? Inbjudan till olika events, fri frakt, förtur 

till kundservice, fri returrätt, sälja tillbaka varan efter en viss användning, 

förtur till rean, biobiljetter, fria appar eller uppdateringar av t.ex. GPS 

kartor, prenumerationer på tidningar. 

 

10. Vad tycker du om samarbeten mellan olika kundklubbar? T.ex. resepoäng 

efter att ha handlat en TV på nätet. Prenumeration på en dagstidning en 

månad vid köp av varor för minst XX kronor. 



 

 

 
VII 

 

11. Vad tycker du om personliga erbjudanden som riktas till dig och som 

baseras på data som företaget har samlat in om dig (t.ex. via geotaggning 

eller cookies). Kan vara erbjudanden som kommer till dig beroende på vad 

du har surfat efter på nätet eller erbjudanden till dig om 

semesterrelaterade varor när du är på skidsemester eller utomlands. 

Fördelar/nackdelar.  

 

12. Hur skulle en smart app se ut för att du skulle använda den?  Vilket 

mervärde måste den ge? T.ex. recept för hushållsmaskiner, trädgårdstips 

för försäljning av trädgårdsredskap, leksaker: lek för barn t.ex. lek & lär för 

företag som säljer leksaker, klädtips för klädföretag. 

 

13. Känner du dig trygg att handla och betala över mobilappar eller 

mobiltelefonen över huvud taget?  

 
13.1 Kan du tänka dig att ladda ner en app där du kan spara kreditkortsdetaljer 

för att enklare kunna genomföra nästa köp? Är det någon skillnad om du 

skulle ha automatisk ifyll av kortnummer på en app eller på webbsidan där 

du eventuellt har ett inlogg? 

 

14. Hur ställer du dig till att e-företag sparar uppgifter om dig för att använda 

till andra? Exempelvis att de ser vilka produkter du kollat på för att ge 

förslag till andra som kollar på liknande produkter? 

 

15. Hur lång tid ska det ta innan man kan använda sig av sina förmåner (t.ex. 

bonus)? 

 

16. Hur viktigt är det med feedback från kundklubben? Allt från nyhetsbrev till 

bekräftelser, uppföljning, mm. 

 

17. Handlar du ofta online? 
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18.  Brukar du hoppa runt bland olika sajter och kolla efter ett bra pris eller 

använder du mestadels sajter som du litar på och där du tidigare har 

handlat?  

 

18.1 Bestämmer du dig snabbt eller tar du god tid på dig? 

 

18.2  När vill du få belöningen från kundklubben (bonus, event, osv) direkt eller 

senare? 

18.2  Har det någon betydelse för dig?  

18.3 Är det någon skillnad beroende på vilket företag det handlar om?  

18.4 Använder du dig av de olika typerna av förmåner/bonus/rabatter, osv. du 

tjänar in/får av kundklubben? 

18.5 Om ja, brukar du använda den direkt efter köpet eller en tid i efterhand?  

18.6 Om det händer att du inte använder den, vad beror det på?  

18.7 Påverkar detta ditt förhållningssätt till kundklubben?  (T.ex. om det är svårt 

att utnyttja rabatterna fortsätter du ändå att vara lojal mot företaget?) 

 

19. Läser du nyhetsbreven eller sms som dina kundklubbar skickar till dig?  

19.1 Hur föredrar du att bli kontaktad: sms, e-post, brev? 

19.2 Om du får e-post från ett företag där du är kundklubbsmedlem, vad är det 

som avgör om du öppnar det? (individuellt anpassat, det gav mig något 

värde - intressant innehåll. 

19.3 Motsats: Vad får dig att direkt kasta det? (För mycket likt ett vanligt 

reklambrev, inte personligt riktat efter mina behov/intressen, annat) 

 

20. Använder du sociala nätverk till att recensera produkter och företag?  

20.1 Har du eller kan du tänka dig att ge produkt- eller företagskommentarer på 

Internet?  

20.2 Använder du sociala nätverk till att recensera produkter och företag?  

20.3 Tar du till dig vad dina vänner skriver om företag på exempelvis Facebook 

och Twitter? 
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20.4 Följer du några företag på twitter eller Facebook? Varför valde du att följa? 

(handlar där ofta eller är bara av nyfikenhet på deras produkter?) 

20.5 Skulle du kunna tänka dig att ge produktkommentarer, utvärderingar, 

skicka vidare ”gilla” notiser, tweeta eller ”följa”, rekommendera 

specialerbjudanden, osv i utbyte mot bonuspoäng, gratisbiljetter eller 

andra förmåner? (typ Social Rewards) 

20.6 Brukar du kolla kundrecensioner innan du köper en vara på internet? 

20.7 Om dina vänner på facebook/twitter delar med sig av länkar till 

företagssidor är det ett bra sätt att fånga ditt intresse?  

20.8 Kan du tänka dig att klicka på produkten som din vän rekommenderar? 

 

21. När det gäller medlemsförmåner föredrar du att spara pengar, spara tid 

eller få upplevelser? 

 

22. Innebär dina kundkort att du handlar mer i just den e-handelsbutiken? Om, 

ja, varför? 

 
 

23. Vad tycker du om olika nivåer i kundklubben som t.ex. silver, gold, platinum 

som med kreditkort eller som vissa flygbolag har?  

23.1 Kan det få dig att bli mer lojal då du försöker att komma upp en nivå? 

 

24. Kan du tänka dig att betala för att vara medlem i en kundklubb/VIP-klubb?  

24.1 Vad skulle kunna få dig att betala? Inbjudan till olika events, fri frakt, förtur 

till kundservice, fri returrätt, sälja tillbaka varan efter en viss användning, 

förtur till rean, biobiljetter, fria appar eller uppdateringar av t.ex. GPS 

kartor, prenumerationer på tidningar. 

 

25. Vad tycker du om samarbeten mellan olika kundklubbar? T.ex. resepoäng 

efter att ha handlat en TV på nätet. Prenumeration på en dagstidning en 

månad vid köp av varor för minst XX kronor. 
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26. Vad tycker du om personliga erbjudanden som riktas till dig och som 

baseras på data som företaget har samlat in om dig (t.ex. via geotaggning 

eller cookies). Kan vara erbjudanden som kommer till dig beroende på vad 

du har surfat efter på nätet eller erbjudanden till dig om 

semesterrelaterade varor när du är på skidsemester eller utomlands. 

Fördelar/nackdelar.  

 

27. Hur skulle en smart app se ut för att du skulle använda den?  Vilket 

mervärde måste den ge? T.ex. recept för hushållsmaskiner, trädgårdstips 

för försäljning av trädgårdsredskap, leksaker: lek för barn t.ex. lek & lär för 

företag som säljer leksaker, klädtips för klädföretag. 

 

28. Känner du dig trygg att handla och betala över mobilappar eller 

mobiltelefonen över huvud taget?  

28.2   Kan du tänka dig att ladda ner en app där du kan spara kreditkortsdetaljer 

för att enklare kunna genomföra nästa köp? Är det någon skillnad om du 

skulle ha automatisk ifyll av kortnummer på en app eller på webbsidan där 

du eventuellt har ett inlogg? 

 

29. Hur ställer du dig till att e-företag sparar uppgifter om dig för att använda 

till andra? Exempelvis att de ser vilka produkter du kollat på för att ge 

förslag till andra som kollar på liknande produkter? 

 

30. Hur lång tid ska det ta innan man kan använda sig av sina förmåner (t.ex. 

bonus)? 

 

31. Hur viktigt är det med feedback från kundklubben? Allt från nyhetsbrev till 

bekräftelser, uppföljning, mm. 
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Bilaga 4 - Enkät på Surveymonkey 

 
SurveyMonkey® 

 
Kundklubbar 

 
F1 

Hur många medlemskap har du i fysiska butiker och e-butiker? Vad 
var det som gjorde att du blev medlem? 
   Svarade: 18 Hoppade över: 1 
F2 
Om du tänker på alla klubbkort/medlemskap du har, hur ofta använder 
du dessa? Är det något av medlemskapen du aldrig utnyttjar? 
Utveckla gärna varför. 

   Svarade: 17 Hoppade över: 2 
F3 
Hur ofta handlar du av företag där du är kundmedlem? Bidrar 
medlemskapet till fler köp? Varför tror du ett medlemskap kan bidra till 
köp flera gånger? 

   Svarade: 14 Hoppade över: 5 
F4 
Skulle du betala för ett medlemskap i en kundklubb? Av vilka orsaker 
skulle du betala? 

   Svarade: 16 Hoppade över: 3 
F5 
Många företag erbjuder ett kombinerat kort med medlemskap och 
betalkort (ex. MasterCard, Visa) i ett. Tycker du att detta är en 
intressant lösning? Av vilka orsaker skulle du välja att kombinera 
betalkort och medlemskap? 
   Svarade: 15 Hoppade över: 4 
F6 
Tycker du att det är viktigt att företagen kommunicerar med dig? På 
vilket sätt föredrar du att få reda på information från företaget? 
Exempel skulle kunna vara genom e-mail, brev och telefon. Utveckla 
gärna ditt resonemang. 
   Svarade: 15 Hoppade över: 4 
F7 
Vilka av följande medlemsförmåner tycker du verkar mest lockande: * 
Spel på sajten där man kan vinna priser. * Tävlingar där man kan vinna 
priser. * Presenter som bonus vid köp. (ex. biobiljetter, konsertbiljetter 
och produkter från sortimentet) * Medlemsaktiviteter. (ex.inbjudan till 
events, medlemskvällar) * Fri frakt * Möjlighet att sälja tillbaka gamla 
produkter när du tröttnat på dem. * VIP-förmåner. (ex. förtur till 
kundtjänst, förtur till nya produkter) * Möjlighet att kunna använda 
insamlade poäng hos andra företag och säljare. (ex. rabatt på resor, 
restauranger) Är det någon av ovanstående förmåner du skulle 
föredra? Några du inte skulle se som en förmån? Ge gärna förslag på 
förmåner du skulle bli lockad av. 

https://sv.surveymonkey.com/
https://sv.surveymonkey.com/
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   Svarade: 14 Hoppade över: 5 
F8 
Är det några förmåner du tycker kundklubbar generellt misslyckas att 
ta vara på? I så fall, vilka? Finns det förmåner du saknar i 
kundklubbar, generellt sett? Ge exempel på vad det skulle kunna vara. 
   Svarade: 11 Hoppade över: 8 
F9 
Tycker du det vore bra om företag använder sig utav mobilappar där 
du kan se medlemsförmåner och erbjudanden? Skulle detta få dig att 
vara mer aktiv i kundklubben? Ge gärna förslag på hur du tycker att 
företag kan använda sig av appar och liknande för att nå ut till sina 
kunder. Vad skulle en bra app innehålla om vi ser till medlemmarnas 
önskemål? 
   Svarade: 14 Hoppade över: 5 
F10 
Känner du att du får ut det du vill ha av medlemskapet? Vad är det 
som är bra respektive mindre bra med kundklubbarna? 
  Svarade: 12 Hoppade över: 7 
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Bilaga 5: Några olika svenska e-företag och förekomst av kundklubb 

eller ej. 
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Bilaga 6: Utformningen av kundklubben i 6 svenska e-handlesföretag 
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