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Sammanfattning 
Bakgrund 
Medlemskort är ett väl utbrett marknadsföringsverktyg som frekvent tillämpas på marknader runt 
om hela världen. Detta marknadsföringsverktyg är en produkt av de lojalitetsklubbar som i början 
av 1920-talet började utvecklas för att skapa bättre relationer mellan konsumenter och företag. I 
dag har en debatt bland forskare uppstått där medlemskortets betydelse och användningsområden 
har börjat debatterats. Vissa anser att medlemskort inte alls är så pass lojalitets skapande och 
relationsbyggande som tidigare ansett, utan att de idag endast existerar för att skapa kunskap och 
inhämta information om företagens kunder. 
 
Tillämpningen av medlemskort har fått en sådan utbredning att de idag används mot allt yngre och 
yngre konsumenter. I denna studie skall vi därför undersöka medlemskortets utsträckning hos 
gymnasieelever och se hur denna målgrupp förhåller sig till detta marknadsföringsverktyg. 
Genom att besvara och klargöra för följande frågeställningar och syfte. 
 
Frågeställningar 

• I vilken utsträckning ägs medlemskort av unga konsumenter? 
  

• Leder medlemskapet till ökad konsumtion och företagslojalitet?  
 

• Vilket konsumentbeteende återfinns hos den unga konsumenten med medlemskort?  
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att klargöra och beskriva i vilken utsträckning konsumenter i åldern 
16-19 år använder sig av medlemskort och hur denna kundgrupps konsumentmönster föreligger. 
Därtill vill vi även klargöra om medlemskort leder till ökad konsumtion och företagslojalitet hos 
dessa unga konsumenter. 
 
Arbetsmetod och resultat 
Detta är en kvantitativ fallstudie för Östra gymnasiet som bygger på ett deduktivt angreppssätt. Vi 
har utifrån en enkätundersökning på 108 respondenter samlat ihop empirisk data om målgruppens 
förhållande till medlemskort och deras konsumentbeteende. Dessa data har därefter vägts mot en 
teoretisk referensram som utgjorts av relevanta teorier rörande lojalitet, relationsmarknadsföring, 
konsumentbeteende och lojalitetsklubbar. 
 
Resultatet av studien visar att medlemskort ur ett konsumentperspektiv är väl utbrett hos 
gymnasieelever och att medlemskort tillämpas av denna målgrupp i största utsträckning för att 
erhålla bättre pris och bättre erbjudanden. Därigenom är medlemskort inte direkt 
lojalitetsskapande för denna målgrupp. 
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för det problemområde och problembakgrund som styrt 
uppsatsens val av problemformulering och syfte. Detta för att läsaren ska kunna skapa en 
uppfattning om studiens relevans och vad som ska genomföras. Avslutningsvis redogör vi för 
uppsatsens avgränsningar.  
_____________________________________________________________________________ 

1.1 Problembakgrund 
Synen på marknadsföring har över tid förändrats. Den historiskt starka aspekten av att 
marknadsföring är en metod framtaget för att genererar höga försäljningssiffror har mer och mer 
frånskjutits. Marknadsföring skall istället betraktas som ett medel för att tillfredsställa 
konsumenters behov. Den världskända marknadsföringsexperten Philip Kotler beskriver 
marknadsföring som en socialt styrande process där individer och grupper får sina behov och 
önskningar uppfyllda genom utbyte av värde sinsemellan. Problematiken föreligger dock i att 
kunna utföra denna transaktion mer effektivt och med större lönsamhet än någon annan part.1 
Marknadsföring leder oss såvida in på ämnet konkurrens.  
 
Konkurrens finns på alla marknader i samhället. Ett område som flitigt debatterats är företags 
olika sätt att marknadsföra sig. För företagen finns det en mängd olika marknadsföringsverktyg 
för att verka inom den aktuella marknaden. Tre huvudverktyg framställt av den amerikanska 
ekonomen Michael Porter som är en av världens främsta experter på konkurrens. De tre 
huvudskaliga marknadsföringsverktygen är kostnadsöverlägsenhet, differentiering eller att hitta 
en nisch för att skapa lönsamhet i ett företag.2 Olika företag riktar sig mot olika kundsegment, 
detta medför att företagen måste använda sig av lämpliga konkurrensverktyg för att nå ut till 
önskade målgrupper och kundsegment. Alla målgrupper har varierande behov, önskemål och 
värderingar. Därför krävs även av företagen att de skapar individuella strategier beroende på 
önskad målgrupp. I beslutsprocessen för att segmentera sig mot den strategiskt mest lönsamma 
kundgrupp återfinner vi två grundläggande modeller. Första modellen är att fokusera på redan 
befintliga kunder. Denna modell grundar sig i 80/20 antagandet som betyder att tjugo procent av 
kunderna står för åttio procent av handeln. Andra modellen är att söka nya kunder med potential 
för ny lönsamhet. En fokusering mot redan befintliga kunder innebär en möjlighet att göra 
småkonsumenter till storkonsumenter.3 Dock blir målet med dessa marknadsföringsverktyg 
varierande beroende på bransch, kundsegment och rådande marknadsposition. Målet kan vara att 
expandera, förstärka varumärket eller bygga kundrelationer. Övergripande kan sägas att alla 
dessa marknadsföringsmål är delmål för att skapa lönsamhet.4 

                                                 
1 Kotler, P. et al. (2005), “Principles of Marketing”, Pearson education limited, Fourth European Edition, s.6, 85. 
2 Lundqvist, O., Albertsson, S. (1997) “Marknadsföring”, Stockholm: Bonnier utbildning, första upplaga, s. 82  
3 Butscher, S., (2000), ”Kundklubbar och lojalitetsprogram”, Malmö: Liber ekonomi, första upplagan, s. 60  
4 Ibid. s.83-84, 99. 
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En långsiktig potentiell kundgrupp i vår mening är tonåringar. Mer specifikt tonåringar som är på 
brinken till att bli vuxna. Denna målgrupp förfogar över relativt små tillgångar och därigenom 
besitter de även en relativt liten köpkraft. Men denna grupp har dock en potential att i framtiden 
skapa nya och långa relationer till företag. Då det visats av forskning att dessa tonåringar 
förfogar över avancerad och aktiva beslutsfärdigheter vid val av konsumtion och att de är i en 
personlig process av att skapa sig en identitet.5 
 
Ett marknadsföringsverktyg som frekvent används på marknaden mellan företag och 
slutkonsumenter är så kallade medlemskort. Tillgången till olika medlemskort är varierande. 
Men möjligheten till dessa finns nästan alltid för privata konsumenter vid vardagshandel oavsett 
om det är inom matvaruhandeln, klädhandel eller diverse övrig detaljhandel. När medlemskort 
först introducerads i början av 1990-talet var det främst bank och flygbolag som använde sig av 
dessa metoder i syfte att skapa lojala kunder och öka företagens lönsamhet.6 Detta 
marknadsföringsverktyg blev tidigt populärt och började utbrett användas av stora delar inom 
handelssektorn.7 I dagsläget kan vi säga att marknaden har översvämmats av olika former av 
lojalitetsprogram och medlemskort. Frågan vi kan ställa oss är vilka motiv som företagen har vid 
implementeringen av medlemskort i dagsläget. Detta då aktuell forskning har visat att 
medlemskort inte direkt ökar lönsamheten eller kundlojaliteten i företagen. Detta eftersom att 
medlemskort i stor utsträckning skaffas av redan lojala och lönsamma konsumenter.8         
 
Dessa medlemskort som i början av 1990-talat blommade fram är idag laddade med olika 
förmåner och erbjudanden beroende på företagens mål vid tillämpa av olika 
marknadsföringsstrategier. Ett centralt syfte i dagens användning av medlemskorten är att samla 
in information om företagets kundstock. Detta för att kunna utveckla en kundspecifik 
marknadsföring. Denna form av  marknadsföring med hjälp av medlemskort har enligt forskare 
kallat skiftet från makro marknadsföring till mikro marknadsföring9.    
 
 
När medlemskort blivit så vanligt och socialt accepterat i samhället är det av stor vikt att 
konsumenten och företagen har ett mer kritiskt förhållningssätt till vad dem som medpart själv 
bidrar med när de ingår sådant medlemskap. Konsumenterna får inte glömma bort att 

                                                 
5Granti, I., (2004), “Communicating with Yung People Through the Eyes of Marketing Practitioners”, Journal of 
Marketing Management, Vol. 20, pp. 591-606, s. 592-593 
6 Cortiñas, M. et al., (2008), “The use of loyalty-cards databases: differences in regular price and discount sensitivity 
in the brand choice decision between card and no-card holder”, journal of retailing and consumer services, Vol. 15, 
issue 1, pp. 52-62, s.52  
7 Handelns utvecklingsråd, (2008), ”kundkortets användning – möjligheter och begränsningar”., 2008:1, pp.1-2,  s.1 
8 Ibid. s.1 
9 Bellini, S., Ziliani, C., (2004), “Retail micro-marketing strategies and competition”, Retail, distribution and 
consumer research, Vol.14, no 1, pp. 7-18, s.7  
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medlemskort är ett marknadsföringsverktyg för att undersöka och påverka deras köpbeteende. 
Fortsättningsvis kan sägas att konsumentens val att ingå ett medlemskap bundet till ett 
medlemskort blir en mer komplex situation än vad det i första anblick kan tyckas. Kanske 
speciellt komplex blir situationen för ungdomar, då denna målgrupp är mottagare för en stor 
mängd marknadsföring genom en variation av kommunikationskanaler. Detta leder oss vidare till 
vår problemformulering.  
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1.2 Problemformulering 
 
I vilken utsträckning ägs medlemskort av unga konsumenter? 
  

- Leder medlemskapet till ökad konsumtion och företagslojalitet?  
- Vilket konsumentbeteende återfinns hos den unga konsumenten med medlemskort?  

 
1.3 Syfte 
Studiens syfte är uppdelat i ett huvud- och delsyfte. Där vi valt att primärt presentera huvudsyftet 
då detta är kärnan till studiens uppkomst och inriktning. 
 

1.3.1 Huvudsyfte 
Syftet med denna studie är att klargöra och beskriva i vilken utsträckning konsumenter i åldern 
16-19år äger medlemskort och hur denna kundgrupps konsumentmönster föreligger. Därtill vill 
vi även klargöra om medlemskort leder till ökad konsumtion och företagslojalitet hos dessa unga 
konsumenter. 
 

1.3.2 Delsyfte 
Delsyftet är att skapa objektiv och konkret fakta inför medlemskorts effekt på kundsegmentet 
ungdomar mellan 16 till 19år. Därmed strävar vi efter att skapa en bredare förståelse både hos 
oss författare och till er läsare inför ämnet medlemskort.  
 

1.4 Avgränsningar  
Vi har i vårt arbete valt att avgränsa oss till medlemskortsinnehavare som är av åldern 16 till 
19år och studerar på Östra gymnasiet i Umeå kommun. Anledningen till vår avgränsning är att vi 
finner 16-19 åringar som en intressant målgrupp att undersöka, då de i stor utsträckning studerar 
på gymnasium och på grund av detta har en begränsad inkomst men ändå är en attraktiv 
målgrupp som konsumenter inom detaljhandeln. Vi avgränsade oss till Östra gymnasiet på grund 
av att denna kommunala skola kan betraktas som stor och representativ.
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2. Utgångspunkter 
I detta kapitel behandlas den teoretiska metoden som använts för att strukturera och selektera 
studiens kontext. Här framför även vi forskare vår förförståelse och motivation för ämnesvalet. 
Kapitlet avslutas med en granskande översikt av litteraturvalet. 
______________________________________________________________________________ 

 
2.1 Ämnesval 
Båda uppsatsskrivare till detta arbete har en ekonomisk inriktning mot marknadsföring. 
Därigenom blev första delen av processen, ämnesvalet lätt, då vi båda var intresserade av 
marknadsföring. Men att därefter fortsätta processen och hitta en inriktning på uppsatsen krävde 
mer eftertänksamhet och en öppen dialog mellan oss båda författare. Att vi till slut bestämde oss 
för att undersöka marknadsföringsverktyget medlemskort berodde på att medlemskort i vår egen 
mening är ett utbrett vedertaget marknadsföringsverktyg. Vilket kan användas i flera olika 
modeller men oftast i samma syfte, att skapa och förstärka kundrelationer för att därigenom 
förstärka sitt företag. Där såg vi ett antal oklarheter och frågetecken om vilka 
medlemskortsmodeller som fungerar samt vilka som använder dessa. Därigenom fick vi således 
ett vidare intresse för att undersöka och fördjupa oss i vilka effekter och påverkningar de olika 
utformningarna av medlemskort har på konsumenter och då främst unga konsumenter. 
Ämnesvalet styrks också av anledningen att målgrupp historiskt sett mottagit relativt lite 
forskning. Men allt eftersom marknadsföringen blivit mer långsiktig och denna kundgrupps 
betydelse har börjat belysas mer och mer. Därför har även intresset för forskning på dessa unga 
konsumenter ökat. Vilket också vidare motiverar syftet med denna studie. 
 
Sammanfattande kan följaktligen sägas att vårt val av ämne utföll i att undersöka effekter och 
påverkningar marknadsföringsverktyget medlemskort har på en specifik konsumentgrupp. Detta 
utifrån ett eget personligt intresse för marknadsföring och ett intresse i att kunna förtydliga och 
beskriva marknadsföringsverktyget medlemskort.  
 

2.2 Förförståelse 
I detta stycke ska vi presentera den relevanta kunskap vi som forskare besitter och vilka tidigare 
erfarenheter vi råder över. Våra erfarenheter och föreställningar inför studien kan sägas vara ett 
resultat av den miljö och bakgrund vi forskare växt upp och verkat i sedan tidigare.10 Då tidigare 
erfarenheter och kunskap kommer vara ledande för vilka forskningsstrategier som vi senare i 
studien utvecklar och tillämpar.11 
 

                                                 
10 Johansson Lindfors, M-B., (1993), ”Att utveckla kunskap”, Lund: Studentlitteratur, Första upplagan, s. 25-26 
11 Ibid., s. 76 
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Vår förförståelse består av att vi båda forskare går en fyraårig utbildning inriktad mot ekonomi 
och företagande där vi nu för ett halvt år sedan valde en inriktning mot marknadsföring. Detta 
betyder att marknadsföring som fördjupningsområde fortfarande är ganska färskt hos oss båda, 
men att vi besitter en grundläggande kunskap om ämnet marknadsföring och ekonomi. De 
fördjupningskursen i marknadsföring vi tidigare läst är Service Marketing and Marketing Ethics 
C 15p vid handelshögskolan USBE på Umeå Universitet som avslutades våren 2009. Vilka tar 
upp relevant kunskap om marknadsföringens ökade betydelse i service branscher och hur vi 
skapar en företagsetisk marknadsföring. Kunskapen från denna kurs anser vi direkt 
tillämpningsbar till uppsatsens problemformulering och den har givit oss en stor del av vår 
förförståelse. Dock kan medges att vi i början av uppsatsen har begränsade kunskaper i 
sakområdet medlemskort. Då vi endast berört ämnet ytligt i kursen Service Marketing and 
Marketing Ethics C och sen vi tidigare i utbildningen fokuserat på mer grundläggande teorier 
rörande marknadsföring. 
 
Den mest specifika förförståelse vi fått av sakämnet medlemskort förvärvde vi innan 
uppsatsskrivandet påbörjades i processen av att välja uppsatsämne. Detta då vi genom sökningar 
i databasen Bussiness Source Premier(EBSCO) och ”googlande” hittat artiklar rörande 
marknadsföringsverktyget medlemskort. Utöver detta kan tilläggas att vi författare också är 
konsumenter som i stor utsträckning nyttjar medlemskort själva. 
 
I vilken grad vår förförståelse kommer påverka forskningens vinkling och resultat är således 
fortfarande ovis och svårt att på förhand förutspå. Men förmodligen kommer uppsatsens kontext 
att påverkas av mer än bara vår tidigare utbildning och rådande kunskap.  Antagligen kommer 
mer svårbestämda och explicita variabler som intressen och tillgång på information vara mer 
avgörande för studiens kontext än förförståelsen. 
 

2.3 Kunskapssyn 
Frågeställningar inom kunskapssynen handlar om vilken kunskap som inom valt ämnesområde 
kan ses som tillfredsställande kunskap.12 Enligt Bryman och Bell finns det två tydligt särpräglade 
kunskapssyner. Dessa kunskaps teoretiska synsätt kallas positivism och hermeneutik. Den 
positivistiska kunskapssynen grundar sig i att tillämpa naturvetenskapens metoder på studier av 
den sociala verkligheten. Detta innefattar att verkligheten beskrivs och förklaras från ett objektivt 
perspektiv. Endast företeelser som är möjliga att observera kan anses som giltig kunskap. Dessa 
företeelser skall också hållas helt fria från mänskliga värderingar eftersom det är fakta som styr 
forskarens arbete. Den hermeneutiska kunskapssynen inriktas åt att tolka och förmedla den 
subjektiva uppfattningen av verkligheten samt förstå ett fenomens mening och inte bara dess 
praktiska funktion.13  

                                                 
12 Bryman, A., Bell, E. (2005), ”företagsekonomiska forskningsmetoder”, Malmö: Liber Ekonomi, första upplagan, 
s 27-29. 
13 Johansson Lindfors, M-B. (1993), s. 36 
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Utifrån vår undersökning vad gällande nyttjandet av medlemskort hos unga konsumenter anser vi 
att en positivistisk kunskapssyn är att föredra, då vår forskningsteknik i huvudsak riktar sig mot 
att undersöka mätbara variabler förknippade till den faktiska verkligheten. Detta för att vi är 
intresserade av att mäta den vetenskapliga verkligheten och insamla statistisk data fri från 
behovet av hermeneutiska värderingar och tolkningar. 
 

2.4 Angreppssätt 
De angreppssätt studien har avgör metoden eller forskningsdesignen för att närma sig den 
empiriska verkligheten.14 Alltså kommer vi genom att redogöra för angreppssättet visa i vilken 
design studien har genomförts i syfte att öka dess reliabilitet.  
 
Det finns huvudsakliga två angreppssätt för en empirisk studie som denna. Det ena 
angreppssättet är deduktion som innebär att vi utgår från redan befintliga teorier och 
referensramar för att därifrån fastställa upphovet till eller deducera forskningshypoteser som i en 
empirisk studie prövas.15 Det andra angreppssättet är induktion, vilket enkelt betyder att vi från 
observationer och forskning skapar och utvecklar nya teorier från studiens resultat.16 
 
För denna studie har vi valt att från en existerande teoretisk referensram observera och utforma 
en empirisk ansats där vi ser hur forskningen tillämpar sig på verkligheten. Alltså har vi ett 
deduktivt angreppssätt. Detta som följd av att vi med den positivistiska kunskapssynen ämnar att 
observera och beskriva förhållandet av medlemskort till unga konsumenter utifrån verkligheten 
och i förhållande till befintliga teorier. Därefter vill vi skapa en empirisk ansats och lägga 
grunden för studiens analytiska sektion. 
 

2.5 Undersökningsdesign 
Vid val av undersökningsdesign finns det två centrala frågor för utformningen av design och 
metod som bör tillämpas i studien. Det första är vilken teknik som tillämpar sig för insamling av 
data? Det andra är vilken problematik som föreligger för ramen av undersökningsmetod?17  
 
Utifrån att besvara dessa frågor skapars antingen en kvalitativ eller en kvantitativ 
undersökningsdesign. En kvalitativ metod lämpar sig bäst till explorativa problemställningar där 
vi söker nyanserad data för att kunna belysa problematiken på djupet och undersöka på förhand 
okända aspekter.18 Den kvantitativa metoden lämpar sig bäst för extensiv forskning där vi söker 

                                                 
14 Johansson Lindfors, M-B., (1993), s. 54 
15 Bryman, A., Bell, E. (2005) s. 23 
16 Ibid. s. 25 
17 Ibid. s. 47 
18 Jacobsen, D-I., (2002), ”Vad, hur och varför – Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen”, Lund: Studentlitteratur, första upplaga, s. 56 



Utgångspunkter 

 

8 
 

omfånget, frekvensen eller utsträckningen av ett fenomen. Vi vill alltså med en kvantitativ 
forskning gå på bredden och undersöka ett stort antal. Konträrt den kvalitativa där enkelt sagt 
forskningen görs på djupet.19  
 
Denna studie består av att undersöka utsträckningen och fastställa hur verkligheten ser ut för 
tillämpningen av medlemskort hos unga konsumenter. Alltså kommer denna forskning bygga på 
en kvantitativ forskningsdesign, där vi strävar efter att undersöka fenomenet medlemskort på 
bredden med ett omfång stort nog för att ge studien relevans och trovärdighet. 
 
Praktiskt innebär studiens kvantitativa forskningsdesign att vi kommer tillämpa en 
enkätundersökning bestående av mätbara och observerbara frågeställningar. För att samla in 
data/statistik i relation med studiens syfte, som därefter begagnas i ett deduktivt maner. 
 

2.6 Perspektiv 
Vi kommer i denna studie utgå från hur unga konsumenter förhåller sig till fenomenet 
medlemskort. Vi kommer därigenom huvudsakligen skriva uppsatsen med ett 
konsumentperspektiv. Detta av två avgörande anledningar. Det första för att vi anser det 
nödvändigt för att korrekt kunna presentera lämpliga resultat till studiens frågeställningar. Det 
andra för att det är konsumentperspektivet vi upplever som mest intressant och det är 
konsumentperspektivet vi vill studera.  
 
Ett renodlat konsumentperspektiv kan dock innebär vissa komplikationer då majoriteten av den 
tidigare forskning som skall utgöra vår teoretiska referensram utgår från ett företagsperspektiv. 
Detta då teorier rörande medlemskort diskuteras utifrån hur företag kan tillämpa medlemskort för 
att skapa värde. Därigenom belyser inte majoriteten av teorierna ämnet med den aspekt som vi 
huvudsakligen intresserat oss för. Vilken är hur konsumenternas förhåller sig mot 
marknadsföringsstrategin medlemskort. Teorierna som har ett företagsperspektiv anser vi ändå 
vara tillämpningsbara då de kan ses omvänt i ett konsumentperspektiv, där företagens agerande 
leder fram till ett konsumentbeteende. Därmed blir både ett företags och konsumentperspektiv 
relevant för studiens resultat. 

2.7 Sekundärkällor 
I detta stycke skall vi redogöra för det tillvägagångssätt vi författare tillämpar vid insamling av 
data från tidigare författare och arbeten som kan relateras till denna studie. 
 
Ett av de första stegen efter avgränsningen av en studies problemställning är att se till vilken 
tidigare forskning som finns inom ämnet och ta del av forskningen. Vi bör med andra ord låna av 
existerande forskning. Att låna av andra ska inte heller ses som stöld utan som att skapa ett 

                                                 
19 Jacobsen, D-I., (2002), s. 57 
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samspel mellan egen forskning och andras forskning. Detta bör istället ses som ett av det mest 
effektiva och produktiva sätten för att åstadkomma nyrön. Viktigt är dock att utöva korrekt 
referering och tydligt visar på vad andra forskare sagt och vad författaren själv säger.20   

 
2.7.1 Sökning 
Att söka information och finna tidigare forskning som kan relateras till studien har 
huvudsakligen gjorts på två sätt, men med samma utgångspunkt. Denna utgångspunkt är att finna 
relevant forskning som kan kopplas och användas för kreationen av denna fallstudie. Det första 
tillvägagångssättet för att finna tidigare forskning var via databasen BUSINESS SOURCE 
PREMIER (EBSCO) som vi fått tillgång till via Umeå Universitet intranät. Den andra källan för 
sökning av tidigare forskning var genom Umeås Universitetsbibliotek, där vi både sökt böcker 
rörande större marknadsföringsteorier och böcker mer specificerade och inriktade mot sakämnet 
konsumentbeteende och medlemsklubbar. Vi ville vid sökningen av artiklar och böcker skapa en 
variation från flera författare och studier för att skapa ett flerdimensionellt arbete, där vi erhåller 
olika synsätt och ståndpunkter inför den forskning som kommer att genomföras i denna studie.   

 
2.7.2 Val av teorier 
Begreppet teorier är omfattande använt som en term för att beskriva tidigare forskning som har 
observerat och presenterat existerande regelbundenheter. Dock görs skillnad på teori och teori, 
där forskare benämner teorier som innefattar omfattande och generella resultat med en hög 
abstraktionsnivå som ”grand theories”. Dessa kan dock bli svåra att direkt koppla till 
verkligheten på grund av de tre tidigare nämnda egenskaperna. Istället kan ofta så kallade 
”theories of middle range” användas vilka benämns som teorier av strukturfunktionalism, 
symbolisk interaktionism, kritisk teori, poststrukturalism och struktureringsteorier. Dessa teorier 
på mellannivå har därför i högre grad mer verklighetsapplicerbara resultat och står därför mycket 
oftare i fokus för en koppling till den praktiska verkligheten. De mer abstrakta omfattande 
teorierna används som riktlinjer i utformningen av studiens vinkel.21  
 
En liknande modell tänker vi författare även tillämpa då vi börjar med att leta fram riktlinjer från 
mer omfattande marknadsföringsteorier som i sin tur skall forma och kopplas till studiens vinkel 
och vilka teorier på mellannivå som kommer att vara i fokus för studien. Mer konkret kan sägas 
att vi från de stora teorierna studerar forskning inom olika typer av marknadsföringsmodeller, 
relationsmarknadsföring, lojalitetslära och konsumentbeteende. För att i ett senare stadium 
fokusera på teorier på mellannivå, rörande medlemsklubbar, medlemskort, ungas 
konsumentbeteende och kundvärde. För att studien skall bli mer anpassningsbar till verkligheten 
och med andra ord att ge studien en ekologisk validitet.22 

 
                                                 
20 Jacobsen, D-I., (2002), s.84 
21 Bryman, A., Bell, E. (2005), s. 19 
22 Ibid. s.49-50 
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2.7.3 Källkritik 
Anledningen till att använda sig av existerande forskning utöver det tidigare nämnda påståendet 
från Dag-Ivar Jacobsen, 2002, är att en variation mellan egen och andras forskning är ett av det 
mest produktiva och effektiva sätten att skapa ny data. Detta på grund av faktorerna att, det leder 
till sparande av tid och pengar, ökar möjligheten till data av hög kvalitet samt utökar möjligheter 
till mer utbredda analyser när man har fler perspektiv än sitt eget. Dock innebär användningen av 
sekundärkällor viss problematik. Denna problematik förankras i användningen av sekundärkällor 
och kan innebära att det saknas bekantskap inför studerat material. Insamlad data kan även var 
mycket komplex och svårtydd då vi saknar direkt kontroll över sekundärkällans kvalitet. Den kan 
utöver detta även vara konstruerad med eller utan extra vital nyckelvariabler vilket minskar 
tillämpningsbarheten och kopplingen till sin egen studie.23      
 
Vi ska nu kritiskt granska det system, tillvägagångssätt och vårt förhållningssätt inför 
användningen av sekundärkällor i denna studie. 
 
Vid processen av att välja vilket datamaterial som skulle utgöra studiens teoretiska referensram, 
kommer mycket vikt att läggas i att endast tillämpa trovärdiga källor. Detta oavsett om teorin 
härstammar från en bok, en vetenskaplig artikel eller från någon övrig rapport. Viktigt för oss är 
att se vem som publicerat informationen för att kunna bedöma dess trovärdighet och för att se till 
vilken grad forskningen är applicerbar till denna studie. Detta speciellt vid tillämpningen av 
internetkällor då trovärdigheten från dessa kan vara av stor variation. Vi skall även försöka 
sortera ut och förhålla oss till teorier som vi har viss förförståelse och tidigare kunskap inför 
utifrån tidigare universitetsutbildning. Detta genom att endast använda teorier och kunskap som 
är möjligt att relatera till vår marknadsföringsekonomiska utbildning och därigenom möjliggöra 
tillämpningen av mer annars komplexa och svårtydda teorier. Detta kriterium blir således ganska 
banalt då den kunskap vi söker redan är inom ämnet marknadsföring och därigenom tämligen 
självklart. Alla sekundärkällor skall även vara möjliga att relatera till studien. Det sista kriteriet 
vi har inför valet av sekundärkällor är att de skall analyseras på ett sådant objektivt sätt som 
möjligt. Detta i enlighet med vår positivistiska kunskapssyn. 
 

                                                 
23 Bryman, A., Bell, E. (2005), s.231-239 
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3. Teori 
I detta kapitel kommer vi att presentera teorier förknippat med marknadsföring för att ge läsaren 
en djupare och mer ingående förståelse över vad vi som författare vill belysa. Vi inleder kapitlet 
med bredare teorier inom marknadsföring för att senare presentera teorier mer inriktat mot 
uppsatsens ämne. Teorierna i detta kapitel kommer att ligga till grund för studiens empiri,  
analys och slutsatser.    
______________________________________________________________________________ 

3.1 Relationsmarknadsföring  
I studiens problembakgrund argumenterade vi för att medlemskort är förknippat med en inverkan 
på relationen mellan konsument och företag. Vi skall därför primärt presentera teorier rörande 
relationsmarknadsföring.  
 
På senare tid har samhället och marknaden blivit mer och mer individualiserat. Detta ställer 
högre och högre krav på företag när det kommer till att attrahera kunder. Detta är en övergång 
från de tidigare transaktionsorienterade marknadsföringsstrategierna, där företag lade stort fokus 
på att hela tiden skaffa nya kunder samt att mäta framgång i form av marknadsandelar och 
använda den kortsiktiga måttstocken när det kom till att visa vad som presterats.24 Det nya 
synsättet inom marknadsföring syftar mer till att försöka implementera kunden som en del av 
företaget. Detta synsätt har mer vedertaget börjat kallas relationsmarknadsföring. Personen som 
myntade detta uttryck hette Leonard Berry. När Berry beskriver relationsmarknadsföring är det 
framför allt tre viktiga saker som han lyfter fram. Det första är att attrahera kunden, det andra är 
att försöka upprätthålla kundrelationer och det tredje är att främja kundrelationer. Berrys tanke är 
att företag måste fokusera lika mycket på att behålla sina tidigare kunder som att fokusera på att 
erhålla nya kundrelationer.25 Relationsmarknadsföring har på senare tid växt fram till att bli en 
mer central del i företagens marknadsstrategi. Detta kan bero på den ökade konkurrensen både 
nationellt och internationellt, samt att ny teknologi öppnat dörrarna för konsumenters 
valmöjligheter.  
 
Företag som verkar på en konkurrerande marknad bör sträva efter målet att skaffa nya kunder 
samt att behålla  redan existerande kunder. När företaget och kunden genomfört en transaktion är 
relationerna mellan parterna väldigt viktiga eftersom det kan vara av stor betydelse vid ett 
potentiellt återköp. Här visar det sig att företag måste sträva efter att skapa goda relationer med 
kunderna för att bibehålla verksamheten samt för att fortsättningsvis vara konkurrenskraftiga. 
Men kundrelationer är inte någonting som bara företag måste ta hänsyn till, kunden är också 
många gånger i behov av goda kundrelationer då detta kan reducera osäkerhet inför ett 
köpbeslut.26 Det kan med andra ord sägas att relationsmarknadsföring för företagen handlar om 
                                                 
24 Blomqvist, R., et al., (2004), ”Relationsmarknadsföring”, Göteborg: IHM publishing, första upplagan, s.18-19 
25 Ibid. s.20 
26 Ibid. s.27 
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att skapa goda relationer med rätt kunder för att på så vis rikta sina marknadsföringsinsatser mot 
de kunder som redan existerar samt mot nya potentiellt värdeskapande kunder. 27 

 
3.1.1 Strategi för relationsmarknadsföring  
Som tidigare belyst är relationsmarknadsföring en central del av alla företags verksamhet. Därav 
kommer en strategi om hur företag kan uppnå detta presenteras. 
 
När företag med relationsmarknadsföring försöker öka kundlojalitet till företaget presenterar 
Blomqvist, Dahl och Haeger ett tillvägagångssätt med tre delnivåer. 
 
Första nivån: På denna nivå använder sig företag av priset som ett centralt medel för att ge 
kunden ett högre upplevt värde på produkten. Det kan innefatta att företag använder sig av 
bonusprogram där kunden får rabatter om de konsumerar över en viss nivå och på så vis sporrar 
till ökad konsumtion. Dock kan det vara svårt att behålla kunden enbart på grund av priset då det 
är lätt för konkurrenter att anpassa sig till dessa priser. 
 
Andra nivån:  Här finns även priset med som verktyg, men det huvudsakliga målet på denna 
nivå är att förena priset med en god personlig kommunikation för att skapa ett socialt band till 
kunden. Tanken bakom detta tillvägagångssätt är att inhämta information om kunden för att 
kunna bygga upp en relation där kunden känner sig utvald och speciell och på så vis kunna 
erbjuda mer skräddarsydda erbjudanden. Därmed kan företag försöka öka värdet av de relationer 
som skapats genom förtroende.  
 
Tredje nivån:  På den tredje nivån måste företaget försöka fläta samman de finansiella 
aspekterna från nivå ett med de sociala aspekterna från nivå två för att skapa ett strukturellt band. 
Det strukturella bandet är till för att skapa en form av ”look in” situation för kunden. Företaget 
vill här skapa ett värdeökande system som gör att kunden har svårt att exempelvis byta 
leverantör.    
 
Genom att arbeta med dessa nivåer kan samspelet mellan kunder och företag öka lojalitet 
gentemot varandra och på så vis skaffa sig konkurrens- och konsumentfördelar på den marknad 
företaget verkar.28 Vidare kan dessa nivåer stimulera till långsiktiga relationer samt öka värdet av 
företagets produkter och tjänster mot konsumenten. Detta leder oss därmed vidare mot teorier 
relaterat till kundvärde.    

                                                 
27 Blomqvist, R., et al. (2004), s.27 
28 Ibid. s.18-19 
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3.2 Kundvärde 
Relationsmarknadsföring som strategi grundar sig i det värdeskapande som byggs upp genom 
relationer mellan kund och företag. För att detta värdeskapande skall kunna utvecklas måste det 
vara ömsesidigt. För att ett företag skall få chansen att börja bygga upp ett kundvärde så får 
själva kundmötet en primär roll. Det är i detta skede som kunden interagerar med företaget och 
på så vis startar en utvärderingsprocess av företagets produkter, tjänster och resurser. Väl inne i 
kundmötet utvärderar kunden utifrån de förväntningar hon hade inför mötet och väger de mot det 
upplevda resultat som presterats. Detta är den så kallade kundupplevda kvaliteten. Denna 
upplevda kvalitet är beroende av vilken form av relation som kunden anser sig ha med företaget 
och kommer därefter att avgöra själva kundupplevelsen.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figur1: Hur kundvärde skapas.30  

 
Den kundupplevda relationen handlar om de tidigare utvärderade kundmöten som skapat någon 
form av relation. Detta har stor betydelse på kundupplevelsen då tidigare positiva eller negativa 
kundmöten läggs samman och skapar ett övergripande intryck av den tidigare relationen. Den 
kundupplevda relationen är oftast relativt stark, och vid en längre tids relation krävs det mer än 
ett positivt eller negativt kundmöte för att själva kundupplevelsen skall förändras. De 
gemensamma värderingarna i kundupplevelsen bildar sedan ett så kallat kundvärde. 
Kundvärdet är också styrt av vilka fördelar och uppoffringar som genereras.31 

                                                 
29 Blomqvist, R., et al., (2004), s.41 
30 Ibid s.52 
31 Ibid s.52-53 
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För kunden kan fördelar handla om en kombination av produktens fysiska fördelar, service 
fördelar som är kopplade till produkten/tjänsten och tekniska hjälp med produkten/tjänsten. 
Prisfördelar på produkten har också en stor inverkan på kunden när de sammanfattande 
fördelarna summeras. Dessa fördelar förstärker det upplevda kundvärdet.32 De uppoffringar som 
tillkommer för att kunden ska kunna ta del av fördelarna är att de måste betala pengar för att 
erhålla produkten samt att sidokostnader tillkommer för att erhålla produkten. Om inköpet 
innefattar en ny produkt eller nytt varumärke tillkommer uppoffringar inom inlärningstid samt 
anpassning till nya tjänster och service rutiner. Detta har visat sig ha stor betydelse för valet av 
produkt/tjänst.33 I denna modell visar vi hur kundens relationer med företaget kan påverka det 
kundvärde som företagen försöker skapa. De fördelar och uppoffringar som kunden sen gör vägs 
mot varandra för att avgöra vilket kundvärde konsumenten upplever.  
       
3.4 Lojalitetsprogram 
Många marknadsföringsverktyg som riktar sig mot att få kunden att göra frekventa inköp hos ett 
och samma företag innehåller ofta enbart förmåner av det ekonomiska slaget. I detta fall är 
rabatter av olika slag det mest dominerande sättet att locka kunder.34 I boken kundklubbar och 
lojalitetsprogram menar författaren Butscher att rabatter är det som minst av allt skapar lojalitet 
hos kunden gentemot företag. Detta visar att när priset är den styrande faktorn till inköp kommer 
konsumenten att välja det företag som ger förmånligast pris på produkter eller tjänster. Det är då 
samtidigt lättare för konkurrenter att kopiera och tillämpa andra företagsstrategier, och på så vis 
lättare att attrahera konkurerande företags målgrupper. För att skapa lojalitet hos konsumenten 
krävs att företag bygger relationer på känslor, förtroende och ömsesidighet istället för på rent 
ekonomiska erbjudanden.35Butscher definierar kundklubbar som:  
 

”En kundklubb är en åtminstone kommunikativ sammanslutning av personer eller 
organisationer som startas och drivs av en organisation i syfte att kunna kontakta 
medlemmarna direkt och regelbundet och erbjuda dem ett förmånspaket med ett högt 
upplevt värde, med målet att aktivera dem och öka deras lojalitet genom att skapa en 
känslomässig relation”36 

 
Företag skapar lojalitetsprogram för att stärka sina långsiktiga relationer med kunder samt för att 
öka kundens lojalitet gentemot företaget. Detta skall leda till att kunderna belönas för återköp 
hos företaget över en längre tid och på så vis skapa någon form av mervärde förutom det 

                                                 
32 Spiteri, J., & Dion, P., (2004), “Customer value, overall satisfaction, end-user loyalty, and market performance in 
detail intensive industries”, Industrial Marketing Management, Vol. 33, Issue 8, pp. 675-687, s.679 
33 Blomqvist, R., et al. (2004), s.52 
34 Butscher, S., (2000), s.9 
35 Ibid, s.9 
36 Ibid, s.28 
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mervärde som relationerna skapar. Detta är väldigt viktigt då kunder lätt kan bli missnöjd, hitta 
högre mervärde hos något annat företag eller rent utav sluta konsumera produkterna. 
 Företag måste därför försöka behålla dessa kunder trots förändringar i tycke eller smak. En 
sådan strategi för att bygga kundrelationer, stimulera användning och återköpsbeteende är 
medlemskortsprogram.37  

3.4 Medlemskort 
Medlemskortsprogrammen som idag existerar är som tidigare sagt väl utbrett inom dagens 
detaljhandel. Dessa lojalitetskort skapades i början av 90-talet för att öka kundernas engagemang 
till företagen genom att maximera den befintliga kundstockens konsumering.38 Detta skedde till 
största del i form av rabatterbjudanden eller andra liknande erbjudanden. Dagens medlemskort 
siktar mer åt att försöka skapa relationer som är baserade på interaktivitet och individualitet, 
förutsatt att konsumenterna är positivt inställda till en marknadsföringskommunikation som är 
mer personligt inriktad. Genom att förlita sig på informationen som medlemskortet genererar kan 
företagen bilda sig en uppfattning om kundernas konsumentbeteendet och utifrån det skapa 
passande erbjudanden på ett mer individuellt plan. Företagen kan på detta vis skapa en mer 
personlig service och mer personliga produkter och på så vis skapa prisfördelar till 
medlemskortsinnehavaren. Denna information leder också till att företaget kan identifiera och 
rikta sig mot både priskänsliga och ickepriskänsliga konsumenter och därmed undvika att någon 
av dessa grupper stöts bort.   På detta vis skapar medlemskort fördelar till de priskänsliga 
konsumenterna genom att belöna konsumtion samtidigt som det minimerar merkostnaderna för 
de icke priskänsliga konsumenterna.39 Genom att framhäva dessa fördelar kan företag med hjälp 
av medlemskort stimulera kumulativt köpande och samtidigt sträva efter att skapa ett stabilt 
återköpsbeteende hos konsumenterna. Enligt forskning kan medlemskort förstärka känslan av 
intelligens och stolthet över att ha vunnit något utan att behöva betala det normala priset för 
produkten eller tjänsten. Dessa fördelar kan också skapa känslan av att kunden är speciellt viktig 
för företaget och att kunden inte är en i mängden. 40  
 
Information som genereras genom användandet av medlemskort kan vara väldigt användbar hos 
företag då de exempelvis kan se vad, när och hur mycket kunden konsumerar. Denna information 
används sedan till att försöka maximera förtjänsten av pris och marknadsförings strategier mot 
olika kundsegment. Trots att dessa metoder till denna dag varit relativt utbredda tyder viss 
forskning på att denna information inte alltid är av så stort värde för företaget. Detta beror först 
och främst på att företagen måste veta om informationen som medlemskortet genererar gäller för 
hela kundkretsen eller bara för de som har medlemskort. Företaget måste också tänka på att 

                                                 
37 Meyer-Waarden L., (2008), “The influence of loyalty programme membership on customer purchase behavior”, 
European Journal of Marketing, Vol.42, Issue ½, pp.87-114,  s.89 
38 Cortiñas, M., et al., (2008),  s.53 
39 Meyer-Waarden L., (2008),  s.89 
40 Ibid, s.90 
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medlemskortsinnehavaren inte nyttjar kortet vid alla inköpstillfällen. Kunden kan till exempel 
glömma kortet hemma eller välja att inte använda det vid små inköpstillfällen.41 Vilket kan leda 
till att företagen går miste om vital information om konsumenterna. Ett annat skäl till försiktighet 
är att innehavarna av medlemskorten inte behöver representera hela företagets kundkrets. Detta 
gör att informationen inte kan generaliseras till hela kundkretsen.42 I det efterföljande avsnittet 
kommer teorier som behandlar olika kundgruppers lönsamhet att behandlas. Detta för att visa på 
hur hanteringen av kundsegment kan förändra företagets marknadsföring. 

3.5 Kundgruppers lönsamhet och företags segmentering 
En marknad består av en mängd olika konsumenter som alla har skilda attityder gentemot 
varandra. Därigenom blir det nödvändigt att företag delar upp stora heterogena grupper i olika 
segment. Detta för att effektivt kunna tillämpa en gedigen marknadsföringsstrategi, som matchar 
konsumentsegmentets preferens och attityder i största utsträckning. Dessa segment kallas 
kundgrupper.43 
 
Marknadens segmenteringsgrunder förankrar i att olika kunder har olika lönsamhet. Dessa 
lönsamhetsaspekter kan vara av både ekonomisk och social struktur. Ett traditionellt påstående är 
den så kallade 80/20 regeln. Vilken betyder att 20 procent av företagets kunder står för 80 
procent av handeln och att 80 procent av konsumenterna endast utgör 20 procent av handeln.44 
Denna syn har dock kritiseras av forskare inom marknadsföring, där det påstås att denna 
indelning är för grov och att det bör finns mer än två segment i uppdelningen av lönsamma 
kunder och alternativa teorier har uppstått. I boken ”Service Marketing” av Alan Wilson har en 
alternativ teori kring uppdelningen av lönsamhet hos kunderna expanderats från tidigare 80/20 
regeln med två nivåer av kunder till en uppdelning av fyra olika nivåer med kunder. Där de olika 
grupperna ser ut som följande. 
 

                                                 
41 Cortiñas, M., et al., (2008),  s.53 
42 Ibid, s.53 
43 Kotler, P., et al., (2005),  s.391 
44 Wilson, A., et al., (2008) “Service Marketing: Integrating customer focus across the firm” – First European 
Edition,  s.162  



 

 

Figur 2: ”The customer pyramid”45 
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nya idéer. Näst översta gruppen som benämns
lojala och köpkraftiga än platina
prisförmåner och minimerar risker genom användning av ett flertal återförsäljare. Järngruppen 
består av en bas väsentliga konsumenter företaget behöver för att kunna producera och sälja 
produkter i stora volymer. Men denna grupp är inte tillräckligt lojal eller bestående för att m
någon form av specialbehandling motsatt de två första grupperna, platina och guld. Den sista och 
minst lönsamma gruppen kallas blygruppen. Denna grupp kostar faktiskt företaget mer än det 
gynnar företaget. Genom att de kräver företagets tid och uppmär
kostar företaget mer att betjäna denna grupp än vad de tjänar på kundens möjliga konsumtion.
Problemtiken föreligger dock i att identi
av konsumenter. Vi skall därför i nästa
tidigare forskning.  
 
Mårtensons forskning har visat på att processen med att selektera rätt kundgrupp är ett beslut av 
helt avgörande innebörd för ett företags fortlevnad.
till att varumärket saknar en identitet och därigenom minimeras chansen att attrahera någon 
enskild målgrupp och således ingen målgrupp alls då alla målgrupper kan benämnas enskilda. 
Alltså, om syftet med företaget är att attrahera, utveckla 
företaget skapa en explicit bild av vilken målgrupp som bäst matchar produkten alternativt 
företaget och ger dem största lönsamhet.

                                                
45 Wilson, A., (2008),  s. 163 
46 Ibid., s. 163 
47 Mårtenson, R. (2009), ”Marknadskommunikation: kunden, varumärket, lönsamheten”,
Tredje upplaga, s. 547 
48 Ibid. s. 87-88 
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dagsläget är trogna konsumenter kommer förändras med tiden till helt skilda konsumenter med 
nya karaktärsdrag. Till exempel om målgruppen utgörs av femtonåringar måste företaget vara 
medveten om att dessa individers preferenser och karaktärsdrag kommer förändras. Därigenom 
kan en följd bli att företaget utan medvetenhet för denna tankeshargong inte finner insikt i, att de 
femtonåringar företaget i dagsläget försöker locka till sig kommer bli samma grupp som blir 
uteslutna ett par år senare.49 I nästa stycke fortsätter vi  med att presentera mer konkreta modeller 
som marknadsförare kan använda sig av för att dela upp en heterogen marknad i strävan av att 
kunna skapa dessa lönsamma målgrupper.    
 

3.5.1 Segmenteringsmodeller  
En specifik segmenteringsmodell för att dela upp konsumenterna på en heterogen marknad är att 
dela upp konsumenterna efter ålder, kön, sexualitet, familj, inkomst, yrke, utbildning, religion, 
etnicitet eller nationallitet. En segmenteringsmodell som bygger på någon av dessa variabler 
kallas en demografisk segmentering. Denna typ av målgruppssegmentering är den mest populära 
och utbredda i dagens samhälle, detta av orsaken att företagen via dessa demografiska variabler 
kan fastställa tämligen grundläggande och precisa kundbeteenden för att styra och välja 
företagets marknadsstrategi. 50 
 
En annan metod för att segmentera ut kundgrupper är att göra en psykografisk uppdelning. Detta 
innebär en uppdelning via livsstil, personlighet och självbild. Denna metod ämnar till skillnad 
från den demografiska uppdelningen att förstå och urskilja karaktärsdrag hos konsumenten för att 
därefter kunna gruppindela han/hon i en specifik målgrupp beroende på tidigare nämnda 
variabler (livsstil, personlighet och självbild).51  
 
Vi har presenterat två modeller för att segmentera och välja ut en målgrupp. Den första 
demografiska indelningen som är den i särklass mest populära, blir teoretiskt sett tämligen enkel 
att genomföra.52 Den andra modellen som bygger på en psykografisk uppdelning blir dock i 
teorin mer omfattande och kräver en djupare förståelse av konsumentens beteende och situation. 
Vi ska därför i nästa stycke presentera forskning rörande konsumentbeteende. Detta för att visa 
på vad konsumenten söker. 

                                                 
49 Meyer, P., Austin, R., (1998, April 20), “Out of the box”, Brandweek, Vol. 39, Issue 16, pp. 24, from Business 
Source Premier database, s. 24. 
50 Kotler, P., (2005), s. 400 
51 Evans, M., et al., (2008),”Konsumentbeteende”, Malmö: Liber, första upplagan, s. 137., Kotler P., (2005), s. 403 
52 Kotler P., (2005), s. 400 
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3.6 Konsumentbeteenden 
Att förstå konsumentens behov och begär är essentiellt oavsett vilken marknad företagen agerar 
inom eller vilken bransch dem är koncentrerad i.53 
 
Vid lansering av en produkt måste företaget förstå att produkten i sig själv är tämligen 
ointressant för konsumenten. Det intressanta för konsumenten är vad produkten förmedlar och 
vilka tjänster produkten kan utföra. Alltså, företagen bör i den meningen vara 
marknadsorienterade, inte produktorienterad.54 Att vara marknadsorienterad som företag betyder 
att de strävar efter att skapa det största möjliga kundvärdet utifrån att koncentrera sig på att 
endast ge produkt alternativt tjänsten de egenskaper kunden söker.55 
 
Exempel: 

”En konsument som köper en borrmaskin är inte intresserad av borren, han är 
intresserad av att göra hål”56 

 
Kundvärdet för en produkt kan i sin tur ses ur två skilda perspektiv. Det ena är vilket nyttjande 
produkten kommer generera för kunden, samt vilka kostnaden som finns för att köpa och 
konsumera produkten. Därigenom blir en marknadsorienterad företagsstrategi att ge produkterna 
hög användbarhet och nyttjandegrad samtidigt som företagen försöker sänka 
konsumtionskostnaden och inköpskostnaden för konsumenten.57 När vi i denna studie är 
intresserade av ungdomar i åldern16-19 år ska vi i nästkommande stycke fokusera och smalna av 
teorierna mot just ungdomars preferenser, beteende och betydelse.  
  

                                                 
53 Evans, M., et al., (2008), s. 13. 
54 Ibid. s. 13 
55 Lee, S., et al., (2006), “The integrated effects of market‐oriented culture and marketing strategy on firm 
performance”,  Journal of Strategic Marketing, Vol. 14, Issue 3, pp. 245-261, s. 246 
56 Evans, M., et al., (2008), s. 13 
57 Ibid. s. 246 
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3.6.1 Ungdomars konsumentbeteende 
Marknadsförares intresse för ungdomsmarknader går långt bak i tiden. Redan i början av 1920-
talet började marknadsförare bli medvetna inför dess betydelse och urskilja ungdomsmarknader 
som ett av de viktigaste segmenten för att skapa ett framgångsrikt varumärke.58 Dessa 
anledningar var att ungdomar som ett segment utgör en stor och kraftfull del av marknaden. 
Vidare har även ungdomar ofta rollen som trendsättare där preferenserna och märkes lojaliteten 
de skaffar sig vid tidig ålder fortsätter att existera för en lång tid framöver. En ytterligare 
anledning är att ungdomar som utbildar sig är antagna att i framtiden besitta en hög livskvalitet i 
form av tillgång till en hög konsumtion. Sista anledningarna till att denna målgrupp är intressant 
för marknadsförare är att ungdomar i stor utsträckning är villiga och intresserade av att prova nya 
produkter, samt att ungdomars konsumtion i stor utsträckning influerar sina föräldrars 
konsumtion.59 
 
I dagens kommunikations- och informationssamhälle behöver företag ta stor hänsyn till vilka 
medium och vilken utformning marknadsföring mot ungdomar har. Internet och mobiltelefoner 
har skapat en marknad med höghastig tvåvägskommunikation mellan företag och konsumenter.60 
Denna nya marknad kan ur ett företags- och konsumentperspektiv ses som ömsesidigt lönsam för 
båda parter. Då möjligheten att sprida och motta information blir näst intill oändlig. Problemet 
blir dock att sålla ut och nå fram med sitt budskap för denna tekniks uppdaterade målgrupp.61 En 
modell för att nå ut och fånga sin tänkta målgrupps uppmärksamhet bygger på att använda något 
som kallas generationsmarknadsföring.62 Denna teori bygger på att som marknadsförare ska vid 
marknadsföringen till en specifik åldersbestämd målgrupp tänka på tre huvudsakliga faktorer. 
Det första är att tänka på vilken period i livet målgruppen befinner sig i. Ett exempel är om 
konsumenten är på väg att beträda arbetslivet, bli förälder eller pensionera sig. De andra är att 
titta på samhällets rådande förhållande och därigenom se vilka influenser och värderingar som i 
dagsläget är dominerande. Den sista av dessa tre faktorer är att undersöka vilka tidigare 
erfarenheter målgruppen har genomgått. Detta för att få klarhet i hur målgruppen kommer tolka 
och översätta företags marknadsföringsstrategier.63 

                                                 
58 Wolburg, J., & Pokrywczynski, J.,  (2001), “A Psychographic Analysis of Generation Y College Students”, 
Journal of Advertising Research, Vol. 41, Issue 5, pp. 33-52, s. 32 
59 Ibid., s. 33 
60 Goldblatt, J., (2008), “Beyond the bedroom door”,  Marketing Week, Vol. 31, Issue 11, pp. 23-23, s. 23 
61 Ibid., s. 23 
62 Wolburg, J., & Pokrywczynski, J. (2001), s.  33-35 
63 Ibid. s. 34 
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Dagens ungdomar har visat sig vara en målgrupp som besitter ett stort kritiskt tänkande och 
medvetenhet inför företags marknadsstrategier. Denna målgrupp har visats införstådda i 
marknadsförares strategier och baktankar. Denna målgrupp anses även besitta större köpkraft, 
fler åsikter och en vidare övertalningsförmåga än tidigare generationer. För dessa ungdomar 
skapas även konstant nya kommunikationskanaler så som Hotmail, Facebook och Flickr Video. 
Dessa når ut till en allt yngre och yngre målgrupp. Dagens ungdomar ser det till exempel lika 
självklart och betydelsefullt att ha tillgång till en dator med internetuppkoppling som det var för 
generationen innan med TV och radio. Det är uppskattningsvis sex miljoner Européer som varje 
dag ser videoklipp via MSN (Microsoft Network) och antalet streamade videor över internet 
växer med 60 procent varje månad. Detta har lett till att företag snabbt måste kunna konstruera 
en smart demografisk marknadsföring som bygger på att använda rätt kanaler till rätt målgrupp, 
genom att till exempel se vilka grupper som använder vilka kanaler och vad dessa 
kommunikationskanaler förmedlar och innefattar. Om inte företaget snabbt kan konstruera 
lämpliga marknadsföringsstrategier i rätt kanaler kan detta leda till att tiden och arbetet nedlagt 
på marknadsföring gå helt förlorad då målgruppen mest troligt flyttat vidare till nya 
kommunikationsforum.64 Vidare kan företag även stycka upp denna målgrupps individer i olika 
kategorier för en ännu mer pricksäker marknadsföring. Detta ska redogöras i nästa stycke. 
 

3.6.2 Unga individers agerande 
Efter den demografiska segmenteringen kan företag fortsätta indelningen av varje grupps 
individer och klassificera dem efter individernas agerande för att finna ett företags mest 
attraktiva kunder, detta kallas i teorier för psykografisk segmentering.65 Teorier om denna 
ytterligare indelning skall nu presenteras för att ge en vidare inblick och förståelse för att det 
även efter en demografisk indelning kommer att finnas skillnader i köpbeteendet hos individerna 
i utvalda kundgrupp. Den kundgrupp som kommer vara i fokus för teorierna är ungdomar i 
åldern 15-24år. 
 
I ett tvåårigt projekt från Storbritannien utfört av fyra stora nyhetsmedier kallat ”The ROAR 
Project” har dem studerat ungdomars (15-24år) konsumtionsbeteende och klassificerat dem i tre 
kategorier. Första kategorin bland ungdomar är åsiktsformare, vilka utgörs av 12 procent av 
ungdomarna. Detta segment som aktivt letar efter nya produkter och ny teknologi utifrån deras 
genuina intresse för utveckling och nyskapande. Den andra kategorin består av så kallade 
wannabes, och sträcker sig till 23 procent av ungdomarna. Denna grupp utgörs av konsumenter 
som anser sig själva vara åsiktsformare och trendsättare. Men i själva verket adopterar denna 
grupp endast nya produkter efter en ansenlig utbredning och uppmärksammande av produkten i 
media. Sista kategorin framtagen av ”The ROAR Project” var också den största med hela 65 
procents utbredning bland ungdomarna. Denna grupp klassificeras som den minst entusiasmiska 

                                                 
64 Goldblatt, J. (2008), s. 23 
65 New products need to plant seeds. (2004, April 15). Marketing Week, s. 28 
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inför ny teknologi och nya produkter och kallades mainstream gruppen. Följaktligen är också 
denna grupp långsammare och mindre intresserad av att adoptera nya produkter.66 
 
Resultatet och slutsatsen av denna studie var enligt marketing week inte helt oväntad. Det visade 
sig att gruppen åsiktsskapare var den mest effektiva och snabbaste på att sprida information och 
kunskap om nya produkter och tjänster till sina vänner och andra sociala grupper, denna grupp 
var även mest sannolik att ha större och bredare kunskap för detaljer och märken. Gruppen 
wannabes visades inte alls vara lika framgångsrika i rollen som trendsättare eller åsiktsbildare 
som dem själva ansåg sig vara. Medvetenheten för ny teknologi och nya produkter i dessa 
personers umgängeskretsar var inte alls lika hög som hos gruppen åsiktsskapares 
umgängeskretsar. Sista gruppen mainstreamers visade sig benägna att sprida vidare information 
och kunskap om de produkter och tjänster de nyttjade. Dock inte alls i samma utsträckning som 
de två andra grupperna, utan endast i proportion till deras relativt låga intresse. Därigenom blev 
projektets slutsats att marknadsförare skulle göra väl i att initialt marknadsföra gentemot gruppen 
åsiktsskapare för att väcka uppmärksamhet för nya produkter. Därefter sikta in sig på de båda 
grupperna wannabes och mainstreamers.67 
 
3.7 Teoretisk sammanfattning  
Relationsteorier har visat att det framför allt finns tre viktiga aspekter som ligger till grund för att 
skapa en god relation mellan konsumenten och företaget, att attrahera kunden, upprätthålla 
kundrelationen samt att främja befintliga kundrelationer. Blomqvist, Dahl och Haeger har här 
presenterat en trestegsstrategi för att uppnå en god och lönsam relation mellan företag och 
konsument. Denna strategi ämnar till att med varje steg skapa en djupare och mer långsiktig 
relation. Vidare har teori om kundvärde presenterats som förklarar konsumenten som delaktig i 
processen av att skapa ett högre upplevt kundvärde.  
 
Det vanligaste verktyget för att attrahera konsumenter är enligt Butscher via extra erbjudanden 
och prisreduktioner. Dessa verktyg påstår Butscher dock inte kunna förknippas med 
lojalitetsskapande mellan företag och konsument. 
  
Från teori förklaras att medlemskort i dagens samhälle är väl utbrett och fungerar som ett 
informationsbringande medel för företagen att skapa en bredare förståelse om sina befintliga 
kunder. Med denna information kan en vidare segmentering av konsumenterna göras. Detta för 
att kunna utveckla en mer träffsäker marknadsföring. En modell för att segmentera 
konsumenterna är ”the customer pyramid” som klassificerar kunderna utifrån lönsamhet. En 
viktig del är även att utifrån Evans teorier om konsumentbeteende förstå konsumentens behov 
och begär. Detta för att tillfredställa konsumenterna och öka det upplevda kundvärdet. 
 

                                                 
66 New products need to plant seeds. (2004, April 15). Marketing Week, s. 28-29 
67 Ibid. s. 28 
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Wolburg och Pokrywczynski har i sina studier beskrivit unga konsumenter som en betydelsefull 
målgrupp beroende av deras köpkraft, framtida konsumtion och påverkningsgrad till andra. 
Denna målgrupp besitter även i enlighet med Goldblatt stor medvetenhet och ett kritiskt 
tänkande inför företagens marknadsstrategier. Detta påstås även göra dem till en mer 
komplicerad och svårattraherad målgrupp. Vidare indelningar har gjorts för att klartlägga 
ungdomars konsumtionsmönster där målgruppen delas in i tre grupper, åsiktsformare, wannabes 
och mainstreamers. Dessa tre grupper skiljer sig utifrån attityder och preferenser med 
konsumtionen.
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4. Praktisk metod 
Den praktiska metoden består av en redogörelse för den metod och design vi författare tillämpar 
för att samla in empirisk data. Syftet med denna redogörelse görs för att styrka tillförlitlighet, 
överförbarhet, validitet och reliabiliteten av studiens empiriska data. Stycket är uppbyggt så att 
vi börjar med att redogöra för den metod och design som tillämpats och avslutar kapitlet med 
kritik och bortfall av denna metod. 
______________________________________________________________________________ 

4.1 Undersökningsmetod 
Denna studie ämnar att undersöka ett fenomen på bredden. Vilket betyder att vi forskare har valt 
en kvantitativ design. Den i särklass mest dominerande undersökningsdesignen för insamling av 
data i en kvantitativ studie är att tillämpa frågeformulär med givna svarsalternativ.68 Alltså, att 
tillämpa ett enkätformulär. 
 
Undersökningsmetoden för denna studie består av enkätformulär. Enkäten är formad så att vi i 
relation med studiens problemformulering, syfte och teoriavsnitt konkretiserat begrepp och 
frågeställningar för att framkalla mätbar data. Mycket tid är även nedlagd i att skapa en 
enkätformulär bestående endast av frågor som har en direkt och valid koppling till studien. Detta 
för att undvika oönskade och överflödiga svar. Sista steget i utformningen av 
undersökningsmetoden var att bestämma vilken metod som praktiskt lämpade sig bäst för att 
distribuera enkäten till vår önskade målgrupp. Här finns valmöjligheter som besöksintervjuer, 
telefonintervjuer, utskick via brev eller e-post.69 Vi uppskattade att besöksintervjuer var bästa 
modellen, då vi själva direkt kommer i kontakt med önskad målgruppen och får möjligheten att 
presentera och direkt stå till svars om några frågor skulle uppkomma. 
 

4.2 Urval 
Ett av de grundläggande målen med att tillämpa en kvantitativ ansats är att forskaren vill skapa 
en representativ bild av en hel målgrupp. Självklart kan forskaren inte fråga varje individ i sin 
målgrupp, antingen på grund av att den är för stor eller att forskaren måste anta att det 
tillkommer bortfall. Denna studies teoretiska målgrupp består av alla elever på Östra gymnasiet, 
vilket är en målgrupp på över 1000 personer.70 Vi måste därigenom göra ett urval. Problemet 
som uppstår blir dock att bestämma vad en representativ bild av urvalet innefattar, hur stort skall 
stickprovet vara? Vilka individer ska stickprovet bestå av?71  
 

                                                 
68 Jacobsen, D-I., (2002), s. 281 
69 Ibid. s. 282 
70 Business Source Premier, http://www.ebscohost.com/thisTopic.php?topicID=28marketID=1,  2009-05-06 
71 Jacobsen, D-I., (2002), s. 331 
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För att få en sådan representativ spridning som möjligt ville vi hitta variabler som tydligt och 
observerbart skiljer mellan individerna i vår målgrupp. För att sedan få representanter från varje 
enskild grupp inom undersökningen. Vi gjorde här fyra inledande frågor som grupperade 
individerna i olika kategorier, kön, ålder, program och om individen i fråga hade medlemskort. 
Dessa inledande frågor kallas filterfrågor och möjliggör att använda samma enkät för alla 
urvalsgrupper.72 Eftersom detta är en fallstudie av Östra gymnasiet så begagnade vi fördelen att 
hela den teoretiska målgruppen var lokaliserad på ett och samma ställe, vi ansåg därigenom att 
ett register över vilka och vart målgruppen befann sig var överflödigt. Vidare för att finna 
representanter från varje målgrupp tog vi kontakt med skolans lärare och förklarade att vi 
undersökte gymnasieelevers förhållningssätt till medlemskort och deras konsumentbeteende. Vi 
sökte även en spridning av eleverna som först och främst byggde på vilken årskurs de gick och 
därefter även finna en spridning mellan de olika programmen. Vidare kan tilläggas att urvalet av 
stickprov som genomfördes var slumpmässigt bestämt. Då vi på förhand inte kunde ha någon 
som helst aning om vilka klassers lärare vi skulle möta och vilka elever vi skulle få tillgång till. 
På grund av den primära indelningen av studiens population baserad på ålder och program kan 
inte studiens undersökning kallas helt slupmässig. Utan istället är studiens urval ett slumpmässigt 
stratifierat urval. 
 

4.3 Enkätkonstruktion 
Enkätens layout utformades och konstruerades med tanken att den skulle uppfattas inbjudande 
och enkel att fylla i, då en inbjudande och professionell layout ökar svarsprocenten.73 Detta med 
två centrala baktankar som är genomgående för hela enkäten. Det första är att vi ville minimera 
antalet bortfall i varje fråga på grund av otydliga och komplicerade frågeformulering. Det andra 
är att vi ansåg de nödvändigt att visa hänsyn till studiens relativt unga målgrupp. Enkäten är även 
skriven på ett sådant vis att vi kan hänvisa frågornas ordningsföljd till samma ordningsföljd som 
vi presenterade teorierna i kapitel tre. Inledningsvis består således enkäten av frågor rörande 
relationsteorier och lojalitet för att sedan gå vidare till frågor rörande individen och hans/hennes 
beteendemönster. 
  

                                                 
72 Jacobsen, D-I., (2002),  s. 332 
73 Bryman, A., Bell, E., (2005), s. 168 
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4.4 Datainsamling 
Denna del av den praktiska metoden består av att redogöra för hur själva avkodningen av de 
insamlade enkäterna gick till väga. Det första steget i denna process ligger i att vi från 
frågeformulären behöver samla in och spara resultaten från undersökningen, lämpligen i en 
dator, för att sedan kunna använda sig av ett statistikprogram där vi efter sammanställningen av 
svaren kan analysera resultatet.74 
 
För att koda och sammanställa frågeformulären använde vi oss av statistikprogrammet ”SPSS 
version 15.0 for Windows”. Där varje frågas svarsalternativ gavs ett värde (en kod) och sedan 
beroende på individens svara registrera det till relaterade kodnummer i SPSS. På så vis kunde vi 
snabbt och smidigt sammanställa alla enkäter till statistiskdata och få en överblick över hela 
undersökningens resultat. Vi behövde även ta hänsyn till vilken typ av svarsalternativ varje fråga 
hade för att kunna applicera korrekt mätnivå till varje fråga. Här finns det tre huvudtyper av 
mätnivåer. Det första, kategoriska svarsalternativ, vilka vi utifrån kan skilja en person från en 
annan. Det andra, rangordnade svarsalternativ, utifrån vilka vi kan se hur en individ skiljer sig 
från en annan men även kan rangordna förhållandena mellan individerna. Det tredje, metriska 
svarsalternativ, där vi kan mäta skillnaden, rangordna svaren och placera in dem i preciserade 
förhållanden till varandra.75 I denna studies frågeformulär tillämpades samtliga mätnivåer men 
mest dominerande var rangordnande svarsalternativ och metriska svarsalternativ. 
 

4.5 Access 
Med access menas, i vilken grad forskaren har möjlighet att få tillgång och tillträde till ett 
specifikt forskningsfält.76 Östra gymnasiet är ramen för denna studies forskningsfält och tillträde 
till skolan var inget problem. Då det är av detta gymnasium accepterat och väl utbrett med 
utomstående besökare. Problematiken ligger i att få den tillgång till undersökningsobjekten, 
alltså eleverna, som önskas för studiens genomförande. Från personliga erfarenheter har vi lärt 
oss att, just skolor och skolelever är en mycket attraktiv målgrupp för ett stort antal forskare. Det 
har dock bildats en problematik i att svenska skolor som blivit översvämmade med frågeformulär 
både till elever och till lärare. Därigenom har många skolors attityd till enkäter påverkats 
negativt, då de ofta är tidskrävande och forsar in i en kontinuerlig ström. För att få tillgång krävs 
därigenom mer arbete. En smidig presentation där vi motiverar och redogör för studiens kontext 
och framtida tillgänglighet hjälpte oss avsevärt och gav oss tillgång till en önskad spridning hos 
undersökningsobjekten.   

                                                 
74 Jacobsen, D-I., (2002), s. 367 
75 Ibid. s. 368 
76 Bryman, A., Bell, E., (2005), s. 336 



Praktisk metod 

 

27 
 

4.6 Källkritik 
Att genomföra besöksenkäter medför både för- och nackdelar.77 Vi ska härnäst redogöra för vilka 
för- och nackdelar som vi anser finnas i det enkätformulär vi tillämpade oss av vid insamlingen 
av denna studies empiriska data. 
 
En praktisk fördel med att genomföra besöksintervjuer var att det gick relativt snabbt att 
genomföra (Under en vecka från kontakt med skolan till ett tillfredställande stickprov). Att vara 
på plats och få möjligheten till att presentera studien för respondenterna när enkäten 
genomfördes anser vi även ledde till en minskning i bortfall. Eftersom om missförstånd eller 
oklarheter uppträdde hos respondenten hade de möjlighet att fråga oss vad vi menade eller vad 
en viss fråga betydde, alltså en klar fördel. En liten nackdel med att vara på plats med 
respondenterna under enkätgenomförandet var att vi egentligen inte vill tillägga eller vidare 
utveckla någon fråga på enkäten för att undvika risken att påverka resultatet. Därför tog vi 
beslutet på förhand att endast ge korta och konkreta svar när någon fundering uppstod. 
Därigenom ansåg vi att fördelarna vägde upp nackdelarna med metoden av besöksenkäter.  
 
En annan tämligen stor nackdel med att genomföra besöksintervjuer är det bortfall som bör 
beräknas med.78 Detta visade sig även stämma för denna studies enkätundersökning. Bortfallet 
av elever i varje klass var relativt stort och det totala bortfallet blev 22,8 %. Detta kommer vidare 
diskuteras i avsnittet 4.9 Bortfall. 
 
För att få ett sådant representativt stickprov som möjligt för elever på Östra gymnasiet önskade 
vi en jämn spridning i åldrar på stickprovsurvalet. Nu blev fallet sådant att vi tillhandahöll mer 
enkätresultat från elever i första årskurs och därigenom blev årskurs två och tre något 
underrepresenterade i studiens genomförande. 
 
Till sist kan vi tillägga att alla elever som fyllt i enkäten varit anonyma. Detta av två anledningar, 
den första är att det i denna studie inte finns något intresse för att undersöka och redogöra för en 
specifik individs förhållande till medlemskort. Det andra är att vi med anonymitet hoppas uppnå 
en högre grad av ärlighet i enkätresultatet då ingen specifik individ kommer bli benämnd 
beroende på hur de svarat. 
 

4.7 Sanningskriterier  
För att en företagsekonomisk forskning ska kunna anses vara relevant måste en redogörelse för 
forskningens sanningskriterier presenteras. I en kvantitativ forskningsmetod som denna finns tre 

                                                 
77 Jacobsen, D-I., (2002), s. 311 
78 Ibid, s. 312 
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huvudsakliga sanningskriterier för att göra forskning relevant. Dessa är validitet, reliabilitet och 
replikerbarhet.79 Vilka vi här näst kommer presentera och redogöra för i relation till denna studie. 
 

4.7.1 Validitet 
Med begreppet validitet förklarar vi studiens sammanhang, genom att se till vilken grad 
undersökningens slutsatser stämmer överens med undersökningens resultat. Här är det viktigt att 
poängtera att de finns ett antal olika typer av validitet. För det första, begreppsvaliditet som är en 
bedömning om hur väl en bestämd mätmetod återspeglar det forskaren i en fråga eller mening 
ämnar undersöka. Den andra typen av validitet är, intern validitet som handlar om i vilken grad 
korrelation från en variabel till en annan kan anses vara valid och korrekt. Här ställer forskaren 
sig frågan om x påverkas av y kan forskaren då säga att y är variationen i x? Tredje typen av 
validitet forskaren bör ta ställning till är, extern validitet. Denna förklarar vilken validitet studien 
kan tänkas ha vid tillämpning utanför den specifika undersöknings målgruppen. För att uppnå en 
hög extern validitet krävs en genomgående förundersökning i att välja en målgrupp som kan 
anses representativa för en större massa. Den sista typen av validitet vi vill presentera för denna 
studie är den så kallade, ekologiska validiteten. Vilken bedömer hur väl studiens vetenskapliga 
resultat kan relateras till verkliga människor och samhällen och hur väl resultaten kan appliceras 
i praktiken.80  
 
För denna studie har vi som tidigare nämnt försökt anpassa enkäten till gymnasieelever. Detta 
genom att tillämpa ett relativt enkelt språk och genom att konkretisera enkätfrågorna. Där vi haft 
som mål att utifrån vad vi vill veta skapat en sådan snarlik fråga som möjligt, detta för att 
minimera risken för mätfel. Vissa av frågorna är av en sådan konstruktion att de ensamma är 
tämligen ointressanta men kombinerade med andra frågor kan slutsatser och resultat presenteras. 
Här har vi på förhand blivit tvungna att ta vissa interna validitets risker då vi själva bestämt och 
antagit vilka frågors resultat som kan relateras till varandra. Huruvida dessa antagande stämmer 
får vi på efterhand studera genom att använda enkätresultaten i ett statistikprogram och 
därigenom selektera endast de frågor som visas ha validitet gentemot varandra. Den externa 
validiteten för denna studie anser vi själva vara helt acceptabel både genom spridningen i åldrar 
och program och på grund av stickprovets storlek. Vi har ett stickprov på över 100 enkäter och 
en population på ca 1100 personer vilket vi anser helt acceptabelt. Till sist, studiens ekologiska 
validitet som ligger i att undersökningen redan är utförd på reala människor i existerande 
samhällen och därför anser vi det tämligen lätt att återknyta tillbaka till studiens slutsatser till 
dessa individer. 

                                                 
79 Bryman, A., Bell, E., (2005), s.48 
80 Ibid, s.48-50 
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4.7.2 Reliabilitet 
Reliabilitet alternativt tillförlitlighet förklarar om studiens resultat skulle bli den samma vid en 
upprepning av forskningen. Genom att studera vilken stabilitet en forskning har eller om 
resultatet är framkommet av slumpmässiga eller tillfälliga variabler. Dessa slumpmässiga eller 
tillfälliga variabler kan till exempel vara påverkningar av den miljö studien genomförts i, eller av 
någon speciell betydelse och påverkning författaren haft på studien.81  
 
I denna studie har vi försökt eliminera slumpmässiga och tillfälliga betingelser. Genom att 
använda oss av ett stickprov stort nog för att avlägsna risker med att studiens empiri och resultat 
skulle bygga på slumpmässiga eller tillfälliga variabler. Alla enkätundersökningar som utförs i 
studiens syfte har varit av samma design. Nämligen i respektive gymnasieklass klassrum, där vi 
på förhand givit alla stickprovsgrupper samma presentation.       

 
4.7.3Replikerbarhet 
Detta sanningskriterie står för studiens möjlighet att upprepas på nytt. Det vill säga om studien 
skulle kunna genomföras en gång till av någon annan forskare. Detta görs för att studera om den 
ursprungliga studien har presenterat ett relevant och korrekt resultat.82   
 
Att upprepa denna studie med samma utgångspunkter anser vi fullt möjligt. Då parametrarna 
gymnasieelever och medlemskort kommer mest troligen fortsätta att existera i framtiden. Dock 
kommer förmodligen målgruppen gymnasieelevers attityder förändras och 
andvändningsområden för medlemskortens funktion som marknadsföringsverktyg kommer även 
dem förändras. Att uppskatta inom vilken tidsintervall dessa förändringar blir för stora för att 
studien inte längre skall anses möjlig att reproducera är en för stor uppgift och går utanför syftet 
med denna forskning. Sammanfattningsvis säger vi istället att denna studie har en godkänd 
replikerbarhet, men är ändå medvetna om att den inte kommer bestå för evigt. 
 
4.8 Bortfall 
I nästan alla enkätstudier måste forskare betrakta aspekten av att de kommer finnas individer 
forskaren söker som är oförmögna att svara och genomföra enkäten. Dessa sökta individer blir 
således undersökningens bortfall. Forskare bör därför på förhand uppskatta undersökningens 
bortfall och kompensera för detta uppskattade bortfallet genom att dela ut en sådan mängd att det 
totala antalet ifyllda enkäter blir av tillfredsställande nivå.83 
 
Som tidigare nämnt var bortfallet för denna studie på cirka 23 %. Vilket ligger i närheten av vad 
vi på förhand hade räknat med och kompenserat för med extra enkäter. Målet på förhand var att 
                                                 
81 Bryman, A., Bell, E., (2005), s.48 
82 Ibid. s.48 
83 Ibid. s.122 
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tillhandahålla 100st analyserbara enkäter. Vi tryckte därför upp 140 enkäter och räknade på ett 
bortfall på ca 25 %. Detta efter en uppskattning byggd på tillfrågade lärares närvarouppskattning 
av elever. Svarsprocenten blev alltjämnt över 75 % och kan därigenom med enlighet av Bryman 
och Bell anses som bra.84  
  

                                                 
84 Bryman, A., Bell, E., (2005), s.164 
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5. Empiri 
I detta kapitel behandlas endast resultatet av den enkätundersökning vi i studien tillämpat. 
Resultatet av enkätformuläret kommer att presenteras i numerisk ordning där vi redovisar 
resultatet för samtliga frågor enskilt och oberoende av varandra. 
______________________________________________________________________________  

5.1 Redovisning av enkätundersökningen 
Nedan följer resultatet av samtliga frågor från studiens enkätformulär.  
 
Fråga 1 Kön? 
I denna fråga tillbads respondenterna att fylla i vilket kön de var av. Detta gjordes för att kunna 
utskilja om det fanns någon skillnad mellan män och kvinnor samt att kunna visa på 
fördelningen. könsfördelningen i denna enkät var 51,9 % män och 48,1 % kvinnor. Detta visar på 
att 56 stycken män och 52 stycken kvinnor deltagit i denna enkät.85   
 

  Frequency  Percent  Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Man 56 51,9 51,9 51,9 
Kvinna 52 48,1 48,1 100,0 
Total 108 100,0 100,0   

Figur 3: Fråga 1 
 
Fråga 2 Ålder? 
Respondenternas ålder togs med för att vi ville undersöka 
spridningen på användandet av medlemskort i olika 
åldrar samt om ålder var av signifikant betydelse för 
nyttjandet av medlemskort. Fördelningen av ålder visade 
sig vara 24,1 % 16åringar, 48.1 % 17åringar, 18,5 % 
18åringar och 9,3 % 19åringar. Antalet 17åringar visade 
sig vara relativt dominant och kan förklaras med att 
antalet förstaårs elever var något överrepresenterade i 
enkäten. Det låga antalet 19åringar förklaras genom att 
undersökningen gjorts tidigt på året. Detta avspeglar sig 
på hela diagrammet då resultatet skiftar något åt höger.86  
 
 
 
 

                                                 
85 Bilaga 1. 
86 Bilaga 1. 

Figur 4: Fråga 2 
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Fråga 3 Program? 
Denna fråga ställdes för att se om det fanns någon 
skillnad beroende på vilket program respondenterna 
studerade på. Vi ville också säkerställa att vi nått ut till 
representanter för olika delar av målgruppen. Vi valde 
därför att inrikta oss på tre av de största programmen 
på Östra gymnasiet. Fördelningen inom program var 
något högre vid naturvetenskapliga programmet (NV) 
med 40,7 %, elever studerande på 
samhällsvetenskapliga programmet (SHV) utgjorde 
31,5 % och hotell och restaurang programmet (HR) 
utgjorde 27,8 %.87    
 
Fråga 4 Äger du Personligen medlemskort?  
Syftet med denna fråga var att mäta i vilken utsträckning respondenterna nyttjar medlemskort. 
Viktigt i denna fråga var att starkt markera att det gällde vilka medlemskort som de personligen 
innehade för att undvika att respondenterna angivit kort som tillhörde någon annan men som de 
själva nyttjade, där av formuleringen ”äger du Personligen medlemskort?” Fördelningen visade 
att 77,8 % personligen ägde medlemskort samt att 22,2 % ej personligen ägde medlemskort. 
Utfallet visar att majoriteten av respondenterna äger medlemskort.88  
 
Fråga 5 Hur många medlemskort har du?  
Med denna fråga strävade vi efter att mäta kvantiteten av 
medlemskortsinnehav hos respondenterna. Detta gjordes för att 
skapa en bredare förståelse av medlemskortets utsträckning 
hos eleverna på östra gymnasiet. Utfallet visar att av dem som 
äger medlemskort har 26 % av respondenter ett medlemskort. 
Sedan sjunker antalet personer relativt jämt när antalet 
medlemskort ökar. Dock fann vi att 13 % av de totalt 84 
personerna som äger medlemskort innehar fler än fem 
stycket.89   
 
 
 
 
 

                                                 
87 Bilaga 1. 
88 Bilaga 1. 
89 Bilaga 1. 

Figur 5: Fråga 3 

Figur 6: Fråga 5 
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Fråga 6 Vilka typer av medlemskort har du och hur många? 
Vi ville med denna fråga först och 
främst mäta innehavet av medlemskort 
inom olika branscher på marknaden. En 
annan tanke med denna fråga var att 
respondenterna skulle reflektera över 
andra branscher som de kanske glömt 
och på så vis vara ett komplement till 
fråga fem angående antalet 
medlemskort. Det vi kan se av utfallet 
på denna fråga är att medlemskort 
kopplade till klädbutiker samt bio och 
video är starkt dominerande bland 
respondenterna. Det totala antalet 
medlemskort i klädföretag uppgick till 
73 stycken vilket utgör närmare 30 % av alla medlemskort totalt. Bio och video medlemskort 
stod för 61 stycken och utgör närmare 25 % av alla medlemskort totalt. De övriga branscherna 
visade på en relativt låg men jämn fördelning förutom medlemskort förknippade med 
bensinmackar.90     
 
Fråga 7 Hur ofta använder du ditt/dina medlemskort? 
Vi ansåg att det var viktigt för vår studie att undersöka i 
vilken utsträckning respondenterna nyttjar sina 
medlemskort. Detta för att kunna skilja på dem som innehar 
medlemskort men inte systematiskt använder dem och de 
som faktiskt frekvent använder sina medlemskort. Från 
undersökningen kan vi tyda en relativ jämn fördelning men 
inte några direkta samband. Dock kan vi urskilja från detta 
diagram att trots användningen av medlemskort var 
tämligen hög med över 22 % som använde något 
medlemskort varje vecka, har ingen av respondenterna 
svarat att de dagligen använder medlemskort.91 
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91 Bilaga 1. 

Figur 7: Fråga 6 

Figur 8: Fråga 7 
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Fråga 8 När införskaffade du ditt första medlemskort? 
I denna fråga sökte vi efter svar på vilken ålder 
respondenterna var när de första gången introducerades till 
användandet av konceptet medlemskort. Detta för att se i 
vilken ålder respondenterna som konsumener först börjat 
tillämpa marknadsföringsverktyget medlemskort. Ur 
resultatet av enkäterna kan det uttydas att av den grupp 
individer som ägde ett eller flera medlemskort, hade 
majoriteten av dem införskaffat detta innan en ålder av 
17år. Detta med en koncentration i införskaffandet av 
medlemskort i åldrarna 13-15år och 15-17år. 
 
Fråga 9 Jag skaffade medlemskort för att. 
Denna fråga utformades för att undersöka attityden till varför dem skaffade medlemskort. 
Respondenterna fick här ta ställning till fem olika påståenden angående skälet till varför de 
skaffat medlemskort. Vi har utifrån litteraturstudier valt att fokusera på dessa fem påståenden för 
att mäta hur de värdesätter de olika kategorierna. Detta visar att 86 % instämmer eller instämmer 
helt på påståendet om att medlemskort inskaffades för att de får billigare priser. Vid påståendet 
för att de gillar utbudet som medföljer medlemskortet var resultatet något mer utspridd. 
Koncentrationen av svaren låg mellan svarsalternativ tre till fem, vilket innebär att de inte 
instämmer helt till att instämma. Endast 17 % instämde helt på att de har medlemskort för att de 
gillar företaget. Närmare 70 % ansåg att extra erbjudanden var en bidragande faktor till att de 
skaffat medlemskort. 33 % svarade att de inte instämmer på påståendet att de skaffade 
medlemskort enbart för ägandets skull. Resterande svarsalternativ visar på en relativt jämn 
fördelning.92 
 
Fråga 10 I vilken utsträckning handlade du på ställen där du idag har medlemskort. Före du 
skaffade medlemskort? 
Här vill vi undersöka om medlemskortet förändrat köpbeteendet hos respondenterna före och 
efter införskaffandet och om medlemskort kan antas leda till ökad eller minskad konsumtion. 
Detta för att testa påståendet att medlemskort leder tillökad konsumtion hos denna studies 
målgrupp av konsumenter. Resultatet av denna fråga visade att ca 60 % ansåg att ägandet av 
medlemskort inte hade förändrat deras konsumtionsmängd och att hela 16,7 % antydde på att de 
faktiskt konsumerade mer innan medlemskortet. Vilket lämnar en mängd på ca 24 % som ökat 
konsumtionen på grund av införskaffandet av medlemskort.93 
 
 
 

                                                 
92 Bilaga 1 
93 Bilaga 1. 

Figur 9: Fråga 8 
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Fråga 11 Jag prioriterar butiker där jag har medlemskort. 
Denna fråga anser vi vara viktig för att undersöka i vilken utsträckning företagets medlemskort 
påverkar konsumentens val av företag. Av denna fråga anser vi oss kunna mäta vilken effekt 
medlemskort har på kundlojaliteten för gymnasieungdomar. Responsen till denna fråga fick en 
underlig och svårtolkad fördelning. En stor andel på 21,4 % svarade att de inte alls instämde 
samtidigt som bara 4,8 % svar instämmer inte. Därefter har svarsfrekvensen en tämligen 
normalfördelad spridning med en pik på instämmer på ett ungefär.94   
 

 
 
Fråga 12 Medlemskort ger mig information om produkter/tjänster 
Med denna fråga vill vi undersöka hur kommunikationen mellan företag och kortinnehavare ter 
sig. Detta ger oss också kunskap om företagens information når fram till och uppmärksammas av 
medlemmarna. Resultatet av denna fråga är likhet med föregående tämligen svårtydd då vi även 
här finner en stor andel som inte alls instämmer och bara en liten andel respondenter som svarar 
instämmer inte. Överlag kan dock sägas att en väsentlig del av företagens information når fram 
till denna studies grupp av unga konsumenter. Då det med knapp marginal väger över för sidan 
instämmer på ett ungefär, instämmer och instämmer helt. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
94 Bilaga 1. 
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Fråga 13 Varför har du personligen inget medlemskort? 
Denna fråga riktar vi till de respondenter som svarat att de ej personligen har medlemskort. Vi 
vill här försöka skapa oss en uppfattning om orsakerna till varför dessa individer inte äger ett 
medlemskort. Från enkätundersökningen kan tydligt urskiljas att den huvudsakliga anledningen 
till att personer som saknar medlemskort gör detta av anledningen att de inte ser något behov i att 
äga ett medlemskort. Hela 66,7 % av respondenterna utan medlemskort uppgav denna anledning 
som orsak.95

  

 
Fråga 14 Hur mycket konsumerar du personligen för varje månad?   
Denna fråga ställdes för att undersöka respondenternas 
konsumtionsmöjligheter och för att se om ökad konsumtion 
har något samband med användandet av medlemskort. Vi 
kan tydligt se att den största delen av respondenterna 
konsumerar mellan 100-1000 kr varje månad. 43 % 
svarade att de konsumerar mellan 101-500 kr per månad 
och 37 % svarade att deras konsumtion låg mellan 501-
1000 kr i månaden. Detta visar på att merparten av 
respondenterna troligtvis bara har studiebidrag eller delar 
av studiebidrag som sin inkomstkälla. Dock visar det sig 
att närmare 8 % uppger att de konsumerar mer än 2000 kr 
per månad.96   
 
Fråga 15 Jag handlar på samma affär idag som för 2 år sedan. 
Denna fråga i sin ensamhet ger oss inte allt för mycket information om respondenternas attityd 
till medlemskort. Men svaren i frågan kombinerat med svaren i övriga frågor kan visa på ett 
kausalt förhållande inför hur företagslojala unga konsumenter är över tid. Från undersökningen 
visas att majoriteten av ungdomarna fortfarande konsumerar i stor utsträckning på samma affärer 
idag som för två år sedan. Hela 83,3 % svarade instämmer på ett ungefär, instämmer eller 
instämmer helt.97 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
95 Bilaga 1. 
96 Bilaga 1. 
97 Bilaga 1. 

Figur 12: Fråga 14 
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Fråga 16 Jag finner medlemskort omständligt. 
Denna fråga bygger på att redogöra för om förhållandet mellan unga konsumenter och 
medlemskort ter sig som ett komplicerat och krävande förhållande att uppehålla. Eller om 
medlemskort uppfattas som ett enkelt system för handel av varor och tjänster. Utifrån 
diagrammet kan vi tydligt se att merparten inte anser medlemskort speciellt omständligt, när 
diagrammet visar på en kraftig skiftning åt höger. Endast en knapp tredjedel anser på ett ungefär 
till helt instämmande att medlemskortet är omständligt. 

 
Fråga 17 I vilken utsträckning tror du företag som använder medlemskort är intresserade av 
dina köpvanor och personuppgifter?  
Då det i företagen ofta handlar om att inhämta information om sina kunders köpvanor via 
medlemskort ville vi undersöka vad studenterna på östra gymnasieskolan hade för uppfattning 
om detta. Vår enkät visade att 34 % av de svarande tror att företag i mycket liten utsträckning, 
liten utsträckning och ganska liten utsträckning intresserar sig för deras köpvanor och 
personuppgifter. Dock var det hela 66 % som svarade att de tror att företagen har ett ganska stort, 
stort eller mycket stort intresse av informationen som genereras via medlemskort.98  
  
Fråga 18 – Är det okej om företagen skulle spara dina personuppgifter och information om 
dina köpvanor? 
I fråga 18 ämnar vi på att få information inför vår målgrupps attityd emot företags ibland dolda 
motiv med medlemskort. Som är att spara individuell och personlig information om sina 
konsumenters för att få direkt kunskap och information om sin målgrupps preferenser. Resultatet 
av denna fråga har en av dem mest ojämna fördelningen av alla frågor, vilket gör resultatet 
aningen svårtolkat. Men vad vi kan uttala oss om utifrån svarsprocenten i bilaga 1, är att en stor 
andel (20,4 %) tycker det inte alls är okej att företag sparar personuppgifter eller uppgifter om 
deras konsumentbeteende. Över 50 % av respondenterna är relativt jämnt utdelad på 
svarsalternativen, nästan okej och lite okej. Övriga 27 % av respondenterna är tämligen jämt 
utdelad på, inte okej, okej och helt okej.99 
                                                 
98 Bilaga 1. 
99 Bilaga 1. 
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Fråga 19 Är det okej att företag använder uppgifter om dina köpvanor och personuppgifter för 
att rikta och effektivisera sin marknadsföring?  
Denna fråga ämnas som en följdfråga på fråga 18 för att precisera de möjligt dolda motiven från 
företagens sida. Här vill vi undersöka studenternas attityd mot företagens tillvägagångssätt för att 
skapa lönsamhet. Denna fråga hade en stor variation på svaren, då det visade sig att åsikterna 
angående detta var väldigt skilda.  18,5 % ansåg att det inte alls var okej, 14,8 % ansåg att det 
inte var okej, 24,1 % ansåg att det var nästa okay, 11,1 % ansåg att det var lite okej, 15,7 % 
vardera ansåg att det var okej och helt okej.100  
 

 
 
Fråga 20 Vilken av beskrivningarna stämmer bäst överens med ditt konsumentbeteende? 
I denna fråga har vi givit respondenterna beskrivningen av tre olika konsumenter. Första 
beskrivningen står för en konsument som är trendsättare. Andra beskrivningen står för en 
konsument som enligt teori benämns som wannabe. Tredje sista beskrivningen står för en 
konsument som tillhör den stora huvudfåran av 
konsumenter ”mainstreamers” vilka benämns i 
figuren under som följare. Denna fråga ställde 
vi målgruppen för att kunna mäta om det inom 
målgruppen fanns skillnader på individerna i 
beroende av deras konsumtions kriterier. 
Svarsfrekvensen utifrån denna fråga visar på att 
majoriteten av denna studies målgrupp (62 %) 
utgörs av ”mainstreamers”. Ca en tredjedel 
utgörs av wannabes och endast 5,6 % utgörs av 
individer vilka beskriver sig som 
trendsättare.101 
 
 
 

                                                 
100 Bilaga 1. 
101 Bilaga 1. 
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Fråga 21 Vad är din generella inställning till medlemskort? 
I enkätens avslutningsfråga, vill vi ta del av målgruppens sammanfattade inställning till 
medlemskort för att få mer klarhet i varför vissa respondenter svarat som utfallet visat. Även om 
denna fråga i sig själv kan vara intressant går det inte att dra några direkta analyser endast 
baserad på denna. Istället kommer denna fråga huvudsakligen tillämpas för att väga emot andra 
resultat. Resultatet av denna fråga är att av det stickprov vi i denna studie tillämpat inte fått 
någon respondent vars generella inställning till medlemskort är mycket negativt och endast 2 
personer av 108 har svarat negativt. Istället är majoriteten av målgruppen koncentrerade i mitten 
av skalan på ganska positivt och positivt inställt till medlemskort.102  

                                                 
102 Bilaga 1. 
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6. Analys 
I detta analyskapitel kommer resultaten från det empiriska materialet att granskas för att belysa 
dess samband och skillnader. Vidare kommer detta material ställas mot den tidigare framtagna 
teoretiska bakgrunden. För att skapa en god struktur och för att underlätta för läsaren har vi 
delat upp detta kapitel i avsnitt kopplat till studiens tidigare struktur.   
______________________________________________________________________________ 

6.1 Mervärdet av medlemskort 
I grunden till relationsmarknadsföringen ligger tanken om att skapa långsiktiga relationer mellan 
köpare och säljare. Detta för att båda parterna ska känna ett ökat värde av de transaktioner som 
görs. Tre steg framhålls som viktiga i relationsskapandet. Det första är att försöka attrahera 
kunden. Det andra är att försöka skapa kundrelationer och det tredje är att främja dessa 
kundrelationer.103 Detta betyder att skapandet av kundrelationer bör ses som en process uppdelad 
i flera steg där relationen blir djupare och starkare för varje steg som uppfylls. Utifrån vår 
undersökning ser vi att företagen till stor del lyckas attrahera målgruppen genom olika 
prisrabatter och extra erbjudanden104. Vilket kan visas med att över 80 % anskaffar medlemskort 
för att få tillgång till prisrabatter och ca 70 % skaffar medlemskort för att ta del av 
extraerbjudanden. Detta kan förankras i tanken om att vår målgrupp lever på knappa resurser i 
form av kapital. Trots detta har de fortfarande ett behov av att konsumera. När det kommer till 
att skapa kundrelationer visar vår studie på att en stor del av de tillfrågade väljer att konsumera 
hos samma företag som de gjorde för två år sedan. Detta kan tyda på att företagen till viss del 
lyckats skapa kundrelationer som genererar återköp. Det som dock måste betraktas är de 
tillfrågades ringa ålder som visar att de inte befunnit sig på marknaden så länge. Detta gör det 
också svårt att mäta i vilken utsträckning företagen lyckats bibehålla dessa kundrelationer.   
 
När tanken att marknadsföringen ska vara mer relationsinriktad för att skapa förtroende och 
lojalitet mellan företagen och kunderna visar forskning på några verktyg för att uppnå detta. 
Första verktyget visar på att det i inledningen av en relation kan vara positivt att locka kunder 
med lojalitetsprogram som innefattar prisfördelar för att skapa en inledande lojalitetskänsla hos 
kunden.105 Vi kan i vår studie visa på att prisrabatter och extraerbjudanden är något som i väldigt 
hög utsträckning motiverar vår målgrupp att ingå medlemskap i form av lojalitetsprogram som 
medlemskort. Vi kan samtidigt se motsättningar mot det andra steget i 
relationsmarknadsföringens strategi som är att inhämta information om medlemskortens 
innehavare. Enkätundersökningen visar på att en stor del av respondenterna (ca 60 %) ogillar 
tanken om att information sparas för att effektivisera och förbättra företagens marknadsföring. 
Detta kan tyda på att relationen mellan konsument och företagen inte förstärks.     

                                                 
103 Blomqvist, R., et al., (2004), s.20 
104 Bilaga 1. Fråga 9. 
105 Blomqvist, R., et al., (2004), s. 27 
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6.2 Kundvärd 
När företagen försöker skapa ett högre värde på sina produkter och tjänster mot kunden fungerar 
det nästan som ett spel mellan kunden och företaget. Kunden vill knyta åt sig så många fördelar 
som möjligt för att öka värdet på produkten de ska köpa samtidigt som företaget i gengälld vill 
att kunden gör vissa uppoffringar för att få tillgång till dessa fördelar106. Båda parter blir således 
involverade i processen att skapa ett högre kundvärde. Det vi tydligt kan se är att vår målgrupp i 
väldigt stor utsträckning är intresserade av fördelarna som företagen erbjuder. Men när det 
kommer till uppoffringarna visar det sig att en stor del (53,8%) av vår målgrupp är negativt 
inställda till att företagen sparar personlig information rörande dem. Detta tyder på att dessa 
personer många gånger vill äta kakan men samtidigt behålla den.    
 

6.3 Lojalitet 
När priset är det som motiverar konsumenter till konsumtion menar forskare att detta inte främjar 
lojaliteten till företaget. Lojalitet byggs istället upp av ömsesidigt förtroende och känslor.107 Men 
vår målgrupp visar tydligt att den största motivationskällan till att medverka i lojalitetsprogram 
är prisreduktioner och extraerbjudanden. Detta i relation med att 76 % av de tillfrågade som har 
medlemskort uppger att deras konsumtion förblivit oförändrad eller minskat efter att de ingått 
medlemskap i olika företag.108 Vilket gör att Butschers teori om de konkurrensfördelar som inte 
skapar lojalitet styrks på många punkter. Den enda åldersgruppen som visar upp en ökad 
konsumtion med medlemskort är de som fyllt 16 år.109 Vidare kan även diskuteras om 
målgruppen gymnasieelevers lojalitet förknippat med medlemskort kan styrkas då ca hälften av 
de tillfrågade som ägde medlemskort svarade att de inte prioriterade butiker med medlemskort. 
Intressant var dock att vi kunde urskilja ett samband mellan vilken ålder man införskaffade sitt 
första medlemskort och i vilken grad man prioriterar butiker med medlemskort. Det visade sig att 
personer som införskaffat sitt första medlemskort vid en ålder av 13år eller tidigare visade 
markant på att de inte prioriterar butiker där de har medlemskort. Samtidigt som personer som 
införskaffat medlemskort efter 13 års ålder visade på en tydlig prioritering av butiker där de ägde 
medlemskort.110 Detta motsätter sig därmed teorin om att medlemskort ska främja återköp och 
långvariga relationer. Då enkätundersökningen tydligt visar på att personer som har en lägre 
relation till medlemskort inte prioriterar att i samma grad upprätthålla en relation och vara lojala 
till de butiker där de har medlemskortet, som personerna med en färskare relation till 
medlemskort gör. Det visar även på att utifrån Butchers teori om att lojalitetsklubbar ska skapa 
ett mervärde för konsumenter över en längre tid, inte stämmer överens med de samband som kan 
studeras i enkätundersökningen. 
 

                                                 
106 Blomqvist, R., et al., (2004), s.41  
107 Butscher, S., (2000), s.9 
108 Bilaga 2, (konsumtion före medlemskort) 
109 Bilaga 2, (ålder/konsumtion före mk) 
110 Bilaga 2, (Prio butiker/Införskaffande ålder) 
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6.4 Kundgrupper 
Av tidigare forskning har vi fått kännedom om att en heterogen marknad bör indelas i så kallade 
kundsegment för att konsumenternas behov och företagens lönsamhet skall mer effektivt kunna 
tillfredsställas.111 Detta beroende av konsumenters attityder och preferenser även dem är 
heterogena. En populärindelning är den så kallade demografiska indelningen där konsumenter 
delas in efter konkreta observerbara variabler som ålder och kön.112 Från denna studies empiriska 
undersökning kan diskuteras om denna populära indelning är tillräckligt explicit för att 
klassificera en målgrupp utifrån endast demografiska variabler. Då vi i empirin studerat en 
målgrupp med nästan identiska demografiska egenskaper, men ändå sett på vissa skillnader från 
individ till individ i både i konsumentbeteende och köpkraft.113 Exempelvis, vad gymnasieelever 
konsumerar för varje månad och vilken typ av konsument de beskriver sig själva som har en 
utmärkande variation. Detta skulle därigenom leda till att en stor mängd marknadsföring mot 
unga konsumenter blir helt irrelevant då det finns grupper som antingen aldrig skulle köpa en 
vara eller tjänst på grund av att dessa produkters pris överstiger den totala konsumtions kostnad 
per månad eller på grund av att varan inte sammanstämmer med vad konsumenten är utefter.  
 

6.4.1 Segmenteringsanalys 
För att generellt fastställa en indelning av vilka konsumentklasser (platina, guld, järn eller bly) 
målgruppen gymnasieelever huvudsakligen består av. Behöver vi göra generaliseringen, att anta 
medlemskort är ett homogent verktyg med liknande syften och erbjudanden för att analyser och 
klassificera vilka konsumentgrupper vi observerat i den empiriska undersökningen. Från den 
empiriska undersökningen gör vi analysen att majoriteten av målgruppen vid införskaffandet av 
medlemskort gör detta av större utsträckning för att uppnå prisreduktioner och kunna ta del av 
extraerbjudanden. Inte för att de i någon särskild grad uppskattar företaget eller dess utbud. 
Vilket skulle betyda att målgruppen unga konsumenter har i likhet med ”the customer pyramid” 
mest konsumenter i de nedre delarna av pyramiden. Som består av konsumenter som utgör en 
väsentlig del av företagets kunder men kanske inte alla så speciellt lönsamma.114 Dock kan 
ifrågasättas i vilken grad man kan betrakta denna målgrupp som en väsentlig del av företags 
kunder då de ändå har sådana knappa ekonomiska resurser.115  
 

6.4.2 Karaktärsdrag hos konsumenten 
Utifrån teorin att konsumenternas preferenser och karaktärsdrag kommer förändras över tid och 
att företagen därigenom behöver en medvetenhet och förmåga att förändra sin marknadsföring 

                                                 
111 Kotler, P., et al., (2005), s. 391 
112 Ibid. s. 400 
113 Bilaga 1. 
114 Wilson, A., (2008), s. 163 
115 Bilaga 1. Fråga 14. 
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också den över tid.116 Då detta leder till att ett företag kan bibehålla samma konsumenter även 
när de börjare klassificeras som en annan målgrupp. Exempelvis när målgruppen ungdomar 
övergår till att bli en vuxen målgrupp. Vi har inte funnit några direkta samband mellan att vår 
målgrupps konsumentpreferenser och konsuments karaktärsdrag har förändrats något avsevärt på 
de två senaste åren. Detta antagande gör vi utifrån fråga 15 i enkätformuläret där en stor 
majoritet (79 %) instämmer på ett ungefär, instämmer eller instämmer helt i påståendet att de 
handlar på samma affärer idag som för två år sedan. Vad detta beror på kan vi bara spekulera i. 
Kanske det är för att företagen lyckats tillämpa en framgångsrik förändring i sin marknadsföring, 
eller så kan det bero på att denna målgrupp inte genomgått någon större karaktärsförändring 
sedan de börja studera på gymnasiet. Då vi vidare kan anta att gymnasietiden påverkar 
individerna analogt alla tre åren. 
 

6.5 Konsumenten 
Som tidigare nämnt i stycket segmenteringsanalys har vi observerat att målgruppen unga 
konsumenter är en målgrupp med knappa resurser, där över 80 % av ungdomarna konsumerar för 
under 1000kr per månad.117 Frågan vi då kan ställa oss är, varför är ändå denna målgrupp 
intressanta för marknadsförare och varför tillämpar företagen marknadsföringsverktyget 
medlemskort på dem? Utifrån teorin kan denna fråga besvaras med att ungdomar som målgrupp 
är speciellt intressant eftersom de bidrar med mer än bara köpkraft. Vidare bidrag är att unga 
konsumenter ofta kan ses som trendsättare och därigenom sprida och attrahera en produkt till 
andra målgrupper och även påverka sina föräldrars konsumentbeslut, de beräknas även att de 
preferenser och attityder ungdomar skapar sig i tidig ålder kommer att fortsätta existera i 
framtiden och slutligen att de är en målgrupp som i stor utsträckning är villiga att testa nya 
produkter.118 Dock utifrån det enkätformulär vi genomfört kan vi inte direkt visa att denna teori i 
full bemärkelse är sann för eleverna på Östra gymnasiet. Resultatet av undersökningen visade på 
att 62 % av eleverna inte hade något speciellt intresse att testa nya produkter eller att vara 
trendsättare. Därigenom kan skälen för att rikta marknadsföring mot ungdomar även diskuteras 
ännu mer när vi från vår undersökning inte kunnat styrka aspekterna om att unga konsumenter 
skulle vara köpkraftiga, intresserade av att testa nya produkter eller att ta på sig rollen som 
trendsättare. 
 

6.5.1 Attityder i målgruppen 
Påståendet om att dagens unga konsumenter är en målgrupp som besitter stort kritiskt tänkande 
och medvetenhet inför företags marknadsstrategier är något vi i viss mån kan styrka när vi från 
frågeföljd 17, 18 och 19, som är konstruerade på ett sådant vis att de ger respondenten mer och 
mer information i varje fråga. Vi kan ur detta urskilja att det faktiskt är så att gymnasieeleverna 
från Östra gymnasiet är medvetna om att medlemskort inte bara tillämpas för att attrahera kunder 
                                                 
116Goldblatt, J., (2008), s. 23 
117 Bilaga 1. Fråga 14. 
118 Wolburg, J., Pokrywczynski, J., (2001), s. 33 
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med erbjudanden och prisreduktioner utan att de även används av företagen för att spara 
information om sina konsumenter. Denna målgrupp påvisar även ett kritiskt tänkande, även om 
detta i viss mån kan betraktas som kluvet. Då målgruppen primärt svarar att de inte finner det 
okej att företag sparar deras personuppgifter men ändå inte är lika kritiskt inställda till att 
företagen skulle använda denna information till att utforma marknadsföringsstrategier.119  
 
För att analysera vidare på vilka attitydsskillnader det påfanns i målgruppen så kan vi se att 
denna målgrupp trots allt är ganska homogen med en minoritet på ca 35 % som skiljer sig från 
den stora skaran. Där majoriteten inte bara konsumerar för ungefär lika mycket varje månad utan 
även har samma attityder gentemot konsumtion, införskaffade sitt första medlemskort vid samma 
ålder och i stor utsträckning är intresserade av medlemskort inom samma branscher och har en 
övervägande jämn inställning till medlemskort.120 
 

6.6 Utsträckning 
Utbredningen av medlemskort i målgruppen visade sig vara mycket högre än vi på förhand, 
innan studien påbörjades antog för gymnasieelever. Av de 108 personer som besvarat enkäten 
var det hela 84 stycken av dem som hade medlemskort och det kan även påpekas att merparten 
av dessa hade fler än ett medlemskort.121 Vilket tyder på, och till viss del styrker teorin om att 
unga konsumenters medvetenhet och tillgång till information är hög. Dels på grund av endast 
utbredningen av medlemskort, men också utifrån enkätformulären där respondenterna har visat 
på en god kunskap inför begreppet medlemskort och betydelsen av dessa, eftersom bortfallet av 
obesvarade frågor i enkätformuläret har varit lika med noll. 
 
Utsträckningen för medlemskort verkar dock vara i stort beroende av vilken bransch de tillämpas 
inom för denna studies målgrupp. Då över 50 % av medlemskorten målgruppen återfanns inom 
klädaffärer eller bio och video.  

6.7 Sammanfattning 
Företag jobbar hårt med att attrahera till sig unga konsumenter genom att erbjuda dem extra 
erbjudanden och andra prisrabatter. Dock skapar inte detta mer än en latent lojalitet hos 
konsumenterna då andra företag med endast lägre priser och bättre erbjudanden kan få 
konsumenten att byta återförsäljare. Detta argument stöds av Butschers teori angående 
relationsskapandet mellan företag och konsumenter. Vår målgrupp har visats vara en krävande 
konsumentgrupp då de många gånger vill utnyttja medlemskortens fördelar men ställer sig 
negativa till uppoffringar som att dela med sig personlig information till företagen.  
Sambandet mellan ägandet av medlemskort och ökad konsumtion finns det i vår studie inget stöd 
för. Detta då en klar majoritet uppgivit oförändrad eller minskad konsumtion hos företag där 
                                                 
119 Bilaga 1. Fråga 17,18,19., Goldblatt, J., (2008), s. 23 
120 Bilaga 1. Fråga 8, 14, 20, 21. 
121 Bilaga 1 Fråga 4, 6. 
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medlemskort införskaffats. Gruppen som visat tendens till ett frekvent återköpsbeteende är 
individer som införskaffat medlemskort vid en senare ålder och ägt medlemskortet under en 
kortare tid. 
 
Målgruppen gymnasieelever är en demografiskt sett nästan homogen målgrupp men med vissa 
psykografiska skillnader i preferenser och konsumtionsmönster. Dock var inte skillnaden så 
markant mellan individerna att vi utifrån Kotlers teori om kundsegmentering kan påstå att Östras 
gymnasieelever är en målgrupp med stora psykografiska skillnader. Vår studie visar på att 
gymnasieelever inte är så intressanta som Wolburg och Pokrywczynski påstår i sin studie om 
marknadsföring mot ungdomar. Detta då gymnasieeleverna påvisat låg tendens till att vara 
trendsättare samt att de besitter knappa resurser för konsumtion. Överensstämmande med 
Goldblatts teori var dock att denna målgrupp visat på en hög medvetenhet och ett kritiskt 
tänkande inför olika marknadsförings strategier. 
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7. Slutsatser 
I detta sjunde kapitel skall vi författare med återkoppling till studiens syfte och 
problemformulering presentera de diskussioner och slutsatser vi från denna studie erhållits. 
Kapitlet är indelat så att vi inledande gör en återkoppling till studiens syfte och 
problemformulering. För att därefter presentera våra slutsatser och fullgöra denna studies syfte. 

7.1 Inledning slutsatser 
Vi vill i detta stycke återkoppla till studiens syfte och problemformulering för att belysa 
sambandet mellan studiens reslutat och syfte. 
 
Problemformulering: 
 

• I vilken utsträckning används medlemskort av unga konsumenter? 
  

• Leder medlemskapet till ökad konsumtion och företagslojalitet?  
 

• Vilket konsumentbeteende återfinns hos den unga konsumenten med medlemskort?  

 
Syftet: 

”Studiens syfte är uppdelat i ett huvud- och delsyfte. Där vi valt att primärt presentera 
huvudsyftet då detta är grunden för studiens delsyfte.” 
 
”Huvudsyfte 
Syftet med denna studie är att klargöra och beskriva i vilken utsträckning konsumenter i 
åldern 16-19år använder sig av medlemskort och hur denna kundgrupps 
konsumentmönster föreligger. Därtill vill vi även klargöra om medlemskort leder till 
ökad konsumtion och företagslojalitet hos dessa unga konsumenter.” 
 
”Delsyfte 
Delsyftet är att skapa objektiv och konkret fakta inför medlemskorts effekt på 
kundsegmentet ungdomar, 16-19år, och därmed strävar vi efter att skapa en bredare 
förståelse både hos oss författare och till er läsare inför ämnet medlemskort.”  
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7.2 Motivering av syfte 
Huvudsyftet med denna studie kan endast besvaras genom att fullgöra studiens delsyfte. Vi skall 
därför i samband med studiens analyserade material klargöra för studiens problemformulering 
och på sådant vis redogöra för studiens delsyfte som blir direkt ledande och klargörande för 
studiens huvudsyfte. 
 

7.2.1 Utsträckningen 
Resultatet av vår studie visar att medlemskort som konsumentverktyg är väl utbrett hos Östras 
gymnasieelever. Denna stora utsträckning påstår vi förankras i att målgruppen som studerats är 
en målgrupp med knappa resurser, som i stor utsträckning vid konsumtion drivs av billigare 
priser och extra erbjudanden. Detta för att med de knappa ekonomiska resurserna optimera sin 
konsumtion. Medlemskortet blir därigenom endast ett medel för att öka konsumtionen utan att 
behöva spendera mer pengar.  
 
Vi anser även att utsträckningen av medlemskort kan förklaras genom att tillgången till dessa är 
hög och finns inom de flesta för denna målgrupps aktuella branscher. Detta anser vi bidragit till 
att de konsumenter som tillämpar medlemskort ofta har mer än ett och använder dem frekvent. 
Detta i sin tur betyder att det för denna målgrupp finns ett värde av att äga medlemskort, vilket 
består i att en utbredd och frekvent handel ökar konsumentens upplevda kundvärde.   
 

7.2.1 Konsumtion och lojalitet 
Då våra resultat tydligt visar att prisfördelar och extraerbjudanden är huvudorsaken till nyttjandet 
av medlemskort anser vi att handeln av varor och tjänster ökar med medlemskort. Detta betyder 
dock inte att medlemskortet ökar summan pengar Östras gymnasieelever spenderar på produkter 
och tjänster. Vilket därigenom innebär att fler varor säljs till ett lägre pris utan att det ökar 
konsumtions kostnader för vår målgrupp. 
 

Exempel 1. 
En konsument som går in i en butik för att köpa en tröja för tvåhundra kronor ser att tröjan med 
medlemskort kostar endast etthundra kronor. Detta betyder då att konsumenten kan köpa två 
tröjor för priset av ett. 
 
Därigenom har antalet sålda varor ökat utan att den ekonomiska kostnaden för konsumenten 
ökats och företaget har därigenom förvärvat en ny medlem i sitt lojalitetsprogram. 

 
Medlemskortet blir med detta påstående endast direkt lönsamt för konsumenten och inte för 
företagens då deras lönsamhet ligger i att utvidga sin lojalitetsklubb och få in mer information 
om sina konsumenter, som företaget kan använda för att forma bättre marknadsföringsmetoder. 
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Vi kan med hjälp av analysen visa att Östras gymnasieelever inte ökar sin företagslojalitet genom 
ägandet av medlemskort. Med detta bevisar vi att strategin med medlemskort mot denna 
målgrupp inte leder till att det skapas långvariga relationer mellan konsument och företag. Denna 
slutsats styrks både i vår empiriska undersökning, där det visats att personer med en längre 
relation till medlemskort inte prioriterar företag med medlemskort och i teorin om 
lojalitetsprogram. 
 

7.2.3 Konsumentbeteende 
Målgruppen Östras gymnasieelever är enligt vår studie en målgrupp bestående av individer med 
stora demografiska likheter och vissa psykografiska likheter. Vilket vi anser bidrar till att denna 
målgrupp svarar likartat på samma typ av marknadsföring. Från analysen kan visa på tydliga 
samband mellan individ och individ i preferenser och attityd. Med andra ord skulle det vara 
försvarbart med likartad marknadsföring mot hela målgruppen. Trots att vi i analysen 
argumenterat för att en väsentlig del av marknadsföringen blir irrelevant då det finns en minoritet 
på ca 30 % av individerna som inte delar majoriteten av målgruppens åsikter och därigenom 
drivs av andra värderingar.  
 
Det har i analysen argumenterats för att studiens målgrupp besitter medvetenhet och kritiskt 
tänkande, inför begreppet medlemskort. Därav gör vi slutsatsen att, när denna målgrupp drivs av 
i stor utsträckning prisreduktioner och extraerbjudanden, vilka är tydligt förknippat med 
medlemskort. Så har konsumenterna i denna målgrupp gjort ett medvetet val vid införskaffandet 
av medlemskort och ansett att fördelarna med prisreduktion och extra erbjudande överväger 
nackdelarna. Nackdelar är utelämnande av personlig information och företagens hantering vid 
sparande och tillämpning av denna information. Detta kan även förklaras med målgruppens 
generellt positiva inställning till konsumentverktyget medlemskort.  
 
Denna målgrupp har i analysen argumenterats för att vara ett kundsegment som inte i någon 
speciell utsträckning ser ett behov i att vara trendsättare eller testa de nyaste produkterna. Vilka 
är utifrån existerande teorier om ungdomsmarknader två av de starkaste motiven till att 
marknadsföra mot ungdomar. Slutsatsen av den undersökning vi genomfört blir därigenom att 
motiven för att marknadsföra mot ungdomar försvagas och som konsumentsegment blir inte 
denna målgrupp lika intressant och attraktiv som tidigare teorier påståt.   
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7.3 Besvarning av syfte  
Genom att vi presenterat och redogjort för de skillnader och likheter vi funnit i målgruppen, 
Östras gymnasieelever anser vi ha skapat konkret fakta inför medlemskortets affekter på dessa 
konsumenter och därigenom även skapat en bredare förståelse inför marknadsföringsverktyget 
medlemskort. Sålunda anser vi att studiens delsyfte är uppfyllt. Huvudsyftet anser vi därmed 
också vara uppfyllt med utgångspunkterna att det redogjorts för studiens delsyfte och att det 
presenterat svar till studiens problemformuleringar. 
 

7.4 Sanningskriterier och tillämpning av studiens resultat 
De sanningskriterier vi tidigare i uppsatsen redogjort för gällande reliabilitet, validitet och 
replikerbarhet, anser vi även vara av hög grad i slutsatserna. Utifrån att detta är en fallstudie där 
vi tagit ett kvantitativt stickprov på över 10 % av populationen och fått ett lågt bortfall. Därmed 
anser vi att slutsatserna bygger på en tillförlitlig grund. Dock skulle vi i efterhand önskat en mer 
omfattande empirisk undersökning där vi i stickprovet ökat ut antalet frågor för att minimera 
behovet av generalisering och personlig tolkning av den kvantitativa undersökningen. Vi anser 
det även fullt möjligt att upprepa studien med samma utgångspunkter som vi i denna studie 
tillämpat, eftersom målgruppen gymnasieelever mest troligt kommer att fortsätta existera. Med 
omfattningen av den kvantitativa undersökningen vi tillämpat har vi minimerat risken för att 
resultatet är en produkt av slumpen. Med detta sagt anser vi att studiens resultat bygger på 
godtagbara sanningskriterier.   
 

7.5 Fortsatt forskning 
Eftersom medlemskort och lojalitetsklubbar är något som existerat och tillämpats länge av 
marknadsförare finns relativt mycket forskning om dessa. Dock är huvudsaken av denna 
forskning utfört ur ett företagsperspektiv och ofta beskriver medlemskort och lojalitetsklubbar i 
mer omfattande mening, för hela marknader och inte i betydelsen för dessa på specifika 
målgrupper. Därigenom anser vi att det finns mycket forskning som kan vidareutvecklas emot 
specifika målgrupper och mer forskning som kan göras ur ett konsumentperspektiv. Behovet av 
ny forskning inom denna målgrupp kommer det även i framtida finnas behov av. Eftersom 
målgruppen gymnasieelever ständigt byts ut och vi kan urskilja stora skillnader mellan individer 
i preferenser och attityder från generation till generation. Om en sådan vidareutveckling på detta 
arbete skulle ske tror vi att en mer omfattande och jämförande studie skulle vara att föredra då vi 
då kan se på skillnader och likheter mellan olika målgrupper.
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Bilaga 1 
Enkätundersökning – Medlemskort 

Vi är två studenter vid Umeå universitet som skriver en kandidat- uppsats inom marknadsföring. 
Den här enkäten syftar till att undersöka gymnasieelevers attityder och användning av 

medlemskort. 
 

            51,9 %              48,1 % 
1.  Kön:        Man        Kvinna        
 
2. Ålder____  16år = 24,1 %, 17år = 48,1 %, 18år = 18,5 %, 19år = 9,3 % 
 
3. Program Naturvetenskapliga prog = 40,7 %, Samhällsvetenskapliga prog = 31,5 %, Hotell och restaurang prog = 27,8 % 
 

4. Äger du personligen medlemskort? (om nej, gå till fråga 11)  

 77,8 %        22,2 % 

 Ja           Nej  

5. Hur många medlemskort har du? 

26,2 %         25 %            20,2 %            12 %            3,6 %                13 % 

 1                2                    3                  4                5              fler än 5 

6. Vilka typer av medlemskort har du och hur många? 
 
Klädbutiker 73_st 29,4 % 

Elektronikbutiker 33_st 13,3 % 

Sportbutiker 32_st 12,9 % 

Mataffärer 19  st    7,7 % Totalt antal medlemskort = 248st 

Mackar   6_st   2,4 % 

Bio & Video 61_st 24,6 % 

Annat_____________24_st___9,7%_______________________________________________ 

 
7. Hur ofta använder du ditt/dina medlemskort? 
        0 %                  28,6 %                   20,2 %                 22,6 %                      28,6 % 
Varje dag          Varje vecka           Varje månad        Var annan månad         Mer sällan  
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8. När införskaffade du ditt första medlemskort? 
 
      21,4 %                   38,1 %                          36,9 %                     3,6 % 
Innan 13år  Mellan 13-15år  Mellan 15-17år Från 17 -       
 
9. Jag skaffade medlemskortet för att: (Rangordna 1-6)  1=Instämmer inte, 6=Instämmer 
helt 
                                         3,6 %    1,2 %    2,4 %    7,1 %    32,1 %   53,6 % 
Billigare priser  1 2 3 4 5 6 
                                          6 %      6 %      20,2 %   27,4 %  26,2 %   14,3 % 
Jag gillar utbudet 1 2 3 4 5 6 
                                         8,3 %    8,3 %   22,6 %   15,5 %  28,6 %  16,7 % 
Jag gillar företaget 1 2 3 4 5 6 
                                          6 %       6 %     9,5 %     9,5%     21,4 %  47,6 % 
De ger extra erbjudanden 1 2 3 4 5 6 
                                        33,3 %   19 %     16,7 %  11,9 %  2,4 %   16,7 % 
Jag tycker om att  1 2 3 4 5 6 
äga medlemskort 
 
10. I vilken utsträckning handlade du på de ställen där du idag har medlemskort. Före du 
skaffade medlemskortet? 
 
   23,5 %                  59,5 %                      16,7 % 
Mindre               Oförändrat   Mer 
 
11. Jag prioriterar butiker där jag har medlemskort. (Rangordna 1-6) 1=Instämmer inte, 
6=Instämmer helt 
                                        21,4 %   4,8 %   15,5 %   22,6 %  19 %     16,7 % 
 1 2 3 4 5 6 

12. Medlemskortet ger mig information om produkter/tjänster. (Rangordna 1-6) 1=Instämer 

inte, 6=Instämmer helt 

                                      21,4 %    7,1 %    16,7 %  20,2 %  17,9 %  16,7 % 

 1 2 3 4 5 6 
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13. Varför har du personligen inget medlemskort? (Har du medlemskort gå till fråga 14) 

          8,3 %                              16,7 %                    8,3 %                     66,7 % 

Aldrig blivit erbjuden  För omständigt  Lånar andras  Ser inget behov  

Annat______0 %_____________________________________________________________ 
 
14. Hur mycket konsumerar du personligen för varje månad? 
     1,9 %         42,6 %              37 %                 11,1 %                1,9 %                    5,6 %       
0-100kr  101-500kr  501-1000kr  1001-2000kr  2001-4000kr  4001kr eller mer  

 
15. Jag handlar på samma affärer idag som för 2 år sedan. (Rangordna 1-6) 1=Instämer inte, 
6=Instämmer helt 
                                        1,9 %     9,3 %    5,6 %   44,4 %   24,1 %  14,8 %   
 1 2 3 4 5 6 

16. Jag finner medlemskort omständligt. (Rangordna 1-6) 1=Instämer inte, 6=Instämmer helt 
                                         
                                        13,9 %  26,9 %  27,8 %   13 %    11,1 %    7,4 %         

 1 2 3 4 5 6 
 
17. I vilken utsträckning tror du företagen som använder medlemskort är intresserad av 
dina köpvanor och personuppgifter? (Rangordna 1-6) 1=Mycket liten utsträckning, 6=Mycket 
stor utsträckning 
                                         9,3 %    12 %     13 %     23,1 %   24,1 %  18,5 % 
 1 2 3 4 5 6 
 
18. Är det okej om företaget skulle spara dina personuppgifter och information om dina 
köpvanor? (Rangordna 1-6) 1=Inte alls okej, 6=Helt okej 
                                     
                                       20,4 %     9,3 %    24,1 %  28,1 %  6,5 %    11,1 % 
 1 2 3 4 5 6 
 
19. Är det okej att företaget använder uppgifter om dina köpvanor och personuppgifter för 
att rikta och effektivisera sin marknadsföring. (Rangordna 1-6) 1=Inte alls okej, 6=Helt okej 
 
                                       18,5 %   14,8 %   24,1 %  11,1 %  15,7 %  15,7 % 
 1 2 3 4 5 6 
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20. Vilken av beskrivningarna stämmer bäst överens med ditt konsumentbeteende? 

5,6 %                Jag har ett genuint intresse och kunskap för nya produkter och är oftast den 
första i mitt umgänge med nya produkter. 

32,4 % Mitt intresse och min kunskap för nya produkter är något mindre än i första 
beskrivningen. Men jag tycker det är viktigt att vara uppdaterad och bland de första 
med nya produkter. 

62 % Jag finner inget speciellt intresse i att vara först och uppdaterad med det absolut 
senaste produkterna, utan prioriterar istället produkter till ett lite lägre pris som 
redan funnits ett tag och prövats av andra konsumenter.  

  

21. Vad är din generella inställning till medlemskort?  (Rangordna 1-6) 1=Mycket negativ, 
6=Mycket positiv 
                                        0 %       1,9 %    14,8 %   45,4 %  26,9 %  11,1 % 
 1 2 3 4 5 6 
  

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 
 
Konsumtion före medlemskort 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Mindre 20 18,5 23,8 23,8 
Oförändrat 50 46,3 59,5 83,3 
Mer 14 13,0 16,7 100,0 
Total 84 77,8 100,0  

Missing System 24 22,2   
Total 108 100,0   

 
 
 
Ålder * konsumtion före medlemskort 
 

 

konsumtion före MK 

Total Mindre Oförändrat Mer 
Ålder 16 10 5 5 20 

17 8 25 5 38 
18 0 16 0 16 
19 2 4 4 10 

Total 20 50 14 84 

 
 
 
 
Prioriterar butiker med medlemskort * ålder vid för sta medlemskort 
 

 

Ålder vid första MK 

Total Innan 13år 
Mellan 13-
15år 

Mellan 15-
17år Från 17- 

Prio 
butiker 
med MK 

Instämmer inte alls 12 0 6 0 18 
Instämmer inte 1 3 0 0 4 
Instämmer inte helt 2 4 7 0 13 
Instämmer på ett ungefär 2 9 6 2 19 
Instämmer 0 8 8 0 16 
Instämmer helt 0 8 4 2 14 

Total 17 32 31 4 84 

 

 
 


