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Sammanfattning 
Lojalitetsprogram är idag både välkänt och välanvänt bland dagligvaruhandelns 
konsumenter. Ett tydligt mönster inom dagligvaruhandelns lojalitetsprogram är att de är 
skapade för att uppmuntra kunden till att göra upprepade köp. Forskning som tidigare 
gjorts kring lojalitetsprogram undersöker huruvida dessa bidrar till fler lojala kunder. 
Något som ofta diskuterats i samband med lojalitetsprogram är begreppet kundlojalitet. 
Befintlig forskning analyserar kundernas köpbeteenden för att avgöra förhållandet 
mellan lojalitetsprogram och kundlojalitet. Det som saknas inom forskning är om det 
kan finnas andra underliggande aspekter som kan påverka kundens köpbeteende. 
Studier som undersöker förhållandet mellan kundnöjdhet och lojalitetsprogram är idag 
begränsat, och har lett till att denna studie har för avsikt att besvara följande 
frågeformulering: Hur upplevs lojalitetsprogrammen av kunder i dagligvaruhandeln?  
 
Studiens teoretiska referensram består av teorier inom området för kundlojalitet, 
kundnöjdhet och lojalitetsprogram. För att besvara studiens problemformulering har vi 
använt oss av en kvalitativ metod. Data har samlats in genom semistrukturerade 
intervjuer och ett kompletterande experiment. Totalt har åtta intervjuer genomförts där 
urvalet för studien baserar sig på ett snöbollsurval och urvalskriterier. Urvalet består av 
personer mellan 22 och 29 år uppdelat inom segmenten: singelhushåll och 
familjehushåll. Vardera segment består av fyra respondenter från respektive segment.  
 
Efter att dessa genomförts utfördes en tematisk analys av studiens insamlade material 
där vi kunnat identifierat nya områden inom ramen för kundnöjdhet, kundlojalitet och 
lojalitetsprogram samt skillnader mellan två olika kundgrupper. Viktiga komponenter 
för att kunderna ska känna sig nöjda med sina lojalitetsprogram är: typer av förmåner 
som erbjuds, hur information nås ut samt hur det går att använda erbjudandena hos 
lojalitetsprogrammen. Vidare ser vi att kundlojalitet kan påverkas om kunden är nöjd 
med sitt lojalitetsprogram och dess utformning. Lojalitetsprogram har en påverkan på 
kundlojalitet, både den beteendemässiga och attitydmässiga lojaliteten. Det studien 
lyfter fram är att den attitydmässiga lojaliteten kan spela en större roll för att få 
återkommande kunder. Kunder vill ta del av mer personifierade erbjudanden mot 
produkter inom butikens sortiment och lockas av erbjudanden som innebär en 
ekonomisk besparing. Skillnader vi identifierat mellan kundgrupperna singelhushåll och 
familjehushåll är vilka förväntningar de har, engagemang och upplevelse av hur 
informationen nås ut.   
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1. Inledning  
1.1 Introduktion 
Under de två senaste decennierna har marknadsföringen ändrat fokus från en 
transaktionsinriktad marknadsföring till en mer relationsfokuserad inriktning 
(Allaway, 2006). Ett av de verktyg företag använder sig av för att hålla kvar i sina 
kunder är lojalitetsprogram, där kundens köpbeteende belönas genom att få ta del av 
förmånliga erbjudanden i olika former. 
 

“Kundkorten blir ett allt mer viktigare vapen i kampen om konsumenten”  
Testfakta Research, 2013 

 
För mer än 20 år sedan publicerade Reichheld & Sasser (1990) en artikel gällande just 
vikten av återkommande kunder och relationen mellan kund och företag för att bl.a. 
resultera i större vinst. I artikeln nämner författarna att ett företag skulle kunna öka sin 
vinst med upp till 100 procent om de lyckas få tillbaka fem procent fler av sina 
kunder de tidigare haft. Hamilton et al. (2016) menar att företag idag spenderar stora 
summor pengar för att locka kunder till att göra upprepade köp och något företag 
fortfarande värderar högt är att behålla befintliga kunder. Det problematiska menar 
Hamilton et al. (2016) är att det som lockar nya kunder inte behöver innebära att 
befintliga kunder väljer att återkomma och något som diskuterats i samband med 
återkommande kunder är begreppet kundlojalitet.  
 
Lojala kunder specificeras av Sharp och Sharp (1997, s. 474) som kunder vilka genom 
sitt agerande i form av upprepade köp hos ett företag är lojala kunder. Denna lojalitet 
beskriver författarna som den beteendemässiga lojaliteten. I motsats till 
beteendemässig lojalitet finns attitydmässig lojalitet, vilket istället fokuserar på den 
emotionella inställningen hos en kund (Day, 1969). Denna typ av lojalitet menar 
författarna handlar om huruvida kunden känner en tillhörighet till företaget. Båda 
begreppen myntades först av Day (1969, s. 30) och har sedan dess citerats och 
använts i studier om kundlojalitet (Bowen & Chen, 2001; Kumar & Shah, 2004; 
Cossio-Silva et.al 2016) för att försöka ge klarhet i vad som egentligen utmärker en 
lojal kund.  
 
Det finns idag ingen enad definition av begreppet kundlojalitet. Uncles et al. (2003, s. 
295) lyfter däremot fram att det finns definitioner av kundlojalitet vilka betraktats 
som mer populära; “Loyalty as primarily an attitude that sometimes leads to a 
relatonship with the brand” och “Loyalty mainly expressed in terms of revealed 
behavior”. Den första definitionen speglar den attitydmässiga lojaliteten och den 
andra den beteendemässiga lojaliteten (Uncles et al., 2003, s. 295, 297). Denna 
uppdelning av lojalitet återkommer i mer aktuell forskning (Leenheer et al., 2007 ; 
Cossio-Silva et al., 2016) vilka använder sig av attityd- och beteendemässig lojalitet 
för att karakterisera kundlojalitet. 
 
Förutom att forskningen försökt definiera kundlojalitet har det även forskats om vilka 
bakomliggande faktorer som kan ha en påverkan på kundlojalitet. Hansen et al. (2013, 
s. 1169) kom i sin studie fram till att kundnöjdhet, image, företagets värdegrund och 
trovärdighet har en effekt på kundlojalitet. Sambandet mellan hur kundnöjdhet och 
kundlojalitet förhåller sig till varandra har studerats under en lång tid. Oliver (1991) 
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och Bowen & Chen (2001) ville i sina studier undersöka ifall en nöjd kund är 
detsamma som en lojal kund och hur dessa påverkade varandra. Dessa studier kom 
fram till att en nöjd kund inte behöver vara detsamma som en lojal kund, men att det 
fanns indikationer på en koppling mellan hur nöjd kunden är och hur lojal kunden är 
(Bowen & Chen, 2001, s. 215; Oliver, 1991, s. 34). Oliver (1991, s. 34) skriver att en 
lojal kund mest troligt är en nöjd kund och Bowen & Chen (2001, s. 215) kom fram 
till att en liten ökning i hur nöjd kunden var med produkten eller tjänsten kan leda till 
en stärkt lojalitet. Dick & Basu (1994, s. 104) kom i sin studie fram till att om 
kundnöjdhet kommer upp till en viss nivå är chansen att kunden återkommer till 
affären betydligt större. En senare studie har gjorts för att ta reda på om kundnöjdhet 
verkligen har en effekt på kundlojalitet, där Hansen et al. (2013, s. 1169) i sin 
forskning bekräftar att så är fallet. Detta tycker vi är intressant då forskning som 
tidigare nämnts indikerat att det inte finns ett direkt samband mellan kundlojalitet och 
kundnöjdhet. Dock finns det bevis på att kundnöjdhet är en viktig faktor för att få 
lojala kunder och något som företag borde fokusera på.  
 
Det finns, precis som för kundlojalitet, olika definitioner av kundnöjdhet inom 
forskningen. En känd definition är Olivers (1991, s. 34) som definierar kundnöjdhet 
genom att basera det på kundens förväntningar och hur dessa motsvaras. Överstiger 
produkten eller tjänsten kundens förväntningar kommer denne att bli mer nöjd. Kotler 
(2000, s. 36) menar att kundnöjdhet avgörs baserat på kundens känsla av nöjdhet eller 
besvikelse av produkten i förhållande till vilka förväntningar kunden hade innan och 
att det avgör kundnöjdheten. Det vi kan utläsa från dessa definitioner är att båda 
baserar kundnöjdhet på kundens upplevelser och förväntningar till vad kunden 
faktiskt fick. Företag arbetar idag med olika metoder för att höja kundnöjdheten och 
förbättra kundlojalitet och Liu och Yang (2009, s. 1) menar att lojalitetsprogram har 
blivit ett av företagens viktigaste verktyg gällande arbetet kring kundrelationer. 
 
Lojalitetsprogram är idag ett välkänt och välanvänt verktyg inom många olika 
branscher. Sharp och Sharp (1997, s. 474) beskriver lojalitetsprogram som 
strukturerade marknadsföringsinsatser, där företag belönar de kunder som visar sig 
vara lojala gentemot företaget (lojala i form av ett upprepat köpbeteende). 
Lojalitetsprogram är ett område vilket forskats om under en lång tid (e.g. Dowling & 
Uncles, 1997; Lacey & Sneath, 2006; Berman, 2006; Wendlandt & Schrader, 2007; 
Garcia-Gomez et al., 2006; Dorotic et al., 2012). I takt med att 
relationsmarknadsföring hamnade mer i fokus under 80-talet började 
lojalitetsprogram bli mer förekommande (Sharp & Sharp, 1997, s. 474). Med dessa 
program började också en annan marknadsföringsstrategi att bli mer aktuell; behålla 
befintliga kunder kom att stå mer i fokus än att attrahera nya (Sharp & Sharp, 1997, s. 
474). Lojalitetsprogram som implementeras av företag har avsikt att på något sätt 
knyta till sig kunder genom olika erbjudanden (Dowling och Uncles, 1997, s. 71). De 
fokuserar på återkommande kunder som gör upprepade köp och belönar deras 
köpbeteende med ytterligare förmåner och merförsäljningsknep (Sharp & Sharp, 
1997, s. 474). Lojalitetsprogram ser också olika ut för olika branscher, men där det i 
många fall finns ett kort knutet till programmet. Utöver det kan ett lojalitetsprogram 
också innebära olika medlemsnivåer, gåvor och andra riktade erbjudanden 
(Henderson et al., 2011, s. 258). Ett tydligt mönster i lojalitetsprogram är att de är 
skapade för att uppmuntra kunden att göra upprepade köp.  
 
Forskning som tidigare gjorts kring lojalitetsprogram diskuterar om ett sådant 
program bidrar till fler lojala kunder eller inte (Dowling & Uncles, 1997 ; Garcia-
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Gomez et al., 2006). Det artiklarna fokuserar på är om lojalitetsprogram fungerar för 
att få återkommande kunder genom att analysera kundernas köpbeteenden. Det man 
inte gör är att lägga fokus på om det kan finnas andra underliggande aspekter som kan 
påverka resultatet. Som till exempel hur kunderna upplever lojalitetsprogram och vad 
dem vill ha ut av ett lojalitetsprogram. Forskning kring kundnöjdhet har visat att 
kundnöjdhet kan ha en positiv effekt på kundlojalitet (Hansen et al., s. 1169), därför 
anser vi att det är intressant att undersöka förhållandet igen tillsammans med 
kundernas preferenser om lojalitetsprogram. Det företag vill uppnå med sina 
kundlojalitetsprogram är att få lojala kunder som återkommer och rekommenderar 
företaget till andra (Liu och Yang (2009, s. 1). Lacey & Sneath (2006, s. 462) och 
Dorotic et al. (2012, s. 224) menar att tidigare studier mestadels fokuserats utifrån ett 
företagsperspektiv och efterlyser forskning kring lojalitetsprogram utifrån ett 
kundperspektiv.  
 
Hult et al. (2016) diskuterar om företag egentligen vet vad kunderna vill ha, eller om 
det baserar det på vad företagets ledare tror att kunderna vill ha. De visar på att det 
föreligger en skillnad på företags uppfattning och kundens egen (Hult et al., 2016, s. 
49). Vidare skriver författarna att de chefer som intervjuades försvarade sig genom att 
berätta att de inte hade särskilt god kännedom om sina kunder. Detta anser författarna 
som mindre trovärdigt då de svarande både är i en roll som inkluderar mycket 
kundansvar och har själva besvarat en fråga med att de tycks ha god insikt om sina 
kunder. Hult et al. (2016, s. 50) diskuterar resultatet av studien och menar att den bör 
verka som en väckarklocka åt företagets chefer eftersom dess egna förväntningar av 
kunden inte stämmer överens med kundens egna preferenser. Dorotic et al. (2012, s. 
224) skriver i sin artikel, där de har sammanställt tidigare forskning kring 
kundlojalitetsprogram, att det behövs mer forskning i hur dessa fungerar mellan olika 
kundgrupper och hur effektivt det är. Vidare belyser de att det behövs forskning kring 
vilken effekt en ändring av lojalitetsprogram skulle medföra då detta inte tidigare 
undersökts (Dorotic et al., s.230).  

1.1.2 Dagligvaruhandeln  
En bransch där lojalitetsprogram är vanligt förekommande är dagligvaruhandeln i 
Sverige. Den svenska dagligvaruhandeln består idag av fem aktörer; Lidl Sverige, 
Coop Sverige AB, Axfood, Bergendahls Food AB och ICA Sverige AB 
(Svenskdagligvaruhandel, 2016a). Den svenska dagligvaruhandeln har ett stort 
inflöde av kunder med mer än en miljon besökare varje dag (Svenskdagligvaruhandel, 
2016b). Dock meddelade Svenskdagligvaruhandeln i ett inlägg från februari i år att 
2016 präglats av en svagare tillväxt i form av försäljningsutveckling och antalet 
anställda (Svenskdagligvaruhandel, 2017c). Privata Affärer (2014) rapporterade att 
Coop tar bort sin ekonomiska återbäring för sina medlemmar från deras 
medlemsprogram och ersätter istället detta med ett nytt poängsystem där medlemmar 
får ta del av olika premier för intjänade poäng.  
 
ICA, Coop och Axfood är de tre största aktörerna på marknaden och stod tillsammans 
2015 för 86,6 procent av försäljning i Sverige, där ICA själva stod för 50,7 procent 
(DLF, 2014). Dessa tre har idag implementerade lojalitetsprogram där man kan samla 
poäng på sina köp och få olika typer av rabatter. På deras respektive hemsidor är syfte 
och utformning av lojalitetsprogram snarlika, vilket Dowling & Uncles (1997, s. 71) 
påpekade i sin studie att det är allt vanligare att företag utformar liknande 
lojalitetsprogram som sina konkurrenter. Willys som ägs av Axfood gick ut med ett 
pressmeddelande när de lanserade sitt lojalitetsprogram 2013 att de med hjälp av det 
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vill stärka relationerna till kunderna, öka kundlojaliteten och gå från oadresserad 
direktreklam till riktad kommunikation (Willys, 2013). Coop skriver på sin hemsida 
att utöver möjligheten att samla poäng på köpen vill de kunna ge kunderna personliga 
rabatter och erbjudanden baserade på hur deras vardagliga inköp brukar se ut (Coop, 
2017). ICA erbjuder även möjligheten att samla poäng, få rabatter och personliga 
erbjudanden utifrån vad du brukar handla (Ica, 2017a). I en bransch som präglas av 
hård konkurrens i kombination med vårt intresse för dagligvaruhandeln och 
kundrelationer anser vi att detta område är intressant att undersöka. Hushållens 
konsumtion är också en central del av Sveriges ekonomi och en av landets större 
bidragande faktorer till Sveriges BNP (Lennartsson, 2014).  

1.2 Problemformulering  
Utifrån tidigare forskning vet vi att nöjda kunder inte alltid innebär lojala kunder. Den 
fråga vi ställer oss är hur kunderna upplever lojalitetsprogrammens utformning och 
erbjudanden samt om kundlojalitet kan påverkas genom dessa. Vilket leder oss till vår 
problemformulering:  
 
Hur upplevs lojalitetsprogrammen av kunder i dagligvaruhandeln?  

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att identifiera komponenter i ett lojalitetsprogram inom 
dagligvarubranschen som bidrar till att kunder upplever sig nöjda. Vi vill också kunna 
se om kundlojalitet kan påverkas om kunden är nöjd med sitt lojalitetsprogram och 
dess utformning. Vidare är syftet att undersöka om det föreligger någon skillnad 
mellan hur olika kundgrupper upplever lojalitetsprogrammen.   
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2. Vetenskaplig metod 

2.1 Förförståelse 
Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 25) är forskarens erfarenheter från utbildning och 
social bakgrund viktiga att uppmärksamma då tidigare kunskaper kan ha en betydelse 
för forskarens val av ämne. Med ett delat intresse för kundrelationer och dess 
betydelse för organisationers tillväxt är valet av ämne för den här studien bestämt 
utifrån både våra gemensamma intressen men även inriktning av studier.  
 
Vi är båda studenter på Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service 
Management och har under våra år av studier vid Handelshögskolan i Umeå 
införskaffat grundläggande kunskaper inom bl.a. ledarskap, marknadsföring och 
Service Marketing. Vi har även studerat kurser inom beteendevetenskap vilket givit 
oss en förståelse för relationen och kommunikationen mellan människor. Detta tror vi 
kan vara till hjälp för vår studie där vi ämnar att lyssna och tolka kundens upplevelse 
av lojalitetsprogrammen. Många kurser har behandlat vikten av återkommande 
kunder vilket också haft en påverkan på valet av ämne i den här studien. Vidare har vi 
båda läst kurser på avancerad nivå inom management och marknadsföring vilket gett 
oss fördjupade kunskaper inom området företagsekonomi. Det tror vi är viktigt för att 
slutligen kunna frambringa övertygande praktiska rekommendationer till företag som 
både har eller tänker implementera lojalitetsprogram.  
 
Utöver universitetsstudier har vi praktiska erfarenheter från bank och detaljhandeln 
där vi skapat oss goda erfarenheter från kundorienterad verksamhet. Att tillhandahålla 
god service och attraktiva erbjudanden för kunder har varit en stor del av våra 
respektive arbetsroller och överensstämmer med mycket av den kunskap vi förvärvat 
under vår utbildning på universitetet och Service Management-programmet. Vårda 
och behålla kundrelationer är något vi båda har praktisk och teoretisk förförståelse 
ifrån vilket vi tror är viktiga kunskaper för inriktningen av den här studien. 
Dagligvaruhandeln med dess inkluderande matvarukedjor är inte en bransch vi varit 
aktiva i arbetsmässigt, men vilken vi frekvent kommer i kontakt med  i vårt 
vardagliga liv. Lojalitetsprogram som verktyg fascinerar oss båda, däremot är det bara 
en av oss som är medlem i ett lojalitetsprogram inom dagligvaruhandeln. Detta tror vi 
är positivt för studien eftersom vi inte ämnar att göra denna undersökning i mån för 
något specifikt företag, inte heller har vi som avsikt att framstå som representanter för 
en viss typ av lojalitetsprogram utan vi är intresserade av att förstå hur kunderna 
upplever dessa.  

2.2 Ontologi 
Saunders et al. (2012, s. 130) beskriver ontologi som verklighetens natur. Enligt 
författarna är ontologi en viktig aspekt eftersom det förhållningssätt forskaren har till 
verkligheten är avgörande för hur studien är uppbyggd. Ontologi rör frågor om den 
sociala verkligheten och hur denna verklighet uppfattas (Bryman, 2011, s. 20). Enligt 
Bryman (2011, s. 20) kan den sociala verklighet vi befinner oss i antingen uppfattas 
som något som formas av samhällets aktörer eller att vår verklighet inte påverkas av 
sociala entiteter. Att samhället vi befinner oss i påverkas av sociala aktörer omkring 
oss benämns av Saunders et al. (2012, s. 132) som ett subjektivistiskt synsätt och är 
vad vi förhåller oss till i den här studien. Det är intressant för oss då det är den 
personliga upplevelsen från kunder och deras upplevelse av lojalitetsprogram vi vill 
undersöka och skapa en djupare förståelse för. I vårt fall är kunderna de sociala 
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aktörerna som förändrar och påverkar det samhälle vi lever i och varje individs 
uppfattning kan skiljas åt gällande deras upplevelse om lojalitetsprogram i 
dagligvaruhandeln. Det är således viktigt för oss i den här studien att utgå från det 
subjektivistiska synsättet då kundens subjektiva upplevelse är centralt för att få svar 
på studiens frågeformulering och syfte. Subjektivism, även känt som konstruktionism 
eller socialkonstruktionism (Bryman, 2011, s. 37 ; Saunders et al., 2012, s. 132) 
eftersom innebörden är densamma med ett subjektivt förhållningssätt, är en av två 
ontologiska synsätt författarna diskuterar. Enligt författarna (Bryman, 2011, s. 36 ; 
Saunders et al., 2012, s. 132) blir det mer förekommande att termen 
socialkonstruktionism används. Socialkonstruktionismen ligger i linje med det 
subjektivistiska synsättet i att sociala objekt och företeelser är socialt konstruerade.  
 
Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur kunder upplever 
lojalitetsprogrammen och om eventuella ändringar kan påverka kundlojaliteten. Vi 
anser därför att valet av socialkonstruktionism som ontologisk inriktning både är 
nödvändig och naturlig. Nödvändig för att förstå kundernas upplevelse och naturlig 
för att kunna tolka verkligheten från varje enskild kunds subjektiva bedömning. 
Socialkonstruktionism ligger även i linje med vad Bryman (2011, s. 40) bl.a. 
kännetecknar för en kvalitativ forskningsstrategi vilket kommer att diskuteras längre 
fram i detta kapitel.   

2.3 Epistemologi  
Inom forskning är det viktigt att beskriva vilket förhållningssätt forskarna har till 
kunskap och hur den ska tolkas. Bryman (2011, s. 29) förklarar att den 
epistemologiska frågeställningen handlar om vad som ska betraktas som kunskap 
inom ett ämnesområde och speciellt huruvida den sociala verkligheten kan eller bör 
studeras enligt samma principer, metoder och verklighetsbild som tillämpas inom 
naturvetenskapen. Det finns två centrala inriktningar på kunskapssyner: positivistiskt 
inriktning och hermeneutiskt inriktning (Johansson Lindfors, 1993, s. 44).  
 
För vår studie har vi valt att förhålla oss till en hermeneutistisk inriktning. En 
hermeneutistisk inriktning kan enligt Bryman (2013, s. 38) inte följa det 
samhällsvetenskapliga studieobjektet genom att enbart följa de naturvetenskapliga 
principerna, utan behöver se skillnad på människors handlingar och förstå dess 
innebörd. Vidare poängterar författarna att hermeneutiken vill skapa en förståelse och 
tolka människans beteende snarare än att förklara dessa, vilket överensstämmer med 
vår studies syfte. För att lyckas skapa en förståelse krävs det att författarna kan sätta 
sig in i respondenternas situationer för att förstå dem (Johansson lindfors, 1993, s. 
96). Som tidigare presenterats i problemformuleringen avser vi att undersöka hur 
kunder upplever lojalitetsprogram i dagligvarubranschen med syftet att identifiera 
komponenter i ett lojalitetsprogram som påverkar kundnöjdheten och kan ha en 
påverkan på kundlojaliteten. Vi avser besvara studiens frågeställning och syfte utifrån 
de tolkningar vi gör av respondenternas uppfattningar och berättelser. För att kunna 
göra denna bedömning anser vi att den hermeneutiska kunskapssynen är rätt 
förhållningssätt för oss då vi behöver förstå och tolka den enskilda kunden. 

2.4 Angreppssätt  
I denna studie har vi valt att utgå från befintliga teorier kring kundnöjdhet, 
lojalitetsprogram och kundlojalitet inom dagligvarubranschen för att sedan undersöka 
de i vårt sammanhang. Studier med ett hermeneutistiskt förhållningssätt följs ofta av 
en induktiv ansats (Johansson Lindfors, 1993, s. 55), vilket innebär att forskaren utgår 
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från empiri och sitt resultat för att sedan kunna generera teori. Johansson Lindfors 
(1993, s. 59) menar däremot att forskaren i ett idealt fall utgår från ett angreppssätt, 
men att forskare ofta utför studier med en kombination av induktivt och deduktivt 
förhållningssätt. Detta är något författaren kallar för “den gyllene vägen” och menar 
att många vetenskapliga arbeten speglar denna typ av ansats. I denna studie har vi 
däremot valt att utgå från befintliga teorier för att kunna besvara studiens 
frågeställning och syfte och sammanfaller därför med ett renodlat deduktivt 
angreppssätt (Saunders et al., 2012, s. 145 ; Bryman, 2011, s. 26).  
 
Då kundlojalitet, kundnöjdhet och lojalitetsprogram är områden med mycket 
forskning i valde vi att bygga vår teoretiska referensram utifrån dessa områden. Detta 
är tillvägagångssättet som används vid ett deduktivt angreppssätt då forskaren börjar i 
teorin för att sedan testa dessa i andra sammanhang. Därefter undersöker forskaren 
om de teorier är tillämpliga även där (Saunders et al., 2012, s. 145). Teorierna testas 
ofta utifrån en kvantitativ forskningsmetod med hypoteser, för att senare bekräfta eller 
förkasta dessa (Bryman, 2011, s. 26). Saunders et al. (2012, s. 145) förklarar dock att 
detta inte utesluter att en kvalitativ forskningsmetod kan använda sig utav ett deduktiv 
angreppssätt. Dock förespråkar det deduktiva angreppssättet ett objektivt synsätt för 
att kunna skapa ett generaliserbart resultat (Bryman, 2011, s. 26). Vi avser dock inte 
att resultatet ska bli generaliserbart i slutändan utan vi vill skapa en djupare förståelse 
för hur kunder upplever sina lojalitetsprogram genom att utgå från befintliga teorier. 
Vi har därför istället valt att utgå från det subjektivistiska synsättet i vår deduktiva 
ansats eftersom vi vill skapa en djupare förståelse och inte göra några hypotestester 
för att kunna generalisera resultatet i statistisk mening.  

2.5 Forskningsmetod 
I denna studie har vi valt att utgå från en kvalitativ forskningsmetod för att kunna 
besvara den frågeställning och syfte studien grundar sig på. Vi anser att studiens 
frågeformulering sammanfaller med en kvalitativ metod för att undersöka hur kunder 
upplever lojalitetsprogrammen i dagligvaruhandeln. Vi tycker att den kvalitativa 
metoden är lämplig då vi inte har avsikt att generalisera utfallet i statistisk mening 
utan vill istället skapa en djupare förståelse för kundernas upplevelse. En kvantitativ 
metod kännetecknas av mätning och kausala samband (Bryman & Bell, 2013, s. 162) 
av studiens insamlade data och det anser inte vi överensstämmer med studiens 
frågeställning och syfte. Kunders upplevelser av lojalitetsprogram och dess påverkan 
på kundlojalitet tror vi i vårt fall besvaras bättre med hjälp av en kvalitativ metod och 
inte med hjälp av mätning av data och kausala samband. Studiens ontologiska 
ståndpunkt gör även en kvalitativ metod mer rättvis eftersom studiens centrala del 
utgår ifrån kunden med dennes subjektiva upplevelse av lojalitetsprogram. Likt detta 
skriver även Bryman & Bell (2013, s. 49) att en studie med utgångspunkt i 
konstruktionism och hermeneutik vanligtvis kännetecknas av en kvalitativ 
forskningsmetod. Vidare menar författarna att den kvalitativa metoden också 
kännetecknas av ett induktivt angreppssätt, men förtydligar också att kvalitativa 
studier kan innebära att teorier prövas i verkligheten vilket karakteriserar det 
deduktiva angreppssättet. Yin & Retzlaff (2013, s. 20) skriver att en av fördelarna 
med en kvalitativ metod är möjligheten för forskaren att kunna skildra deltagarnas 
åsikter och synsätt vilket vi också strävar efter i den här studien. En annan fördel 
menar författaren är att den kvalitativa metoden involverar sociala villkor och den 
omgivning studiens deltagare lever i. Författaren menar att dessa förhållanden 
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påverkar hur människor lever sina liv och kan få betydelse för vad studien kommer 
fram till, vilket är svårt att inkludera i en kvantitativ metod.  
 
Med valet av en kvalitativ forskningsstrategi har vi valt att samla in empiri genom 
kvalitativa intervjuer. Trost (2010, s. 25) skriver att kvalitativa intervjuer 
kännetecknas av innehållsrika svar där forskaren kan hitta intressanta åsikter och 
mönster för att få svar på sin frågeställning. Vidare menar författaren att forskare 
använder sig av kvalitativa intervjuer för att lära sig mer om den sociala verklighet vi 
befinner oss i och för att förstå hur andra tänker. För att  förstå kundernas upplevelser 
och åsikter i vår studie använder vi ett experiment för att komplettera våra intervjuer. 
Bryman & Bell (2013, s. 50-51) skriver att studier med en specifik metod även kan 
använda sig av andra tillvägagångssätt i syfte att stärka studien. I linje med Bryman & 
Bell (2013, s. 51) är syftet med experimentet att verka som stöd till studiens helhet. Vi 
kommer i vår praktiska metod att utveckla de tillvägagångssätt vi använder oss av i 
den här studien.  

2.6 Litteratursökning & sökord 
Under litteratursökningen har vi fokuserat på att söka artiklar inom tre områden: 
kundlojalitet, kundnöjdhet och lojalitetsprogram. Vi har använt oss av kurslitteratur 
och databaser som Umeå universitet tillhandahåller där vi främst har använt Business 
Source Premier och Scopus. Dessa är databaser som innehåller artiklar och tidskrifter 
inom företagsekonomi. Vid enstaka tillfällen har Google Scholar använts om artikeln 
vi sökt inte varit tillgänglig via de två tidigare nämnda databaserna. För att säkerställa 
tillförlitligheten i artiklarna har vi att enbart sökt artiklar som är peer reviewed, vilket 
innebär att artiklarna har blivit kollegialt granskade innan de blivit publicerade. Vi har 
försökt att använda ursprungskällor i så stor mån som möjligt för att inte behöva 
använda andrahandsreferenser. Detta för att säkerställa eventuella feltolkningar från 
andra författare.  
 
Under litteratursökningsprocessen har vi använt olika nyckelord till våra tre 
huvudområden för att hitta relevanta artiklar. Detta menar Bryman (2011, s. 116) är 
en lämplig metod då det underlättar sökandet och författarna kan kombinera dessa på 
olika sätt för att finna fler och bättre artiklar. Då mycket forskning är på engelska har 
vi använt engelska ord i våra sökningar. De sökord vi började använda var customer 
loyalty, customer satisfaction och loyalty programs. Utifrån de artiklar vi fann 
intressanta arbetade vi vidare genom att se över referenslistor och hitta nyckelord till 
vårt fortsatta sökande. För att säkerställa artiklarnas relevans började vi undersöka de 
artiklar som hade många citeringar av andra forskare eftersom studien då varit av 
intresse vid flertalet andra sammanhang. Efter vi fått en bra överblick om våra 
huvudområden smalnade vi av sökresultaten för att hitta mer relevanta artiklar med 
fokus på dagligvaruhandeln genom att lägga till orden retail, grocery store, grocery 
shopping, store loyalty, strategy och reward program i olika kombinationer 
tillsammans med våra tre huvudområden.  
 
Tillvägagångssättet i vår litteratursökning går att jämföras med den metod Bryman 
(2011, s. 117) rekommenderar. I det första steget började vi att läsa artiklar och 
böcker vilka vi ansåg skulle kunna vara relevanta för vår studies problemformulering 
och syfte. Utifrån dessa förde vi sedan anteckningar på intressanta tankar som dök 
upp, följde upp referenser och notera nyckelord som förekom i artikeln. I arbetet med 
vår litteratursökning gjordes ett dokument där vi samlade information om artiklar och 
kategoriserade dessa utifrån våra tre huvudområden. Vi kategoriserade våra insamlade 
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artiklar under fem flikar; “databas”, “sökord”, “artikelnamn”, “länkadress” och 
“kommentar”. Med hjälp av detta system kunde vi skapa oss en bra överblick över de 
artiklar vi samlat in. Under fliken “kommentar” skrev vi en kort sammanfattning om 
artikeln där vårt fokus var på typ av metod forskarna använt och vad studien kommit 
fram till. Vi noterade även om de uppgav intressanta förslag för framtida forskning 
för att kunna styrka vår problemformulering. Vi antecknade också slagkraftiga ord 
från artiklar vilket vi nyttjat när vi fortsatte att söka efter vidare studier. Detta 
tillvägagångssätt har underlättat vår litteratursökning och minimerat risken att 
glömma intressanta artiklar och viktiga ord. 

2.7 Källkritik 
Källkritik handlar för forskaren om att kontrollera den fakta studien använder sig av 
(Thurén, 2005, s. 7). Att vara källkritisk till information handlar om att vi behöver 
bedöma sanningshalten i det material vi läser och nyttjar och som ordet själv antyder; 
att vi behöver vara kritiska till källan av den kunskap vi använder. 
 
Vi har utgått från de fyra principerna äkthet, tidssamband, oberoende och 
tendensfrihet (Thurén, 2005, s. 13) när vi bedömt denna studies källor. 
Äkthetsprincipen baserar sig på att källan forskaren använder ska vara äkta, men 
vilket ibland kan vara svårbedömt (Thurén, 2005, s. 19). För att försöka säkerställa 
äktheten i de källor vi använt har vi varit noga med att använda kollegialt granskade 
artiklar och att artiklarna är publicerade i större tidskrifter. Exempel på tidskrifter 
vilket flertalet av våra artiklar finns publicerade i är Journal Of Marketing, Journal Of 
Retailing & Consumer Services, Journal Of Management Research och Journal Of 
Consumer Marketing. Vi har även varit noga med att kontrollera att artiklar är 
publicerade i relevanta tidskrifter för studien, vilket vi anser att majoriteten av 
artiklarna är. För att undvika att de källor vi använt oss av inte har förvrängts eller på 
annat sätt gjort sig missvisande från sin ursprungskälla har vi till största möjliga mån 
sökt grundkällan och sedan jämfört författarnas tolkningar av teorin. I det inledande 
kapitlet av studien har vi använt oss av webbsidor och annat icke-vetenskapligt 
granskat material, med syftet att leda in läsaren på det aktuella området. Till våra 
urvalskriterier har vi använt oss utav sekundärdata från Statistiska centralbyrån som 
hjälp för att avgränsa vårt urval. Vi ser det osannolikt att dessa källor inte skulle vara 
trovärdiga eftersom det är hämtade från större organisationer och välkända företag 
inom dagligvaruhandeln.  
 
Den andra principen är tidssambandet vilket innebär tidsskillnaden som finns mellan 
källan och den händelse källan beskriver (Thurén, 2005, s. 13). Författaren skriver att 
forskaren bör vara försiktig med att förlita sig på källan om tidsskillnaden är stor och 
menar att den naturliga orsaken till detta är att vi människor tenderar att glömma 
händelser ju längre tid som passerat. I vår studie har vi flertalet källor vilka är 
refererade från nittiotal och tidigt tjugohundratal, men vi anser att dessa, trots sin 
utdaterade tidsstämpel, ändå är aktuella källor för vår studie. Det vi har märkt är att 
nyare artiklar tenderar att referera tillbaka till många av de källor vi använder och 
presenterar inte heller någon utvecklad form av teorin. Mycket av artiklar inom 
området för kundlojalitet vi gått igenom inför den här studien återberättar tidigare 
tolkningar och definitioner kring begreppet kundlojalitet. Vi har märkt att flertalet 
studier vilka behandlar attityd- och beteendemässig lojalitet återberättar tidigare 
artiklar, vilka vi också sökt upp och valt att utgå från i den här studien. Detta gäller 
även de definitioner av både kundlojalitet och kundnöjdhet som presenteras i studien 
vilka kan uppfattas som utdaterade, men vilka också återberättas i nyare studier. 



	
10	

Därför har vi också där valt att återgå den ursprungliga artikeln vilket då medför att vi 
vid flertalet tillfällen refererar till äldre studier.  
 
Källorna ska också vara oberoende av varandra, enligt (Thurén, 2005, s. 13). Denna 
tredje princip handlar om att en källa forskaren utgår från inte ska vara beroende av en 
annan källa för att verka trovärdig. Huvudregeln är att en ursprungskälla är mer 
trovärdig än en källa som passerat flera led. Som ovan nämnt refererar vi ofta till 
ursprungskällan eftersom det är till denna flertalet nyare studier hänvisar, och vi har 
därför undvikit i största möjliga mån att använda oss av andrahandsreferenser. Thurén 
(2005, s. 53) menar å andra sidan att det ibland kan vara lämpligt att referera till en 
samtida andrahandskälla med anledning av tidssambandet, och att frångå att referera 
till en sentida förstahandskälla. Däremot anser vi även gällande denna princip att det i 
vårt fall är av större intresse att återge äldre artiklar eftersom de mer aktuella refererar 
tillbaka till dessa källor.  
 
Den fjärde principen, tendensfrihet, innebär att forskaren bör granska att 
informationen från källan inte uppger en falsk eller på annat sätt vinklad bild av 
verkligheten. Forskaren bör granska att källan inte haft anledning av att vara partisk i 
sin bedömning för eget intresse och därför inte valt att skildra verkligheten från hur 
den egentligen är. Ett sätt för att undvika tendensfrihet är att finna två artiklar vilka 
har studerat liknande fenomen men kommit fram till olika saker. Därefter kan 
källorna jämföras och se hur de skildrat verkligheten och istället se vad studierna har 
enats om. Vi har inför den här studien läst igenom och granskat flertalet artiklar vilka 
behandlar lojalitetsprogram och relationen mellan kundnöjdhet och kundlojalitet, men 
har inte funnit artiklar vilka har kommit fram till varandras motsatser. Vi har läst 
flertalet olika artiklar vilka kommit fram till liknande resultat gällande relationen 
mellan kundnöjdhet och kundlojalitet. Det är en av anledningarna till varför vi i denna 
studie valt att applicera teorier bakom kundnöjdhet på lojalitetsprogram som 
infallsvinkel. Inte för att nödvändigtvis bekräfta tidigare teorier utan att undersöka 
kundnöjdhet utifrån lojalitetsprogram.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenterar vi den här studiens kunskapsområden. Teorier i ordningen 
kundlojalitet, kundnöjdhet och lojalitetsprogram kommer presenteras. Efter varje 
avsnitt kommer en teoretisk modell successivt byggas upp. Den teoretiska 
referensramen avslutas med en sammanfattande modell av samtliga områden 
tillsammans.  

3.1 Begreppet kundlojalitet 
Kundlojalitet är ett känt begrepp inom företagsekonomin och ett område vilket 
omfattar mycket forskning. Att få sina kunder lojala med hjälp av ett lojalitetsprogram 
är idag ett återkommande verktyg hos flera företag i olika branscher. Sharp & Sharp 
(1997, s. 474) skriver att lojalitetsprogrammens huvudsakliga syfte är att belöna 
kundernas köpbeteende och genom programmen uppmuntra till kundlojalitet. Dorotic 
et al. (2012) återkommer till Sharp & Sharp (1997) och instämmer i deras beskrivning 
av lojalitetsprogrammens syfte och bekräftar att de både ska uppmuntra till nya köp 
och hålla kvar i sina befintliga kunder genom diverse belöningar. Då syftet med 
lojalitetsprogram verkar vara att främja kundlojalitet har vi därför valt att inleda det 
här kapitlet och vår teoretiska grund med att reda ut begreppet.  
 
Det finns idag ingen enhetlig definition av begreppet kundlojalitet, men det finns 
däremot konceptualiseringar som återkommer och har likheter med varandra. I en 
artikel skriven av Aksoy et al. (2015) studerar författarna förhållandet mellan olika 
former av lojalitet och lycka för att se om en universell definition av lojalitet kan 
användas för att beskriva begreppet i fler sammanhang. De områden som studien 
innefattar är lojalitet inom marknadsföring & konsument, ledning & anställd, 
psykologi & familj, religion, filosofi och juridik (Aksoy et al., 2015, s. 2466-2467). 
Vidare har författarna i sin studie kategoriserat lojalitet utifrån dessa olika områden 
för att sedan undersöka likheter och olikheter mellan definitionerna inom respektive 
område. De definitioner som är intressanta för oss att ta ställning till är de som 
återfinns under området marknadsföring & konsument, eftersom den här studien 
ämnar undersöka kundernas upplevelse av lojalitetsprogram. I studiens kategorisering 
återfinns befintliga definitioner av kundlojalitet vilka är återkommande i forskning 
kring kundlojalitet. Vi presenterar och diskuterar dessa definitioner nedan.  
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Tabell 1: Definitioner kundlojalitet 

Författare Tidsskrift Artikel Definition 

Jones & 
Sasser, 1995, s. 
94 

Harvard 
Business 
Review. 
Nov/Dec 1995, 
Vol. 73  

Why satisfied 
customers 
defect 

“Customer loyalty is the 
feeling of attachment to or 
affection for a company's 
people, products, or 
services. These feelings 
manifest themselves in many 
forms of customer behavior. 
The ultimate measure of 
loyalty, of course, is share 
of purchases in the 
category” 

Oliver, 1999, s. 
34 

Journal of 
Marketing. Oct 
1999 Special 
Issue, Vol. 63  

Whence 
consumer 
loyalty 

“A deeply held commitment 
to rebuy or repatronize a 
preferred product/service 
consistently in the future, 
thereby causing repetitive 
same-brand or same brand-
set purchasing, despite 
situational influences and 
marketing efforts having the 
potential to cause switching 
behavior” 

Ganesh, 
Arnold, and 
Reynolds, 
2000, s. 69 

Journal of 
Marketing. Jul 
2000, Vol. 64  

Understanding 
the customer 
base of service 
providers: An 
examination of 
the differences 
between 
switchers and 
stayers 

“We conceptualize 
customer loyalty as a 
combination of both 
commitment to the 
relationship and other overt 
loyalty behaviors” 

 
En av de äldre definitionerna av begreppet kundlojalitet är skriven av Jones & Sasser 
(1995, s. 94). De beskriver lojalitet som kundens inställning till ett företags produkter, 
tjänster och människor. Vidare säger författarna att det bästa sättet att därefter mäta 
lojalitet är genom att studera antalet inköp i en given kategori. Den andra definitionen 
är skriven av Oliver (1999), där författaren diskuterar lojalitet i jämförelse med att 
göra upprepade köp (Oliver, 1999, s. 34). Vidare diskuterar han huruvida lojalitet 
faktiskt existerar och menar att det vore naivt att tro att en kund skulle vara 
omedveten om andra alternativ och enbart söka sig till ett visst varumärke för att 
tillfredsställa sina behov (Oliver, 1999, s. 35). Ganesh et al. (2000, s. 69) definierar 
kundlojalitet utifrån engagemang och “andra uppenbara lojalitetsbeteenden”. Då 
diskussionen kring begreppet kundlojalitet var komplex redan för 20 år sedan är den 
här definitionen aningen otydlig då den inte ger exempel på vad författarna menar 
med uppenbara lojalitetsbeteenden. I artikeln finner vi heller inte någon ytterligare 
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förklaring kring vad författarna egentligen menar med uppenbara lojalitetsbeteenden. 
I jämförelse med de två andra definitionerna finns där en tydligare koppling till 
författarnas ställning till vad lojalitet innebär. Jones & Sasser (1995) beskriver 
kundlojalitet i form av att kunden känner en samhörighet och tillgivenhet till ett 
företag, medan Oliver (1999) menar att kundlojalitet kännetecknas av ett upprepat 
köpbeteende.  

I studien av Oliver (1999) menar författaren att lojalitet i tidigare fall mestadels 
fokuserat på hur frekvent en kund gör upprepade köp och inte tagit hänsyn till 
kundens inställning och hur detta kan påverka utfallet av upprepade köp och lojalitet. 
Jacoby & Chestnut (1978) utvidgade begreppet lojalitet och kom fram till att om det 
enbart skulle mätas utifrån upprepade köpbeteenden skulle det lämna faktorer utanför 
som är viktiga för att avgöra lojalitet. De menar att huruvida en kund är lojal eller inte 
beror också på kundens emotionella inställning till varumärket. Det här är något som 
Oliver (1999, s. 35) lyfter fram i sin studie, där han delar upp lojalitet i fyra olika 
faser; tilltro, attityd, avsikt och handling.  
 
Dock har vi märkt att det ofta är Oliver’s (1999) definition författare återkommer till i 
sina studier om kundlojalitet (e.g. Cossio-Silva et al., 2003; Thomas, 2013; Hansen et 
al., 2013) och kundlojalitet i samband med lojalitetsprogram (e.g. Bowen & Chen, 
2001; Uncles. et al., 2003: Kumar & Shah, 2004; Garcia-Gomez et al., 2006). 
Kundlojalitet diskuterats istället mer frekvent utifrån två dimensioner av lojalitet; 
attitydmässig lojalitet och beteendemässig lojalitet. Leenheer et al. (2007, s. 32) 
skriver i sin studie att den huvudsakliga skillnaden hur lojalitet mäts är genom attityd 
och beteende. Demoulin & Zidda (2008, s. 386) skriver i sin artikel om 
lojalitetsprogram att kundlojalitet är känt att indelas i attityd- och beteendemässig 
lojalitet. Det vi ser i studier inom området för kundlojalitet och lojalitetsprogram är att 
begreppet diskuteras utifrån tidigare konceptualiseringar och att studier baserar sina 
undersökningar utifrån dem två ovannämnda dimensionerna, attityd- och 
beteendemässig lojalitet. Vi kommer därför förklara dessa begrepp och även 
introducera ett tredje; kombinerad lojalitet. 
 
Det behövs ytterligare forskning om lojalitet för att kunna förstå och utveckla området 
och är något som McMullan & Gilmore (2008) nämner i sin artikel. I studien 
återkopplar författarna till de befintliga definitioner och författare som här ovan 
diskuterats. Sju år senare skriver Aksoy et al. (2015) en studie om kundlojalitet och 
återkommer återigen till dessa äldre definitioner.  

3.1.1 Attitydmässig lojalitet  
Dick & Basu (1994, s. 100) har i sin artikel om kundlojalitet byggt upp en modell som 
baserar sig på förhållandet mellan kundens attityd och upprepade köp. Författarna 
menar att syftet med modellen är att bevisa att konceptet lojalitet inte enbart kan 
utläsas utifrån upprepade köp, utan kundens inställning till varumärket och företaget 
måste tas med i beräkning. Kundens attityd och benägenhet att göra upprepade köp 
påverkas också av situationsspecifika aspekter. Det skulle kunna vara prisskillnader 
mellan liknande produkter, tillgänglighet eller marknadsföringsstrategier som leder 
till att kunden väljer en konkurrent framför vad kunden normalt föredrar (Dick & 
Basu, 1994, s. 105). Det författarna kommer fram till är att risken för att kunden ska 
välja konkurrerande märken är betydligt mindre desto starkare inställning kunden har 
till varumärket. Enligt författarna uppstår lojalitet när det både finns en hög nivå av 
upprepade köp och en hög nivå av positiv inställning. Detta är intressant för vår studie 
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då vi vill undersöka om kundnöjdhet i förhållande till lojalitetsprogram kan ha en 
påverkan på kundlojalitet.  
 
“Loyalty as primarily an attitude that sometimes leads to a relationship with the 
brand” (Uncles et al., 2003, s. 296) 
 
I en annan studie av Uncles et al. (2003) gällande kundlojalitet och lojalitetsprogram 
diskuterar författarna både attityd- och beteendemässig lojalitet. Definitionen här 
ovan baserar sig på attitydmässig lojalitet, och grundar sig enligt författarna i kundens 
tilltro och inställning till varumärket (Uncles et al., 2003, s. 296). Det kan t.ex. handla 
om att mäta hur pass mycket kunden gillar varumärket eller huruvida kunden skulle 
rekommendera varumärket till någon annan eller inte. Som det även uttrycker, kan 
denna definition också innebära att kunden skapar en typ av relation till varumärket 
(Uncles et al., 2003, s. 296). Denna typ av lojalitet kan enligt författarna också stärkas 
upp i form av grupperingar när man tillsammans med andra väljer ett varumärke 
framför ett annat. 
 
Demoulin & Zidda (2008) har i sin studie undersökt sambandet mellan kundnöjdhet 
och lojalitetsprogram samt dess eventuella inverkan på lojalitet. Författarna utgår från 
attitydmässig och beteendemässig lojalitet och säger inledningsvis att det är allmänt 
känt att lojalitetskonceptet består utav dessa två dimensioner (Demoulin & Zidda, 
2008, s. 386). Allaway et al., (2006, s. 1319) skriver i sin studie att den attitydmässiga 
lojaliteten baseras på en psykologisk tillhörighet mellan kunden och företaget. 
Författarna menar att om kunden känner att den kan lita på företaget, att de delar 
samma värderingar och tidigare har positiva erfarenheter med företaget påverkas den 
psykologiska tillhörigheten. Demoulin & Zidda (2008, s. 386, 389) delar in den 
attitydmässiga lojaliteten i liknande underliggande faktorer som Allaway et al., (2006) 
där kundens tidigare preferenser, attityd, samhörighet, tillfredsställelse och förtroende 
är de som påverkar den attitydmässiga lojaliteten. 
 
Det vi tar med oss från studien av Uncles et al. (2003) är hur författarna ser på 
lojalitet utifrån attitydmässig lojalitet. Författarna menar att det första man bör 
undersöka är hur mycket kunden gillar varumärket och känner sig förpliktigad till det. 
Fortsättningsvis bör det undersökas hur kunderna ser på varumärket i jämförelse mot 
konkurrenter samt om kunden skulle tänkas rekommendera det till andra. De 
underliggande faktorer till attitydmässig lojalitet som Allaway et al. (2006) och 
Demoulin & Zidda (2008) diskuterar i sina studier tar vi också med oss vidare i vår 
studie. Dock menar Uncles et al. (2003, s. 297) att detta sätt att se på kundlojalitet inte 
är det optimala eftersom det kan vara svårt att mäta. Detta menar även Demoulin & 
Zidda (2008, s. 386) då de i sin studie skriver att den andra dimensionen, 
beteendemässig lojalitet, vanligtvis används i studier som utvärderar lojalitetsprogram 
och dess inverkan på lojalitet eftersom det är lättare att mäta köpbeteenden.  
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3.1.2 Beteendemässig lojalitet 
 
“Loyalty mainly expressed in terms of revealed behaviour”, (Uncles et al., 2003, s. 
296) 
 
Beteendemässig lojalitet är den andra typen av lojalitet vilken grundar sig i att studera 
kundens köpbeteende (Uncles et al., 2003, s. 297). Garcia Gomez et al. (2012, s. 552) 
beskriver i sin artikel beteendemässig lojalitet som det utbyte vilket sker mellan 
konsument och företag. Uncles et al. (2003, s. 297) menar att beteendemässig lojalitet 
är enklare att mäta än attitydmässig lojalitet då den grundar sig i att studera och mäta 
upprepade köp och genomsnittlig köpfrekvens. Sharp & Sharp (1997) utgår enbart 
från beteendemässig lojalitet när de i sin studie undersöker lojalitetsprogrammens 
inverkan. En intressant aspekt till ämnet om lojalitet är författarnas anledning till 
varför attitydmässig lojalitet lämnas utanför deras studie. De skriver nämligen att 
lojalitetsprogram inte belönar kunden utifrån dennes attityd och inställning, utan 
lojalitetsprogram belönar enbart kunder utifrån deras köpbeteende (Sharp & Sharp, s. 
1994, s. 474). 
 
Denna beskrivning anses däremot en aning kontroversiell då forskning tyder på att 
enbart köpbeteende inte kan avgöra kundlojalitet. Uncles et al. (2003, s. 297) skriver 
att det finns forskare som menar att lojalitet inte enbart kan utläsas genom att studera 
kundens köpbeteende. En av dessa är Oliver (1999, s. 35) som förklarar att 
kundlojalitet inte endast bör mätas i form av köpbeteende. Författaren menar att 
kundens emotionella inställning till ett varumärke är nödvändigt att utvärdera för att 
kunna avgöra ifall en kund är lojal eller inte. Att konstatera att en kund är lojal med 
enbart hänsyn till kundens upprepade köpmönster förklarar inte varför kunden 
återkommer.   
 
Garcia Gomez et al. (2006, s. 388) har i sin studie utgått från besöksfrekvens, inköp 
och inköp i procent per kund för att mäta beteendemässig lojalitet. Besöksfrekvens 
användes för att se om medlemmar av ett lojalitetsprogram tenderade att besöka 
butiken mer frekvent än icke medlemmar. Köp studerades för att undersöka om 
medlemmar konsumerade mer än icke medlemmar. Det tredje var att urskilja hur stor 
del av det totala inköpet en kund stod för. 
 
Det vi tar med oss vidare i den här studien är att beteendemässig lojalitet är en viktig 
del i avgörandet kring kundlojalitet. Det bör som ovan nämnt inte enbart baseras på 
kundens köpbeteende, men det bör å andra sidan inte lämnas utanför då studien ämnar 
undersöka lojalitetsprogram vilket faktiskt erbjuder olika förmåner till kunder utifrån 
deras köpbeteende. Besöksfrekvens och upprepade köp bland användare av 
lojalitetsprogram är något vi kommer att involvera i den här studien. Vi har valt dessa 
underliggande faktorer till beteendemässig lojalitet eftersom vi ämnar kunna kartlägga 
kundlojalitet utifrån kundnöjdhet och lojalitetsprogram som verktyg. Med tanke på 
studiens ansats där vi vill skapa ytterligare förståelse kring lojalitetsprogrammens 
utformning och eventuell ökad kundlojalitet kommer vi inte att mäta något 
köpbeteende, utan besöksfrekvens och upprepade köp kommer istället att kopplas till 
frågor till respondenterna i den här studien. Den här studien kommer således 
involvera frågor kopplade till både beteendemässig- och attitydmässig lojalitet. 
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3.1.3 Kombinerad lojalitet 
Att mäta kundlojalitet utifrån de båda dimensionerna av kundlojalitet kallas för 
kombinerad lojalitet (Bowen & Chen, 2001, s. 214). Kombinerad lojalitet är ett sätt att 
studera lojalitet genom att kombinera kundens preferenser, attityd, tillfredsställelse, 
åtaganden och förtroende med besöksfrekvens och köpbeteende i hopp om att få en så 
rättvis bild av kundlojalitet som möjligt (Mandhachitara & Poolthong, 2011, s. 123). 
Författarna skriver fortsättningsvis att kundlojalitet inte kan förklaras utifrån endast 
en av dimensionerna, utan kundlojalitet bör grundas i en kombination av 
attitydmässig och beteendemässig lojalitet.   
 
Då den här studien ämnar involvera båda dimensionerna för att undersöka om 
kundlojalitet kan förstärkas kallas sammanslagningen av de båda för kombinerad 
lojalitet. Vi anser att det vi vill undersöka inte bör utesluta någon av dimensionerna 
kring kundlojalitet eftersom avsikten är att undersöka kundens uppfattning av 
lojalitetsprogram. Följaktligen vill vi även få svar på om en ändring av 
lojalitetsprogrammen kan ha en påverkan på kundlojalitet genom att undersöka 
indikationer från både attitydmässig och beteendemässig lojalitet.  
 
Första steget med att utveckla vår teoretiska modell blir att ta med de teorier vi 
kommer använda oss av från kundlojalitet. För att undersöka kundlojalitet kommer vi 
utgå från Dick & Basu (1994) och Uncles et al. (2003) uppdelning av kundlojalitet där 
de delat upp den i två dimensioner; beteendemässig lojalitet och attitydmässig 
lojalitet. Där den beteendemässiga lojaliteten baseras på köpbeteenden och den 
attitydmässiga lojaliteten baseras på den psykologiska tillhörigheten. Vi kommer även 
ta med kombinerad lojalitet som är en sammanslagning av dessa två dimensioner 
vilket Bowen & Chen (2001) och Mandhachitara & Poolthong  (2011) menar är den 
mest rättvisa metoden för att undersöka kundlojalitet då båda dimensionerna är 
viktiga och inte bör uteslutas.  

 
 
Figur 1 - Teoretisk modell 1 

3.2 Kundnöjdhet 
Ganguli & Kumar (2008, s. 61) belyser i sin studie vikten för företag att skapa nöjda 
kunder och menar att det har blivit ett av de viktigaste tillvägagångssätten för att 
differentiera sig från konkurrenter i branscher där kunden ofta återkommer. Vidare 
berättar författarna att ett problem i sådana branscher kan vara att en missnöjd kund 
väljer ett annat företag att handla hos utan att förklara varför de är missnöjda (Ganguli 
& Kumar, s. 61). Dagligvaruhandeln är en bransch där kunder ofta återkommer och 
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gör upprepade köp, därför anser vi att kundnöjdhet inom denna bransch är viktig att 
uppmärksamma.  
 
En av de som tidigt började studera förhållandet mellan kundnöjdhet och kundlojalitet 
var Oliver (1991). Han kom i sin studie fram till att det inte fanns ett direkt samband 
mellan kundnöjdhet och kundlojalitet, men att studien visade att kundnöjdhet är en 
bidragande faktor till kundlojalitet. Efter studien av Oliver (1991) har forskningen 
expanderat och fler forskare har undersökt om kundnöjdhet har en direkt påverkan på 
kundlojalitet. I en studie av Bowen & Chen (2001) inom hotellbranschen undersöker 
författarna sambandet genom att studera förhållandet i två avseenden. Det första var 
att se hur villig kunden skulle vara att återkomma om denne var nöjd, vilket kan 
kopplas ihop till beteendemässig lojalitet. Det andra var om kunden skulle 
rekommendera hotellet till andra om denne var nöjd, vilket kan kopplas samman med 
attitydmässig lojalitet (Bowen & Chen, 2001, s. 215). Studien kom fram till att det 
inte finns ett direkt samband mellan kundlojalitet och kundnöjdhet och att 
förhållandet mellan dem är olinjära och asymmetriska (Bowen & Chen, 2001, s. 215). 
Utifrån deras resultat kunde de se att om kundnöjdheten ökade från sex till sju, på 
deras likertskala ett till sju, steg kundlojalitet indexet de använde sig utav med 100 
procent (Bowen & Chen, 2001, s. 215). Detta menar författarna visar vikten för 
företag att arbeta med att inte bara ha nöjda kunder, utan sträva efter att få väldigt 
nöjda kunder om de ska öka chansen att få dem lojala.  
 
Hansen et al. (2013, s. 1161) undersökte i sin studie fyra faktorer som påverkar 
kundlojalitet. Kundnöjdhet var en av faktorerna som testades tillsammans med 
företagets image, trovärdighet och det upplevda värdet. För att testa dessa faktorer 
ytterligare valde de även att testa dem mot kundens NFC (need for cognition) och se 
om en kund med högre NFC skulle påverkas mer av de underliggande faktorer än 
kunder med lågt NFC (Hansen et al., 2013, s. 1162). NFC innebär kundens vilja av att 
engagera sig i produkten/tjänsten och hur mycket kunden tänker igenom beslutet 
innan denne fattar ett köpbeslut (Hansen et al., 2013, s. 1162-1163). En person med 
högt NFC blir alltså mer engagerad i sin produkt eller tjänst den köpt än en kund med 
lågt NFC. Studien visar att samtliga fyra faktorer har en påverkan på kundlojalitet 
(Hansen et al., 2013, s. 1169). När författarna sedan testade förhållandet mellan 
kundnöjdhet och kundlojalitet tillsammans med kundens NFC blev resultatet att det 
har en större påverkan om kunden har ett högt NFC till produkten än om kunden har 
ett lägre NFC (Hansen et al., 2013, s. 1169).  
 
Hur kundnöjdhet ska definieras finns det flera olika tolkningar av. Två av de kändare 
definitionerna nämnde vi i inledningen vilket var Olivers (1991, s. 34) som definierar 
kundnöjdhet genom att det baseras på vilka förväntningar kunden har och hur 
kundens förväntningar motsvaras. Överstiger produkten eller tjänsten förväntningar 
kommer kunden bli mer nöjd. Den andra definition av kundnöjdhet är Kotlers (2000, 
s. 36) som definierar kundnöjdhet baserat på kundens känsla av nöjdhet/besvikelse av 
produktens resultat i förhållande till förväntningarna. Hansen et al. (2013, s.1161) 
definierar att det är den övergripande utvärderingen av i vilken utsträckning 
produkten eller tjänsten motsvarar kundens förväntningar över tid som avgör 
kundnöjdheten. Det som vi kan utläsa från dessa definitioner är att kundens 
förväntningar är det som är centralt i dessa definitioner och att det är det som avgör 
hur nöjd kunden till slut kommer att bli.      
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Tomas (2013) tar i sin studie upp faktorer som påverkar kundnöjdheten i 
dagligvarubranschen. Han använder sig av Clotters et al. (2008) modell som visar fyra 
faktorer som påverkar kundnöjdheten. Dessa är pris, produktutbud, kvalite och service 
(Tomas, 2013, s. 17). Med pris menar han att i matvaruaffärer är låga priser och 
rabatter en av de avgörande faktorerna när kunden väljer vilken butik den ska gå till. 
Produktutbudet tillsammans med kvaliteten på produkterna bör även vara brett och 
hålla hög standard för att tillfredsställa kunden för att få den att välja butiken. Den 
sista faktorn är service och den handlar om att personalens attityd och behandling av 
kunden har en stor roll för hur nöjd kunden kommer bli.  
 
Utifrån teorin från kundnöjdhet fortsätter vi bygga vår teoretiska modell. Förhållandet 
mellan kundnöjdhet och kundlojalitet är välkänt i forskningen och även om det inte 
finns ett direkt samband mellan dessa visar Olivers (1991), Bowen & Chen (2001) 
och Hansen et al. (2013) i sina studier att kundnöjdhet har en påverkan på 
kundlojalitet. Förväntningar blir en viktig faktor för oss att undersöka för att kunna få 
svar på hur kunderna upplever lojalitetsprogrammen. Utöver förväntningar kommer vi 
utgå från de fyra faktorer som Tomas (2013) i sin studie använder för att undersöka 
kundnöjdhet i dagligvarubranschen. Dessa är pris, produktutbud, kvalité och service.   
 

 
Figur 2 - Teoretisk modell 2 

3.3 Lojalitetsprogram 
Flygbranschen var först med att introducera lojalitetsprogram i början på 1980-talet 
för att med hjälp av dessa skapa konkurrenskraftiga erbjudanden (Berman, 2006, s. 
123). På den svenska marknaden har flera av företagen i dagligvaruhandeln egna 
utformade lojalitetsprogram för att skapa konkurrensfördelar mot sina konkurrenter 
(Ica, 2017; Coop, 2017; Willys, 2013). Lojalitetsprogram definieras olika mellan 
forskare, men likt kundlojalitet finns det återkommande idéer om vad begreppet 
lojalitetsprogram innebär (Hederstierna & Sällberg, 2009). Hederstierna & Sällberg 
(2009, s. 60) nämner i sin studie olika definitioner av lojalitetsprogram och belyser 
två ord som återkommer; lojalitet och upprepade köp. I en studie av Palmer et al. 
(2000, refererad i Hederstierna & Sällberg, 2009, s. 60) återfinns en definition 
gällande lojalitetsprogram som menar att lojalitetsprogram innehåller olika typer av 
förmåner vilka erbjuds i form av olika belöningar vid upprepade köp.  
 
Redan sedan de första lojalitetsprogrammen implementerades har forskningen 
fokuserat på hur dessa påverkar lojaliteten hos kunden med fokus på beteendemässig 
lojalitet, det vill säga om de leder till återkommande köp. Dowling & Uncles (1997, s. 
77) undersökte om lojalitetsprogram verkligen fungerade med tanke på hur mycket 
pengar de kostar. I studien tar de upp fyra argument som ofta återkommer varför 
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lojalitetsprogram var lönsamma, där det första argumentet var att det är billigare att 
förse och ta hand om lojala kunder. Det andra respektive tredje argumentet var att 
lojala kunder är mindre priskänsliga och att de spenderar mer pengar på företaget. Det 
sista argumentet var att lojala kunder bidrar med gratis marknadsföring genom 
rekommendationer till vänner och bekanta. Dessa argument säger författarna saknar 
tydlig empirisk bevisning och menar att forskningen från beteendemässig lojalitet 
snarare visar på motsatsen. Deras resultat visade på tre tillfällen när lojalitetsprogram 
kan vara värt att implementera (Dowling & Uncles, 1997, s. 80). Första anledningen 
var för att neutralisera en konkurrents program, andra anledning var om 
lojalitetsprogrammet kan göra så att de når ut till fler kunder och den sista 
anledningen var om det direkt kunde förbättra det totala värdet för kunden (Dowling 
& Uncles, 1997, s. 81).  
 
Ytterligare forskning kring hur lojalitetsprogrammen kan påverka beteendemässig 
lojalitet är Leenheer et al. (2007). De testade om lojalitetsprogram kan bidra till att 
företagen får en större andel av kundens share-of-wallet av de köp kunden gör hos 
mataffärer med hjälp av lojalitetsprogrammet (Leenheer et al., 2007, s. 31). De 
beskriver share-of-wallet som andelen pengar kunden lägger totalt på mat varje 
månad och beskriver att en kund i snitt besöker en mataffär ungefär fem gånger på en 
månad. Deras studie baseras på en analys av köpbeteende av 1909 hushåll i Tyskland 
gällande inhandling av mat (Leenheer et al., 2007, s. 35). Resultatet av studien visar 
att lojalitetsprogrammen har en påverkan för att kunna lyckas få en större andel av 
kundens totala share-of-wallet med hjälp av exempelvis rabatter (Leenheer et al., 
2007, s. 42).  
 
Berman (2006, s. 125) har i sin forskning kategoriserat upp lojalitetsprogram i fyra 
olika varianter. Den första är baserad på generella rabatter till kunderna när de 
använder sitt lojalitetskort (Berman, 2006, s. 124). Den andra varianten är 
lojalitetsprogram som erbjuder en gratis produkt när kunden handlat ett visst antal av 
samma produkt till fullt pris (Berman, 2006, s. 125). Variant tre är, till skillnad från 
variant ett och två, baserad på kundens tidigare köphistorik och erbjuder rabatter eller 
poäng till specifika produkter som de brukar köpa. Den kräver därför att företag har 
en databas med information om sina kunder och dess köphistorik vilket inte det 
tidigare två varianterna kräver (Berman, 2006, s. 126). Den sista varianten är som 
variant tre baserad på kundens tidigare köphistorik och erbjuder poäng och rabatter 
men delar sedan upp kunderna i olika segment för att kunna erbjuda specifika och 
personliga erbjudanden (Berman, 2006, s. 126-127). Vidare menar Berman (2006, s. 
132) att variant fyra är den dyraste varianten att implementera men att den har störst 
potential att ge företaget återkommande kunder.  
 
I likhet med de olika varianter av lojalitetsprogram som idag existerar erbjuder 
lojalitetsprogram sina medlemmar olika förmåner. Dorotic et al. (2012, s. 220) skriver 
i sin studie om tre olika typer av förmåner lojalitetsprogram kan erbjuda. Dessa är 
utilitaristiska förmåner, hedonistiska förmåner och symboliska förmåner (Dorotic et 
al., s. 220).  
 
Rabatter, poäng och kuponger är exempel inom kategorin utilitaristiska förmåner 
(Stathopoulo & Balabanis, 2016, s. 5802). Det huvudsakliga syftet med denna typ av 
belöning är att den har en direkt koppling till ekonomiska besparingar (Stathopoulo & 
Balabanis, 2016, s. 5802). Dorotic et al. (2012, s. 220) skriver att utilitaristiska 
förmåner är den typ av belöning vilket intresserar de flesta konsumenterna. En 
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anledning till varför denna belöning är mer aktuell skulle kunna vara att utilitaristiska 
förmåner är mer påtagliga än de andra. Vidare menar författarna att kunder med en 
högre priskänslighet tenderar att registrera sig i lojalitetsprogram om dessa typer av 
förmåner kännetecknar medlemskapet. Däremot kan kunder med högre priskänslighet 
än resterande kunder vara mindre lojala mot en återförsäljare eftersom värdet för dem 
inte ligger hos återförsäljaren, utan hur mycket de kan spara in på att istället vända sig 
till alternativa lojalitetsprogram (Dorotic, 2012, s. 220).  
 
Produkttester, event och kampanjerbjudanden är exempel på hedonistiska förmåner 
(Stathopoulo & Balabanis, 2016, s. 5802). Lojalitetsprogram vilka inkluderar 
hedonistiska förmåner erbjuder sina medlemmar förmåner i form av upplevelser och 
underhållning. Till skillnad från utilitaristiska förmåner vars centrala utgångspunkt är 
ekonomisk besparing och mer påtagliga erbjudanden, är dessa typer av belöningar 
mer opåtagliga (Stathopoulo & Balabanis, 2016, s. 5802). Dorotic et al. (2012, s. 220) 
skriver att de som implementerar lojalitetsprogram bör säkerställa att fokus i ett 
lojalitetsprogram inte enbart ligger på utilitaristiska förmåner. Detta eftersom 
hedonistiska förmåner är en viktig del i arbetet med att både locka nya medlemmar 
men även för att upprätthålla relationer med befintliga medlemmar (Dorotic et al., 
2012, s. 220).  
 
Symboliska förmåner är förmåner som exempelvis status, igenkännande och socialt 
godkännande (Stathopoulo & Balabanis, 2016, s. 5802). Hedonistiska och symboliska 
förmåner kännetecknar dem psykologiska fördelarna i ett lojalitetsprogram 
(Stathopoulo & Balabanis, 2016, s. 5802). Vidare skriver författarna att “hårda” 
erbjudanden och förmåner kännetecknar utilitaristiska förmåner och “mjuka” 
förmåner kännetecknar hedonistiska och symboliska förmåner. Stathopoulo & 
Balabanis (2016, s. 5802) skriver också i sin artikel att både hedonistiska och 
symboliska förmåner är viktiga förmåner att implementera i sitt lojalitetsprogram för 
att bygga långsiktiga relationer med sina kunder. Författarna menar att de “mjuka” 
förmånerna i ett lojalitetsprogram kan få kunderna att känna sig både mer värda och 
uppskattade. Företag bör därför utforma sina lojalitetsprogram med både hedonistiska 
och symboliska förmåner om de siktar på att bygga relationer och förstärka 
kundlojaliteten hos sina konsumenter (Stathopoulo & Balabanis, 2016, s. 5802). 
 
Med teori från lojalitetsprogram utökar vi vår teoretiska modell med att binda 
samman lojalitetsprogram med kundlojalitet och kundnöjdhet. Dowling & Uncles 
(1997) och Leenheer et al. (2007) visar i sina studier på sambandet mellan 
lojalitetsprogram och kundlojalitet. De kommer i sina studier fram till att 
lojalitetsprogram har en påverkan på kundlojalitet, framförallt den beteendemässiga 
lojaliteten. Sambandet mellan kundnöjdhet och lojalitetsprogram har även testats av 
Demoulin & Zidda (2008). I sin studie undersöker de kundnöjdhet i förhållande till 
lojalitetsprogram och kommer fram till att de kunder som är nöjda med sitt 
lojalitetsprogram är mer lojala än de kunder som är missnöjda. För att kunna 
undersöka lojalitetsprogrammens utformning i dagligvaruhandeln och ta reda på vilka 
förmåner som bidrar till att kunder känner sig nöjda använder vi oss av den 
uppdelning av förmåner som Stathopoulo & Balabanis (2016) redovisade i sin 
forskning vilket var utilitaristiska, hedonistiska och symboliska förmåner.  
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Figur 3 - Teoretisk modell 3 
 

3.4 Teoretisk modell 
Nedan diskuterar vi vår färdigställda teoretiska modell och hur dessa teorier kommer 
att användas. Vi vill få en förståelse för hur kunderna upplever lojalitetsprogrammen i 
dagligvaruhandeln och syftet med studien är att identifiera komponenter i ett 
lojalitetsprogram inom dagligvarubranschen som bidrar till att kunder upplever sig 
nöjda. 
 
 

 

 
 

Figur 4 - Färdigställd teoretisk modell 
 
Sambandet mellan kundnöjdhet och kundlojalitet är ett område som är väl undersökt i 
forskningen där bland annat Oliver (1991), Dick & Basu (1994), Bowen & Chan 
(2001) och Hansen et al., (2013) kom fram till att kundnöjdhet har en påverkan på 
kundlojalitet men att det inte finns ett direkt samband mellan dem. Denna studie 
ämnar att skapa förståelse mellan kundnöjdhet och kundlojalitet, men där vi utgår och 
använder lojalitetsprogrammens utformning för att förstå kundnöjdhet och 



	
22	

kundlojalitet. Vi använder oss av lojalitetsprogram som ett verktyg för att förstå vad 
som avgör kundnöjdhet och om det kan påverka kundlojaliteten, som de gröna pilarna 
i figur 6 ovan visar.  
 
För att undersöka kundnöjdhet använder vi oss utav de fem faktorer som påverkar och 
som ligger till grund för kundnöjdhet i den här studien. Dessa faktorer är 
förväntningar, pris, produktutbud, kvalité och service där förväntningar är en 
övergripande faktor då kunden har förväntningar på de övriga fyra andra faktorerna 
(Tomas, 2013, s. 17; Oliver, 1991, s. 34; Kotler, 2000, s. 36). Då vi vill undersöka 
kundnöjdheten av lojalitetsprogrammen kopplar vi dessa fem faktorer till 
lojalitetsprogrammet och dess utformning. För att dela upp och undersöka 
lojalitetsprogrammens utformning med deras olika typer av belöningar som finns 
använder vi oss av Dorotic et al. (2012, s. 220) tre typer av förmåner: utilitaristiska, 
hedonistiska och symboliska förmåner. Vi vill utifrån den uppdelningen skapa en 
djupare förståelse för vilken/vilka av dessa typer av förmåner kunden anser vara 
viktigast i ett lojalitetsprogram. 
 
För att titta på hur lojalitetsprogrammen påverkar den attitydmässiga lojaliteten 
använder vi oss av de underliggande faktorer som ligger till grund för den 
attitydmässiga lojaliteten vilka Uncles et al. (2003), Allaway et al., (2006) och 
Demoulin & Zidda (2008) använder i sina studier. Dessa är om de litar på företaget, 
känner sig förpliktade till företaget, delar samma värderingar, vilket förtroende de har 
till företaget och om de gillar företaget. Vi vill också se hur förmånerna påverkar 
dessa underliggande faktorer och om vissa av lojalitetsprogrammens förmåner bidrar 
mer än andra till att stärka den attitydmässiga och/eller den beteendemässiga 
lojaliteten. För att förstå om den beteendemässiga lojaliteten påverkas kommer vi att 
se om ändringar av lojalitetsprogrammens utformning kan ha en påverkan på 
kundernas köpbeteende. 
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4. Praktisk metod 

4.1 Urval 
Enligt Saunders et al. (2012, s. 260) behöver forskaren ett urval om populationen 
studien ämnar undersöka är för stor för att hela ska kunna inkluderas. Enligt 
författarna finns tre anledningar till varför ett urval kan vara lämpligt för studien. Den 
första anledningen till varför ett urval kan vara passande är om det är opraktiskt att 
undersöka hela populationen. I förhållande till studiens frågeställning och val av 
forskningsmetod anser vi att ett urval är lämpligt då vi vill få en djupare förståelse för 
kundernas upplevelser och med anledning av den mängd användare av 
lojalitetsprogram i dagligvaruhandeln anser vi att ett urval av populationen är rimligt. 
Den andra anledningen till varför vi använder oss av ett urval är att vi har en 
begränsad tid för att genomföra studien, vilket också enligt Saunders et al (2012, s. 
260) är en anledning till varför ett urval är passande. Den tredje anledningen till 
varför ett urval kan göras är ifall det finns en kostnadsbegränsning vilket inte 
möjliggör att undersöka hela populationen. I vårt fall har vi inga kostnader att förhålla 
oss till utan argumenterar istället för ett urval på grund av ovannämnda anledningar.  

4.1.1 Urvalskriterier 
Då denna studie vill besvara frågan “Hur upplever kunderna lojalitetsprogrammen i 
dagligvaruhandeln?” ställs det vissa krav på individerna som ska representera vårt 
urval. Vi tog därför fram ett antal urvalskriterier som våra respondenter behöver 
uppfylla. Det första kriteriet är att individen som deltar i undersökningen måste vara 
medlem i minst ett lojalitetsprogram och varit det under minst ett år. Vi valde ett 
tidsintervall på minst ett år för respondenternas medlemskap hos någon av deras 
lojalitetsprogram då de troligtvis hunnit skapa sig en uppfattning om 
lojalitetsprogrammens utformning. Då vårt syfte med studien delvis är att se om det 
föreligger någon skillnad i hur kunder upplever lojalitetsprogram mellan olika 
grupper valde vi även att undersöka två segment: singel- och familjehushåll. För 
singelhushåll valde vi att avgränsa oss till individer i åldrarna 16-24 år som bor 
ensamma. Vi har valt att utgå från detta åldersspann med anledning av att individer i 
dessa åldrar ratar nuvarande lojalitetsprogram för att de är för krångliga 
(Friköpenskap, 2016). Vi anser också att det är en viktig målgrupp att undersöka då 
de är framtidens konsumenter inom dagligvaruhandeln och en väldigt viktig 
inkomstkälla för företagen. Vi tror att vår studie kan vara av intresse för företag inom 
dagligvaruhandeln med information om kundernas upplevelser av 
lojalitetsprogrammen för framtida utvärderingar och utveckling av dessa.  
 
För att välja ut lämpliga respondenter till segmentet familjehushåll valde vi att 
använda oss av statistik från Statistiska centralbyrån för att kunna representera detta 
segment. Siffror från Statistiska centralbyrån visar att sammanboende med barn är 
den målgrupp som spenderar mest pengar utifrån sin disponibla inkomst på mat (SCB, 
2012). Detta anser vi är ett intressant segment att undersöka då de visats sig vara stora 
inkomstkällor för företagen inom dagligvaruhandeln. Urvalskriterier för denna grupp 
är därför att respondenterna ska vara personer som lever i ett samboförhållande och 
med minst ett barn i boendet. Vi är medvetna om att dessa grupper inte representerar 
hela populationen men vi anser det är två intressanta kunderna i dagsläget för 
matvarukedjorna. En sammanställning över urvalskriterierna för båda segmenten 
presenteras i tabellen nedan.  
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Tabell 2: Urvalskriterier                     
Singelhushåll Familjehushåll 

Medlem i minst ett lojalitetsprogram i 
dagligvarubranschen  

Medlem i minst ett lojalitetsprogram i 
dagligvarubranschen 

Har varit medlem i minst 1år Har varit medlem i minst 1år 

Bor ensamma  Samboförhållande med minst ett barn  

Är mellan 16-24 år 
 

 

4.1.2 Urvalsmetod 
Enligt Bryman (2008, s. 350) finns det i kvalitativ forskning två olika urvalsmetoder 
att göra sitt urval på; genom ett målinriktat urval eller ett sannolikhetsurval. Bryman 
förklarar att ett målinriktat urval vanligtvis använts då det hjälper forskaren att lättare 
hitta individer som är relevanta till studien med hänvisning till forskningsfrågan. En 
nackdel med ett målinriktat urval är att resultatet inte kan blir generaliserat utifrån 
statistiska grunder på en hel population (Saunders et al., 2012, s. 261). Då syftet med 
denna studie inte är att generalisera resultatet för en hel population och med anledning 
av våra tidigare nämnda urvalskriterier valde vi att göra ett målinriktat urval för att 
hitta relevanta respondenter för undersökningen. 
 
Ett tillvägagångssätt för att finna relevanta personer för sin studie i ett målinriktat 
urval är genom ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval används för att nå ut till individer 
som är svåra att placera i en urvalsram (Bryman, 2008, s. 434), vilket vi anser att våra 
urvalsgrupper är eftersom de båda grupperna är väldigt stora och svåra att 
sammanställa. I ett snöbollsurval kontaktas en individ från populationen eller 
segmentet för att undersökas, för att sedan rekommendera forskaren vidare till 
ytterligare potentiella individer för studien (Saunders et al., 2012, s. 289). Vidare 
menar författarna att ett problem vilket kan uppstå med ett snöbollsurval är att de 
grupper författarna intervjuar blir för homogena, eftersom risken är stor att 
respondenterna rekommenderar författarna vidare till personer som är lik de själva. 
Författarna skriver att en homogen grupp kan resultera i att författarna får liknande 
svar från flera respondenter. Vi bad därför våra respondenter att inte rekommendera 
oss vidare till sina närmaste bekanta och helst till någon från motsatt segment om de 
kunde. 
 
Vi startade vårt snöbollsurval genom att kontakta två personer som vi trodde passade 
in i respektive segment. Dessa två personer var vi bekanta med sedan tidigare där vi 
hade en föraning om att de skulle uppfylla våra urvalskriterier. För att säkerställa 
detta kontrollerade vi det genom en första telefonkontakt där det framkom att båda 
personerna uppfyllde våra urvalskriterier för respektive segment. Därefter lät vi 
respondenterna inom respektive segment rekommendera oss vidare till en annan 
person som de trodde uppfyllde våra urvalskriterier. Vi säkerställde sedan att den 
personen uppfyllde våra urvalskriterier genom telefonkontakt innan en intervju 
inbokades. Vi förutbestämde inte antalet intervjuer till vår empiriinsamling, utan 
använde oss utav Brymans (2011, s. 436) förslag till tillvägagångssätt. Hans 
utgångspunkt är att antalet intervjuer bör fortsätta så länge de bidrar med ny 
information. Vi fortsatte därför med snöbollsurvalet och intervjuer tills vi upplevde att 
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det inte tillkom tillräckligt mycket ny informationen från respondenterna, vilket enligt 
författarna beskrivs att studien uppnår en empirisk mättnad. Vi upplevde en empirisk 
mättnad efter att ha genomfört fyra intervjuer från vardera segment. Vi tyckte att 
respondenterna gav liknande svar och kunde efter sammanlagt åtta intervjuer se 
återkommande mönster i de båda segmenten. Vi kunde urskilja små skillnader mellan 
de två, men vi upplevde att helhetsintrycket från respondenterna i de båda segmenten 
var av liknande karaktär. Vi kände att vi nått en empirisk mättnad för segmenten var 
för sig redan efter fyra intervjuer i vardera och att dessa två tillsammans gav oss den 
informationen vi behövde för att kunna besvara studiens frågeställning och syfte. 
Därför valde vi att stoppa efter sammanlagt åtta genomförda intervjuer för att påbörja 
transkribering och analys.  
	
4.2 Intervjumetod 
Då denna studie ämnar skapa en förståelse för hur kunderna upplever 
lojalitetsprogrammen i dagligvaruhandeln tycker vi att personliga intervjuer är rätt 
metod för att kunna få ut mycket information av våra respondenter. Vi anser att 
personliga intervjuer är lämpliga då vi ämnar få förståelse för kundens individuella 
upplevelse av lojalitetsprogrammen.  
 
Det går att genomföra kvalitativa studier genom att använda sig utav exempelvis 
fokusgrupper eller telefonintervjuer (Trost, 2010, s. 42 ; Saunders et al., 2012, s. 375). 
Med andra ord kan intervjuer antingen genomföras tillsammans med flera 
respondenter samtidigt eller med en enskild respondent (Saunders et al. (2012, s. 
375). För vår studie tycker vi att personliga intervjuer är mer lämpligt än andra 
kvalitativa metoder då vi är intresserade av den subjektiva bedömningen från 
kunderna hur de upplever sina lojalitetsprogram. Den alternativa metoden vi 
övervägde att använda oss av var fokusgrupper vilket vi valde bort då en sådan är mer 
inriktad på hur personer i grupp diskuterar en viss fråga eller område (Bryman & Bell, 
2013, s. 508). Författarna skriver att forskaren kan använda sig utav en fokusgrupp 
om denne ser det som en fördel att kunna lyssna till hur deltagarna i en fokusgrupp 
diskuterar ett ämne tillsammans. Under en fokusgrupp är det samspelet mellan 
respondenterna forskaren är intresserad av (Bryman & Bell, 2013, s. 508). Detta kan 
exempelvis innebära att forskaren tycker att ämnet vilket studeras är komplext eller av 
annat skäl bör diskuteras i grupp för att få en mer livlig diskussion (Bryman & Bell, 
2013, s. 509). Då vi i denna studie är intresserade av att förstå hur individen upplever 
lojalitetsprogram valde vi därför inte använda oss av fokusgrupper då vi inte ville att 
respondenterna skulle påverkas av varandras åsikter utan istället få besvara frågorna 
utifrån deras egna uppfattning. Istället tycker vi att personliga intervjuer, eller 
“vanliga intervjuer” (Bryman & Bell, 2013, s. 509) är mer relevant för oss då vi inte 
vill att respondenten ska ställas inför något ifrågasättande från andra individer utan 
endast utgå från sina egna tankar och åsikter.  
 
För våra intervjuer använder vi en semistrukturerad intervjuform. Vi anser att denna 
typ av intervjuform är lämplig för oss att använda då vi utgår från befintliga teorier 
inom kundlojalitet, kundnöjdhet och lojalitetsprogram för att undersöka dessa i vårt 
sammanhang. En semistrukturerad intervju kännetecknas av att forskaren använder 
sig av specifika teman och utgår från strukturerade frågor men att följdfrågor och 
ordningsföljd inte behöver vara identiska för varje intervju (Bryman & Bell, 2013, s. 
475). Då vi utgår från befintlig teori i ett nytt sammanhang anser vi att en intervju bör 
ha någon form av struktur för att kunna återkoppla till utvalda teorier. Vi har därför 
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strukturerat våra intervjuer utifrån tre olika teman vilka kännetecknar vardera 
teoriområde; kundlojalitet, kundnöjdhet samt lojalitetsprogram. Trost (2010, s. 41) 
menar att kvalitativa intervjuer vanligtvis följs av strukturerade intervjuer och att 
semistrukturerade är en variant av en annars helt strukturerad intervju. Den 
semistrukturerade intervjun är, till skillnad från den helt strukturerade, inte låst till att 
följa den ordning som en annars strukturerad intervju måste följa. I den ska frågor 
ställas i samma ordning och läsas med samma tonläge under samtliga intervjuer 
(Saunders et al., 2012, s. 374). För oss är det viktigt att låta respondenten diskutera 
fritt, därför tror vi också att frågor och delfrågor kan variera utifrån hur respondenten 
svarar. Vi vill inte behöva styra respondenterna i en specifik riktning med anledning 
av en förutbestämd ordning av frågor, utan vi vill anpassa oss efter respondentens 
resonemang. Saunders et al. (2012, s. 378) menar att semistrukturerade intervjuer är 
lämpliga att använda när forskaren vill förstå respondenternas svar och därför behöver 
utforma delfrågor annorlunda utifrån hur respondenten svarar. Det är relevant för vår 
studie eftersom vi vill förstå hur varje person vi intervjuar upplever sina respektive 
lojalitetsprogram och kan då innebära att vi ställer delfrågor för att be respondenten 
att eventuellt utveckla sina svar. Vidare berättar Saunders et al. (2012, s. 378) att 
denna form av intervju kan föra diskussionen till nya områden som kan vara viktiga 
för forskarens förståelse kring ämnet. Författarna menar att den semistrukturerade 
intervjun kan leda till mer utförligare svar från respondenterna och resultera i mer 
detaljerad information för att hjälpa forskaren att besvara sin frågeformulering och 
syfte.  

4.3 Förberedelser för intervjuer & intervjuguide 
Innan intervjuerna äger rum är det viktigt att forskaren är väl bekant inom det 
kunskapsområde vilket är aktuellt för studien (Saunders et al., 2012, s. 384). 
Författarna beskriver tre väsentliga faktorer forskaren behöver inkludera i sina 
förberedelser innan intervjuerna. Detta är forskarens kunskapsnivå, utformning av 
intervjuguide och var intervjuerna ska hållas (Saunders et al., 2012, s. 384). Bryman 
& Bell (2013, s. 483) skriver att forskaren under sina förberedelser behöver ställa sig 
själv två frågor. Den första är vad som egentligen är oklart eller otydligt i det studien 
ämnar att undersöka. Den andra är vad forskaren själv behöver veta för att kunna få 
svar på den frågeställning studien har. För oss och vår studie hade vi inte funnit någon 
studie som undersökt kundernas upplevelser av lojalitetsprogrammen i 
dagligvaruhandeln och hur kundlojalitet kan påverkas. Det var sedan viktigt för oss att 
vi behövde studera områdena kundnöjdhet, kundlojalitet och lojalitetsprogram för att 
kunna finna svar på vår forskningsfråga. Att forskaren är väl insatt inom 
forskningsområdet är en förutsättning för studiens trovärdighet och för utformningen 
av den intervjuguide som ska användas under intervjuerna (Saunders et al., 2012, s. 
384). Det är avgörande att intervjuerna utformas i enlighet med vad studien ämnar att 
förstå eftersom underlaget från dessa utgör grunden för den analys forskarna gör för 
att kunna besvara sin forskningsfråga (Saunders et al., 2012, s. 384). För att 
säkerställa oss om detta har vi fördjupat oss inom de tre områden som nämns ovan. 
Då vi märkt under arbetets gång att alla tre områden är välstuderade har vi behövt 
granska den utveckling som skett och var forskningen befinner sig idag. Tidigare 
studier inom kundnöjdhet och kundlojalitet har studerats för att se vad som redan 
gjorts men också för att ta reda på vad som är i behov av ytterligare forskning. 
Branschtidningar och hemsidor inom dagligvaruhandeln har kompletterat våra 
kunskaper om hur lojalitetsprogram är utformade idag och vilka aktörer inom 
dagligvaruhandeln som använder sig av dessa. Att bekanta sig med 
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lojalitetsprogrammens utformning och funktioner har varit viktigt för att kunna 
formulera rätt frågor till våra respondenter samt för att kunna få svar på studiens 
forskningsfråga och syfte.  
 
Gällande intervjuguiden är det viktigt att de frågor som ställs är strukturerade utifrån 
studiens syfte och frågeställning (Bryman & Bell, 2013, s. 482). Frågorna ska vara 
utformade så att forskaren kan skapa sig en förståelse för varje respondents syn på 
verkligheten (Bryman & Bell, 2013). De teman intervjuguiden och frågorna baseras 
på grundas i de teorier, studier och annat vars relevans ligger i att kunna besvara 
studiens forskningsfråga och syfte. Vår intervjuguide baseras på de områden vi 
identifierat för studien; kundnöjdhet, lojalitetsprogram och kundlojalitet. Kundnöjdhet 
är uppdelad i fyra underteman; förväntningar, produktutbud, kvalité, service. De 
frågor som är utformade under temana produktutbud, kvalité och service har sin 
utgångspunkt i en teori gällande kundnöjdhet vilken är baserad på dessa faktorer, men 
har anpassats för att kunna ställa frågor med inriktning mot lojalitetsprogram. Pris har 
diskuterats utifrån kundklubbens kostnadsfria medlemskap och kvalité utifrån 
användarvänlighet. Produktutbud har kopplats ihop med de produkter och förmåner 
kundklubbarna erbjuder samt att service gäller kommunikationen av erbjudanden. 
Resterande frågor under lojalitetsprogram och kundlojalitet har alla en koppling till 
teorier vilka beskrivs under kapitel teoretisk referensram. Vi hänvisar här till 
intervjuguiden vilken finns bifogad i appendix 1 för en översikt av frågorna och dess 
teoretiska koppling.   
 
Bickman & Rog (1997, s. 384) skriver att det är viktigt att i sina intervjufrågor utgå 
från termer som inte kan upplevas som främmande eller oklara för respondenterna. 
Detta har vi tagit med oss i utformandet av våra frågor där lojalitetsprogram istället 
benämns som kundklubbar. Ordet används mer frekvent av företagen i 
dagligvaruhandeln än termen lojalitetsprogram vilket är mer förekommande i 
vetenskapliga studier. Många frågor följs sedan upp av delfrågor för att bättre förstå 
hur respondenterna tycker. Intervjuguiden består även av fyra inledande frågor för att 
leda in respondenten på området och få denne att känna sig bekväm samt en 
avslutande fråga om det finns något personen vill tillägga.  

4.3.1 Experiment 
För att komplettera våra intervjufrågor genomförde vi ett experiment på 
respondenterna under intervjun. Johansson Lindfors (1993, s.107) förklarar att 
experiment är en lämplig metod att använda när forskarna vill se hur olika saker kan 
påverka respondentens köpbeteende eller hur den värdesätter olika saker. Syftet med 
experimentet är att undersöka utilitaristiska, hedonistiska och symboliska förmåner 
inom dagligvaruhandelns lojalitetsprogram för att urskilja vilken eller vilka våra 
respondenter anser är viktigast i ett lojalitetsprogram. Vidare är syftet med 
experimentet att undersöka Stathopoulo & Balabanis (2016, s. 5802) teori om att alla 
tre typer av förmåner är viktiga i ett lojalitetsprogram för relationen med företagets 
kunder. Vi ville därför att respondenten skulle rangordna erbjudanden inom alla tre 
förmånstyperna för att göra bedömningen om vad denne anser är 
viktigast.  Experimentet är utformat genom att respondenten får rangordna nio olika 
typer av erbjudanden och förmåner utefter vad de anser är viktigast. Vi utgår från tre 
förmåner från vardera förmånstyp; utilitaristisk, hedonistisk och symbolisk förmån, 
vilket visas i tabell 3. Respondenterna fick däremot inte veta vilken förmån som 
tillhörde vilken kategori av förmånstyp. Åtta av nio förmåner är befintliga förmåner 
inom olika lojalitetsprogram i dagligvaruhandeln. En av förmånerna är inte aktuell 
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inom dagligvaruhandelns lojalitetsprogram, men är ett exempel på en förmån som 
förekommer inom andra lojalitetsprogram. Vi anser inte att det problematiserar syftet 
med studien då det inte är erbjudandet i sig vi är intresserade av utan typen av förmån.  
 
Tabell 3: Experiment 

Förmån Typ av förmån 

Medlemsrabatter på utvalda produkter  Utilitaristisk förmån 

Storköpsrabatt! 10 % på ett köp över 500kr Utilitaristisk förmån 

Få värdecheckar baserade på dina inköp Utilitaristisk förmån 

Smakprov på ny produkt, hämta ut ditt kostnadsfria 
smakprov idag! Medtag denna kupong  

Hedonistisk förmån 

Använd dina insamlade poäng för att handla hos våra 
partners 

Hedonistisk förmån 

Ta del av erbjudanden inom underhållning, resor och andra 
evenemang hos partners  

Hedonistisk förmån 

Skänk insamlade poäng till en välgörenhetsorganisation Symbolisk förmån 

Få recept baserat på vad du brukar handla 
 

Symbolisk förmån 

Uppgradera ditt medlemskapskort till guld och ta del av ännu 
fler erbjudanden 

Symbolisk förmån 

 

4.4 Pilotintervju 
Innan vi började genomföra våra intervjuer genomfördes en pilotintervju för att 
kontrollera att vår intervjuguide var tydlig och fungerade bra. Bryman & Bell (2013, 
s. 276-278) menar att innan forskaren börjar intervjua respondenter till sin studie bör 
den testa intervjuguiden för att säkerställa att den är tydlig för respondenterna och 
kontrollera att den fungerar utifrån undersökningen i sin helhet. Vi fick konstruktiva 
synpunkter från testpersonen som ansåg att vissa frågor kunde omformuleras. 
Personen upplevde att vissa ord kunde ersättas med mer “alldagliga” ord för att 
minimera risken att försvåra frågan för respondenten. Exempel på ändringar som 
gjordes var att vi ändrade “Generell inställning” med “Vad tycker du om de”.  Vi tog 
även bort frågan “Hur stor andel av hushållsbudgeten går till mat i månaden?” av 
den anledning att vi inte fann den relevant för att besvara studiens frågeformulering 
och syfte. 

Detta menar Bryman & Bell (2013, s. 277) är fördelarna med att hålla pilotstudier, att 
vi som forskare märker om vissa frågor hade fungerat bättre i en annan ordningsföljd 
eller om det finns frågor som upplevs svåra av respondenterna. Om vi skulle använda 
pilotintervjun i vår studie var något som vi diskuterade då flera av svaren vi fick var 
intressanta och hade bidragit till studiens resultat. Trost (2010, s. 144) menar att 
pilotintervjuer bör användas i studien om de är bra utförda och att det är onödigt att 
kasta bort insamlat material. Vi valde dock inte att använda oss utav pilotintervjun i 
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studien då vi flera gånger under intervjun stannat upp och diskuterat frågorna med 
respondenten vilket vi tror kan ha påverkat personens fortsatta svar. 

4.5 Utförande av intervjuer 
Sex av åtta genomförda intervjuer ägde rum i tidigare bokat grupprum på 
universitetets område för att säkerställa att en plats fanns tillgänglig för intervjun och 
att minimera risken för att bli avbrutna. Rummet innehöll inte några distraherande 
saker utan det var utrustat med vad som endast behövdes för att genomföra 
intervjuerna på ett smidigt och bekvämligt sätt. Respondenterna erbjöds dryck innan 
intervjun om så önskades. Två intervjuer genomfördes på respektive respondents 
arbetsplats då det var där de önskade att genomföra intervjun. Båda skedde i separata 
rum skiljt från den övriga arbetsplatsen utan några störningsmoment närvarande. 
Enligt Saunders et al. (2012, s. 386) är det viktigt att ta hänsyn till var intervjuerna ska 
hållas då platsen kan påverka informationen från respondenten. Vidare menar 
författarna att det är viktigt att intervjuerna hålls på en plats där respondenten känner 
sig bekväm och där intervjun inte kan störas av något. Platsen där intervjuerna äger 
rum bör också vara i en tyst miljö för att störande ljud inte ska påverka respondenten 
och den ljudupptagning forskaren eventuellt använder sig av (Saunders et al., 2012, s. 
386).  
 
Totalt genomförde vi åtta intervjuer med fyra respondenter från vardera segment. 
Intervjuerna varierade tidsmässigt mellan 28 min till 48 min. Nedan i tabell 2 visas 
detaljer kring intervjuerna där vi valt att använda fiktiva namn för att anonymisera 
respondenterna.      
 
Tabell 4: Intervjuöversikt 

Namn Ålder Segment Tid Plats 

Peter 28 Familjehushåll 48 minuter 30 sekunder Umeå Universitet 

Gustav 27 Familjehushåll 33 minuter 12 sekunder Gustavs arbetsplats 

Oskar 27 Familjehushåll 31 minuter 11 sekunder Oskars arbetsplats 

Anna 22 Singelhushåll 43 minuter 24 sekunder Umeå Universitet 

Magdalena 20 Singelhushåll 28 minuter 44 sekunder Umeå Universitet 

Sofie 29 Familjehushåll 36 minuter 33 sekunder Umeå Universitet 

Niklas 24 Singelhushåll 31 minuter 39 sekunder Umeå Universitet 

Lena 22 Singelhushåll 34 minuter 44 sekunder Umeå Universitet 
 
För att intervjuerna skulle likna varandra så mycket som möjligt valde vi att låta en av 
oss författare leda samtliga intervjuer. Den andra satt med under intervjun och tog 
anteckningar och skötte inspelningen. Saunders et al. (2012, s. 394) skriver att 
fördelen med att både anteckna under intervjun och spela in den är att man dels har 
kvar information från intervjun om inspelningen skulle gå förlorad i efterhand, men 
även att forskaren under intervjun kan skriva ned intressanta iakttagelser från 
respondenten.  
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Vi inledde samtliga intervjuer med att förklara om studiens syfte, upplägget för 
intervjun och frågade om de godkände att intervjun spelades in. Vi förklarade även att 
samtliga respondenter var anonyma och att informationen endast skulle användas i vår 
studie. Saunders et al. (2012, s. 389) skriver att när forskarna låter respondenterna 
vara anonyma kan de öka respondenternas tillit och minska risken att respondenten 
ger felaktig information. Intervjuerna började med fyra inledande frågor utan 
teorikoppling med syftet att få respondenterna att känna sig bekväma. Trost (2010, s. 
84) menar att de inledande frågorna är avgörande för hur intervjun kommer fortgå och 
poängterar vikten av att starta med “lätta” frågor. Under intervjun ställde vi 
följdfrågor under sådana diskussioner vi ansåg att ytterligare information eller 
utveckling av respondentens svar behövdes. I mitten av intervjun genomfördes 
experimentet där respondenten fick rangordna olika typer av förmåner efter vad den 
ansåg var viktigast i ett lojalitetsprogram. Intervjuerna avslutades sedan med att fråga 
respondenten om denne hade något att tillägga som den kände att den inte hade fått 
sagt. Vi frågade slutligen om personen ville ta del av transkriberingen av intervjun för 
att kunna påtala att vi tolkat personen rätt.  

4.6 Analysmetod  
Det finns ingen förutbestämd analysmetod för forskaren att använda sig av under 
kvalitativa studier (Johansson Lindfors, 1993, s. 139), däremot är en tematisk analys 
en av de vanligare metoderna för kvalitativ analys vilket vi använt oss av i den här 
studien. I en tematisk analys analyserar forskaren sitt insamlade material med hjälp av 
teman (Bryman & Bell, 2013, s. 575) och identifierar mönster i det empiriska material 
forskaren samlat in. Då vi strukturerat upp studien i tre huvudsakliga områden; 
kundnöjdhet, kundlojalitet och lojalitetsprogram lät vi dessa tre representera tre 
teman. För att besvara studiens frågeställning och syfte gällande hur kunderna 
upplever sina lojalitetsprogram samt om kundlojalitet kan påverkas om kunden är 
nöjd med sitt lojalitetsprogram anser vi att det är lämpligt att utgå från dessa tre 
områden i arbetet med analysen. I enlighet med vårt deduktiva angreppssätt vill vi 
förstå hur befintliga teorier förhåller sig i vårt sammanhang och därför anser vi det 
lämpligt att kategorisera vår analys utifrån samma teman vi utgår från i teorin.  
 
Den tematiska analysen kan enligt Braun & Clarke (2006, s. 87) delas upp i sex faser. 
Den första fasen inkluderar att lära känna sin empiri genom att transkribera och läsa 
igenom materialet (Braun & Clarke, 2006, s. 87). Våra transkriberade intervjuer 
resulterade i 74 sidor vilket gjorde att vi beslutade att skriva ut materialet. Vi ansåg att 
det skulle underlätta det kommande arbetet med analysen istället för att föra 
anteckningar på dator. Den andra fasen handlar enligt Braun & Clarke (2006, s. 87) 
om att identifiera slagkraftiga ord eller meningar för att inför den tredje fasen börja 
konstruera teman. I vår analys valde vi att arbeta omvänt med denna fas från vad 
författarna beskriver. Vi hade redan konstruerat våra färdiga teman och började därför 
med att utgå från våra tre teman för att sedan identifiera ord och kommentarer inom 
respektive tema. För att exemplifiera, om en respondent förklarade att denne ofta 
nyttjar prisreducerade erbjudanden i sitt lojalitetsprogram markerade vi 
“prisreducerade erbjudanden” under temat lojalitetsprogram för att kunna identifiera 
typer av förmåner kunden nyttjar. För att kunna separera ord och meningar användes 
olika färger för respektive tema. 
 
I den fjärden fasen menar Braun & Clarke (2006, s. 87) att forskaren ser över den 
information empirin genererat för att se om den är relevant för att kunna besvara 
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studiens syfte och frågeställning. Efter att samtliga intervjuer bearbetats diskuterade 
vi återkommande mönster i intervjuerna för att kunna identifiera viktiga områden för 
att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. Enligt Braun & Clarke (2006, s. 
87) namnges de teman forskare identifierat i den femte fasen, men då vi från början 
valt att utgå från tre färdiga teman i analysarbetet var detta inte aktuellt för oss. Den 
sjätte och sista fasen innefattar att forskaren slutligen inför resultatet av sin 
undersökning i någon form av slutgiltig diskussion (Braun & Clarke, 2006). I 
analysen har vi har valt att presentera en omarbetad modell av den vi tidigare 
redogjort under vårt teoretiska kapitel. Detta för att återkoppla läsaren till vad de 
tidigare läst och ge en tydligare bild av vad vi identifierat i analysen. Resultatet 
presenterar vi sedan i studiens slutsats. 

4.7 Etik  
I den här studien värnar vi om våra respondenter och anser att det är väldigt viktigt att 
ingen person framställs eller påverkas på ett dåligt sätt. Vi anser att vi inte kan 
rättfärdiga våra handlingar i studien om det skulle innebära orättvisa eller på 
något sätt vara dåligt för respondenten. Den deontologiska åskådningen faller sig 
därmed naturligt för valet av etiskt ställningstagande i vår studie. Det deontologiska 
synsättet grundar sig i att ingen forskare kan rättfärdiga sina handlingar om det 
innebär att någon påverkas negativt. Etik inom forskningen berör de personer vilka 
involveras i studien och påverkas av den (Saunders et al., 2012, s. 226). Vad som 
anses etiskt eller oetiskt inom forskningen kan tolkas olika beroende på vilken etiskt 
synsätt forskaren har (Saunders et al., 2012).  
 
Vi har i denna studie följt de fyra etiska regler som brukar diskuteras inom svensk 
forskning (Bryman & Bell, 2013, s. 137). Den första regeln är enligt författarna 
informationskravet vilket innebär att författarna ska informera berörda personer som 
deltar i studien om studiens syfte och hur informationen kommer användas. För att 
uppfylla informationskravet berättade vi om studiens syfte både vid första kontakten 
med respondenterna och innan intervjun. Det andra etiska kravet, samtyckeskravet, 
betyder att intervjupersonerna ska veta om att det är frivilligt att delta i intervjun och 
att de har rätt att avbryta om de så önskar. Samtyckeskravet uppfylldes genom att vi 
innan varje intervju tydligt berättade för varje respondent att intervjun var frivillig att 
delta i och att de fick avbrytas om de så önskade. Konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet menar att uppgifter om undersökningens respondenter ska behandlas 
konfidentiellt och att information som samlas in endast ska användas för 
forskningsändamålet, vilket vi också respekterar i denna studie. Detta uppfylldes 
genom att förklara för respondenterna att den insamlade informationen enbart skulle 
användas i vår studie och att allas identiteter anonymiseras genom fiktiva namn. 
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5. Empiri 
Empirin inleds med en beskrivning av kundklubbarna i dagligvaruhandeln, följt av en 
översikt av studiens respondenter. Därefter presenteras empirin genom en 
sammanställning av respondenternas svar från intervjuguiden under åtta kategorier, 
där empirin redovisas från singelhushåll följt av familjehushåll.   

5.1 Lojalitetsprogram i dagligvarubranschen 
Nedan har vi sammanställt kundklubbarnas utformning i dagligvaruhandeln för att 
informera om programmens funktioner och typer av förmåner. De kundklubbar som 
presenteras hör till butikerskedjorna Willys, Citygross, Ica, Coop och Hemköp. Då 
syftet med studien är att förstå och identifiera vilka komponenter i ett 
lojalitetsprogram i dagligvaruhandeln som kan ha en påverkan på kundnöjdhet och 
kundlojalitet har vi inte valt att skriva ut vilken kundklubb som hör till vilken kedja. 
Vi har istället valt att kategorisera dessa i tabellen nedan med sifforna 1-5. 
 
Tabell 5. Översikt av kundklubbar 

Kundklubb 1 2 3 4 5 

Årsavgift Nej Nej Nej Nej Nej 

Bonus på 
inköp 

Inget bonus-
system 

Inget bonus-
system 

Ja Ja Ja 

Så får 
kunden ut 
sin bonus 

- - Värdecheck 
i papper och 
digitalt när 
du nått 25kr 

i bonus 

Värdecheck 
i papper 

eller digitalt 
när du nått 

20kr i bonus 

Värdecheckar 
laddas på kort 

Så kan 
kunden 
använda 
sin bonus 

- - Som 
betalnings- 

medel i 
butik 

Som 
betalnings- 

medel i 
butik 

Som 
betalnings- 

medel i butik 
och/eller hos 

partners 

Mobil-
applikation 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Rabatter 
och 
förmåner 

Personlig 
erbjudanden 

och 
medlems-

pris på 
utvalda 
varor 

Personliga 
erbjudanden 

och 
medlems-

pris på 
utvalda 
varor 

Personliga 
erbjudanden 

och 
medlems-

pris på 
utvalda 
varor 

Personliga 
erbjudanden 

och 
medlems-

pris på 
utvalda 
varor 

Personliga 
erbjudanden 

och medlems-
pris på 
utvalda 
varor 

Andra 
förmåner 
som 
medlem 

Partner-
erbjudanden

. 
Veckoblad. 

Partner- 
erbjudanden

. Själv- 
scanning 

Partner- 
erbjudanden

. 
Kundtidning

Partner- 
erbjudanden

. 
Kundtidning

Partner- 
erbjudanden. 
Poängshop på 

internet där 
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Kundkorts-
dagar. 
Själv- 

scanning 

, 11 gånger 
per år. 
Själv- 

scanning 

, 4 gånger 
per år. 

Kundkorts-
dagar. 

 

du växlar in 
eller handlar 
för intjänade 

poäng. 
Kundtidning, 
11 gånger per 

år. Själv- 
scanning 

(Källor: Willys 2017, Ica (2017b.), Coop 2017., Hemköp, 2017, Citygross, 2017) 

5.2 Översikt av respondenter  
I följande tabeller har vi sammanställt respondenter utifrån singel- och familjehushåll 
följt av namn, ålder samt information från tre inledande frågor från intervjuguiden. 
Detta för att ge en bättre överblick av respondenterna vi intervjuat och en inblick i 
deras köpvanor.  

Tabell 6: Beskrivning av respondenter i singelhushåll  

Namn Hur ofta respondenten 
handlar matvaror 

Antal 
kundklubbs- 
medlemskap  

Antal år som 
medlem 

Anna  3 gånger i veckan 2 3 år 

Magdalena  3 gånger i veckan 2 1 år & 2 år 

Niklas 4-5 gånger i veckan 2 7 år & 1 år 

Lena  4 gånger i veckan 3 3 år, 0,5 år & 1,5 år 

 

Tabell 7: Beskrivning av respondenter i familjehushåll 
Namn Hur ofta respondenten 

handlar matvaror 
Antal 
kundklubbs- 
medlemskap  

Antal år som 
medlem 

Sofie  1 gånger i veckan 2 10 år 

Peter  3 gånger i veckan 1 5 år 

Gustav 6 gånger i veckan 2 7 år & 1 år 

Oskar  2-3 gånger i veckan 2 9 år 

5.3 Medlemskap  
Anna blev medlem i en av sina kundklubbar då den erbjöd studenter unika 
erbjudanden. Hennes andra medlemskap var för att en annan matvarukedja hade en 
butik närmare i förhållande till hennes dåvarande bostad och ville då vara medlem i 
den också. Hennes förväntningar var stora på en av kundklubbarna efter att hennes 
vänner pratat mycket om medlemskapet; “mina kompisar hade rekommenderat dem 
och sagt att deras erbjudanden var helt sjuka”. Annas förväntningar har delvis 
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motsvarats, men poängterar att hon anser att de var för höga redan från början. Lena 
förklarar att hon gick med i en av sina kundklubbar för att den erbjöd förmånliga 
tjänster hon kunde ta del av under hennes kommande utlandsstudier. Det andra 
medlemskapet tecknade hon för att hennes föräldrar varit kunder i många år. Det 
tredje var enbart för att kunna ta del av ett specifikt erbjudande vilket krävde 
medlemskap. Några förväntningar på hennes medlemskap hade hon inte. Niklas blev 
medlem i sin ena kundklubb för att han arbetat där tidigare och fick då ta del av bättre 
erbjudanden om han var medlem. Den andra kundklubben gick han med i för att det 
var ett lockande erbjudanden för studenter. Gällande Niklas förväntningar på sitt 
medlemskap vilket var att få ta del av bättre priser än icke-medlemmar anser han ha 
motsvarats. Niklas poängterar; “jag tycker dem har motsvarat mina förväntningar 
bra, nästan för bra, nu erbjuder de ju resor och samarbetar med så många. Nu kan du 
ju typ göra vad som helst för att du är medlem”. Magdalena gick med för att ta del av 
förmånligare erbjudanden och möjligheten att samla poäng på alla hennes inköp. 
Hennes förväntningar var att få bättre erbjudanden som kundklubbsmedlem vilket 
också hon tycker ha uppfyllts.   
 
För Oskar var den främsta anledningen till varför han blev kundklubbsmedlem att få 
tillgång till självscanningen. Det behövdes helt enkelt ett medlemskap för att använda 
den tjänsten. Sofie gick med i sin första kundklubb för att både hon själv och hennes 
familj alltid handlat där. Sofie beskriver det som; “det kändes som min kedja 
litegrann” när hon förklarar sitt val av kundklubb. Hon märkte sedan att hon mer 
frekvent handlade hos en annan matvarukedja och valde då att bli medlem där också. 
Några förväntningar på sitt medlemskap hade varken Oskar eller Sofie. Peter gick 
med i sina kundklubbar för att kunna ta del av medlemskapets erbjudanden och 
förmåner. Hans förväntningar var just det, att få bättre erbjudanden tillsammans med 
unika medlemsförmåner. Han upplever att kundklubbarna har motsvarat dessa och 
berättar även att han blivit mer prismedveten sedan dess. Han har börjat granska 
priserna mer kritiskt och observerar prisskillnader mellan olika erbjudanden inom 
samma kategorier. Gustav blev medlem i sin första kundklubb enbart för att kunna ta 
del av ett förmånligare pris vid bokning av en resa. Det andra medlemskapet hade han 
tecknat av samma anledning som Peter, men utan några förväntningar på 
medlemskapet.  

5.4 Kundklubbens utformning 
Från gruppen singelhushåll tycker respondenterna generellt bra om sina respektive 
kundklubbar. Det som ofta nämns är att de upplever det positivt att få ta del av 
erbjudanden anpassade efter vad de brukar handla. De tycker även det är bra att 
kundklubbarna skickar ut mycket information om aktuella erbjudanden och kan därför 
hålla bättre koll på vad som går att ta del av som medlem. Magdalena tycker det är 
extra bra att en av hennes kundklubbar använder en applikation, där hon ofta får 
notiser om aktuella medlemsförmåner och kan hitta inspiration till nya recept. Hon 
berättar att hennes andra kundklubb är sämre på att informera om aktuella 
erbjudanden, och när de väl gör det är erbjudandena inte särskilt intressanta för henne. 
Något Lena tycker är bra är att hon kan använda sina insamlade poäng hos en av sina 
kundklubbar för att köpa produkter av deras samarbetspartners. Fördelen med en av 
hennes kundklubbar tycker hon också är att alla erbjudanden finns i digital form på 
kortet. Anna tycker om att kundklubbarna erbjuder rabatter på produkter hon brukar 
köpa och att bonuscheckarna baseras på hur mycket hon handlar för. Bonuscheckarna 
uppmuntrar henne att handla där. En annan sak Anna tycker är bra med en av sina 
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kundklubbar är att medlemmar varje vecka får vara med och rösta fram veckans vara 
vilken sedan säljs för halva priset veckan därpå.  
 
Två av respondenterna från singelhushåll förklarar att det är lite “läskigt” att 
kundklubbarna har så mycket information om deras köpbeteenden. Båda 
respondenterna förstår att företagen behöver samla in information för att kunna 
erbjuda personliga erbjudanden men upplever ibland att det är på gränsen till hur 
företagen använder informationen. Anna berättar om ett specifikt exempel hon anser 
är på gränsen till vad hon upplever acceptabelt för hur företagen kan utnyttja 
information om hennes köpbeteende. Hon hade besökt en butik hon vanligtvis inte 
besöker och två veckor senare fick hon ett brev hemskickat från den butiken där de 
uppmärksammat hennes köp och erbjöd henne rabatt på den varan om hon kom 
tillbaka. Niklas berättar att de personliga erbjudanden som skickas till honom ofta är 
varor han inte upplever relevanta. Han förklarar att dessa produkterbjudanden ofta är 
på varor han inte tänkt handla och känner ibland att de missbrukar informationen de 
har om hans köpbeteende.   
 
Respondenter berättar om ändringar de skulle vilja se när det gäller kundklubbarnas 
utformning. Mer digitaliserat var en återkommande idé på hur kundklubbarnas 
utformning kunde förändras enligt respondenterna i singelhushåll. Respondenterna 
ville exempelvis att erbjudanden, kuponger, reklamutskick och bonuscheckar skulle 
skötas helt digitalt. Något som är viktigt för samtliga respondenter i singelhushåll är 
att kundklubbarna inte tar ut någon avgift för medlemskapet. De tror att 
kundklubbarna inte alls skulle ha lika många medlemmar om de skulle tas ut en 
avgift. De är överens om att en avgift skulle innebära att medlemskapen som inte 
utnyttjas särskilt mycket väljs bort, och istället bara haft kvar det medlemskap de 
utnyttjar mest. Avgiftens storlek skulle spela en avgörande roll och att en sådan i så 
fall inte kan vara högre än det värde de känner att de får ut av medlemskapet.   
 
Tre av fyra respondenter i gruppen familjehushåll har inte reflekterat särskilt mycket 
över sina kundklubbar. De upplever inget negativt utan samtliga förklarar att rabatter, 
bonuscheckar och personifierade erbjudanden är något de tycker är bra med sina 
respektive kundklubbar. Sofie berättar att den reklam hon får hemskickad med diverse 
kupongerbjudanden fungerar bra, men förklarar att det är en kundklubb hon upplever 
mer framstående och tror att det beror på att hon mer frekvent är där och handlar. 
Sofie lyfter fram att värdecheckar inte längre behövs tas med till butiken och tycker 
det nu är mycket bättre att personalen i kassan påminner henne om att det finns en 
check att använda. Gustav är tydlig med att säga att han inte alls funderat över sina 
kundklubbar utan förklarar att “jag drar bara mitt kundkort av vana för att ta del av 
erbjudanden som finns tillgängliga.” Peter vet om att han är studentmedlem men 
påtalar att han inte riktigt vet vad det innebär. I övrigt tycker han att det är bra att han 
får erbjudanden som anpassas efter vad han brukar handla och menar att det är “bra 
plåster på såren för att jag är lojal mot den kedjan”. Han berättar även att han fått en 
känsla av att hans kundklubb börjat satsa mer än tidigare på att inkludera erbjudanden 
vilka inte enbart är kopplade till livsmedel. Han är medveten om att han skulle kunna 
utnyttja sin kundklubb ännu mer om han tog del av deras tilläggstjänster, men att han 
i nuläget inte gör det. “Jag tar inte del av exempelvis digitala inköpslistor eftersom 
jag vill styra över det på egen hand.” 
 
Två av respondenterna upplever att det var något mindre bra med deras kundklubbar. 
Sofie anser att det är mindre bra att en av hennes kundklubbar ersatt den tidigare 
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återbäringen till sina medlemmar och istället börjat erbjuda premier för 
medlemmarnas insamlade poäng. Det är inget hon själv har någon erfarenhet av men 
menar att en återbetalning lockar mer än att få välja mellan olika premier. Peter tycker 
han får för mycket information från sin kundklubb och säger att han “flaggat” deras 
inkommande mejl som skräppost för det kommer ut för ofta. Han förstår att de måste 
“pusha” för att synas genom att skicka ut reklam, men att det är en svår balansgång 
tills det blir för mycket. Han läser idag ingenting av vad hans kundklubb skickar ut 
och menar att han faktiskt hade tagit sig tid till att gå igenom information om 
erbjudanden ifall han inte fått lika många utskick.  
 
När respondenterna berättar om det finns några generella ändringar de skulle vilja se 
hos kundklubbarna är tre av respondenterna tydliga med att dessa bör vara mer 
digitalt utformade och att information om aktuella erbjudanden borde göras mer 
lättillgänglig. Sofie tror det skulle gynna många personer som är i en liknande 
situation som hon själv. “Jag tror många är inne i ekorrhjulet som jag är och som inte 
har tid att lägga på att involvera sig i sånt här”. Gustav skulle vilja att företagen mer 
tydligt synliggjorde vad kunden faktiskt får ut av medlemskapet. Han tar upp ett 
exempel från sin bank, där han som kund kan sätta upp ett sparmål och sedan följa hur 
mycket han sparar och hur lång tid han har kvar för att uppnå sparmålet. Han tycker 
att matvarukedjorna borde utforma något liknande, att i deras applikation låta kunden 
se hur mycket poäng som intjänats och hur mycket mer poäng som exempelvis krävs 
för att köpa en resa med de insamlade poängen. Han tror att det skulle “sporra” mer 
människor till att vara ännu mer trogna och handla ännu mer för att samla poäng. 
Oskar upplever att fördelarna med att göra kundklubbarna mer digitala är att “slippa 
att ta med sig kupongerna till affären”, vilket han idag ofta glömmer, och tycker att 
det även skulle vara bra ur ett miljöperspektiv.  

Gällande att medlemskap hos någon av matvarukedjorna är kostnadsfria var alla i 
gruppen familjehushåll enade om att det även bör fortsätta vara. Sofie tycker det är 
vedertaget att kundklubbarnas medlemskap är kostnadsfria och tror att 
kundklubbarnas framtid skulle vara osäker om en avgift skulle tas ut. Sofie förklarar 
att hon däremot hade fortsatt vara medlem om en avgift skulle tillkomma på den 
kundklubb hon utnyttjar mest och säger att det skulle kännas konstigt att inte fortsätta 
vara medlem. Hon berättar att det naturligtvis hade berott på storleken på avgiften, 
men tror att det hade lönat sig för henne och familj. Gustav tror att en avgift för 
medlemskapet skulle resultera i att företagen får svårt att locka medlemmar. Han 
berättar att han och andra medlemmar indirekt redan betalar för sitt medlemskap 
genom att ta del av erbjudanden. “Alla människor förstår att ingenting är gratis”. Han 
skulle möjligtvis behålla ett medlemskap om en avgift skulle tillkomma, men säger 
också att det beror på hur stor avgiften skulle vara. Oskar hade däremot genast 
avslutat sina medlemskap och poängterar att han inte ser något behov i att betala för 
det. Peter säger att “medlemskapet isåfall skulle behöva erbjuda något mer om det 
ville ha kvar mig som betalande medlem”. Han tillägger att en avgift skulle behöva 
argumenteras för väldigt tydligt av matvarukedjan.  

5.5 Erbjudanden och förmåner 
Samtliga respondenter från singelhushåll upplever att deras kundklubbar idag 
erbjuder flera bra erbjudanden med ett stort utbud av olika förmåner. De olika 
studenterbjudanden som kundklubbarna erbjuder nämns även som något positivt av 
alla. De upplever någon form av värde i de erbjudanden som kundklubbarna 
tillhandahåller, men vad som uppskattas skiljer sig mellan respondenterna. Lena 
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upplever ett värde i de erbjudanden hon får på varor hon ofta handlar och påtalar att 
relationsmarknadsföring är något hon uppskattar. Magdalena ser ett värde i de 
erbjudanden hon får på frukt och grönsaker och förklarar att förmånligare priser på 
exempelvis mejeriprodukter inte är något hon tar del av då hon är laktosintolerant. 
Anna är tydlig med att säga att “alla kronor är viktiga” eftersom hon är student och 
därmed är det ekonomiska värdet mest relevant för henne. Niklas ser inte något värde 
i de erbjudanden som är på produkter han inte brukar handla, men menar likt Lena att 
han värdesätter erbjudanden på produkter han ofta handlar. 
 
Det respondenterna tycker är viktigt är att kundklubbarna ska erbjuda är bättre 
förmåner än vad icke-medlemmar får ta del av samt att medlemskapet ger någonting 
tillbaka. Samtliga respondenter tycker inte att det är särskilt viktigt att få ta del av 
rabatter eller andra prisreduceringar utanför butikens sortiment. De menar att det inte 
är något som de brukar ta del av och att behovet heller inte finns. Lena tycker det är 
viktigt att få ta del av erbjudanden på varor i butiken som hon annars prioriterar bort 
på grund av för högt pris. För Magdalena är det viktigt att inte bara få ta del av 
erbjudanden av lågprisalternativ samt att varorna är fräscha. Niklas tycker det är 
viktigt att hans kundklubb erbjuder relevanta erbjudanden anpassade efter hans 
köpbeteende.  
 
Flera av respondenterna från familjehushåll anser att kundklubbarna idag erbjuder 
flera typer av förmåner som är relevanta. De upplever att kundklubbarna blivit bättre 
på att rikta erbjudanden mer specifikt utifrån deras behov och att dessa har en 
ekonomisk fördel. Sofie berättar att storköpsrabatter, värdecheckar och erbjudanden 
på specifika produkter gjort den största skillnaden för hennes familj. De storhandlar 
en gång i veckan och dessa rabatter ger henne några hundralappar över. Vidare 
uppskattar Sofie att kundklubbarna har erbjudanden på resor vilket hennes familj 
utnyttjat tidigare. Peter berättar att rabatterna han tar del av är bra då de är utformade 
efter vad han brukar handla. Han upplever dock att han inte alltid har koll på vilka 
förmåner han kan utnyttja, utan tar mest del av storköpsrabatter och erbjudanden vilka 
är specifikt riktade till honom. Tack vare dessa erbjudanden har han möjlighet att 
spara mellan hundra till tvåhundra kronor varje månad. Oskar tycker erbjudandena 
oftast är bra men han upplever att giltighetstiden är alldeles för kort och att det leder 
till att han inte hinner använda dem.  
 
När respondenterna beskriver vad de anser är viktigt att kundklubbarna erbjuder 
berättar samtliga att de vill få något tillbaka av att vara medlem. För tre av 
respondenterna är det i form av bättre priser och återbäring. Sofie beskriver även att 
det är viktigt att erbjudanden är på produkter som är lokalproducerat och förklarar att 
hon förmodligen inte hade handlat hos den kedja hon brukar vända sig till om de bara 
skulle erbjuda rabatter på produkter från andra länder än Sverige. Peter värdesätter de 
ekonomiska fördelarna han kan dra nytta av som medlem i sina kundklubbar, som 
exempelvis storköpsrabatter och värdecheckar. Han förklarar att han värdesätter olika 
beroende på vilken kundklubb det gäller. Hos matvarukedjorna är det mer viktigt att 
han kan spara pengar eftersom större delen av månadsbudgeten går till livsmedel. För 
Gustav är det viktigt att kundklubbar ger mycket tillbaka i form av erbjudanden och 
kampanjer utanför butikens sortiment. “Jag vill kunna ta del av erbjudanden på resor 
och omvandla insamlade poäng för att handla produkter och tjänster hos deras 
samarbetspartners”.  
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5.5.1 Sammanställning av experiment  
Under intervjun fick varje respondent även medverka i ett experiment där nio olika 
kundklubbserbjudanden skulle rangordnas från 1-9 utifrån vad de tyckte var viktigast 
(1 = viktigast) att en kundklubb erbjuder. Här nedan följer resultatet av experimentet 
för respondenterna i båda grupperna där vi har kategoriserat om svarsalternativen till 
typ av förmån. Vi kan se att respondenterna mellan de båda grupperna rangordnade 
erbjudanden olika, men att utilitaristiska förmåner i form av prisreducerade 
erbjudanden rangordnades högt i båda grupperna. Däremot hade Gustav från 
familjehushåll inte några prisreducerade erbjudanden bland sina tre viktigaste. Se 
Appendix 2 för att ta del av hur de rangordnade svarsalternativen utifrån vilken 
förmån.   
 
Tabell 8: Experiment singelhushåll   
Niklas Lena Magdalena Anna 

1. Utilitaristisk 
förmån 

Utilitaristisk 
förmån 

Utilitaristisk 
förmån 

Utilitaristisk 
förmån 

2. Utilitaristisk 
förmån 

Utilitaristisk 
förmån 

Symbolisk  
förmån 

Utilitaristisk 
förmån 

3. Utilitaristisk 
förmån 

Utilitaristisk 
förmån 

Utilitaristisk 
förmån 

Symbolisk  
förmån 

4. Hedonistisk 
förmån 

Hedonistisk 
förmån 

Hedonistisk 
förmån 

Hedonistisk 
förmån 

5. Symbolisk  
förmån 

Hedonistisk 
förmån 

Symbolisk  
förmån 

Utilitaristisk 
förmån 

6. Symbolisk  
förmån 

Hedonistisk 
förmån 

Symbolisk  
förmån 

Hedonistisk 
förmån 

7. Hedonistisk 
förmån 

Symbolisk  
förmån 

Utilitaristisk 
förmån 

Symbolisk  
förmån 

8. Symbolisk  
förmån 

Symbolisk  
förmån 

Hedonistisk 
förmån 

Symbolisk  
förmån 

9. Hedonistisk 
förmån 

Symbolisk  
förmån 

Hedonistisk 
förmån 

Hedonistisk 
förmån 
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Tabell 9: Experiment familjehushåll 
Peter Gustav Sofie Oskar 

1. Utilitaristisk 
förmån 

Hedonistisk 
förmån 

Utilitaristisk 
förmån 

Utilitaristisk 
förmån 

2. Utilitaristisk 
förmån 

Hedonistisk 
förmån 

Utilitaristisk 
förmån 

Utilitaristisk 
förmån 

3. Utilitaristisk 
förmån 

Hedonistisk 
förmån 

Utilitaristisk 
förmån 

Utilitaristisk 
förmån 

4. Symbolisk  
förmån 

Symbolisk  
förmån 

Hedonistisk  
förmån 

Symbolisk  
förmån 

5. Hedonistisk 
förmån 

Utilitaristisk 
förmån 

Hedonistisk  
förmån 

Hedonistisk 
förmån 

6. Hedonistisk 
förmån 

Utilitaristisk 
förmån 

Symbolisk  
förmån 

Hedonistisk 
förmån 

7. Symbolisk  
förmån 

Symbolisk  
förmån 

Symbolisk  
förmån 

Symbolisk  
förmån 

8. Hedonistisk 
förmån 

Symbolisk  
förmån 

Hedonistisk  
förmån 

Symbolisk  
förmån 

9. Symbolisk  
förmån 

Utilitaristisk 
förmån 

Symbolisk  
förmån 

Hedonistisk 
förmån 

 

5.6 Vilka erbjudanden respondenterna tar del av 
Storköpsrabatter och värdecheckar är något alla respondenter från gruppen 
singelhushåll tar del av i sina kundklubbar. Något som också är populärt i gruppen 
singelhushåll är 2 för 1 kampanjer. Magdalena är ensam om att inte riktigt ha koll på 
vilka erbjudanden hon använder sig av, utan som hon beskriver det själv: “jag bara 
handlar”. Vilka förmåner respondenterna vill ta del mer utav skiljde sig lite mellan de 
intervjuade, där Lena är den enda som önskar att få ta del av mer förmåner utanför 
butikens sortiment. Anna vill ta del mer av studenterbjudanden och mindre av 
erbjudanden som inte är relaterat till hennes matkonsumtion med anledning av att hon 
inte nyttjar sådana överhuvudtaget. Niklas vill ta del av mer generiska varor eftersom 
det är dessa han spenderar mest pengar på.  
 
Anna är den enda av respondenterna som genom en omröstning fått vara med och 
påverka om erbjudanden hon kan få ta del. Omröstningen gick till genom att 
medlemmar fick rösta fram en av två produkter som skulle erbjudas till ett lägre pris 
kommande vecka. Hon tycker att det konceptet fungerade bra och att fler av hennes 
kundklubbar borde genomföra något liknande. Övriga respondenter i gruppen 
singelhushåll upplever att de indirekt påverkar vilka erbjudanden de ska få när de 
handlar eftersom erbjudanden anpassas efter vilka produkter de konsumerar. De 
berättar däremot att de skulle vilja vara med att aktivt påverka utbudet av 
erbjudanden. En sådan process skulle enligt respondenterna bäst genomföras med 
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hjälp av en enkät som skickades ut via mejl eller i en applikation. Niklas lyfte fram ett 
förslag med inspiration från en organisation vars huvudsyfte är att främja för 
studenter, där medlemmar får skapa en egen sida och välja mellan olika kategorier 
man har ett intresse för. Sedan anpassas erbjudanden efter vilken/vilka kategorier 
personen angett. 
 
Två av respondenterna har någon gång tagit del av ett erbjudande som inte varit 
kopplat till butikens sortiment. Lena hade under två separata tillfällen använt sina 
poäng hos en av sina kundklubbar i utbyte mot premier och fått en biobiljett samt en 
billigare hotellbokning. Niklas har vid ett tillfälle bokat en utlandsresa billigare 
genom en av sina kundklubbar och brukar boka inrikesflyg genom en av sina 
kundklubbar då medlemmar får ta del av förmånligare priser vid flygbokningar.  
 
Från gruppen familjehushåll är det två respondenter som berättar att de är flitiga 
användare av att nyttja erbjudanden från deras kundklubbar. De övriga två berättar att 
de inte är lika uppmärksamma på vilka erbjudanden som finns utan förklarar att de 
bara drar sina respektive kundkort i kassan. Peter är en av de som använder 
förmånerna mycket och menar att: “allt faller sig ganska naturligt då allt profilerar 
sig på vad vi brukar handla”. Han berättar vidare att han främst brukar planera att 
utnyttja värdecheckarna och storköpsrabatterna som kommer på posten men att han 
även “faller för de röda priserna” i butiken om han finner dessa bra. Sofie försöker 
alltid använda erbjudanden hon får på specifika produkter och storköpsrabatter för att 
spara pengar. Gustav använder oftast bara kortet i kassan när han handlar för att samla 
poängen men nyttjar erbjudanden om kassörskan meddelar honom att en värdecheck 
finns att använda. Oskar berättar att han nästan bara använder självscanning idag men 
att han ibland använder kuponger om han hinner använda dessa innan de blir ogiltiga. 
Tre av respondenterna berättar att de skulle vilja ta del av mer förmåner. Framförallt 
skulle de vilja få fler värdecheckar och storköpsrabatter då den ekonomiska 
besparingen är betydelsefull för dem. Oskar tycker det är viktigt att dessa kuponger 
även ska ha ett längre giltighetsdatum då han idag ofta inte hinner använda dem. Sofie 
förklarar däremot att hon inte har koll på alla erbjudanden hon skulle kunna ta del av, 
men att hon bara vill få mer riktade erbjudanden då hon inte vill bli “bombad med 
erbjudanden”.  
 
Ingen av respondenterna har tidigare fått vara med och påverka vilka erbjudanden de 
får ta del av hos kundklubbarna. Däremot förstod tre av dem att de gör det indirekt, då 
mycket erbjudanden baseras på deras köpbeteenden. Samtliga av dem skulle kunna 
tänka sig att vara med och påverka vilka erbjudanden de får ta del av så länge det 
skulle vara enkelt och inte tidskrävande. Sofie skulle vilja ha möjligheten att skapa en 
profil hos kundklubbarna där hon kunde beskriva vilka produkter hon gillar och vad 
för typer av erbjudanden hon är intresserad av. Detta för att undvika erbjudanden som 
inte intresserar henne. 

Sofie, Gustav och Oskar har tidigare tagit del av erbjudanden som inte varit kopplat 
till butikens sortiment. Sofie och Gustav tog båda del av ett förmånligare pris när de 
bokade en resa, vilket även var Gustavs enda anledning till varför han blev medlem i 
kundklubben. Oskar berättar att han en gång köpt en möbel hans såg reklam på via 
kundklubbens Instagram som ha sedan på ett smidigt sätt hämtade ut i butiken några 
dagar senare.    
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5.7 Användarvänlighet och information  
Alla av respondenterna i gruppen singelhushåll tycker att det fungerar bra att 
praktiskt ta del av kundklubbarnas erbjudanden och förmåner. De upplever att mycket 
sköts automatiskt och att mycket idag är digitaliserat och underlättar därför processen 
att kunna utnyttja de olika erbjudanden som finns till förfogande. Det respondenterna 
tycker är särskilt bra är att många erbjudanden finns på kortet och registreras i kassan 
när kortet används. Samtliga tycker också att de nås av den information som ges 
gällande vilka erbjudande de kan ta del av och bedömer inte att det är i brist i 
kommunikationen från kundklubbarnas sida. Niklas tycker det var väldigt enkelt att 
boka sin utlandsresa via sin kundklubb, och han upplever att kundklubben lyckats 
med att göra det väldigt lättanvändligt. Han poängterar att han helst vill “göra så lite 
som möjligt själv” och tycker kundklubbens system fungerar bra i nuläget. Han 
berättar också att han uppskattar applikationen en av hans kundklubbar har där han får 
notiser om aktuella erbjudanden. Lena och Anna har bra koll på vad som är på 
kampanj tack vare de mejlutskick deras kundklubbar skickar ut. Anna förklarar att 
hon alltid kan kolla aktuella erbjudanden med hjälp av sin telefon, både i 
kundklubbens applikation och i mejlen. Hon tycker det fungerar väldigt bra eftersom 
hon alltid har mobilen med sig. Magdalena använder sig också av sin kundklubbs 
applikation och tycker det är väldigt enkelt att som medlem veta vad som är på 
kampanj. Hon förklarar att hon får mycket information genom TV-reklam, 
mejlutskick, post och den skyltning som finns i butiken. 
 
Respondenterna från familjehushåll upplever att de är enkelt och smidigt att ta del av 
erbjudandena hos kundklubbarna. Mycket är tack vare digitalisering och att 
erbjudanden idag oftast finns tillgängliga på kundkortet. Gustav tycker det är väldigt 
bra att det idag går att ta del av förmånerna genom att enbart visa sin legitimation i 
kassan. Han förklarar att han och hans sambo delar på medlemskapet och att det 
tidigare inneburit att han inte kunnat ta del av erbjudanden när hans sambo haft 
kundkortet. Oskar upplever ett irritationsmoment med självscanningen när han ofta 
blir kontrollerad utan att få en bra förklaring av personalen varför just han blir utvald. 
Detta har lett till att han idag inte använder självscanningstjänsten lika ofta längre.  
 
Samtliga av respondenterna känner att de blir informerade om aktuella förmåner och 
erbjudanden från deras kundklubbar på ett bra sätt. En stark bidragande faktor till det 
är att informationen kommer digitalt vilket också gör den mer lättillgänglig. Alla 
respondenterna nämner däremot att det ibland upplevt att för mycket information 
skickas ut. Detta gör det svårt att hålla reda på alla aktuella erbjudanden som kommer 
ut. Peter berättar att han har “flaggmarkerat en av sina kundklubbars mail som 
skräppost” av den anledningen. Han förstår att företagen behöver skicka ut mycket 
information om erbjudanden men att det nu fått en “negativ effekt” eftersom han inte 
längre läser några mail alls. Han förklarar att han istället skulle vilja få ett mail 
varannan vecka där alla erbjudanden fanns samlade. Idag får han både mejl från 
centrala och lokala butikserbjudanden vilket han upplever irriterande.  

5.8 En lojal kund 
Alla respondenter i singelhushåll känner sig lojala mot någon matvarukedja idag men 
av olika anledningar. Niklas känner sig lojal för att han oftast handlar på samma butik 
eftersom den ligger nära och känner att han hittar bra i butiken. Han skulle kunna 
tänka sig att handla i andra butiker också och förklarar att den känsla av lojalitet han 
har är till företaget och inte till butiken där han oftast handlar. Lena känner sig lojal 
för att hon använder kedjans bankkort men poängterar att hon handlar hos en annan 
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kedja också. Magdalena och Anna känner sig lojala av den anledningen att de alltid 
handlat hos samma matvarukedja. Det vi kan se efter våra intervjuer med 
respondenterna är att de har en liknande uppfattning om vad som kännetecknar en 
lojal kund. För dem är en kund lojal när denne väljer en butik framför en annan och 
även göra större delen av sina inköp från den butiken, trots att en annan butik kan 
ligga närmare.  
 
Respondenterna upplever att det är viktigt att känna förtroende för det företag de 
handlar hos och att de har sina förväntningar på att butikerna ska vara seriösa och ha 
fräscha varor i sina butiker. Lena berättar att hon byggt upp ett förtroende och en 
trygghetskänsla för de butiker hon handlar hos. För Anna är det viktigt att hon känner 
ett förtroende för den kedjan hon väljer, men att det inte är det som avgör vart hon 
handlar. Hon förtydligar och säger att även om de kedjor hon handlar hos nu hade 
gjort något “mindre bra, något som inte riktigt är förtroendeingivande”, hade hon 
ändå fortsatt handla sina matvaror där. Med gångavstånd till butikerna och utan bil 
har hon svårt att ta sig till någon annan butik och väljer oftast det som ligger närmast.  
 
Samtliga har någon gång rekommenderat vänner eller bekanta om ett erbjudande från 
någon av sina kundklubbar. Niklas hade tipsat en vän om en resa han bokade billigare 
via en av hans kundklubbar och Magdalena rekommendera ofta sina vänner om 
erbjudanden på färskvaror. Lena och Anna brukar diskutera och tipsa bekanta om 
olika studenterbjudanden från deras kundklubbar.   
 
Två av respondenterna från gruppen familjehushåll känner sig lojala mot en butik 
idag och att de väljer en butik framför andra. Peter väljer samma butik nio gånger av 
tio när han ska handla mat, trots att andra butiker ligger närmare hans hem. Sofie 
säger: “jag tror jag är lite lojal mot en kedja faktiskt, för jag har den i hjärtat, men 
jag handlar hos en annan kedja för att den funkar bättre i livet”. Lojalitet för henne 
baseras mer på gemenskap och att företaget ska dela hennes värderingar. För Gustav 
innebär lojalitet att kunden väljer en butik framför en annan, men känner sig inte lojal 
mot någon butik utan han väljer den som passar honom bäst.      
 
Sofie och Oskar tycker det är viktigt att känna förtroende för det företag de handlar 
hos. De vill inte behöva fundera på att maten är fräsch eller hur den är producerad, 
utan känner att de ska kunna lita på att företaget är seriösa. Gustav berättar att han 
aldrig köper matvarukedjornas egna varumärken vilket har gjort att han ser 
matvaruaffärerna mer som en handelsplats. “Jag handlar aldrig kedjans egna grejer, 
det är alltid en annan leverantör på de grejer jag köper, så jag behöver egentligen 
inte ha förtroende för dem”. 
   
Sofie och Peter har tidigare rekommenderat vänner och bekanta erbjudanden från 
kundklubbarna. Sofie har tipsat flera vänner om de förmånliga priserna 
kundklubbarna har på resor. Peter kan inte komma på ett specifikt erbjudande han 
rekommenderat men att han tidigare rekommenderat vänner om rabatter på mer 
dyrare varor som exempelvis kött. Gustav har inte rekommenderat någon annan om 
några erbjudanden, men förklarar att det isåfall skulle vara på reserabatter eller 
hotellerbjudanden.      
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5.9 Påverka utbudet av erbjudanden 
Niklas och Lena i gruppen singelhushåll tror att de skulle öka sina inköp om de får 
vara med och påverka vilka erbjudanden och förmåner de kan ta del av tror. Niklas 
brukar jämföra sina kundklubbar med varandra för att välja den med mest relevanta 
erbjudanden. Magdalena och Anna skulle känna en mer samhörighet till deras 
kundklubb om de fick vara med att påverka utbudet av erbjudanden. Magdalena 
berättar: “jag hade uppskattat det mer, det hade känts mer personligt” och Anna 
säger: “jag tror att det hade blivit mer en känsla av tillhörighet och inte bara en 
massa rabatter”. Anna tror däremot inte att hon skulle öka sina inköp om hon fick 
mer erbjudanden medan Magdalena tror att hennes konsumtion hade ökat. Anna 
förklarar att hennes nuvarande situation som student begränsar henne till att handla 
mer än vad hon redan gör. Lena “lockas” av kuponger och prisreduceringar och hon 
hade nog handlat mer trots att hon kanske inte behövt. Niklas förklarar att han 
troligtvis inte hade handlat mer eftersom han bara förbrukar en viss mängd varor och 
säger att “jag hade istället blivit irriterad om det kom ännu mer erbjudanden.” 
 
Tre av respondenterna från gruppen familjehushåll är positivt inställda till att få vara 
med och påverka sina förmåner i kundklubbarna och berättade att mer erbjudanden på 
vad de ofta handlar förmodligen hade lett till att de handlat mer. Peter var lite mer 
skeptisk och berättar att han vill ha ett färdigt standardiserat system som baseras på 
hans tidigare köp. Han förklarar att det förmodligen hade varit bra att få vara med och 
påverka erbjudanden, men känner samtidigt att han inte vill spendera den tid som 
hade krävts. Respondenterna hade däremot inte handlat mer ifall de fick mer utav de 
erbjudanden de tar del av idag. De förklarar att det möjligtvis skulle välja en kedja 
framför en annan om erbjudanden gett en högre ekonomisk fördel, men inte om det 
enbart skulle vara mer av befintliga erbjudanden. Sofie förklarar att om hon skulle få 
mer erbjudanden av de hon tar del av idag hade hon känt sig mer lojal och benägen att 
välja den kedjan framför andra. “Jag skulle tycka det var positivt såklart, om det är på 
sånt som jag använder mycket”. Hon tror dock inte det skulle innebära att hon börjar 
handla mer eftersom hon inte kan spendera mer på livsmedel än vad hon redan gör. 
“Jag köper i rutiner, man är liksom i sitt, självklart om det är någon specifik sak 
någon gång så kanske jag handlar den saken, men generellt tror jag inte att jag hade 
handlat mer.” 

5.10 Återkommande kunder 
I singelhushåll är geografiskt läge, vana och att det är fräscht i butikerna vad som får 
respondenterna att återkomma till en butik. Anna poängterar också att det är viktigt att 
butikerna säkerställer att kampanjprodukter inte tar slut direkt, då hon tycker det är 
irriterande när “veckans vara” är slut när detta var anledningen till besöket. Hon 
tycker det är viktigt att som konsument kunna lita på att erbjudanden som butiken gör 
reklam för också faktiskt finns i butiken. Lena berättar också att butikserbjudanden 
ibland kan vara anledningen till varför hon går till en specifik butik framför en annan. 
Magdalena tycker det är viktigt att butiken ser fräsch ut, men att hon också vill bli 
sedd av personalen och få bra service.  
 
Medlemskapet har också betydelse för tre av respondenterna när de väljer butik att 
handla hos och förklarar att de hellre handlar hos det företag de är medlemmar. Lena 
vill utnyttja sitt medlemskap och samla poäng när hon handlar och väljer därför 
butiker där hon kan använda klubbkortet. Magdalena väljer en kedja för att hon 
föredrar det företaget mer än det andra, trots att hon har medlemskap i två 
kundklubbar. Anna handlar ofta utifrån aktuella erbjudanden och förklarar att hennes 
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medlemskap spelar en stor roll när hon väljer butik att gå till. Niklas är 
kundklubbsmedlem i den butik han handlar i, men att medlemskapet egentligen inte är 
det som avgör utan det är butikens geografiska läge och vanan att gå dit.  
 
I gruppen familjehushåll återkommer respondenterna till en butik när den är fräsch, 
har en bra prisnivå samt att det är lätt att hitta i butiken. För Sofie och Oskar är även 
utbudet av ekologiska och närproducerade varor viktigt då de tycker det är viktigt för 
sina barn. För Peter har butikens produktutbud på senare tid blivit en mer avgörande 
faktor när han väljer butik att gå till då hans intresse för mat blivit större. Han 
förklarar att han tidigare valde butik enbart efter den som var billigast och prioriterade 
att spendera pengar på annat.  
 
Gällande deras medlemskap anser Peter och Sofie att det har en betydelse när de 
väljer butik att handla hos, medan Oskar och Gustav inte tycker att medlemskapet 
spelar någon roll. Peter förklarar att han känner sig lojal mot kedjan tack vare sitt 
medlemskap. “Jag kan identifiera mig på nått sätt med ett brand, men sen så känner 
jag väl att ju mer som styrs mot att jag tjänar på att handla där jämfört med någon 
som inte är medlem. Ju mer känner jag att jag förlorar på att gå någon annanstans”. 
Sofie gillar att mycket av hennes erbjudanden baseras på hennes inköp, hon försöker 
därför hålla sig till kedjan hon är medlem i för att få ta del av fler erbjudanden.   
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6. Analys 
6.1 Förväntningar 
En central del för att avgöra kundnöjdhet är att undersöka vilka förväntningar kunden 
har på en tjänst och sedan ta reda på hur väl det motsvarat förväntningarna (Oliver, 
1991, s. 34 ; Kotler, 2002, s. 36 ; Hansen et al., 2013, s. 1161). Med anledning av att 
kundnöjdhet under år av forskning har utmärkt kundens förväntningar som en central 
del för att bestämma kundnöjdhet är det viktigt för oss att undersöka detta för att 
kunna besvara studiens syfte. För att kunna få svar på vår frågeställning om hur 
kunder upplever lojalitetsprogrammen i dagligvaruhandeln valde vi att lyssna till vad 
respondenterna hade för förväntningar på sina respektive medlemskap. 
 
De förväntningar några av våra respondenter hade på sina lojalitetsprogram var att 
genom medlemskapet få ta del av bättre erbjudanden och förmåner i sina 
matvarubutiker än de som inte är medlemmar. De respondenter från de båda 
segmenten som hade förväntningar på sitt medlemskap tyckte att dessa hade 
motsvarats, och det var heller ingen som var missnöjd eller besviken på något 
lojalitetsprogram de var med i. Detta ligger i linje med Oliver (1991, s. 34), Kotler 
(2000, s. 36) och Hansen et al. (2013, s. 1161) som menar att kundnöjdheten baseras 
på huruvida kundens förväntningar motsvaras. I gruppen singelhushåll tyckte en 
respondent till och med att lojalitetsprogrammet överträffat dennes förväntningar och 
ansåg att det erbjöd förmåner på produkter och tjänster denne inte hade räknat med att 
ett medlemskap skulle inkludera. Respondenten upplever sig däremot inte mer nöjd 
med sitt medlemskap på grund av detta, vilket inte överrensstämmer med vad Oliver 
(1991) antyder i sin studie. Där skriver författaren att om tjänsten överträffar 
personens förväntningar kommer denne bli mer nöjd som kund, vilket alltså inte 
stämmer i vårt fall.  
 
Det var däremot inte alla respondenter som hade några förväntningar på sitt 
medlemskap innan eller när de blev medlemmar, men de var ändå nöjda med sina 
lojalitetsprogram. Dessa respondenter var främst från segmentet familjehushåll. Detta 
kan tyda på att dagligvaruhandeln inte är något som respondenterna reflekterar över 
utan besök verkar ske på rutin. Enligt Hansen et al., (2013, s. 1162) kan vi tolka att 
det som att dessa respondenter har ett lågt NFC (need for cognition) då de varken 
hade förväntningar eller viljan att engagera sig i lojalitetsprogrammen innan de blev 
medlemmar.       

6.2 Kundnöjdhet 
Utöver kundens förväntningar på en tjänst är det enligt Tomas (2013, s. 17) fyra andra 
faktorer som avgör kundnöjdhet i dagligvarubranschen. Dessa fyra är pris, kvalité, 
produktutbud och service. Många av respondenterna berättar att de tycker ett stort 
utbud med bra kvalité och låga priser är viktigt vilket Tomas (2013) menar är en stor 
del av vad som påverkar kundnöjdheten. Det nämns även att personalen bör vara 
serviceinriktade och finnas där för kunden om så behövs, vilket även är i linje med 
vad Tomas (2013) beskriver under faktorn service i dagligvaruhandeln.  
 
Från den tolkning vi har gjort av dessa fyra faktorer kan vi urskilja tre områden som 
återkommer gällande respondenternas upplevelser av lojalitetsprogram, både i singel- 
och familjehushåll. Dessa tre områden är: typer av förmåner som erbjuds, hur 
information nås ut samt hur det går att använda erbjudandena hos 



	
46	

lojalitetsprogrammen rent praktiskt. Vi har valt att modifiera den teoretiska modell vi 
tidigare presenterat och börjar i kommande avsnitt med den första modifieringen.  
 
 

 
 
Figur 5 - Modifierad modell kundnöjdhet 

6.2.1 Förmåner 
Det första området vi identifierat som kan ha en påverkan på hur respondenterna 
upplever lojalitetsprogrammen är vilka förmåner de erbjuds. Här upplever 
respondenterna från både singel- och familjehushåll att de känner till att 
lojalitetsprogrammen erbjuder olika typer av förmåner men att de inte tar del av allt. 
Detta har gjort att de ibland upplever erbjudanden som orelevanta och överflödiga. 
När respondenterna förklarar att de upplever mycket av erbjudandena som 
överflödiga kan kundnöjdheten påverkas, då Hansen et al. (2013, s. 1161) förklarar att 
kundnöjdhet till stor del baseras på kundens förväntningar.  Då riktade och 
personifierade erbjudanden är vad våra respondenter vill ta del av kan vi urskilja att 
de heller inte förväntar sig att få orelevanta erbjudanden. När detta sker upplever 
respondenterna ett överflöd av erbjudanden eftersom de inte finner något behov av att 
ta del av dem.  
 
Det vi kan se är att erbjudanden ska vara riktade utifrån deras behov och att det ska 
finnas en ekonomisk fördel i de erbjudanden lojalitetsprogram har. Vi kan se att 
respondenter i de båda segmenten föredrar erbjudanden inom produktkategorier de 
vanligtvis handlar, och att erbjudanden utöver detta upplevs som överflödigt och kan 
skapa irritation hos respondenterna. De utilitaristiska förmånerna är allmänt omtyckta 
genom de båda segmenten, där bara en respondent tycker det är viktigt att 
lojalitetsprogrammen erbjuder hedonistiska förmåner.  Ser vi till de faktorer Tomas 
(2013, s. 17) menar har en påverkan på kundnöjdheten är det inte riktigt 
överensstämmande i vår studie. Ett brett sortiment av både produkter och erbjudanden 
behövs enligt (Tomas, 2013) för att tillfredsställa kunden, men har i vår undersökning 
visat ha motsvarande effekt. Vi kan urskilja att våra respondenter tycker det är viktigt 
med ett brett utbud av produkter men ett brett utbud av erbjudanden behöver inte 
innebära att de blir ännu mer nöjda med sina lojalitetsprogram. Det viktiga är istället 
att lojalitetsprogrammens erbjudanden är inom relevanta områden för kunderna så att 
de finner en fördel med att utnyttja dem.  

6.2.2 Information 
Det andra området som vi kunnat urskilja som viktigt gällande hur respondenterna 
upplever sitt lojalitetsprogram är hur dessa informerar om sina förmåner. Tomas 
(2013, s. 17) lyfter fram servicen från företaget och belyser vikten av att kunden 
behöver känna sig uppmärksammad och nås av information från personalen. Här 
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berättar respondenterna om vikten av att informationen måste vara lättillgänglig. 
Några av respondenterna från båda segmenten tycker att informationen blivit mer 
lättillgänglig tack vare att mycket digitaliserats, men det är inte alla som delar den 
uppfattningen. Båda segmenten upplever att de nås av lojalitetsprogrammens 
information, men tre av respondenterna i familjehushåll upplever att de får för mycket 
information vilket gör det svårt att hålla reda på aktuella erbjudanden. 
Respondenterna undviker då lojalitetsprogrammens diverse utskick eftersom de 
tycker att det är för mycket information. Istället för att ta del av informationen blir 
resultatet istället att respondenterna ignorerar mycket av den information som skickas 
ut.  
 
Dorotic et al. (2012, s. 224) menar att det behövs mer forskning gällande 
lojalitetsprogrammens effektivitet mellan olika kundgrupper och vi kan i vår studie se 
att det skiljer sig mellan segmenten hur de upplever tillgängligheten på information. 
Att företagen skickar ut mycket information gällande erbjudanden verkar inte 
innebära att informationen upplevs som mer tillgänglig utan verkar snarare få en 
motsatt effekt för respondenterna i familjehushåll. Respondenterna från singelhushåll 
upplever däremot att informationen nås ut på ett fungerande sätt. Vi tror att en 
anledning till detta kan bero på att samtliga nyttjar lojalitetsprogrammens 
applikationer och tar del av mycket information genom den. De förklarar att mobilen 
alltid finns tillgänglig och därmed också enkelt att få information om aktuella 
erbjudanden. Detta gör att respondenterna i singelhushåll upplever att informationen 
är mer lättillgänglig än respondenterna i familjehushåll eftersom de verkar ta del av 
informationen på olika sätt. Detta är en svår situation för företagen bakom 
lojalitetsprogrammen att hantera då segmenten har olika förväntningar på 
informationens tillgänglighet, vilket enligt Oliver (1991, s. 34) och Kotler (2002, s. 
36) kan påverka hur nöjd kunden till slut kommer bli.  
 
En annan situation som påverkar hur respondenterna upplever lojalitetsprogrammen 
är hur företagen använder informationen kring kundernas köpbeteenden. I vårt fall 
kan vi se att två av respondenterna i singelhushåll upplever att företagen ibland nyttjar 
informationen felaktigt i hopp om att få de att återkomma, vilket respondenterna 
upplever som störande. Det vi kan urskilja är att respondenternas förväntningar om att 
företagen använder informationen om kunderna på lämpligt sätt inte motsvarats. Detta 
kan påverka respondenternas upplevelser av lojalitetsprogrammen och i enlighet med 
Kotler (2000, s. 36) och Hansen et al. (2013, s. 1161) påverka kundnöjdheten. Det här 
är ett problem som Ganguli & Kumar (2008, s. 61) lyfter fram i sin studie, att i 
branscher som dagligvaruhandeln med frekvent återkommande kunder är det viktigt 
att företagen bakom lojalitetsprogrammen förstår kunderna och informerar dem på ett 
tydligt sätt, annars finns det en risk att de avslutar sitt medlemskap och byter 
lojalitetsprogram.  

6.2.3 Användarvänlighet 
Det tredje området vi identifierat är användarvänligheten gällande nyttjandet av 
erbjudandena. I de båda segmenten upplever respondenterna att det går bra att ta del 
av lojalitetsprogrammens erbjudanden och förmåner tack vare att mycket sköts 
automatiskt och är digitaliserat. Den automatiserade aspekten av lojalitetsprogrammen 
är en viktig del för våra respondenter då flertalet poängterar att det tycker det är 
positivt att erbjudanden nyttjas automatiskt genom att “bara dra sitt kort” vid kassan. 
Flera av respondenterna vill däremot att erbjudanden, kuponger, reklamutskick och 
bonuscheckar digitaliseras ytterligare. Respondenterna menar att fördelen med en 
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ytterligare digitalisering av lojalitetsprogrammens funktioner skulle underlätta 
användandet av dem. Respondenterna lyfter även fram att en digitalisering gör 
lojalitetsprogrammen mer miljövänliga. Om vi jämför detta med faktorerna kvalité 
och service vilket Tomas (2013, s. 17) menar är viktiga i avgörandet av kundnöjdhet 
kan vi se att dessa har en viss påverkan på respondenternas upplevelse även i vår 
studie. En komplettering för att stärka kundnöjdhetsfaktorerna kvalité och service 
inom lojalitetsprogram skulle kunna ske genom tre ytterligare faktorer; nyttjande, 
digitalisering och tillgänglighet. Detta eftersom vi i vår studie kan se att 
kundnöjdheten delvis beror på hur respondenterna upplever användarvänligheten 
utifrån dessa tre faktorer.  
 
En funktion som flera av respondenter uppskattar är självscanningen som finns 
tillgänglig i flera lojalitetsprogram. Alla respondenter nyttjar inte tjänsten men 
flertalet nämner att det är en bra funktion för att spara tid i butiken. Däremot upplever 
en av respondenterna att självscanningen inte fungerat. Tomas (2013, s. 17) påtalar att 
det är viktigt för den totala kundnöjdheten att kunden känner sig nöjd med både 
kvalitén och servicen av tjänsten. Det som är problematiskt i det här fallet är att 
respondenten förklarar att anledningen till hans medlemskap var att spara tid genom 
att använda självscanningen, vilket det inte har gjort. Respondenten berättar att han 
undviker att nyttja självscanningen då han heller aldrig fått en förklaring på varför han 
blir kontrollerad. Tomas (2013) menar att hur personalen behandlar sina kunder spelar 
en stor roll för hur nöjd kunden kommer att bli. Respondenten berättar vidare att det 
istället blivit ett irritationsmoment att använda självscanningen och gör det därför 
betydligt färre gånger.  

6.3 Lojalitetsprogram & förmåner 
Efter att ha undersökt dagligvaruhandelns lojalitetsprogram, vilka typer av 
erbjudanden och hur utformningen av programmen ser ut mellan de olika 
butikskedjorna kan vi göra en jämförelse med de varianter av lojalitetsprogram 
Berman (2006, s. 125) skriver om i sin studie. Samtliga fem existerande 
lojalitetsprogram inom dagligvaruhandeln liknar vad Berman kallar för variant tre, 
vilken baseras på kundens tidigare köphistorik och erbjuder specifika produkter 
kunden brukar köpa. Ett program delar även in sina medlemmar i olika segment för 
att kunna erbjuda specifika och personliga erbjudanden.  
 
I vår studie kan vi se likheter med vilka typer av erbjudanden våra respondenter i de 
båda segmenten använder sig av. De utilitaristiska förmånerna som Dorotic et al. 
(2012, s. 220) särskiljer som en av tre olika typer av förmåner verkar vara de mest 
frekvent utnyttjade erbjudandena i dem båda segmenten. De utilitaristiska förmånerna 
är också vad kunderna anser är viktigast att ett lojalitetsprogram ska erbjuda då 
respondenter från de båda segmenten anser att den ekonomiska besparingen, som 
karakteriserar utilitaristiska förmåner, är den viktigaste förmånen ett medlemskap ska 
generera. Vi har därför valt att modifiera denna del av modellen genom att förstärka 
de utilitaristiska förmånerna. 
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Figur 6 - Modifierad modell lojalitetsprogram  
 
De vi kan se är att flera av våra respondenter tar del av utilitaristiska erbjudanden 
deras respektive lojalitetsprogram erbjuder, både av butikens sortiment men också av 
utilitaristiska erbjudanden utanför butikens sortiment. Dorotic et al. (2012, s. 220) 
skriver i sin studie att utilitaristiska förmåner är den typ av belöning vilket intresserar 
de flesta konsumenter. En anledning till varför denna belöning är mer aktuell skulle 
enligt Dorotic et al. (2012) kunna bero på att utilitaristiska förmåner är mer påtagliga 
än de andra. Delvis kan det tyda på att så är fallet, men det vi också tolkar är att 
respondenter upplever ett större värde i att ta del av butikens erbjudanden än de 
utanför butikens sortiment. Det vi tolkar är att de som tar del av erbjudanden utanför 
butikens sortiment enbart är erbjudanden som är kopplade till prisreduceringar eller 
annan ekonomisk besparing, vilket också kännetecknar de utilitaristiska 
erbjudandena. De verkar däremot värdesätta erbjudanden de får ta del av inom 
butikens sortiment högre när det kommer till lojalitetsprogrammen i 
dagligvaruhandeln. De hedonistiska förmånerna (Stathopoulo & Balabanis, 2016, s. 
5802) som kan vara i form av underhållning och upplevelser verkar inte vara något 
som respondenterna brukar ta del av. De vi däremot kan se är att respondenter från de 
båda segmenten tar del av erbjudanden från sina lojalitetsprograms partners, som 
exempelvis flygresor och annan underhållning som de kan få köpa till reducerat pris. 
En av våra respondenter visste däremot inte att dennes lojalitetsprogram erbjöd annat 
än butikserbjudanden och vi vet sedan tidigare att service och att kommunicera 
information till sina kunder är en viktig faktor för att avgöra kundnöjdhet (Tomas, 
2013, s. 17). Det kan också vara så att respondenten heller inte ser ett behov av att ta 
del av sådana erbjudanden och har därför aldrig nyttjat erbjudanden utanför butiken. 
Det som däremot är mindre bra för företaget är att kunden inte ens visste om att 
sådana erbjudanden var möjliga att ta del av.  

De utilitaristiska erbjudandena verkar inte bara vara de mest frekvent använda utan 
också vad respondenterna anser är viktigast att lojalitetsprogrammen ska erbjuda. Det 
är de erbjudanden som har en koppling till ekonomisk besparing som respondenter i 
båda segmenten verkar tycka bäst om. De symboliska förmånerna som kännetecknar 
status, igenkännande och socialt godkännande (Stathopoulo & Balabanis, 2016, s. 
5802) är svårare att identifiera i lojalitetsprogrammen i dagligvaruhandeln då olika 
typer av erbjudanden kan upplevas symboliska för vissa och andra inte. Det vi 
däremot kan urskilja är att flera av respondenterna är tydliga med att säga att de 
tycker det är viktigt att få  unika medlemserbjudanden och att det ska “kännas” att 
vara medlem mot att inte vara medlem. Detta menar Stathopoulo & Balanis (2016, s. 



	
50	

5802) är viktigt i ett lojalitetsprogram, därför att de psykologiska fördelarna med att 
vara medlem kan bidra till att kunderna känner sig mer uppskattade. Vidare menar 
författarna att symboliska förmåner även är viktiga för företaget om de strävar efter 
att bygga långsiktiga relationer med sina kunder. 
 
Experimentet vi gjorde med samtliga respondenter för att se vilka erbjudanden de 
tyckte var viktigast visade att utilitaristiska förmåner rangordnades i topp tre hos sju 
av åtta respondenter. Det bekräftas ytterligare en gång då Dorotic et al. (2012, s. 220) 
menar att utilitaristiska förmåner intresserar de flesta konsumenterna. Det intressanta 
med experimentet var att undersöka om respondenterna rangordnade 
medlemsförmånerna annorlunda när respondenterna inte fick se vilken typ av förmån 
de olika erbjudandena tillhörde jämfört med vad de tidigare berättat. Sett till både 
experimentet och vad de själva fått berätta vad de anser är viktigt att 
lojalitetsprogrammen ska erbjuda, är det de utilitaristiska erbjudandena som våra 
respondenter tycker är viktigast. Stathopoulo & Balabanis (2016, s. 5802) menar att 
alla tre typer av förmåner är viktiga i ett lojalitetsprogram för relationen med 
företagets kunder. Utifrån vårt experiment och vad respondenterna tidigare berättat 
kan vi se att utilitaristiska förmåner är både vad de använder och tycker är viktigast i 
ett lojalitetsprogram. Det talar därför emot Stathopoulo & Balabanis (2016) vilka 
skriver att hedonistiska och symboliska förmåner även är viktiga förmåner för 
relationen med kunden. De intervjuer och det experiment vi genomfört påtalar att de 
utilitaristiska förmånerna inom dagligvaruhandelns lojalitetsprogram är tydligt 
framstående gällande vad respondenterna anser är viktigast.  

6.3.1 Ändringar av lojalitetsprogram 
Dorotic et al. (2012, s. 230) menar att det behövs forskning på vad en ändring av 
lojalitetsprogram skulle innebära. Vi vet sedan tidigare att företagen bakom 
lojalitetsprogrammen kan påverka hur nöjd kunden kommer bli genom att erbjuda en 
bra  service, lyssna till vad kunden vill ha och vara tydliga med hur de informerar 
kunderna. Eftersom nuvarande lojalitetsprogram är kostnadsfria kan vi utifrån våra 
intervjuer urskilja att en eventuell avgift skulle äventyra respondenternas 
medlemskap. Respondenterna har delade åsikter gällande en avgift för ett 
medlemskap där några menar att en avgift skulle innebära att de/det medlemskap som 
inte utnyttjas i den mån att en avgift skulle vara lönsam väljs bort, medan andra menar 
att ett avgiftsbelagt medlemskap skulle vara lönsamt. Det vi kan utläsa från 
respondenterna är att de har olika uppfattningar på vad de faktiskt tjänar på ett 
medlemskap, eftersom några respondenter anser att en avgift skulle vara rimlig att 
implementera och andra inte. Eftersom Dorotic et al. (2012, s. 230) skriver i sin 
artikel att det behövs mer forskning i hur eventuella ändringar påverkar olika 
kundgrupper och vad det skulle medföra kan vi urskilja att en implementering av ett 
avgiftsbaserat medlemskap skulle påverka våra respondenterna olika. De förändringar 
våra respondenter skulle vilja se vad gäller lojalitetsprogrammens utformning kan vi 
urskilja att samtliga respondenter önskar en mer digitaliserad utformning  och att de 
ska bli bättre på att erbjuda personliga erbjudanden. En sådan ändring ligger i linje 
med de underliggande faktorer vi identifierat eftersom kundnöjdheten baserar sig 
delvis av hur förmånerna nyttjas och vilka förmåner som erbjuds.  

6.4 Kundlojalitet 
Den tredje och sista modifieringen av modellen involverar den attitydmässiga och den 
beteendemässiga lojaliteten. Utifrån vår undersökning kan vi se att respondenterna 
tenderar att diskutera lojalitetsprogrammen utifrån delaktighet och tillhörighet. Vi kan 
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se att det är dessa underliggande faktorer för den attitydmässiga lojaliteten som 
baserar sig på respondenternas upplevelser av lojalitetsprogrammen. En ökad delaktig 
och tillhörighet för våra respondenter kan även ha en påverkan på den 
beteendemässiga lojaliteten i form av upprepade besök, därför har vi i denna modell 
valt att understryka den attitydmässiga lojaliteten med en pil mot beteendemässig 
lojalitet.    
 

 

 
 

Figur 7 - Modifierad modell kundlojalitet  
 
Sju av åtta respondenter menar att en lojal kund innebär att kunden alltid ska handla 
hos samma matvarukedja, trots att en annan butik kan ligga närmare. 
Respondenternas tolkning av en lojal kund kan jämföras med den beskrivning Uncles 
et al. (2003, s. 297) kallar för den beteendemässiga lojaliteten och baseras på kundens 
besöksfrekvens och upprepade köp. En respondent från segmentet familjehushåll 
anser att lojalitet baseras på gemenskap och att företaget ska dela hennes värderingar. 
Allaway et al. (2006, s. 1319) menar att denna typ av lojalitet kännetecknar den 
attitydmässiga lojaliteten och menar att den bygger på att känna en psykologisk 
tillhörighet till företaget.        
 
För respondenterna är det viktigt att butiken ska ligga nära, ha fräscha varor och bra 
priser när de väljer vart de handlar. Många förklarar att de har en “favoritbutik” där de 
ofta gör sina inköp med anledning av att den ligger nära och att de hittar bra i butiken. 
Detta kan både ses som ett tecken på den beteendemässiga och den attitydmässiga 
lojaliteten (Uncles et al. 2003, s. 296, 297 ; Allaway, 2006, s. 1319). Den 
beteendemässiga lojaliteten kännetecknas genom att respondenterna ofta gör sina 
inköp i samma butik och besöksfrekvensen blir därför en koppling till denna typ av 
lojalitet. En koppling till den attitydmässiga lojaliteten kan också göras eftersom de 
känner en typ av tillhörighet till den butiken och väljer den framför andra. Att mäta 
kundlojalitet utifrån både beteende och attitydmässig lojalitet kallas enligt Bowen & 
Chen (2001, s. 214) för kombinerad lojalitet. Vi vet sedan tidigare att kombinerad 
lojalitet är ett sätt att studera lojalitet genom att kombinera kundens preferenser, 
attityd och tillfredsställelse med besöksfrekvens och köpbeteende. Utifrån det 
respondenterna berättar vad som är viktigt när de väljer butik kan vi urskilja att det 
baseras på flera olika faktorer som kännetecknar både den attityd- och 
beteendemässiga lojaliteten.  

Tre av respondenterna i singelhushåll tillsammans med två från familjehushåll 
förklarar att ett av deras lojalitetsprogram har en inverkan när de väljer butik att 
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handla hos och poängterar att de vill ta del av erbjudanden för att samtidigt tjäna 
poäng. Leenheer et al. (2007, s. 31) menar att lojalitetsprogram kan bidra till att 
företagen får en större andel av kundens totala share-of-wallet , vilket vi kan urskilja i 
vår studie eftersom flera förklarar att de helst väljer samma kedja och butik för att 
kunna ta del av de erbjudanden de får. Vi kan även urskilja att trots medlemskap i 
flera lojalitetsprogram tenderar respondenterna att nyttja en mer än andra. Då 
respondenterna verkar känna någon typ av samhörighet till ett lojalitetsprogram ser vi 
en koppling till den underliggande faktorn tillhörighet vilken enligt Allaway et al. 
(2006, s. 1319) har en påverkan på den attitydmässiga lojaliteten. Ytterligare en 
intressant iakttagelse är att det är samma respondenter som upplever att information 
kring lojalitetsprogrammen nås ut på ett bra sätt som också påverkas av 
lojalitetsprogrammet när de väljer vart de ska handla. Det övriga respondenterna som 
inte påverkas av lojalitetsprogram när de väljer butik är de som upplever att 
informationen inte nås ut på ett bra sätt.  
 
Gällande att känna ett förtroende för sitt lojalitetsprogram berättar samtliga 
respondenter från singelhushåll och två från familjehushåll att det är viktigt att känna 
förtroende till det företag bakom den butik respondenterna handlar. Två av 
respondenterna berättar att de flera gånger upplevt att medlemserbjudanden på 
produkter varit slut i butiken, vilket orsakat viss frustration då anledningen till besöket 
var att ta del av ett specifikt erbjudande. De två  respondenter från familjehushåll 
berättar att de inte vill behöva fundera över ifall varorna de köper exempelvis kan 
vara producerat under dåliga förhållanden. De tycker även att det är viktigt att 
företaget delar deras värderingar gällande hållbarhet och miljö. Allaway et al. (2006, 
s. 1319) menar att förtroende är en av de underliggande faktorerna för att studera 
attitydmässig lojalitet och förklarar att det är viktigt att kunden kan lita på företaget 
för att stärka den attitydmässiga lojaliteten.    
 
När vi ser till vilka typer av förändringar respondenterna föreslår inom 
lojalitetsprogrammen är det sådana som skulle kunna få kunden att välja kedjan 
framför en annan och att det skulle vara mer delaktiga i utformningen av 
lojalitetsprogrammen. Förändringarna som respondenterna vill se involverar både en 
större delaktighet och bättre anpassad utformning efter deras behov. Förändringarna 
de vill göra är sådana som kan stärka den attitydmässiga dimensionen av lojaliteten 
(Allaway et al., 2006, s. 1319). Våra respondenter menar att dessa förändringar 
handlar om att underlätta för företagen bakom respektive lojalitetsprogram att erbjuda 
respondenterna relevanta och intressanta erbjudanden enligt deras egna önskemål. Det 
vi kan urskilja är att dessa faktorer inom den attitydmässiga lojaliteten även kan vara 
bidragande till den beteendemässiga lojaliteten. Detta eftersom om 
lojalitetsprogrammens utformning med mer personifierade erbjudanden skulle öka 
intresset att nyttja lojalitetsprogrammen, skulle det kunna innebära en påverkan på 
den beteendemässiga lojaliteten i form av ökad besöksfrekvens och upprepade köp 
(Uncles et al., 2003, s. 297).  
 
Flera av respondenterna från både singel- och familjehushåll har rekommenderat 
erbjudanden från lojalitetsprogrammen till familj eller bekanta. Att vilja 
rekommendera andra om erbjudanden eller förmåner är enligt Uncles et al. (2003, s. 
296) en av de underliggande faktorerna som påverkar den attitydmässiga lojaliteten 
Vad de rekommenderar för erbjudanden skiljer sig något mellan grupperna, men de 
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likheter vi kan se är att det främst är utilitaristiska förmåner (Dorotic et al., 2012, s. 
220) som respondenterna tenderar att rekommendera.  
 
Däremot skiljer det sig mellan respondenterna i hur de skulle agera om de fick vara 
med och påverka vilka erbjudanden de kan ta del av. Två av respondenterna från 
singelhushåll förklarar att att de skulle känna en större tillhörighet till 
lojalitetsprogrammen om de fick vara med och påverka utbudet av erbjudanden. Detta 
tyder på att de hade stärkt den attitydmässiga lojalitet till lojalitetsprogrammet då 
samhörighet är en av de faktorer vilka påverkar den attitydmässiga lojaliteten 
(Demoulin & Zidda, 2008, s. 386, 389). De var dock inte säkra på om de skulle öka 
sina inköp, men förklarar att de hade prioriterat det företag bakom det 
lojalitetsprogram där de fick vara med och påverka. Detta menar Leenheer et al. 
(2007, s. 35) är en av fördelarna med ett bra lojalitetsprogram, att företaget kan få en 
större del av kundens share-of-wallet.  
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7. Slutsats 

7.1 Generella slutsatser 
Den fråga vi ämnar besvara i den här studien är följande:  
 

Hur upplevs lojalitetsprogrammen av kunder i dagligvaruhandeln?  
 
En generell slutsats vi kommit fram till gällande studiens frågeformulering är att de 
respondenter vi intervjuat har en positiv upplevelse till sina respektive 
lojalitetsprogram. Vi har kommit fram till att lojalitetsprogram inom 
dagligvaruhandeln inte behöver utformas med fokus på hedonistiska förmåner om 
företagen siktar på att bygga relationer, vilket går emot med vad Stathopoulo & 
Balabanis (2016) poängterar i sin studie. Våra respondenter värdesätter de 
utilitaristiska förmånerna i form av personifierade erbjudanden och vi har märkt att de 
hedonistiska förmånerna nyttjas i mindre utsträckning. Det är viktigt med symboliska 
förmåner inom lojalitetsprogrammen för att kunderna ska känna ett mer igenkännande 
i sitt medlemskap. Rätt erbjudanden är något som ytterligare är viktigt för att 
respondenterna ska vara nöjda med sitt lojalitetsprogram. Upplever respondenterna att 
de bara får erbjudanden de inte finner någon vinning i kan kundnöjdheten successivt 
minska om lojalitetsprogrammen inte lyckas erbjuda relevanta förmåner. Vi kan även 
se att lojalitetsprogram inte är den huvudsakliga anledningen i valet av butik att 
handla hos, men däremot kan vi se att det är en bidragande faktor i deras val. Det 
väsentliga för respondenterna verkar istället vara butikens läge, vana och prisnivå. 
 
Det föreligger en skillnad mellan våra två segment gällande respondenternas 
förväntningar, engagemang samt hur de upplever att informationen kring 
lojalitetsprogrammen nås ut till. Den första skillnaden vi kan urskilja mellan 
segmenten är vilka förväntningar de har. Respondenter från segmentet singelhushåll 
tenderar att ha högre förväntningar än respondenter från familjehushåll och kräver 
mer från sina respektive lojalitetsprogram. Den andra skillnaden vi kan se är att 
respondenterna i singelhushåll tenderar att engagera sig mer aktivt i sina respektive 
lojalitetsprogram än respondenter i familjehushåll. Det verkar föreligga en skillnad i 
huruvida respondenterna mellan de två segmenten aktivt granskar 
lojalitetsprogrammens erbjudanden, där singelhushåll tenderar att uppsöka attraktiva 
erbjudanden i större utsträckning än familjehushåll. Två huvudsakliga anledningar till 
varför familjehushåll är aningen mer passiva i jämförelse med singelhushåll verkar 
vara tid och deras situation i livet. Den tredje skillnaden mellan de två segmenten är 
att respondenterna upplever informationen från lojalitetsprogrammen annorlunda. 
Singelhushåll anser att information om erbjudanden är lättillgänglig medan 
familjehushåll upplever mycket av informationen som överflödig.  
 
Vidare är syftet med denna studie att identifiera komponenter i ett lojalitetsprogram 
inom dagligvaruhandeln som bidrar till att kunder upplever sig nöjda. Studien har 
undersökt kundnöjdhet med hjälp av tidigare testade faktorer för att avgöra 
kundnöjdhet inom dagligvaruhandeln. De vi har identifierat som viktiga komponenter 
för att kunderna ska känna sig nöjda med sina lojalitetsprogram är: typer av förmåner 
som erbjuds, hur information nås ut samt hur det går att använda erbjudandena hos 
lojalitetsprogrammen rent praktiskt. Vidare vill vi också förstå om kundlojalitet kan 
påverkas om kunden är nöjd med sitt lojalitetsprogram och dess utformning. Vår 
studie har visat att lojalitetsprogram har en påverkan på kundlojalitet, både den 
beteendemässiga och attitydmässiga lojaliteten. Det vi ser gällande kundlojalitet är att 
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både den attitydmässiga och beteendemässiga lojaliteten kan påverkas, men det vi vill 
lyfta fram är att den attitydmässiga lojaliteten kan spela en större roll för att få 
återkommande kunder. Kunder vill känna en samhörighet med sitt medlemskap och 
kunna påverka utbudet av erbjudanden. Gällande lojalitetsprogrammens förmåner är 
det utilitaristiska erbjudanden som vi vill lyfta fram ännu mer. Kunder vill ta del av 
mer personifierade erbjudanden mot produkter inom butikens sortiment och lockas av 
erbjudanden som innebär en ekonomisk besparing.  

7.2 Teoretiskt bidrag 
Forskning som tidigare gjorts kring lojalitetsprogram undersöker om lojalitetsprogram 
leder till lojala kunder (e.g. Dowling & Uncles, 1997 ; Garcia-Gomez et al., 2006). 
Det tidigare forskning fokuserar på är om lojalitetsprogram är ett fungerande verktyg 
för att få återkommande kunder genom att analysera kundernas köpbeteenden. Det 
som saknas är huruvida underliggande faktorer kan ha en påverkan på kundernas 
köpbeteende inom ramen för lojalitetsprogram. Som till exempel hur kunderna 
upplever lojalitetsprogram och vad de vill ha ut av ett sådant. Dorotic et al. (2012, s. 
224) och Lacey & Sneath (2006, s. 462) skriver att tidigare studier mestadels gjorts 
utifrån ett företagsperspektiv och saknar forskning kring lojalitetsprogram utifrån ett 
kundperspektiv. Med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod tillsammans har vi 
undersökt kundernas upplevelser av lojalitetsprogrammen inom dagligvaruhandeln. 
Vi har i och med denna studie bidragit till forskningen inom kundnöjdhet och 
kundlojalitet genom att sammankoppla dessa två områden genom att undersöka 
kundernas upplevelser av lojalitetsprogrammen. Vi bidrar med vår studie till området 
för kundnöjdhet genom att ha testat befintlig teori gällande underliggande faktorer 
som anses vara avgörande för att bestämma kundnöjdheten. I vår studie prövar vi 
dessa i ett nytt sammanhang och har kunnat identifiera tre nya områden som är viktiga 
i avgörandet av kundernas totala nöjdhet av lojalitetsprogrammen.  
 
Området för kundlojalitet inom lojalitetsprogram är tidigare karakteriserat av den 
beteendemässiga lojaliteten då mycket av den forskning som gjorts fokuserat på 
mätning av upprepade köp och besöksfrekvens. Med hjälp av befintliga teorier inom 
området för kundlojalitet har vi använt oss av den attitydmässiga och 
beteendemässiga lojaliteten för att se om kundlojalitet kan påverkas om kunden är 
nöjd med sitt lojalitetsprogram. Med tidigare inriktning på att mäta förhållandet 
mellan lojalitetsprogram och den beteendemässiga lojaliteten i form av upprepade köp 
och besökfrekvens lyfter vår studie fram vikten av att stärka den attitydmässiga 
lojaliteten för att kunna generera fler återkommande kunder. Studien har även lyft 
fram viktiga indikationer på lojalitetsprogrammens utformning inom 
dagligvaruhandeln där tidigare forskning säger att kundrelationer byggs upp med 
hjälp av en kombination av de hedonistiska och symboliska förmåner. Vi har med 
hjälp av denna studie skapat oss en förståelse kring att det är viktigare med relevanta 
utilitaristiska förmåner än ett brett utbud av hedonistiska förmåner. Slutligen har 
Dorotic et al. (2012, s. 224) lyft fram att det behövs mer forskning i hur 
lojalitetsprogram fungerar mellan olika kundgrupper där vi med denna studie 
undersökt och jämfört två olika segment. Genom att ha skapat oss en djupare 
förståelse för dessa två segment kan vi med denna studie även bidra med ett resultat 
vilket visar på skillnader mellan olika kundgrupper.  
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7.3 Praktiska rekommendationer  
Vi har i denna studie skapat oss en förståelse för hur kunder upplever 
lojalitetsprogram i dagligvarubranschen, vilket har medfört flertalet intressanta 
insikter kring vad kunden anser är viktigt i ett lojalitetsprogram som företag i 
dagligvarubranschen kan ha fördel av. Studien visar att lojalitetsprogram är ett 
fungerande verktyg när det gäller arbetet med kundrelationer och att dessa kan bidra 
till fler återkommande kunder, men att det finns ändringar kunderna vill se och 
förbättringsområden som företagen kan göra för att öka kundnöjdheten. Utifrån våra 
slutsatser ser vi att det är främst tre områden företag bakom lojalitetsprogrammen bör 
fokusera på. Dessa tre är hur de arbetar med att informera kunder om erbjudanden, 
hur tjänsten går att använda praktiskt och vilka typer av förmåner de erbjuder.  
 
Det vi kan se är att samtliga respondenter är positiva till den utveckling som sker hos 
lojalitetsprogrammen där mycket mer av reklamen som skickas ut kommer digitalt. 
Samtliga förespråkar den utvecklingen och vill ha all information digitalt i framtiden 
istället för post och reklamblad vilket fortfarande förekommer. Vi kan dock se i vår 
studie att det skiljer sig mycket kring hur segmenten upplever att de nås ut av 
informationen. Respondenterna från singelhushåll upplever samtliga att det fungerar 
bra och att de har bra koll på vilka erbjudanden som finns tillgängliga. Flera av 
respondenterna från familjehushåll upplever däremot att det kommer alldeles för 
mycket information från lojalitetsprogrammen, vilket har gjort att de inte tar del av 
något. I studien fick vi även höra att flera av respondenterna i familjehushåll inte 
kände till att det erbjöds olika typer av förmåner inom lojalitetsprogrammen. Här kan 
vi se att företagen bör förbättra sig i hur de informerar kunderna om sina aktuella 
erbjudanden. Företagen bakom lojalitetsprogrammen bör utifrån detta försöka 
analysera hur olika segment föredrar att nås av information. 
 
Det andra kunderna anser är viktigt är hur det rent praktiskt går att ta del av 
erbjudandena och tjänsterna lojalitetsprogrammen erbjuder. I vår studie kan vi se att 
om kunden ska bli nöjd och för att de ska ta del av erbjudandena gäller det att allting 
fungerar smidigt. Vi kan se att flera av respondenterna vill att mera av erbjudandena 
digitaliseras. Det är även viktigt för kunden att tilläggstjänster som 
lojalitetsprogrammen erbjuder som exempelvis självscanningen fungerar 
oproblematiskt.  
 
Det sista området vi kan se att företagen bakom lojalitetsprogrammen borde fokusera 
på är vilka typer av förmåner de erbjuder. Idag kan vi se att företagen erbjuder 
flertalet erbjudanden utifrån utilitaristiska, hedonistiska och symboliska förmåner. 
Vår studie visar att företagen bör fokusera mer på de utilitaristiska förmånerna då det 
är dessa erbjudanden respondenterna uppskattar och nyttjar mest. Detta är i linje med 
vad Dorotic et al. (2012) poängterar i sin studie då dessa typer av förmåner ses som 
påtagliga och intresserar de flesta kunder. Företagen ska dock inte utesluta de 
hedonistiska och symboliska förmånerna då detta fyller ett syfte i sitt sätt att agera 
som komplement till de utilitaristiska förmånerna.    
 
Utöver arbetet med lojalitetsprogrammen borde även företagen fokusera på att stärka 
de attitydmässiga dimensionerna av kundlojalitet till kunderna. Respondenterna i den 
här studien har själva föreslagit ändringar som skulle kunna bidra till det. Två av 
respondenterna skulle vilja kunna göra en profilsida hos kundklubben där de kan välja 
typer av förmåner och erbjudanden de uppskattar för att hjälpa företagen att bli bättre 
på att rikta erbjudandena specifikt efter kunden. Flera av respondenterna skulle även 
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kunna tänka sig att delta i enkätundersökningar för att förbättra utformningen av 
lojalitetsprogrammen. Dessa förslag bör övervägas av företagen då en ökad 
delaktighet mellan kunden och företaget kan stärka den attitydmässiga lojaliteten.	

7.4 Samhälleliga konsiderationer 
Genom att ha studerat dagligvaruhandelns lojalitetsprogram har vi tagit del av 
offentlig information gällande programmens utformning och funktioner. Studien 
ämnar inte verka för något företags fördel inom dagligvaruhandeln, utan de slutsatser 
och praktiska rekommendationer denna studie implicerar är fullständigt opartiska och 
ämnar verka för de intressenter som vill ta del av studiens resultat. Vi vill heller inte 
framställa någon organisation som tillämpar lojalitetsprogram orättvist eller i negativ 
bemärkelse för att på något sätt äventyra deras rykte och/eller framtida tillväxt. I 
studien finns namnet på de företag vilka har befintliga lojalitetsprogram, men vi har 
valt att kategorisera kundklubbarna med siffror med anledningen av att studiens 
resultat inte ämnar att återge någon befintlig kundklubb utan den information och det 
resultat studien genererar är ämnade för de aktörer som har ett intresse för 
lojalitetsprogram och vill ta del av studien. Vidare tror vi att studiens resultat kan vara 
av intresse för företag med befintliga eller framtida lojalitetsprogram för att bidra med 
information om utformningen av dessa gällande funktioner och utbud av erbjudanden. 
Vi vill även påpeka att denna studie inte ämnar uppmuntra till överkonsumtion av 
någon form då vi är medvetna om det miljöproblem överkonsumtion kan medföra i 
form av matsvinn och annan negativ miljöpåverkan.  

7.5 Framtida forskning 
Rekommendationer för framtida forskning är att fortsätta undersöka förhållandet 
mellan kundnöjdhet och lojalitetsprogram inom dagligvaruhandeln. Vi tror att det kan 
vara lämpligt att göra en liknande studie med kvantitativ inriktning för ett 
generaliserbart resultat över en större population. Detta tror vi kan vara intressant för 
att se hur de komponenter vi identifierat för kundnöjdhet inom lojalitetsprogram 
förhåller sig för en större mängd respondenter. Vidare tror vi att ytterligare forskning 
mellan olika kundgrupper kan vara lämpligt att genomföra för att bredda 
kundperspektivet gällande kunders upplevelser av lojalitetsprogrammen.  
 
Vidare föreslår vi en studie inriktat mot lojalitetsprogram och butikernas läge för att 
undersöka samband eller för att skapa en förståelse för hur distans till butiker och 
användandet av lojalitetsprogram står i proportion till varandra. Detta för att många av 
respondenterna nämner att butikerna ska “ligga nära” men tenderar samtidigt att 
påverkas av sina kundklubbar när du väljer butik att handla hos.  
 
Slutligen vill vi i enlighet med Dorotic et al. (2012, s. 230) föreslå framtida forskning 
på vad en effekt av ändringar inom lojalitetsprogram skulle medföra. En sådan studie 
skulle förslagsvis undersöka effekten av de ändringar vi lyfter fram i den här studien. 
Alternativt att undersöka om det efterfrågas andra ändringar inom andra kundgrupper 
och därefter undersöka effekten av en sådan ändring.	
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8. Kvalitetskriterier 
Bryman & Bell (2013, s. 49) skriver att de tre viktigaste kriterierna för att bedöma en 
studie är via dess reliabilitet, replikation och validitet. Det finns dock forskare som 
menar att dessa kriterier inte är anpassade för kvalitativ forskning utan enbart 
anpassade för kvantitativ forskning (Merriam, 2014, s. 211). Merriam menar att 
kvalitativ forskning bör ses utifrån andra kriterier och föreslår att intern validitet, 
extern validitet och reliabilitet är relevanta kvalitetskriterierna för kvalitativ 
forskning.	

8.1 Intern validitet 
Den interna validiteten i en kvalitativ studie baserar sig på att det ska finnas en balans 
mellan de teorier forskarna använder sig utav och den verklighet forskarna vill studera 
(Bryman & Bell, 2013, s. 401 ; Merriam, 2014, s. 213). De teorier den här studien 
grundar sig på anser vi är trovärdiga för både den forskningsfråga och syfte studien 
har. Detta därför att teorier är tidigare tillämpade inom forskning i dagligvaruhandeln 
och är utvalda för att de haft en relation till samtliga områden den här studien berör. 
Ett sätt att stärka den interna validiteten i sin studie är att delge vad respondenterna 
berättat under sina intervjuer för att dem en chans att återkoppla till forskaren om det 
är något de anser författaren har tolkat och/eller skrivit ned annorlunda. Vi meddelade 
våra respondenter under intervjun att de fick ta del av det transkriberade materialet 
när det var färdigställt ifall de ville gå igenom sina svar och säkerställa att vi tolkat de 
rätt. Däremot var det ingen av våra respondenter som ville ta del av detta och därför 
finns det risk att det materialet innehåller eventuella feltolkningar av svar. Vi anser 
risken för detta är minimal då vi både förde anteckningar under samtliga intervjuer 
och spelade in samtalen. Under transkribering avlyssnades samtalen i ett långsammare 
tempo för att säkerställa att samtliga ord anteckandes ned, detta för att minimera 
risken att vi misstolkat respondenterna. Trost (2010, s. 133) skriver att det vid 
kvalitativa intervjuer är viktigt för forskaren att säkerställa att denne förstått vad 
respondenten menar eftersom det är personens upplevelse av någonting som är det 
centrala för studiens slutliga resultat. Vi har därför valt att anteckna allt som sades 
under intervjuerna för att säkerställa att respondenternas upplevelser inte misstolkas. 
Ett resultat som inte bygger på vad respondenterna faktiskt menat förefaller sig heller 
inte som en trovärdig forskning (Trost, 2010, s. 133).  
 
Merriam (2014, s. 217) och Trost (2010, s. 133) menar även att respondenterna ska 
kunna känna igen sig i sina svar efter att forskaren tydat vad som sagts under 
intervjuerna. Detta är något vi tagit hänsyn till och har därför valt att komplettera 
flertalet förklaringar och berättelser i studiens empiri med citat från respondenternas 
intervjuer för att respondenterna ska kunna känna igen sig i texten. Under teman i 
empirin har vi varit tydliga med att berätta om samtliga eller delar av respondenterna 
tycker på ett visst sätt. Ytterligare ett sätt att stärka den interna validiteten för en 
kvalitativ undersökning är att låta andra personer granska arbetet (Merriam, 2013, s. 
220). Vår studie har kontinuerligt granskats av både handledare och andra studenter, 
vilka givit oss viktig feedback på både formulering av frågeställning och bearbetning 
av syfte. Detta har utvecklat och förbättrat studiens upplägg och även bidragit med att 
öka trovärdigheten i att kunna finna svar på de frågor vi ämnar att besvara.  
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8.2 Extern validitet 
Extern validitet eller överförbarhet förklarar hur väl studiens resultat kan vara 
överförbart på andra situationer (Merriam, 2014, s. 223; Bryman 2011, s. 354). Då vi 
har gjort en kvalitativ forskning som vill bidra till en ökad förståelse inom de 
områden vi undersökt är det upp till läsaren att avgöra om den upplever studiens 
resultat som överförbart att använda vidare eller inte. För att stärka överförbarheten 
eller den externa validiteten i en kvalitativ studie menar Merriam (2014, s. 227) att 
författarna behöver ge läsaren en tydlig och djupgående beskrivning av de resultaten 
som hittats samt hur forskaren kommit fram till dessa. Vi har i denna studie försökt 
vara tydliga och beskrivande i arbetet när vi presenterat vårt material och 
argumenterat för de olika val vi gjort. Vi har istället valt att sammanställa empirin 
utifrån teman vi kunnat urskilja där vi stundtals presenterat åsikter var för sig för att 
ge läsaren en tydligare överblick av segmenten. All empiri har inte redovisats i 
studien då mängden empiri som samlats in begränsats utifrån vad vi anser är viktigt 
för analysen. Detta har gjorts då vi identifierat områden i det transkriberade materialet 
som vi anser användbart för att kunna besvara studiens frågeformulering och syfte. 
Detta kan dock göra det svårt för en respondent att tolka empirin och skapa sig en 
egen uppfattning om sina berättelser vilket kan ha en negativ påverkan på den externa 
validiteten eftersom det är dennes upplevelser som är centralt i studien.  
 
En ytterligare detalj som kan ha påverkat överförbarheten för vår studie är urval och 
urvalsmetod. Merriam menar att en stor variation i urvalet av respondenter och att 
författarna är noggranna med urvalsmetoden har en stor betydelse för studiens externa 
validitet (Merriam, 2014, s. 227). Detta har vi försökt göra genom att använda två 
segment för att få en större varians mellan respondenterna utifrån livssituation. Vi är 
medvetna om att ett snöbollsurval kan leda till homogena grupper eftersom 
respondenterna rekommenderar oss vidare till nästa intervjuperson. Vi har försökt 
undvika detta genom att be respondenterna att inte rekommendera sina närmaste 
vänner då vi inte ville ha för likartade uttryck.  

8.3 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en studie är; hur transparent är egentligen 
metoden och studiens urval och kommer den att generera samma resultat om den görs 
om (Merriam, 2014, s. 220). Reliabilitet inom kvalitativ forskning är en svårbedömd 
aspekt av den anledning att kvalitativa intervjuer av naturen inte är lätta att återskapa 
på precis det sätt det gjorts tidigare (Bryman & Bell, 2013, s. 401 ; Merriam, 2014, s. 
220). I den kvalitativa forskningen strävar forskaren efter att beskriva och förklara 
världen utifrån hur de som lever i den ser på den (Merriam, 2014, s. 220). Vidare 
skriver författaren att det väsentliga med den kvalitativa forskningen och dess studier 
inte är huruvida studien kan replikeras eller inte, utan huruvida resultaten 
överensstämmer med den empiri forskaren samlat in. Merriam (2014, s. 222) menar 
att eftersom kvalitativa studier inte kan återskapas på identiskt sätt då människor är 
olika och ser olika på världen kommer en liknande studie heller inte generera samma 
resultat. Däremot skriver författaren att det inte behöver innebära att studiens 
reliabilitet är låg. Författaren förklarar att samma insamlade data kan tolkas olika, 
men om studiens resultat verkar stämma överens med det material forskaren samlat in 
kan studien också anses vara trovärdig tills annan studie bevisat motsatsen. Något 
Saunders et al. (2012, s. 381) vidare anser kan ha en påverkan på studiens reliabilitet 
är hur forskaren påverkar de intervjuer som sker. Författarna menar att reliabiliteten 
av en studie kan komma att ifrågasättas om forskaren försökt att påverka 
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respondenternas svar genom att ställa frågor i olika tonlägen eller på annat sätt försökt 
rikta respondentens svar i någon riktning. Det är enligt författarna inte ovanligt att 
forskaren ovetande ställer hela frågor eller enstaka ord med en annorlunda betoning 
på rösten.  
	
För att undvika att detta skedde under våra intervjuer gick vi efter varje avslutad 
intervju igenom tillvägagångssättet och eftersom vi utgick från att en person ställde 
alla frågor under intervjun fick den andra personen berätta hur han upplevt att 
frågorna ställts. Efter två intervjuer lyssnade vi tillsammans på det inspelade 
materialet för att kunna upptäcka om det var något ord eller annat vi uttalat 
annorlunda. Vi kunde då höra att vi under två-tre frågor pratade långsammare än 
under övriga intervjun och tog detta till oss för undvika detta vid kommande 
intervjuer. Det kan ha inneburit en påverkan för de resultat studien kommit fram till, 
dock tror vi inte att så är fallet eftersom det upptäcktes tidigt i undersökningen. Vi 
försökte säkerställa att de frågor vi ställde under resterande sex intervjuer uttalades 
med liknande tempo på rösten.  
	
Merriam	 (2014,	 s.	 222)	 skriver	 fortsättningsvis	 att	 forskaren	 kan	 kontrollera	
reliabiliteten	 i	 en	 sin	kvalitativa	 studie	genom	de	åtgärder	 forskaren	vidtar	 för	
att	 stärka	 den	 inre	 validiteten.	 Reliabiliteten	 kan	 kvalitetskontrolleras	 på	
liknande	vis	under	kvalitativ	forskning	som	den	inre	validiteten,	med	hjälp	av	att	
delge	 respondenterna	 att	 få	 ta	 del	 av	 studiens	 information	 och	 kollegial	
granskning	(Merriam,	2014,	s.	223).	De	båda	kvalitetskriterierna	reliabilitet	och	
intern	 validitet	 bedömer	 studiens	 trovärdighet	 genom	 att	 tydligt	 argumentera	
för	 att	 det	 finns	 en	 samhörighet	 mellan	 den	 teori	 forskaren	 valt	 och	 den	
verklighet	 som	 studeras.	 För	 att	 kunna	 öka	 trovärdigheten	 i	 vår	 studie	 har	 vi	
kontinuerligt	genom	arbetet	argumenterat	för	de	val	vi	gjort	och	vilken	relation	
områden	och	teorier	har	till	varandra.	
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Appendix 1 - Intervjuguide 
 
Frågor:	 	 	 	 	 Huvudtema:	 	 Teori:	
Inledande	frågor	
1.	Hur	ofta	handlar	du	matvaror?	 	 Övrig	fråga	 	 Ej	kopplad	 						
		 -	Vart	brukar	du	handla?	
	
2.	Hur	stor	andel	av	hushållsbudgeten		 Övrig	fråga	 	 Ej	kopplad	
går till mat? 
 
3. Hur många kundklubbar hos de stora Övrig fråga  Ej kopplad 
matkedjorna är du medlem i? 

- Hur länge har du varit medlem 
 i det/dem? 
- Varför gick du med i det/dem? 

 
4. Vad är viktigt för dig när du väljer butik Kundlojalitet/  Attityd/  
att handla mat i?    Kundnöjdhet  Förväntningar 
 
5. Känner du dig lojal mot någon butik Kundlojalitet  Attitydmässig 
mer än någon annan?   
	
Kundnöjdhet:	
6. Vad tycker du om den kundklubb du Kundnöjdhet  Förväntningar 
är medlem i? 
 - Vad tycker du är bra? 
 - Vad tycker du är mindre bra? 
 
7. Hade du några förväntningar på din Kundnöjdhet  Förväntningar 
kundklubb innan du blev medlem? 
 - Om ja, vilka då? 
 - Hur tycker du att kundklubben  
 motsvarade dina förväntningar efter 
 du blivit medlem? 
 
8. Vad tycker du om de produkter och Kundnöjdhet  Produktutbud 
förmåner din kundklubb erbjuder idag? 
 
9. Har du någon gång fått vara med och Kundnöjdhet  Produktutbud 
påverka om vilka erbjudanden du får ta 
del av? 
 - Om ja, kan du berätta hur det gick till? 
 - Om nej, skulle du vilja kunna påverka 
  vilka erbjudanden som du kan ta del av? 
 
 
	
	
	



	
67	

Frågor:	 	 	 	 	 Huvudtema:	 	 Teori:	
 
10. Hur tycker du fungerar att ta del av Kundnöjdhet  Kvalité/Service 
kundklubbens erbjudanden och förmåner? 
 - Om det är svårt/krångligt/komplicerat, 
  vad är det som försvårar det? 
 - Om det är lättanvänt, vad är det som fungerar? 
 
11. Upplever du att de erbjudanden/  Kundnöjdhet  Kvalité 
förmåner du får idag har ett värde för dig 
Ex: erbjudanden du vill ha eller inte vill ha... 
 
12. Hur tycker du att du blir informerad Kundnöjdhet  Service 
om dina erbjudanden du får ta del av? 
 - Hur skulle du vilja bli informerad    
  om dina erbjudanden? 
  Exempel: annonser i butiken,  
  kommunikation av personalen,  
  mailutskick, post etc. 
 
13. Hur ser du på att medlemskap  Kundnöjdhet  Pris 
 i kundklubbar idag är gratis?  
  - Om det skulle tas ut en avgift, 
  skulle du fortfarande  
  vara medlem?  
  - Om ja, varför? 
 - Om nej, varför inte? 
	
Lojalitetsprogram:	
14. Vad är viktigt för dig att kundklubbar Lojalitetsprogram U/H/S 
ska erbjuda?        förmåner 
 
15. Händer det eller har det hänt att du Lojalitetsprogram Hedonistiska 
tagit del av erbjudanden från en kundklubb    förmåner 
som inte varit kopplade till butikens 
sortiment? (ex, resor, produkter,  
tjänster hos andra företag) 
 
16. Är det viktigt för dig att få ta del  Lojalitetsprogram Hedonistiska 
av förmåner som inte är kopplade     förmåner 
till rabatter eller andra prisreduceringar? 
(exempel: Produkttester, event, 
annan underhållning) 
 
17. Vilka erbjudanden och förmåner  Lojalitetsprogram U/H/S 
tar du del av när du handlar?   förmåner 
 - Är det något/några du själv vet om 
  att du använder mer än andra? 
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Frågor:	 	 	 	 	 Huvudtema:	 	 Teori:	
 
18. Experiment med olika   Lojalitetsprogram U/H/S 
erbjudanden/förmåner från blandade     förmåner 
lojalitetsprogram 
 
19. Är det någon eller några erbjudanden Lojalitetsprogram U/H/S 
du skulle vilja ta del mer utav?     förmåner 
 - Mindre utav? 
 - Varför den/dem här? 
 
20. Finns de någon annan generell   Lojalitetsprogram U/H/S 
ändring du skulle vilja se när det     förmåner 
kommer till kundklubbens utformning? 
(ex: erbjudande, funktioner, utformning) 
 
21. Varför tror du butiker använder  Lojalitetsprogram/ Ej kopplad  
sig av kundklubbar?    Kundlojalitet   
	
Kundlojalitet	
22. Spelar ditt medlemskap i kundklubben Kundlojalitet  Attityd/ 
någon roll när du väljer vilken butik du     Beteende 
handlar hos? 
 - Om ja, vad för roll? 
  - Om nej, vad spelar roll?  
 
23. Händer det eller har det hänt att du Kundlojalitet  Attityd 
rekommenderar andra (familj, vänner) om en 
kundklubbs erbjudanden? 
  - Om ja, vilken/vilka erbjudanden är 
  det du isåfall du brukar rekommendera? 
   - Om nej, vad skulle få dig att rekommendera? 
 
24. Vad får dig att återkomma till en butik? Kundlojalitet  Attityd/ 
         Beteende 
 
25. Om din kundklubb skulle erbjuda dig Kundlojalitet  Attityd/ 
mer utav de förmåner du brukar ta del    Beteende 
av, vad tror du det skulle innebära för dig? 
 
26. Spelar det någon roll för dig  
att du känner förtroende för det företag Kundlojalitet  Attityd 
där du är medlem?   
  - Om ja, vad spelar det för roll? 
  - Om nej, varför inte? 
 
27. Om du fick vara med och påverka Kundlojalitet  Attityd/  
erbjudanden och förmåner i din      Beteende 
kundklubb, vad tror du det skulle innebära för dig? 
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Frågor:	 	 	 	 	 Huvudtema:	 	 Teori:	
	
Avslutande	frågor:	
28. Är det något du vill tillägga?  Övrig fråga  Ej kopplad 
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Appendix 2 – Utfall experiment 
	
Experiment singelhushåll   
Erbjudanden Lena Magdalena Anna Niklas 

Medlemsrabatter på utvalda produkter 2 3 1 2 

Ta del av erbjudanden inom underhållning, resor och 
andra evenemang hos partners   

6 9 9 4 

Använd dina insamlade poäng för att handla hos våra 
partners 

4 8 6 7 

Få värdecheckar baserade på dina inköp 1 1 2 3 

Storköpsrabatt! 10 % på ett köp över 500kr 3 7 5 1 

Smakprov på ny produkt, hämta ut ditt kostnadsfria 
smakprov idag! Medtag denna kupong 

5 4 4 9 

Skänk insamlade poäng till en 
välgörenhetsorganisation 

9 5 8 6 

Få recept baserat på vad du brukar handla 7 2 7 8 

Uppgradera ditt medlemskapskort till guld och ta del 
av ännu fler erbjudanden 

8 6 3 5 

 
Experiment familjehushåll 

Erbjudanden Sofie Gustav Peter Oskar 

Medlemsrabatter på utvalda produkter 3 9 3 3 

Ta del av erbjudanden inom underhållning, resor och 
andra evenemang hos partners   

4 1 8 9 

Använd dina insamlade poäng för att handla hos våra 
partners 

5 2 5 6 

Få värdecheckar baserade på dina inköp 2 6 1 2 

Storköpsrabatt! 10 % på ett köp över 500kr 1 5 2 1 

Smakprov på ny produkt, hämta ut ditt kostnadsfria 
smakprov idag! Medtag denna kupong 

8 3 6 5 

Skänk insamlade poäng till en välgörenhetsorganisation 6 8 7 4 

Få recept baserat på vad du brukar handla 9 7 9 8 

Uppgradera ditt medlemskapskort till guld och ta del av 
ännu fler erbjudanden 

7 4 4 7 

	


