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Abstract 
As the usage of loyalty programs increases, this study takes a new approach to examine 

how these programs influence consumers’ attitudes toward brands. This paper is influenced 

by the recent findings that question the capability to create a clear picture of the effects of 

loyalty programs by conducting quantitative research. This is based of the differentiation 

between attitudes and actions, leading to the fact that quantitative research have only 

captured the actions of members of loyalty programs. In contrast to that, this paper uses 

qualitative interviews to create a more in-depth point of view.  

The paper immerses the reader in the theoretical viewings of what loyalty is and how it 

emerges from satisfaction. Aspects that make a consumer “loyal” are presented, as well as 

different degrees of loyalty. Furthermore loyalty is explained as a higher form of 

commitment, which is seen as an attitude towards a brand. The paper then discusses the 

possibility of looking at attitudes as relative, and as something used in different ways that 

can be constructed differently. We then examine the opposite of loyalty, which is inertia, 

which has similar aspects but is characterized on different grounds and emerges from 

switching costs and habitual behavior. The paper then creates a model of how loyalty 

programs affect the consumption process and creates either satisfaction or switching costs. 

The commitments of the consumers’ are then divided into either loyalty or inertia 

depending on the customers’ attitudes towards the brand with concern to the effect that the 

loyalty program has exercised.  

Our research has resulted in three different groups, each of which shows separate levels of 

commitment. The first group is labeled “loyal effect”. Through the loyalty program this 

group has developed satisfaction-based commitment towards the brand, hence loyalty. The 

second group consists of the informants that have not been influenced at all by the loyalty 

program, and is labeled “no effect”. The final group, “inertia effect”, shows that the loyalty 

programs have created switching barriers resulting in customer retention characterized by 

low commitment, hence inertia. 

The findings of this study highlight the fact that the commitment that is formed through 

loyalty programs has two sides to it rather than one, which has been claimed in previous 

studies. The results of the paper show that future studies and current brands need to change 

their current perspective. Instead of being concerned with whether loyalty programs have 

the capability to influence the consumers or not the real question is how it affects the 

customers and in what direction it influences an individual consumer’s commitment.  
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Förord 
Detta examensarbete är skrivet på Handelshögskolan vid Umeå Universitet med 

inriktningen marknadsföring. Vi vill här ta tillfället i akt att tacka vår handledare Ulrica 

Nyhlén för hennes vägledning, tankar och uppriktighet som varit till stor hjälp under 

arbetets gång. Vi vill även passa på att tacka alla som läst vår studie under arbetets gång 

och givit oss konstruktiv kritik – likväl vill vi tacka alla er som deltagit som informanter.  

 

Ett stort tack till Er alla! 
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1 Inledning 

Vi kommer i denna del att presentera en kortare bakgrund av begreppet lojalitet och av hur 

företag har börjat se nyttan av detta fenomen genom att stimulera lojalitet genom 

lojalitetsstrategier. Efter att ha gett läsaren grundläggande förståelse i ämnet introducerar 

vi den pågående diskussionen kring lojalitetsprogram. 

1.1 Problembakgrund 

Det har under de senare åren blivit allt mer vanligt att olika företag erbjuder medlemskap i 

lojalitetsprogram som ger medlemmar förmånliga erbjudanden (Taylor & Neslin, 2005, s. 

293). De flesta kunderna skaffar ett medlemskap hos någon av de butiker som de upprepat 

besöker (Kennedy & Ehrenberg, 2001, s. 19). Faktum är att en majoritet handlar vardagliga 

produkter från en mental portfölj av varumärken som de ständigt söker sig till (Uncles et 

al., 1995, s. 72). Det finns varumärken som kunder föredrar framför andra - kunderna väljer 

att förknippa sig med dessa varumärken via medlemskap. Däremot finns det anledning att 

inta en kritisk ståndpunkt till huruvida detta innebär att kunderna är lojala till varumärkena i 

sig (Knox & Walker, 2003, s. 273). 

Begreppet “lojalitet” härstammar inte från företagsekonomiska sammanhang, utan är något 

som har använts så länge det har funnits en intention att skapa makt och kontroll. Förr 

användes begreppet av härförare för att inspirera soldater att strida för dem. Idag har 

begreppet tagit sig andra användningsområden, bland annat företagsekonomi. Nu utgörs 

härförarna av företag och striden handlar om att försvara befintliga marknadsandelar samt 

om att erövra nya genom att bygga upp en lojal kundbas. (Kumar & Shah, 2004, s. 318) 

1.1.1 Nyttan av lojalitet 

Lojalitet och långsiktiga kundrelationer är något som allt fler företag har börjat inse 

fördelarna med (Hart & Johnson, 1999, s. 11; Sheth & Parvatiyar, 1995, s. 400; Wilson et 

al., 2002, s. 193). Då dagens företag inte endast söker ett ekonomiskt utbyte med sina 

kunder utan även eftersträvar en relation, har interaktionen mellan kund och företag blivit 

allt viktigare (Filiatrault & Lapierre, 1997, s. 220; Sheth & Parvatiyar, 1995, s. 400). För att 

klara dagens konkurrens mellan företag, där stora valmöjligheter finns för kunder 

beträffande produkter och tjänster, ställs stora krav att kunder bibehålls och förblir lojala 

(Reichheld & Sasser, 1990, s. 106-107; Reichheld, 1993, s. 64). Tidigare har stort fokus 

legat på offensiva tekniker genom att skära ned priser och att införa kampanjer eller att 

utöka produktutbudet för att vinna marknadsandelar (Grönroos, 2008, s.41-42). Däremot 

har det visat sig vara mer lönsamt att tillämpa mer defensiva strategier, exempelvis 

medlemskap, som syftar till att bygga upp lojalitet både bland nuvarande och potentiella 

kunder (Bloemer & Lemmink, 1992, s. 351; Wilson et al., 2008, s. 152). Detta kan ses i att 

det kostar fem till sex gånger mer att vinna en ny kund jämfört med att kvarhålla en 

befintlig (Alain, 1993, refererad i Filiatrault & Lapierre, 1997, s. 213). 

Företags möjligheter att utforma strategier för att behålla kunder bygger på antagandet att 

kunder vill knyta sig till ett företag (Wilson et al. 2008, s. 167; Grönroos, 2008, s. 41-42). 

Om företaget behandlar kunden på rätt sätt kommer kunden att bete sig fördelaktigt tillbaka 
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(Lindberg-Repo & Grönroos, 1999, s 114). Vad som skiljer den lojala kunden från de 

övriga förklaras av Oliver (1999, s. 36) enligt följande: 

“[...] a deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred product/service 

consistently in the future, thereby causing repetitive same-brand or same brand-set 

purchasing, despite situational influences and marketing efforts having the potential to 

cause switching behavior.” 

De tidiga teorierna som uppmärksammade hur företag skulle uppnå kundlojalitet 

härstammar från relationsmarknadsföring (Berry, 2002, s. 61). Enligt dessa teorier kan 

företag, genom att strukturera affärsverksamheter till att bli gynnsamma för båda parter, 

uppnå en säkerställd kundbas (Filiatrault & Lapierre, 1997, s. 214; Wilson et al., 2008, s. 

152). Genom användandet av en välstrukturerad relationsmarknadsföringsstrategi kommer 

kunden, enligt teorierna, att uppleva tillräckligt hög tillfredsställelse efter mötet med 

företaget att han/hon uppfyller kraven för att klassas som lojal (Grönroos, 2008, s. 47-48; 

Wilson et al., 2008, 44; Lin, 2008, s. 27) Konsumtionsprocessen är en del av 

relationsmarknadsföringsteorierna och innebär att kunden genomgår tre steg i kontakten 

med företaget (Grönroos, 2008, 347). Först uppstår en behovsigenkännelse som kunden 

upplever när han/hon inser att det existerar en avsaknad av någonting (Solomon et al. 2010, 

s  320). Detta är steget som leder till att kunden söker sig till företaget, vilket åtföljs av den 

faktiska konsumtionen. Här menar forskare inom relationsmarknadsföring att företaget har 

en möjlighet att visa hur väl de kan tillfredsställa kunden (Grönroos, 2008, s. 48). Slutligen 

utvärderar kunden vad han/hon känner för företaget i efterkonsumtionsstadiet (Solomon et 

al., 2010, s. 61). Om företaget har presterat tillräckligt väl kommer kunden, efter att ha 

konsumerat, värdera upplevelsen till en sådan nivå att kunden blir lojal (Solomon et al., 

2010, s. 278; Lin, 2008, s. 36). 

1.1.2 Lojalitetsprogram 

Relationsmarknadsföringsforskningen har givit teoretiska belägg för hur strategier kan 

säkra bandet mellan företag och kund, något som i praktiken har eftersträvats via 

lojalitetsprogram (Sharp & Sharp, 1997, s. 474). Duffy (1998) menar att dagens 

lojalitetsprogram är inspirerade från flygindustrin där American Airlines 1981 lanserade ett 

”frequent flyer program”. Detta program erbjöd kunder fria resor i utbyte mot en viss 

lojalitet som kunden visade genom att vara en återkommande resenär. Det dröjde inte länge 

innan vartenda flygbolag hade ett eget lojalitetsprogram av liknande karaktär. (Duffy, 1998, 

s. 437) Sedan dess har lojalitetsprogram spridits och anammats inom alla typer av industrier 

(Lewis, 2004, s. 281; Sharp & Sharp, 1997, s. 473; Taylor & Neslin, 2005, s. 293). 

Exempelvis hotell-, kläd- och bilindustrin där välkända varumärken som Best Western, 

H&M och Hertz har lojalitetsprogram där deras kunder kan bli medlemmar. Taylor och 

Neslin (2005, s. 293) menar att tanken med lojalitetsprogram är att belöna återkommande 

kunder med exklusiva tillgångar enbart tillgängliga för programmets medlemmar. Detta för 

att skapa ett incitament till att stanna som kund hos företaget (Lewis, 2004, s. 281; Sharp & 

Sharp, 1997, s. 474). 
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1.2 Problemdiskussion 

Ett flertal studier hävdar att lojalitetsprogram har förmågan att påverka kunders lojalitet. 

Lal och Bell (2003, s. 200) hävdar att effektiviteten är väldigt tydlig då kunder som går med 

i lojalitetsprogram inte bara återkommer till företaget oftare, utan även köper mer. Lewis 

(2004, s. 282, s. 290- 292) hävdar att lojalitetsstrategier ändrar beteendet hos kunder - de 

motiverar till ökade och fortsatta köp. Taylor och Neslin (2005) hävdar i sin studie att 

lojalitetsstrategier ökar kundens inköp då denne får ett mål - att erhålla en bonus. Denna 

effekt var mest påtaglig bland de kunder som ansåg sig vara småköpare (Lal & Bell, 2003, 

s. 200-201; Taylor & Neslin, 2005, s. 302). Det som framgår är att en stor del av de ständigt 

återkommande kunderna är medlemmar i lojalitetsprogram (Shanshan et al., 2011, s. 316). 

Vidare menar Kotler och Armstrong (2010, s. 144-145) att ett välskött lojalitetsprogram 

innebär upprepade köp, frekvent återkommande och minskad risk för att kunden 

konsumerar hos konkurrerande varumärken. Däremot hävdar Shanshan et al. (2011, s. 317) 

att denna observation inte nödvändigtvis visar på kundlojalitet, utan att det endast visar på 

ett upprepat beteende - vilket är den stora problematiken vi ser med lojalitetsprogram. Med 

hänsyn till att teoretiska belägg hävdar att lojalitet uppstår efter utvärdering i 

efterkonsumtionsstadiet (Solomon et al., 2010, s. 278; Lin, 2008, s. 36), verkar det märkligt 

att påstå att lojalitetsprogram faktiskt bidrar till lojalitet då programmen enbart bidrar till en 

upprepning av konsumtionsprocessen. Enligt Sharp och Sharp (1997, s. 474) stimulerar 

lojalitetsprogram enbart kunden till ett beteende som liknar lojalitet. 

Genom att undersöka hur olika studier använt sig av termen lojalitet såg Knox och Walker 

(2001, s. 112) att de flesta som undersöker lojalitet använder begreppen upprepade köp och 

lojalitet som synonymer, detta trots att de har olika innebörd. Även om begreppen 

påminner om varandra skiljs de åt gällande hängivenheten till varumärket. Upprepade köp 

är en term som utan värdesättning hänvisar att någon återigen har köpt något baserat på 

tidigare erfarenheter. Termen hänvisar endast till ett beteende (Knox & Walker, 2001, s. 

113). Lojalitet å andra sidan kräver att det finns någon psykologisk hängivenhet, vilket kan 

ses som en form av attityd (Solomon et al., 2010, s. 275; Knox & Walker, 2001, s. 113-114; 

Kumar & Shah, 2004, s. 319). Uppkomsten av dessa attityder kan variera mellan olika 

konsumenter (Solomon et al., 2010, s. 277), likväl som funktionerna som dessa fyller (Katz, 

1960, s. 169).  

Det finns således ett problem i befintliga studier av lojalitetsprogram beträffande den 

parallell som gjorts mellan ett ökat köpbeteende och lojalitet. Som ovan nämnts finns det en 

teoretisk skillnad mellan ett upprepat beteende och en psykologisk hängivenhet till 

varumärken. De befintliga studierna har således endast funnit stöd för ett ökat köpbeteende. 

Studierna har inte haft belägg att avgöra om lojalitetsprogram gör kunder mer lojala. 

Faktum är att det inte existerar tillräckligt med studier för att avgöra huruvida 

lojalitetsprogram har någon som helst inverkan på kunders hängivenhet. 

Ett antal forskare har uppmärksammat problem med mätningen av lojalitetsprogram och 

menar att det föreligger fel i de nyttjade metodologiska angreppssätten för att utpeka de 

underliggande effekterna (Leenheer et al., 2007, s. 31; Lewis, 2004, s. 281; Meyer-

Waarden, 2007, s. 223). Effekten av lojalitetsprogram mäts oftast med parametrar ur 

företagens perspektiv, vilket har inneburit en mätning av kundens beteende. Majoriteten av 

de studier som mäter kundlojalitet utgår oftast från numeriska mått (Bhattacharya, 1997, s. 
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442). Forskning saknar därav insikt i lojalitetsprograms underliggande faktorer och vad 

dessa resulterar i. Liu-Thompkins och Tam (2013, s. 35) menar att det har genomförts 

alldeles för få studier som valt att undersöka den faktiska inverkan på kundernas 

psykologiska hängivenhet. Istället har forskning valt att generalisera deras beteende och 

valt att även uttala sig om deras hängivenhet. Således behöver kundens perspektiv 

analyseras djupare. 

För att kunna undersöka en underliggande hängivenhet bör forskning fokusera på de 

områden där lojalitetsprogram kan förväntas ha största möjliga inverkan. Vid köp av varor 

och tjänster skiljer sig olika kunder åt i den mängd de involverar sig i köpet. Vissa kunder 

är mer engagerade i vissa produkter medan andra knappt är medvetna om att de 

konsumerar. De kunderna med en hög anknytning anses ha hög involveringsgrad och 

kunderna med låg anknytning anses ha en låg involveringsgrad (Solomon et al., 2010, s. 

191). Involveringsgraden styrs av den motivation som finns bakom att hitta information om 

en tjänst (Solomon et al., 2010, s. 192). Yi och Jeon (2003) samt Knox och Walker (2003) 

fastslår i sina studier att lojalitetsprogrammets effekt styrs av hur involverad kunden är i 

produkten eller tjänsten som efterfrågas eller köps. De menar att ju högre involvering 

kunden har i produkter, ju mindre behov finns det av lojalitetsprogram. Effekten av 

lojalitetsprogram där kunden är högt involverad är därmed inte intressant då programmet 

inte påverkar kunden. Yi och Jeons (2003, s. 232) studie använder bilindustrin som ett 

exempel. Där är den generella involveringsgraden så pass hög att lojalitetsprogram blir 

överflödiga. Lojalitetsprogram är som mest intressant där kunder generellt är lågt insatta. I 

dessa områden med låg involvering finns det en god möjlighet att skapa en vidare förståelse 

för hur lojalitetsprogram påverkar kundernas psykologiska hängivenhet till ett varumärke. 

Den låginvolveringsmarknad som denna studie har valt att undersöka är dagligvaruhandel. 

Anledningen till varför vi har valt att använda oss av dagligvaruhandel som en 

representation av låginvolveringsmarknader är för att det har blivit vanligt med 

lojalitetsprogram inom dagligvaruhandel (Mägi, 2003, s. 101). Vi upplever även att det 

existerar ett flertal konkurerande varumärken där skillnaden mellan dem är begränsad, 

vilket möjliggör att olika varumärken kan studeras. Att använda dagligvaruhandel för att 

studera lojalitetsprogram är likt studier av bland annat Mägi (2003), Sharp och Sharp 

(1997), samt Taylor och Neslin (2005). 

Vi ser ett gap i förståelsen av lojalitetsprogram och deras egentliga effekt. Den befintliga 

forskningen har påvisat dess inverkan på kunders beteende, men har även uttalat sig om en 

psykologisk hängivenhet. Studier som utförs med ett mer djupgående metodologiskt 

angreppssätt i en generellt ansedd låginvolveringsmarknad kan bidra med förbättrad 

förståelse för hur lojalitetsprogram påverkar kundens hängivenhet. Synsättet att beakta 

upprepade köp som en indikation på lojalitet är missvisande vad gäller 

lojalitetsprogrammens effekt. Detta då ett beteende endast är en tillfällig händelse till 

skillnad från en hängivenhet i form av en attityd. Problemet berör därmed både teori och 

praktik. Forskning har antagit att det sker attitydförändringar utan att ge någon större insikt, 

ett problem som vi anser visar på brister i förståelsen för lojalitetsprogram. Praktiskt sett 

blir detta en stor skillnad då hängivenhet är mer långvarigt än ett beteende, vilket påverkar 

hur uthålliga lojalitetsprogram bör anses vara som strategi (Knox & Walker, 2001, s. 113-

114). Ökad förståelse för hur lojalitetsprogram påverkar kunders hängivenhet kan hjälpa 

företag att förbättra programmens potential. 
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1.3 Problemformulering 

Utifrån den gjorda problematiseringen av området, har vi formulerat problemet som denna 

studie ska besvara. Nämligen: 

Hur påverkar lojalitetsprogram kunders hängivenhet till 

varumärken med låg involveringsgrad? 

1.4 Syfte 

Vi vill i denna studie erhålla en ökad förståelse för lojalitetsprograms förmåga att skapa 

lojalitet eller om enbart ett beteende uppmuntras. För att se huruvida lojalitet skapas måste 

lojalitetsprogram kunna ha en inverkan på medlemmarnas hängivenhet till varumärket. 

Studien kommer att genomföras inom områden som hyser varumärken med låg 

involveringsgrad.  

1.5 Studiens bidrag 

Studiens teoretiska och praktiska bidrag är en ökad insikt i hur kunden påverkas av 

lojalitetsprogram. De som främst gynnas av denna studie är företag, då skillnaden mellan 

att lojalitetsprogram ökar hängivenheten eller om de endast uppmuntrar ett upprepat 

beteende ger insikt i lojalitetsprogrammens hållbarhet som strategi. Trots att företag är de 

som gynnas mest av studiens resultat kommer studiens perspektiv att utgå från kunden.  

1.6 Begränsningar 

Vi kommer i denna studie att begränsa oss till fältet konsumentbeteende inom 

marknadsföring. Konsumentbeteende utgår från kundens perspektiv och granskar 

företagsekonomiska frågor om hur kunden påverkas (Solomon et al, 2010, s. 6). Från detta 

perspektiv kommer lojalitetsprogrammens inverkan på kunden att granskas för att se om 

han/hon blir mer lojal till varumärket. Detta kommer specifik att undersökas i marknader 

med låg involveringsgrad. För denna studie innebär låg involveringsgrad aktörer inom 

dagligvaruhandeln varpå vi begränsar oss till livsmedelsbutiker med ett lojalitetsprogram. 

Avslutningsvis vill vi förtydliga att den hängivenhet som tidigare forskning har påvisat, då i 

form av ett upprepat beteende, inte kommer gälla för denna studie. Hängivenhet kommer 

här istället endast att ses som en attityd. 

1.7 Begreppsförklaring 

Varumärke – Här avses koncernen som står bakom varumärkesaktören. 

Varumärkesaktör - I denna studie innefattar detta begrepp de butiker inom 

dagligvaruhandeln som tillhandahåller ett lojalitetsprogram. Några exempel är ICA, Coop 

och Willy’s. Uttrycket är framtaget för att ha en neutral framtoning samt för att inte förleda 

läsaren att studien skrivs mot någon specifik kedja. 

Konsumtion – Konsumtion innebär i denna studie att kunden utnyttjar produkter och 

övriga tjänster som varumärkesaktören tillhandahåller. 
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2 Metodologiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den förförståelse vi besuttit på området. Detta 

följs av en presentation av den kunskaps- och verklighetssyn vi har utgått ifrån i vårt 

arbete. Avslutningsvis beskrivs det valda angreppssättet samt den litteratursökning som 

gjorts för studien. 

2.1 Förförståelse 

I strävan att utveckla ny kunskap inom området vill vi belysa vår nuvarande förståelse för 

ämnet. Läsaren bör vara medveten om vilken befintlig kunskap vi besitter vid granskandet 

av denna studie. Förförståelsen bör anses vara relevant då det påverkar vilken syn 

forskarlaget ser på världen med (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76-77). 

Förförståelse kan delas upp i två delar; förstahandsförföreståelse och 

andrahandsförförståelse (Thomassen, 2007, s. 36; Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). Med 

förstahandsförföreståelse menas att man besitter erfarenheter från praktik och upplevelser, 

vilket i sin tur påverkar ens synsätt. Med andrahandsförförståelse menas att erfarenheten 

kommer från teorietisk kunskap och påverkar vilken ställning man tar till teoretiska och 

praktiska företeelser. (Thomassen, 2007, s. 36) Den förstahandsförförståelsen vi besitter 

kommer huvudsakligen från utförda fall som behandlar ämnet inom strategi och 

marknadsföring. Vi har även en form av förstahandsförförståelse som kommer från att vi 

själva är konsumenter och har varit medlemmar i diverse lojalitetsprogram. Detta kan 

påverka vår studie genom att vi projekterar våra individuella upplevelser och inställningar 

på de vi intervjuar. En potentiell risk, med sådan förförståelse, är att informanternas åsikter 

inte blir centrala, utan istället våra egna. För att motverka detta kommer vi att, så långt som 

möjligt, undvika att göra egna antaganden vad gäller informanternas svar. För att 

möjliggöra detta kommer intervjuerna att präglas av följdfrågor och teman som ger 

informanterna möjlighet att tala fritt och tydligt beskriva sina åsikter (se 2.5 Strategi). 

Vår huvudsakliga förförståelse består dock av andrahandsförförståelse. Som studenter 

under den sista terminen på Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå 

Universitet har vi läst ett flertal relevanta kurser på kandidatnivå och avancerad nivå. 

Kurserna har bland annat bestått av beteendevetenskap, finansiering, konsumentbeteende, 

ledarskap, marknadsföring och service management. Den akademiska kunskapen som vi 

har utvecklat under vår studietid kommer att ha en inverkan på denna studie. Efter vår tid 

på Umeå universitet har det blivit naturligt att analysera fenomen genom befintliga teorier. 

Vi har en större vana att tolka världen från vad studier säger, snarare än att själva skapa 

fristående teorier.  

Vår akademiska bakgrund har även haft en inverkan på studien gällande vårt val av ämne. 

Det är genom vår insikt i ämnet och dess aktualitet som vi har valt att studera effekten av 

lojalitetsprogram. Vi anser att det är intressant att analysera företagsekonomiska strategier 

och granska dem från ett kundperspektiv. Under studietiden har vi fått insikt i vikten av att 

företag kritiskt granskar sina strategier. Då lojalitetsprogram har blivit en vanlig strategi 

anser vi att det är såväl intressant som nyttigt för berörda parter att granska programmens 

effekt mer kritiskt. 
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2.2 Kunskapssyn 

Inom forskning är det viktigt att visa vad som betraktas som kunskap inom ett 

forskningsfält; detta är något som den epistemologiska ståndpunkten klargör (Bryman, 

2011, s. 29). Forskarens kunskapssyn kommer att påverka hur den sociala verkligheten och 

dess aspekter studeras (Saunders et al., 2009, s. 112). En epistemologisk ståndpunkt delas 

in i två delar, positivism och interpretativism. 

Positivismens roll i forskningen är att pröva teorier och tillhandahålla material för att kunna 

skapa och utveckla lagar (Bryman, 2011, s. 30; Collis & Hussey, 2009, s. 56). 

Verkligenheten anses därmed vara objektiv där det existerar en gräns mellan rätt och fel. 

Studier med en positivistisk uppfattning utgår från att söka efter ”sanningen” (Bryman & 

Bell, 2005, s. 26). Interpretativismen däremot menar att det inte går att förklara observerade 

sociala företeelser genom skapandet av lagar, utan vikten ligger på förståelse av olikheter 

mellan människor som sociala aktörer (Bryman, 2011, s. 32; Saunders et al., 2009, s. 116). 

Kunskap erhålls inte enbart genom förkastning eller bekräftning av hypoteser och 

observationer, men även genom att skapa förståelse (Collis & Hussey, 2009, s. 57). För att 

kunna genomföra en studie som undersöker kunders attityd är det viktigt att förstå att 

kunderna inte befinner sig i en värld av definitiva svar. Vi utgår från att samtliga kunder 

skapar en individuell uppfattning även om de bemöts av liknande företeelser. Detta medför 

att det inte är lämpligt att säga huruvida en uppfattning är ”rätt” eller ”fel”. 

Fokus i vår studie kommer att ligga på individuella attityder, vilket kräver djupgående 

förståelse för enskilda individer. En attityd är en långvarig emotionell inställning som ofta 

utrycks i handlingar eller beteende, men inte nödvändigtvis utspelas (Ajzén & Fishbein, s. 

888). Studien kommer därmed att behöva genomföras i nära samspel med de som ska 

undersökas. Av denna anledning har vi anammat ett interpretativistiskt perspektiv i denna 

studie. Detta innebär att vi inte kommer att söka efter definitiva svar utan istället sträva 

efter att skaffa oss en insikt av informanternas subjektiva uppfattningar.  

2.3 Verklighetssyn 

Då studien ämnar undersöka kunders upplevelser är det essentiellt att läsaren får en insikt i 

den verklighetssyn vi anammat i arbetet med studien. För att behandla material som berör 

kunders känslor blir det viktigt att skilja på objektivism och konstruktionism, då de dessa 

två ontologiska huvudspår avgör huruvida individen betraktas som påverkad av 

verkligheten eller om verkligheten skapas av individen (Bryman, 2011, s. 36-37). 

Den objektiva verklighetssynen är relaterad till den positivistiska kunskapssynen, och 

innebär att sociala företeelser inte beror på observatören och dennes åsikter (Saunders et al., 

2009, s. 110-111). Verkligheten existerar därmed oavsett om observatören är närvarande 

eller ej (Bryman, 2011, s. 36). Detta skulle innebära att kunder inte skapar den verklighet 

de befinner sig i, den finns där oavsett. Den motsatta verklighetssynen, konstruktionismen, 

utgår från att de sociala företeelser som sker är beroende av observatören; vilket betyder att 

verkligheten skiljer sig mellan de som observerar den (Bryman & Bell, 2005, s. 33-34). 

Detta innebär vidare att de sociala aktörerna kontinuerligt skapar den verklighet de befinner 

sig i (Collis & Hussey, 2009, s. 59). 
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I arbetet med denna studie och i analysen av studiens resultat, har vi anammat en 

konstruktionistisk ståndpunkt. Detta då ett lojalitetsprogram, som kan te sig vara ett likartat 

fenomen i ett flertal betraktares ögon, kan uppfattas på olika sätt av olika individer. Vi 

utgår från att människor upplever saker olika och har särskiljande erfarenheter som ligger 

till grund för den upplevda verkligheten. Samtidigt anser vi att en verklighet inte kan 

skapas ur tomma intet utan någon form av yttre påverkan. Det är här lojalitetsprogrammen 

kommer in i bilden. Trots att individer skapar sin egen verklighet har sociala företeelser 

som lojalitetsprogram en möjlighet att skapa en inverkan hos individerna. Vår tolkning är 

även att individer kan uppleva påverkan av lojalitetsprogram på olika sätt, detta då 

upplevelsen är något högst individuellt. Trots att vi anser att individer kan skapa sin egen 

verklighet, anser vi att det förekommer delar i den upplevda verkligheten som besitter 

förmågan att påverka individerna. 

2.4 Angreppssätt 

Som framhållits i problemdiskussionen har tidigare studier inom ämnet valt att undersöka 

lojalitetsprogram genom en kvantitativ strategi, vilket har lett till brister i förståelsen av 

programmen (se exempelvis Lal & Bell, 2003; Lewis, 2004; Taylor & Neslin, 2005). Vår 

studie kommer därför att innefatta en mer djupgående analys av huruvida lojalitetsprogram 

kan påverka kunders hängivenhet till ett varumärke. Detta kommer att göras med stöd från 

befintliga teorier inom konsumentbeteende, som även kommer att vara till hjälp vid 

tolkningen av studiens resultat. Det valda angreppssättet för denna studie är därmed 

deduktion. Vidare vill vi mena att då lojalitet är ett väl etablerat teoretiskt begrepp, ämnar 

inte studien att skapa en ny teori som berör samma område. Med utgångspunkt från redan 

befintliga teorier har vi haft som avsikt att ge en ny förklarning till hur 

lojalitetsprogrammen påverkar kunder genom att använda fler teorietiska aspekter än vad 

tidigare studier har använt sig av. Vi tror att det existerar fler förklarningar till området än 

vad som beaktas idag; att det finns aspekter som området har förbisett. Vi tror att de 

påvisade resultaten som tidigare studier hittar, att medlemmar bli återkommande, kan 

förklaras med andra teorier än ”lojalitet”. Vi anser att det behövs undersökas vad som leder 

till ”lojalitet” och vad det skulle kunna finnas för alternativa förklingar till de tidigare 

studiernas resultat. Därmed ämnar vi undersöka fler teoretiska aspekter som vi upplever har 

en relevans till området. Vi eftersträvar att komplettera den befintliga förståelsen med nya 

insikter.  

Vid genomförandet av en deduktiv studie härleds forskningsfrågor eller hypoteser utifrån 

det som är känt inom området, som sedan underkastas en empirisk granskning (Bryman, 

2011, s. 26; Royse, 2011, s. 24-25; Saunders et al., 2009, s. 124). De svar som empirin 

genererar kommer således att leda till att teorin antingen bekräftas eller revideras (Bryman 

& Bell, 2005, s. 23; Holme & Solvang, 1997, s. 51). Däremot kommer denna studie inte att 

ställa upp några hypoteser utan enbart utgå från den ställda problemformuleringen, vilket 

utgör en forskningsfråga i linje Saunders et al. (2009, s. 124) synsätt. 

Till skillnad från det deduktiva angreppssättet innebär induktion att de observationer som 

görs och den analyserade empirin skapar teorin (Collis & Hussey, 2009, s. 8; Royse, 2011, 

s. 25). Varför vi i denna studie väljer bort det induktiva angreppssättet och istället väljer det 

deduktiva är att vi anser att den befintliga teorin bör fördjupas och ge insikter från en mer 
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ingående undersökning av kunderna som tidigare ej har beaktats. Med ett induktivt 

angreppssätt, kan studien inte uppnå sitt syfte; att fastslå huruvida kunders attityder 

påverkas av lojalitetsprogram samt jämföra resultatet med befintliga teorier. Detta då ett 

induktivt forskningsresultat genererar teori (Bryman, 2011, s. 28; Holme & Solvang, 1997, 

s. 57). Ett ytterligare argument som styrker diskussionen kring valet av angreppssätt 

förklaras av Royse (2011, s. 25). Royse (2011) framhåller att en god teoretisk grund gör att 

uppmärksamheten fokuseras och underlättar arbetet. Samtidigt kan teorier hjälpa till i 

skapandet av förståelse för hur valda parametrar kan påverka ett beteende, ett problem eller 

ett fenomen. Detta innebär att vi, genom det deduktiva angreppssättet, kan hämta stöd i 

befintliga studier för att förstå kundernas attityder, istället för att genom ett induktivt 

angreppssätt skapa egna teorier. 

2.5 Strategi 

När det gäller val av strategi behöver forskningslaget avgöra vilken karaktär av studie som 

är mest lämplig för att kunna besvara den framställda problematiken. I avgörandet är det 

viktigt att valet grundas på en uppfattning av vad som är karaktäriserande i det som ska 

studeras. Bryman (2011, s. 371-373) menar att om det är forskarens frågor som styr studien 

och om det föreligger ett behov av konkret data och statistik gällande beteenden bör 

kvantitativ strategi användas. Bryman (2011) nämner även att i kvalitativ forskning är 

kontextuell data, vilken genererar förståelse av beteenden och uppfattningar hos de som 

studeras, centralt. Även Holme och Solvang (1997, s. 14, 92) förklarar att om en 

observation externt sett på problemet inte ger svar krävs det ett individperspektiv, vilket 

leder till att en kvalitativ forskningsstrategi är mest lämplig. Utöver att tyngdpunkten ligger 

på ord framför siffror är det även vanligt att en kvalitativ forskningsstrategi har en 

interpretativistisk kunskapssyn samt en konstruktionistisk verklighetssyn då dessa betonar 

en djupgående förståelse av företeelser (Bryman, 2011, s. 340-341). Genom användandet 

av kvalitativa intervjuer erhålls en bredare och mer nyanserad bild med fler dimensioner än 

vid användandet av standardiserade frågor, även om en djupare kunskap i första hand ej 

erhålls (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 40). Till skillnad från kvantitativa 

insamlingsmetoder erbjuder kvalitativa metoder även ett uppmärksammande av upplevelser 

och erfarenheter. 

För att studera attityder är det vanligt att forskare gör en direkt parallell mellan en intern 

attityd och ett externt beteende. Detta för att förenkla undersökningen av attityder (Jaccard 

& Blanton, 2005, s. 126). På detta vis kan kvantitativa studier genomföras, däremot byggs 

dessa studier på förenklingar av verkligenheten, vilket minskar trovärdigheten av studien 

samt riskerar att missvisa informanternas åsikter (Procter, 2001, s. 106-107, s. 120). Om det 

finns tveksamheter på korrelationen mellan en attityd och ett beteende bör studier anta en 

mer djupgående analytisk strategi (Albarracin et al., 2005, s. 127). Detta menar vi är 

grunden till problematiken inom området som vi valt att undersöka. Tidigare forskning har 

gjort denna förenkling av kunders verklighet, något vi som vi kommer att undvika. Vi 

kommer därför att använda oss av kvalitativa intervjuer för att undersöka om 

lojalitetsprogram har en inverkan på hängivenhetsattityder. Fielding och Thomas (2001, s. 

123) menar att inom attitydforskning är kvalitativa intervjuer sett som en nyceklmetod. 

Detta för att kunna ge trovärdiga svar på kunders individuella attityder och hur de påverkas 

av lojalitetsprogram. 
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Fielding och Thomas (2001, s. 138-139) menar att problematiken i att använda sig av 

kvalitativa studier inom samhällsvetenskapliga områden ligger i att informantens åsikter 

kan försummas av en överstrukturerad intervjumall. Samtidigt anser vi att informanten inte 

kan förväntas veta vilka områden som intervjuerna är ämnade att undersöka. För att kunna 

få insikt i informanternas attityder kommer vi att samla in data genom semistrukturerade 

intervjuer. Trost (2010, s. 42) menar att definitionen av en semistrukturerad intervju skiljer 

sig mellan olika användare av begreppet. Intervjuers struktur kan hänvisa till både om 

frågorna är bundna till specifika områden eller om frågornas struktur är öppen för olika 

svarsmöjligheter (Trost, 2010, s. 40-42). Våra intervjuer ämnar vi grunda på specifika 

områden, vilket enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 40) möjliggörs genom 

framtagandet av en intervjuguide. Studiens intervjuguide kommer innehålla frågor som är 

utformade på ett sådant sätt att de ska ge möjlighet till olika svar. Detta för att möjliggöra 

informantens frihet att bredda sina svar. På så vis kan vi få en komplett bild av 

informantens åsikter, samtidigt som intervjun hålls inom relevanta områden. 

Intervjuguidens frågor behöver inte komma i samma ordning vid varje intervju samtidigt 

som vissa frågor även kan komma att uteslutas beroende på situationen (Saunders et al., 

2009, s. 320). Ytterligare en fördel med semistrukturerade intervjuer, till skillnad från 

strukturerade intervjuer, är att följdfrågor kan ställas för att söka ytterligare intressanta och 

viktiga svar som erhålls av informanten (Bryman, 2011, s. 206; Collis & Hussey, 2009, s. 

195; Saunders et al., 2009, s. 320). Collis och Hussey (2009, s. 145-146) menar att de 

följfrågor som ställs kan ha olika karaktär för att säkerställa att ingen information 

utelämnas. Följdfrågorna bör därmed försöka att förtydliga, jämföra, fördjupa, urskilja 

snedvridning, och hitta signifikans samt relevans i det informanten uttrycker. Trost (2010, 

s. 55) menar att följdfrågor är speciellt viktigt vid syftet att få insikt om informanters 

känslor.  

2.6 Litteratursökning  

“There is little point in reinventing the wheel…the work that you do is not done in a 

vacuum, but builds on the ideas of other people who have studied the field before you. This 

requires you describe what has been published, and to marshal the information in a 

relevant and critical way” (Jankowicz, 2005, s. 161). 

Genom att göra en god och systematisk litteratursökning förses forskaren inte enbart med 

argument utan även med kunskap om vad tidigare forskning har kommit fram till inom 

området (Bryman, 2011, s. 97). Brymans (2011) uttalande styrks av Jankowicz (2005, s. 

161) som menar att “det är onödigt att uppfinna hjulet på nytt”. Jankowicz (2005) menar 

vidare att en litteratursökning, utöver att förse forskaren med kunskap och information, 

hjälper forskaren att förtydliga sin forskningsfråga med hjälp av den erhållna kunskapen. 

Den valda litteraturen har närmats med hjälp av Google Scholar, Universitetbibliotekets 

universala sökfunktion, sökmotorn EBSCO samt Scopus via Umeå Universitetsbibliotek, 

men även via böcker med relevant anknytning till det ämne som studeras. Sökmotorn 

tillhandahållen av Universitetsbiblioteket samt Google Scholar har använts vid sökningar 

som grundat sig på fritext, medan EBSCO och Scopus har nyttjats för mer specifika 

sökningar med hjälp av utvalda nyckelord. För att säkerställa kvalitén hos de artiklar som vi 



 

 
11 

har funnit via Google Scholar har en kompletterande sökning genomförts i EBSCO, Scopus 

samt Universitetsbibliotekets sökmotor. 

Sökningen kan ses som indelad i tre steg. Den initiala sökningen berörde inledningskapitlet 

i studien och den har varit den mest omfattande av de tre. Den andra sökningen har 

innefattat metoddelarna, där det litterära stödet har funnits via Uppsatsmanualen, tidigare 

erfarenheter av metodböcker men även genom att nyttja Universitetbibliotekets hemsida. 

Den tredje sökningen fungerade som ett komplement till den första. Detta då den initiala 

sökningen genererat en god grund som även nyttjats i teorikapitlet. När sökningar har 

genomförts har vi alltid försäkrat oss om att artiklarna varit granskade, artiklarna ska ha 

funnits i fullständiga versioner samt att sökningen avgränsats från 1990 till 2014. 

Avgränsningen motiveras med att vi värderar en hög aktualitet bland källorna. Samtidigt 

har en eftersträvan varit att ständigt nyttja originalkällor varpå det kan förekomma artiklar 

med ett publiceringsdatum före den gjorda avgränsningen. Dessa källor har då varit citerade 

i nyare artiklar varpå vi har tagit valet att gå tillbaka till originalet för att undvika ett 

tolkningsfel samt att möjliggöra en egen uppfattning.  

Ett antal artiklar har blivit funna via en genomgång av andra artiklars referenslista. Detta är 

en metod vi har nyttjat för att effektivisera litteratursökningsprocessen. Om en eller flera 

författare har blivit refererade flertalet gånger bland andra artiklar har det väckt ett intresse 

att själva undersöka källan. Det har oftast visat sig vara av stor nytta för denna studie. 

Exempel på artiklar funna genom denna metod är: Oliver, R. (1999) Whence consumer 

loyalty?, vilket vi märkte var flitigt citerad. Se exempelvis: Barroso & Picón (2012), Blut el 

al (2007), Chiu et al. (2005), Leenheer et al. (2007), Kumar & Shah (2004). En fortsatt 

diskussion kring detta kommer att ske i 2.7 Källkritik. 

Denna studie har 90 vetenskapliga artiklar från 39 olika tidsskrifter. Vidare har 25 böcker 

använts varav 16 är knutna till metoddelarna i studien. På nästa sida presenteras en tabell 

med ett mindre antal av de funna artiklarna med tillhörande sökord som nyttjats. Syftet med 

denna tabell är att ge läsaren en bättre uppfattning om vilka sökord som använts i studiens 

litteratursökning.   
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Tabell 1. Litteratursökning 

Sökord Författare Artikeltitel Del i studien 

Sustaining loyalty, loyalty 

programs Kumar & Shah (2004) 

Building and sustaining 

profitable customer loyalty 

for the 21st century 

Inledning 

Frequent reward 

programs, increasing 
Taylor & Neslin (2005) 

 

The current and future sales 

impact of a retail 

frequency reward program 

Inledning 

Brand loyalty, brand 

commitment, involvement Knox & Walker (2003) 

Empirical developments in 

the measurement 

of involvement, brand 

loyalty and their 

relationship in grocery 

markets 

Inledning, teoretiskt 

preludium, teoretiskt 

interludium 

Brand loyalty, brand 

commitment, involvement,  

repeat purchase rate 

Knox & Walker (2001) 
Measuring and managing 

brand loyalty 

Inledning, teoretiskt 

preludium, teoretiskt 

interludium 

Marketing, customer 

loyalty, loyalty programs Lewis (2004) 

The Influence of Loyalty 

Programs and Short-Term 

Promotions on Customer 

Retention 

Inledning, teoretiskt 

preludium 

- Liu (2007) 

The Long-Term Impact of 

Loyalty Programs on 

Consumer Purchase 

Behavior and Loyalty 

- 

- Liu & Yang (2009) 

Competing Loyalty 

Programs: Impact 

of Market Saturation, 

Market Share and Category 

Expandability 

- 

Consumer loyalty, 

consumer behavior, 

loyalty, habit 

Liu-Thompkins & Tam 

(2013) 

Not All Repeat customers 

Are the Same: Designing 

Effective Cross-Selling 

Promotion on the Basis of 

Attitudinal Loyalty and 

Habit 

Inledning, teoretiskt 

interludium 

Marketing, customer 

loyalty, importance 
Bloemer & Lemmink 

(1992) namn 

The Importance of 

Customer Satisfaction in 

Explaining Brand and 

Dealer Loyalty 

Inledning, teoretiskt 

interludium 

Marketing, CRM, 

importance 
Wilson et al. (2002) 

Factors for Success in 

Customer Relationship 

Management (CRM) 

Systems 

Inledning, teoretiskt 

interludium 

Switching costs, customer 

loyalty, customer 

satisfaction 

Blut et al. (2007) 
Switching Barriers in the 

Four-Stage Loyalty Model 
Teoretiskt interludium 

- Burnham et al. (2003) 

Consumer switching costs: 

A typology, antecedents 

and consequences 

- 

- Tsai et al. (2010) 

The effect of customer 

value, customer satisfaction 

and switching costs on 

customer loyalty 

- 
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2.7 Källkritik 

I forskningssammanhang ses ”källa” som ursprunget till kunskap och kan vara utförd på 

olika sätt, varpå källkritikens uppgift är att bedöma hur pass tillförlitliga dessa källor är 

(Thurén, 2013, s. 4). För att en källa ska anses trovärdig presenterar Åmark (1993, s. 34-36) 

fem regler, identifikation och sortering av källorna(i), närhetskritik (ii), tendenskritik(iii), 

beroendekritik(iv) och kontextuell kritik(v). De kriterier Thurén (2013, s. 7-8) presenteras är 

snarlika med Åmarks (1993). Thurén (2013) menar att källor bör vara äkta (i), ha 

tidssamband(ii), ha frihet(iii) och vara oberoende (iv). Vi kommer i denna del använda 

båda författares kriterier då dessa kriterier kompletterar varandra. 

Identifiering och sortering av källorna/äkthet, innefattar hur genuin källan är men även 

vem som producerat informationen, varför och vilket syfte som förelegat (Thurén, 2013, s. 

7). I denna studie har enbart källor med tydlig forskningsförankring nyttjats - såväl böcker 

som tidskrifter. De vetenskapliga artiklar som använts är så kallade ”peer reviewed”, det 

vill säga att de har genom gått en kollegial granskning. Innebörden av denna typ av artiklar 

och tidskrifter är att de anses hålla en viss kvalitet då de granskas och kontrolleras av andra 

forskare inom fältet. För att bedöma de nyttjade böckernas forskningsförankring har vi 

kontrollerat författarna och försäkrat oss om att varje kapitel innehållit en referenslista. 

Detta för att eftersträva ett användande av originalkällor samt en förenkling av 

litteratursökningen. 

Närhetskritik/tidssamband berör källornas tidsaspekter. Som ovan nämnt (se 2.6 

Litteratursökning) har det förelegat en strävan att genom hela studien ha litteratur samt 

artiklar från 1990 och framåt. Detta för att säkerställa ständigt uppdaterad information och 

forskningsresultat, för att stärka trovärdigheten i de diskussioner som följer samt för att 

skapa studiens teoretiska referensram. 

Tendenskritik/frihet, innefattar huruvida källor är snedvridna av någon form av värdering. 

Detta har säkerställts genom att jämföra källor mot varandra. Anledningen till detta är för 

att kontrollera att de utsagor som görs anses pålitliga. Samtidigt har vi, i vår studie, använt 

oss utav ett flertal tilläggsreferenser för att påvisa tendensfriheten i studiens 

referensgrundade delar.     

Beroendekritik/oberoende, innebär att studien i största mån bör utgöras av originalkällor 

men även att källorna bör vara oberoende av varandra när samma fenomen diskuteras. I den 

utsträckning som varit möjlig har originalkällan använts. För att stärka detta har källor som 

diskuterar samma fenomen och/eller resultat använts för att stärka ett visst påstående. 

Däremot har två andrahandsreferering används. Den första var till Alain (1993), då 

originalkällan skrivits på franska vilket är ett språk ingen av oss behärskar. Den andra 

andrahandsreferering var till Bloor (1997). Originalkällan finns i tyckta exemplar på 

Universitetsbiblioteket, däremot har böckerna varit högst eftertraktade vilket har inneburit 

svårigheter för oss att erhålla dem på grund av långa kötider. Då källan ansågs vara av vikt 

togs beslutet att förlita sig på Brymans (2011) tolkning. Samtidigt har vi i denna studie 

insett att det är näst intill omöjligt att hitta helt oberoende källor som diskuterar samma sak. 

Då forskning kommer fram till samma eller liknande slutsatser föreligger det någon form 

av förankring i andra studier.  
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Kontextuell kritik, innebär att källor granskas mot vad som är allmänt vedertaget samt mot 

etablerade teorier, då även en studie med empiriskt stöd kan innefatta felaktigheter (Åmark, 

1993, 36-37). Det som gör denna studie väsentlig är kontextuell kritik. Det finns mängder 

artiklar i flertalet tidskrifter som undersöker den effekt lojalitetsprogrammen utövar på sina 

medlemmar. Dessa studier har även gjorts i ett flertalet olika branscher och industrier. 

Däremot är dessa studiers forskningsstrategier kvantitativa. Alla resultat pekar på och 

bekräftar tidigare studiers resultat; att lojalitetsprogram är effektiva verktyg i förändrandet 

av beteende och att de ökar köpen hos medlemmen, vilket direkt kopplats till lojalitet. 

Däremot började Knox och Walker (2001; 2003) i sina studier att ifrågasätta dessa 

slutsatser om att ett upprepat och stimulerat beteende likställs med lojalitet. Även deras 

studier genomfördes dock kvantitativt. Det är i utifrån dessa utsagor som vår studie grundar 

sig, och denna forskning har banat väg för den valda forskningsfrågan samt de 

metodologiska ståndpunkterna. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Teoretiskt preludium  

Nedan följer en inledning till den teoretiska referensramens huvuddel. Detta preludium 

utgörs av en förförståelse till de kommande teorierna. Dessa teorier ger en grundläggande 

förståelse på hur lojalitetsprogram oftast beaktas, vad som eftersträvas och en 

grundläggande förklaring till innebörden av en låginvolveringsmarknad. Sedan ämnar 

interludiet ge en mer djupgående insikt med teorier som vi anser kan komplementtera den 

befintliga synen på området. Vidare bör inte denna del uppfattas som fristående utan är en 

del av den teoretiska referensramen.  

3.1.1 Lojalitetsprogram 

Syftet med lojalitetsprogram är att åstadkomma en hög kvarhållning av lönsamma kunder 

genom att skapa tillfredställelse och värde för de som ingår i programmet (Bolton et al., 

2000, s. 95; Liu, 2007, s. 20). Detta kan ses som en process i två steg. Först skapas ett 

incitament till vidare handel, då poäng delas ut vid köptillfällena. Det andra steget 

innefattar inlösningen av poängen som ackumulerats. (Liu, 2007, s. 20) Här erhåller 

konsumenten både psykologiska såväl som ekonomiska fördelar från lojalitetsprogrammet, 

vilket stimulerar ett fortsatt beteende (Nunez & Drèze, 2006, s. 128-129). Lemon et al. 

(2002, s. 7) menar att konsumenters förväntade framtida användning av en tjänst baseras på 

tidigare såväl som nuvarande erfarenheter och förväntningar. Desto mer 

lojalitetsprogrammet nyttjas och positiva erfarenheter erhålls desto mer incitament skapas 

till en fortsatt lojalitet (Liu, 2007, s. 31). 

Uppbyggnaden av poängsystemet skapar ett incitament för fortsatt handel (Liu & Yang, 

2009, s. 96). Det bör klargöras vad poängen kan ge i form av utdelning och om olika 

medlemskapsnivåer kan nås (O’Brien & Jones, 1995, s. 80). Denna belöningssträvan måste 

samtidigt ses som relevant hos medlemmen - annars försvinner hela meningen med poäng- 

och belöningssystemet (Liu & Yang, 2009, s. 96; O’Brien & Jones, 1995, s. 80). 

Det är vidare genom belöningen som varumärkesaktören ger något tillbaka till medlemmen, 

vilket gör strategin till mer utav ett utbyte (O’Brien & Jones, 1995, s. 80). Företaget byter 

belöningen mot medlemmens hängivenhet (Liu & Yang, 2009, s. 96). Det är viktigt att 

belöningen framkommer på sådant vis att medlemmen upplever att det är dennes 

medverkan under en längre tid som belönas, inte att belöningen är en säregen händelse som 

inte är kopplat till hängivenhet (Liu & Yang, 2009, s. 96). 

Butscher (2000, s. 72-73) menar att ett framgångsrikt lojalitetsprogram innehåller en god 

balans av ekonomiska (prissänkningar, rabatter, kuponger) och icke-ekonomiska 

(specialprodukter, tjänster) förmåner. Denna balans är viktig för att ekonomiska förmåner 

är något konkurrenter lätt kan imitera medan de icke-ekonomiska förmånerna ger 

lojalitetsprogrammet dess vinnande karaktär. 
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Ett lojalitetsprogram definieras i den här studien som ett 

medlemskap som belönar kunden för sina återkommande köp 

hos ett varumärke. Medlemskapen är uppbyggda på ett sådant 

sätt att det inte lönar sig för kunden att göra enstaka köp. 

Kontinuerliga köp måste genomföras för att de ska ge utdelning 

(Liu, 2007, s. 20). Det är enligt denna princip som programmen 

ämnar att lojalitet ska byggas upp (Liu, 2007, s. 20; Yi & Jeon, 

2003, s. 230). 

Problematiken ligger i att det är en långsiktig process som 

kräver tid innan kunden blir hängiven. Företag måste få 

kunderna att röra sig efter ett relationskontinuum (Wilson et al, 

2008, s. 156). Denna process, vilket vi benämner 

Varumärkesstegen kan ses i figur 1. Lojalitetsprogram är 

därmed ämnade att inte endast göra kunder återkommande. Det 

finns även en vilja att skapa en djupare förankring till företaget. 

Även om en återkommande kund kan ses som ”vunnen” kan 

kunden lätt växla till en konkurrent om dessa har ett tillräckligt 

fördelaktigt erbjudande. Därav är det viktigt att skapa en 

hängivenhet, då konsumenten i det stadiet stannar; oavsett 

konkurrenters erbjudanden (Batra et al., 2012, s. 6; Traylor, 

1981, s 52).   

3.1.2 Hängivenhet 

I problemdiskussionen nämner vi att skillnaden mellan upprepade köp och lojalitet är att 

det existerar en hängivenhet till varumärket i situationer där en kund klassas som lojal. Vi 

vill däremot klargöra vad som menas användandet av hängivenhet i denna studie. Studier 

inom området har valt att klassa hängivenhet som den attityd som en kund har mot ett 

varumärke (Amine, 1998, s. 308; Knox & Walker, 2001, s. 113; Traylor, 1981, s. 52). Vi 

kommer i denna studie att göra likadant. Vad som är viktigt då är att förstå vad en attityd 

innebär. 

Innebörden av attityder skiljer sig mellan olika ämnesområden där en bredare 

sociopsykologisk definition ser attityder som en psykologisk inställning till något, som 

antingen utvärderas i förespråkandet eller missgynnande (Eagly & Chaiken, 2007, s. 582). 

Vi väljer därmed att definiera en attityd som en inställning eller ett förhållningssätt där 

något antingen blir omtyckt eller ej. Inom sociopsykologiska studier ses attityder som en 

varande utvärdering av något, vilken har uppstått genom en intern process (Albarracín et 

al., 2005, s. 4). Attityder blir därmed en form av en individuellt framtagen inställning mot 

någonting som bör ses som varaktiga under längre tider. Kortvariga åsikter är därmed inte 

tillräckliga för att definieras som en form av attityd. Det som individens inställning berör 

kallas för ett attitydobjekt (Eagly & Chaiken, 2007, s. 599; Solomon et al., 2010, s. 275). 

För denna studie kommer attitydobjekten att utgöras av varumärken. 

Hängivenhet bygger på ett utbyte mellan två parter, i det här fallet konsumenten och 

varumärket, där upprätthållandet av relationen är viktigt (Morgan & Hunt, 1994, s. 23). 

Utöver detta kan en konsument som delar varumärkets värderingar ligga till grund för att en 

Figur 1. Varumärkesstegen 

 

Källa: Wilson et al., 2008, s. 157 
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hängivenhet byggs upp (Morgan & Hunt, 1994, s. 25). Förutom att upprätthållandet av en 

relation är viktig för att förklara en individs hängivenhet menar Moorman et al. (1992, s. 

316) att individen måste se värdet i relationen. Om inget värde ses föreligger det inget 

incitament till att upprätthålla en relation, vilket gör att det då råder en avsaknad av 

hängivenhet (Moorman et al., 1992, s. 316). Vi väljer därmed att se hängivenhet som en 

långvarig inställning som fokuserar på hur väl personen vill upprätthålla en relation till ett 

attitydobjekt. Skillnaden mellan en hängiven kund och en endast återkommande (se Figur 

1. Varumärkesstegen) är därmed att en hängiven kund värnar mer om relationen till 

varumärket. Detta gör lojalitetsprogrammet till en mer tidsstark strategi, om det lyckas göra 

kunder lojala. 

3.1.3 Låginvolveringsmarknader 

Då vi ämnar undersöka låginvolveringsmarknader vill vi tydliggöra vad den traditionella 

definitionen av dessa är. Ett vanligt sätt att analysera kunders involveringsgrad är genom att 

undersöka hur engagerade kunderna är i sin köpprocess, vilket innebär kunders ambitioner 

att söka efter information (Zaichkowsky, 1985, s. 341). Kundens involveringsgrad beror på 

kundens motivation till att ta in information om tjänsten som han/hon vill erhålla (Laurent 

& Kapferer, 1985, s. 41; Mittal, 1989, s. 150). Tjänster som anses ha hög involvering 

granskas under en längre tid för att garantera att rätt beslut fattas. Tjänster med låg 

involvering kan präglas av preferenser vilket gör att tid inte spenderas på att söka bland 

alternativ (Mittal, 1989, s. 151).  

Då vi menar att involveringsgraden innebär hur pass motiverad kunden är att söka upp 

information mellan olika typer av liknande alternativ bör det ses som att involveringsgraden 

avgörs individuellt. Involvering är term som är knyten till den enskilda personens 

uppfattning (Laurent & Kapferer, 1985, s. 42). Däremot generaliseras vissa marknader 

gällande involveringsgrad. Livsmedelsmarknaden ses ofta vara präglad av en låg 

involveringsgrad (Gendel-Guterman & Levys, 2013). Sedan förekommer det en viss 

problematik gällande livsmedelsmarknaden, då den börjar innehålla inslag av produkter 

med hög involveringsgrad (Knox & Walker, 2003, s. 273). Enskilda produktgrupper är 

något som inte kommer att beaktas i denna studie. Fokus kommer att ligga på 

lojalitetsprogrammets påverkan på hängivenheten till varumärket, aktören, där den 

vardagliga konsumtionen äger rum. 
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3.2 Teoretiskt interludium 

Vi kommer i den teoretiska referensramen förklara de teoretiska grunder som studien 

kommer bygga på. Först kommer vi att ge en grundläggande syn på vad som ofta anses 

kunna uppmuntra hängivenhet. Här förklarar vi att lojalitet är det högsta steget av 

attityden hängivenhet. Sedan väljer vi att undersöka motsatsen, att kolla på det minsta 

steget av hängivenhet. Detta för att undersöka åt vilket håll lojalitetsprogram leder 

medlemmars attityd. Slutligen visar vi den modell vi kommer att använda i undersökningen.  

3.2.1 Konsumtionsprocessen 

Tidiga studier inom marknadsföring beaktade endast interaktionen mellan kunden och 

företaget som tillfället då parterna hade ett ekonomiskt utbyte. Detta har idag bytts ut mot 

en vidare förståelse; att mötet mellan kund och varumärke sker under en pågående process 

som påverkas av flera steg (Solomon et al., 2010, s. 7). Samtida studier använder sig av 

olika modeller för att visa de skeden som kunder genomgår vid konsumtion. Vi kommer 

använda oss av en simpel modell av konsumtionsprocessen, då syftet endast är att 

undersöka olika händelser i de tre konsumtionssteg: före, under och efter konsumtionen (se 

figur 2. Konsumtionsprocessen). 

Redan vid igenkännandet av ett behov har kunden påbörjat utbytet (Solomon et al., 2010, s. 

320). När en kund upplever en skillnad mellan vad den har och anser sig behöva uppstår det 

ett gap som varumärkesaktörer kan fylla med sina tjänster. Kundens behov kan uppstå av 

flertal anledningar där kundens emotionella känslor eller fysiska situation ses som orsaken 

till gapet (Dubé & Schmitt, 1991, s. 287). Problemerkännandet kan uppstå av två 

anledningar, behovs- och möjlighetserkännande. Om en kund befinner sig i ett 

välbefinnande stadie som plötsligt förvärras av en avsaknad sker en försämring i kundens 

tillstånd (Bruner & Pomazal, 1988, s. 44). Här uppstår ett behovserkännande hos kunden. 

Han/hon är medveten om vad som behövs innan den söker möjligheter att tillfredsställa sig 

hos en varumärkesaktör. Skulle kunden bli medveten om ett bättre alternativ än vad den 

besitter, utan att ha drabbats av den ovannämnda avsaknaden uppstår ett 

möjlighetserkännande (Bruner & Pomazal, 1988, s. 44). Detta är något som brukas ses som 

att behovet blir skapat av varumärkesaktören. Hur kunden hittar sitt behov under 

förkonsumtionssteget är en väsentlig del för att förstå kundens hängivenhet och 

underliggande motiv (Bruner & Pomzal, 1988, s. 45-46). 

För att begripa konsumtionssteget krävs det en insikt om vad konsumtion är. Konsumtionen 

består av såväl anskaffandet av en tjänst som användningen av den. Konsumtionssteget 

består därmed av både bemötandet av varumärkesaktören och användningen av dess tjänst 

(Grönroos, 1996, s. 8). Detta innebär att konsumenten inte enbart nyttjar varumärket men 

Figur 2. Konsumtionsprocessen 

Förkonsumtionssteget Konsumtionssteget Efterkonsumtionssteget 
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även i en viss benämning ”tar det med sig”. Normann (2011, s. 29) menar att situationen då 

kunden och varumärkesaktören möter varandra ofta beskrivs som ett sanningens ögonblick. 

Steget består till stor del av sociala handlingar som består av någon form av kontakt mellan 

de olika parterna. Hur väl denna situation upplevs avgörs av företagets agerande, och 

påverkar kundens framtida hängivenhet och underliggande motiv. 

När konsumtionen är utförd sker efterkonsumtionssteget. Det här är en fas präglad av 

interna utvärderingsprocesser hos kunden där han/hon tar in aspekter från sina upplevelser 

och utvärderar varumärkesaktören (Andreasen, 1977, s. 14). Denna fas är nyckeln till 

kundens bildande av dennes attityd till varumärket (Lin, 2008, s. 27) och utgör den 

slutgiltiga bedömningen för kundens hängivelse. 

3.2.2 Kundnöjdhet 

En grundläggande syn på vad som menas med kundnöjdhet är att kunden i 

efterkonsumtionsstadiet upplever en tillfredsställande känsla till varumärket (Westbrook & 

Oliver, 1991, s. 84; Nam et al., 2011, s. 1009). Vad som framkallar nöjdheten är subjektivt 

och varierar mellan olika individer (Harris-Kojetin & Stone, 2007, s. 45). Det är därmed 

inte möjligt att ge ett generellt svar på vad som skapar kundnöjdhet. Vad som går att se, är 

en parallell mellan vad kunder förväntar sig av konsumtionen och hur väl den verkliga 

konsumtionen upplevs; detta avgör huruvida de blir nöjda eller ej (Westbrook & Oliver, 

1991, s. 85; Wilson et al., 2008, s. 80). Kundens förväntningar i förkonsumtionsstadiet 

ställs mot hur kunden upplever den faktiska konsumtionen. Om upplevelsen av 

konsumtionen uppfyller en lägre nivå än förväntat uppstår en missnöjdhet (Wilson et al., 

2008, s. 80). Vidare menar de att om konsumtionen upplevs ha en högre nivå än förväntat 

uppstår nöjdhet. Kundnöjdhet är därav ett omdöme efter konsumtionen, vilket inte bör 

förväxlas med en färdigutvecklad attityd; nöjdenhet är anledningen till att hängivenhet kan 

skapas (Oliver, 1991, s. 84). 

Ett vanligt sätt att föreställa sig kundnöjdhet är att se det som ett statiskt tillstånd. Om 

kunden blir nöjd eller missnöjd förblir han/hon det även i framtiden. Nyare studier 

ifrågasätter detta synsätts förmåga att avspegla verkligheten, då de ser nöjdhet som en 

dynamisk process. Kunders nöjdhet påverkas av olika förhållanden, känslor och av tiden. 

Vad som gör kunden nöjd i en situation behöver inte innebära en konstant nöjdhet, eller att 

samma erbjudande kommer skapa en liknande effekt vid ett senare tillfälle. (Fournier & 

Mick, 1999, s.5, s. 15) Vi menar att detta dynamiska synsätt är en förutsättning för att förstå 

att det kan finnas alternativa förklaringar till varför en kund väljer att bibehålla sin relation 

till varumärket.  

Nam et al. (2011, s. 1022) menar att kundnöjdhet leder till att en konsument väljer att 

skaffa sig mer erfarenhet av ett varumärke. Hängivenhet är en attityd som härstammar från 

kundnöjdhet och leder till ökad erfarenhet med varumärket (Iglesias et al., 2011, s. 571; 

Knox & Walker, 2003, s. 272). Efter att en kund upplevt en viss nöjdhet kommer den 

fortsätta att förhålla sig till varumärket vilket gör att hängivenhet är beroende av kundens 

upplevda tillfredställelse hos företaget (Iglesias et al., 2011, s. 572). Lojalitetsprogram kan 

göra att en kund som är nöjd med ett varumärke upptäcker fler anledningar att återkomma 

och upprepa sitt köpbeteende (Taylor & Neslin, 2005, s. 295). Det är via 

lojalitetsprogrammets förmåga att locka kunder som är nöjda med ett varumärke att hitta 
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flera anledningar att återkomma som hängivenheten för varumärket byggs upp (McIllroy & 

Barnett, 2000, s. 349). Liu och Yang (2009, s. 106) menar att en konsument som har en viss 

nöjdhet bygger vidare på sin hängivenhet genom lojalitetsprogrammet. De menar att 

lojalitetsprogrammet gör att kunderna hittar möjligheter utöver kärntjänsten, det vill säga 

att kunderna finner nytta med övriga erbjudanden som kommer med medlemskapet. Detta 

gör att lojalitetsprogrammet hjälper kunderna att finna ytterligare nöje med varumärket och 

gör att kunden börjar förknippa sig med det. McIllroy och Barnett (2000, s. 354) menar att 

funktionen av lojalitetsprogram är att ju närmare relationen mellan kunden och företaget 

kunden blir, desto mer hängiven blir parterna varandra. Genom att lojalitetsprogrammet gör 

att kunderna upplever sig bättre behandlade och att deras behov möts av företaget kommer 

kunden att förknippa sig mer med dess varumärke. 

När en kund vid upprepade tillfällen upplever en återkommande nöjdhet kan det leda till en 

högre form av hängivenhet, vilket kan kallas lojalitet (Oliver, 1999, s. 34). Nöjdhet efter ett 

fåtal konsumtionstillfällen bygger inte upp en tillräckligt hög hängivenhet, kunden behöver 

genomgå en process som bygger upp attityden (Oliver, 1999, s. 34). Hängivenheten bör 

vara starkt etablerad för att det ska klassas som lojalitet (Knox & Walker, 2001, s. 113). Det 

är denna process som ett lojalitetsprogram måste ha förmåga att skapa för att kunna vara 

kapabel till att skapa lojalitet. Kundnöjdhet, som bygger upp hängivenhet, är därmed en 

förutsättning för att kundlojalitet ska kunna uppstå (Bloemer & Lemmink, 1992, s. 355; 

Nam et al., 2011, s. 1011; Oliver, 1999, s. 34).  

3.2.3 Kundlojalitet 

Lojalitet inom företagsekonomiska sammanhang har använts för att förklara att kunder kan 

ha en känslomässig anknytning till ett varumärke (Oliver, 1999, s. 34; Bloomer & 

Lemmink, 1992, s. 351). En välanvänd definition av vad kundlojalitet är görs av Oliver 

(1999): 

“[...] a deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred product/service 

consistently in the future, thereby causing repetitive same-brand or same brand-set 

purchasing, despite situational influences and marketing efforts having the potential to 

cause switching behavior.” (Oliver, 1999, s. 34) 

Oliver (1999, s. 43) säger att lojalitet är en hängivenhet som gör att kunden konsumerar 

likartat över tiden utan några förändringar. Detta lett till att viss forskning valt att likställa 

upprepade beteenden och lojalitet; där Knox och Walker (2001, s. 112) menar är att 

attitydaspekten av hängivenheten utelämnas. Oliver (1999, s. 43) nämner däremot i sin 

studie att hängivenheten bör härstamma från en attityd som styr konsumentens agerande. 

Att utgå från att lojalitet inte är en attityd ger en missvisande bild (Kumar & Shah, 2004, s. 

319).  

En kund börjar visa lojalitet genom fyra stycken steg (Oliver, 1999, s. 35; Harris & Goode, 

2004, s. 146). Det första steget, kognitiv lojalitet, är då kunden börjar inse att han/hon 

föredrar ett varumärke över andra. Steget är uppbyggd av nöjdhet, där hängivenheten 

endast är ytlig. Steget kan vara en förklaring till varför kunder blir medlemmar i ett 

lojalitetsprogram. Efter det första steget går kunden in i ett steg som kallas emotionell 

lojalitet. Här börjar upplevelserna av nöjdhet skapa en betydligt starkare form av attityd där 
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hängivenheten börjar bli mer påtaglig. Det visas i att kunden börjar uppleva en form av 

stolthet över sitt medlemskap, känslomässiga anledningar börjar uppstå som förklaring till 

medlemskapet. I tredje steget, medveten lojalitet, har kunden blivit medveten om sina 

upplevelser att han/hon inser att sin hängivenhet är riktad mot ett enskilt varumärke. 

Kunden gör medvetna beslut att inte konsumera hos någon annan än det avsedda 

varumärket; däremot kan avsikterna skilja sig från beteende. I det slutgiltiga lojalitetssteget, 

faktisk lojalitet, är kunden noggrann med att kontrollera sitt agerande. Hängivenheten är 

stark nog att övergå till ett behov och kräver fullständig kontroll över konsumtionen. 

Kundens hängivenhet är tillräckligt stark att kunden förknippar sig med varumärket. 

Dessa steg utgör en intern process hos individer och påverkar hur individen beter sig. För 

att kunna avgöra huruvida individen uppnått dessa gränser finns det ett antal kriterier som 

måste uppfyllas. Kriterierna, som härstammar från Jacoby och Kyners (1973, s. 2), är 

menade att kunna avgöra om en kund är lojal i kontrast mot när kunden endast har ett 

upprepat beteende. Knox och Walker (2003, s. 274) menar att dessa kriterier ger en form av 

förenklad bild av individens attityd, däremot är kriterier användbara för dagens forskning. 

Kriterierna har inte förmåga att utpeka någon som lojal; styrkan av kriterierna är att de ger 

en indikation på vad som måste uppfyllas för att någon form av lojalitet ska existera (Knox 

& Walker, 2003, s. 274). Kriterierna kan därmed användas för att styrka huruvida kunder 

bör ses vara lojal eller om det föreligger något som missleder attityden.  

Det första kriteriet syftar till att attityden inte bör uppkomma av en slump, (i) lojaliteten får 

inte vara slumpartad. Innebörden av detta är att kunden bör ha en form av medvetenhet av 

sin attityd. Det andra kriteriet menar att lojalitet bör bli utagerat, (ii) attityden måste följas 

av ett beteende. Det innebär att en attityd som inte kommer uttryck, bör inte ses som 

lojalitet. Det tredje kriteriet säger att en kund inte blir lojal efter ett enskilt 

konsumtionstillfälle; lojalitet är en process som utvecklas med tiden, (iii) lojaliteten måste 

vara bestående. Det fjärde kriteriet innebär att den som fattar beslutet av konsumtionen är 

den som bör klassas som lojal, (iv) beslutsfattaren är den lojale. Detta innebär att 

beslutsfattaren inte nödvändigtvis måste vara aktiv i konsumtionssteget. Det femte kriteriet 

menar att om inga alternativ till varumärket existerar, exempelvis i monopolsituationer, 

föreligger ingen lojalitet, (v) alternativ ska existera. Slutligen ska lojalitet grundas i en 

psykologisk utvärderingsprocess, (vi) lojalitet ska grundas av en psykologisk process. Med 

detta menas att lojalitet inte kan uppstå i situationer där personer saknar egen erfarenhet av 

varumärket. (Jacoby & Kyner, 1973, s. 2)  

3.2.4 Self-determination theory 

Ur ovanstående kriterier har det uppkommit en viss osäkerhet när nöjdhet övergår till 

lojalitet (Jacoby & Kyner, 1973, s. 2; Knox & Walker, 2001, s. 114). Då lojalitet 

härstammar från nöjdhet finns det de som ifrågasätter att det är tillräckligt att kunden 

upplever ett välbemötande med varumärket (Jacoby & Kyner, 1973, s. 2; Knox & Walker, 

2001, s. 114; Lin et al, 2009, s. 316). Det finns en skillnad mellan att vara nöjd och lojal, 

där ”gapet” gäller styrkan av attityden; där lojalitet kräver en mer ingående hängivelse (Lin 

et al., 2009, s. 315).  

Self-determination theory (SDT) försöker belysa och förklara det ovan nämnda gapet (Lin 

et al, 2009, s. 322; Ryan & Deci, 2000, s. 68). Nöjdhet ger endast en indikation på att 
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kunden har en positiv attityd mot ett varumärke. SDT ger en förklaring till varför kunden 

blivit dedikerad till varumärket. Lin et al. (2009, s. 316-318) menar att SDT både 

sammanför kundens attityd och beteende till varumärket, samt att det förklarar varför 

kunder accepterar varumärket som en del av sin egen personlighet. Verplanken och Holland 

(2002, s. 440) menar att centrala värderingar, så som lojalitet, kräver någon form av 

medvetenhet för att synas i en konsuments agerande. De menar att skillnaden mellan en 

kund som upplever nöjdhet med ett varumärke och en kund som går under definitionen av 

lojal, är att den lojale kunden har en medveten hängivenhet till varumärket. 

Tanken bakom SDT är att kunden måste vara medveten av den totala hängivenheten åt 

varumärket, vilket sker genom att han/hon bestämmer att anamma varumärket till sig själv. 

Efter en viss erfarenhet bör en uppriktiga, positiva, känslor för varumärket uppstå. Detta 

kan synas genom att konsumtionen övergår till ett nöje. Följden av detta blir att kunden 

sällan anser att det förekommer negativa aspekter i konsumtionsprocessen. (Lin et al, 2009, 

s. 318) Vi menar att detta skulle kunna ses i att en kund upplever att lojalitetsprogrammet 

har en bidragande effekten på hans/hennes syn på varumärket; vilket gör att han/hon 

associerar konsumtionen till något positivt. Detta skulle innebära att kunden anser att det 

som medlemskapet ger, exempelvis medlemskapstidningar, ökar tillfredställelsen till 

varumärket även om att det inte följs av en direkt konsumtion. Medlemskapet kan 

ytterligare förenkla själva konsumtionssteget, exempelvis med tjänster som 

självskanningsfunktioner, vilket ökar nöjet under konsumtionen. 

SDT nämner även att kunden bör acceptera varumärkets åsikter som sina egna, något som 

sker under en förknippningsprocess som uppkommer av hög nöjdhet. Här bildas en 

förknippning mellan kunden och varumärket. (Lin et al, 2009, s. 318) Lin et al. (2009) 

menar att denna förknippning gör att konsumenten likställer sig med varumärket. 

Medlemskapet medför då att konsumenten anser sig tillhöra varumärket i form av en social 

grupp (Solomon et al., 2010, s. 396-397). Vi vill påstå att detta skulle kunna ses i att 

kunden ser sig själv som en förlängning av varumärket och använder det som en förklaring 

av sig själv; exempelvis om kunden förklarar sig som en ICA eller Coop människa. Detta 

bör ha skett genom att kunden har använt sig av medlemskapet för att skapa en form av 

självbild. 

3.2.5 Funktionella attityder  

För att en konsument ska kunna skapa en identifiering till ett varumärke måste det föreligga 

en attityd till ett objekt, i det här fallet ett varumärke. Anledningen till varför konsumenter 

har, behåller eller ändra en attityd kan förklaras med funktionen av attityden (Katz, 1960, s. 

163). För att ta reda på hur ett lojalitetsprogram kan skapa hängivenhet är det viktigt att 

förstå varför en kund har anammat attityden. Funktionen bakom kundens attityd påverkar 

hur attityden går att ändra, av exempelvis konkurrerande varumärkesaktörer.  

Varför en kund anammar en viss attityd är vad teorier kring dess funktionellt försöker 

förklara (Katz, 1960, s. 170), vilket är intressant då olika kunder som nyttjar samma 

varumärke kan ha olika attityder till det (Solomon, 2010, s. 276). Detta kan ses i att två 

medlemmar i ett lojalitetsprogram kan ha en viss hängivenhet till varumärket, men ändå 

använda attityden på olika sätt. Katz (1960, s. 170) menar att den funktion en attityd har 
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kan grupperas i fyra funktionskategorier: utilitaristisk, ego-försvar, värdeuttryckande och 

kunskap. 

En attityds utilitaristiska funktion grundar sig i att en individ vill maximera belöningar i sin 

externa miljö och undvika bestraffningar (Katz, 1960, s. 170). En positiv attityd utvecklas 

till ett attitydobjekt om det bidrar till tillfredställelse, och en negativ attityd mot 

attitydobjektet som innebär bestraffning (Katz, 1960, s. 171). Detta kan ses i att en medlem 

i ett lojalitetsprogram formar en positiv attityd, av ett rent utilitaristiskt skäl då belöningar 

erhålls. Det kan även ses i att konsumenten inte byter varumärke av praktiska samt 

ekonomiskt motiverade skäl, något som kommer att diskuteras vidare i 3.2.8 Tröghet samt 

3.2.9 Byteskostnader. 

Attityder som grundar sig i att en individ vill skydda sin självbild från externa hot och 

interna känslor utgör det Katz (1960, s. 172) kallar för ego-försvar. Detta innebär att en 

individ vill undvika en upplevd osäkerhet och inte vill visa sitt ”sanna jag” för sig själv 

eller andra (Katz, 1960, s. 173). Solomon et al. (2010, s. 276) menar att en kund kan välja 

att förhålla sig till ett varumärke för att skapa en annan självbild, som undanröjer den 

uppleva osäkerheten. Hängivenheten används på så vis för att säkra kundens osäkerhet 

gällande sin identitet inom konsumtion. Detta skulle kunna ses i att en kund väljer att skapa 

en förknippning för att det existerar en osäkerhet vart han/hon tillhör. Lojalitetsprogram 

skulle på så vis kunna skapa hängivenhet genom att det ger sina medlemmar en skyddande 

tillhörighet. 

En attityd kan även skapa uttryck för vem kunden ser sig själv som. Attitydens funktion är 

därmed värdeuttryckande (Katz, 1960, s. 173). Attityden formas då på grund av att det 

säger något om användaren (Solomon et al., 2010, s. 276). Funktionen av medlemmens 

hängivenhet är att han/hon anser att hängivenheten hjälper denne att visa sina värderingar. 

Detta bör inte förväxlas med SDT där värderingarna uppkommer av ett utbyte med 

varumärket (Lin et al, 2009, s. 318) 

Vissa formar attityder på grund av att det föreligger ett behov hos kunden att kunna skapa 

ordning, struktur eller mening; funktionen av attityden blir då en kunskapsfunktion (Katz, 

1960, s. 175). Detta görs genom att skapa referensramar som är menade att förenkla en 

förståelse av miljön som kunden befinner sig i. Solomon et al. (2010, s. 276) menar att 

kunder kan dra nytta av denna funktion i situationer som är präglade av osäkerhet. Detta 

kan ses i att lojalitetsprogram skulle ha en förmåga att hjälpa medlemmar att bilda en form 

av ordning i vardagen. Hängivenheten till varumärket gör att medlemmen får hjälp att veta 

vart han/hon ska handla, därmed skulle inga utvärderingar av alternativ krävas. 

Medlemmen utvecklar sin hängivenhet till varumärket på grund av att det bildar en struktur 

i konsumtionsprocessen. 

3.2.6 ABC-modellen 

Likväl att en attityd kan skilja i hur den används, finns det även olika förstålelser för hur 

attityden byggs upp. För att få förståelse för hur lojalitetsprogrammet kan påverka attityder 

anser vi det vara av vikt att förstå hur en attityd uppkommer. Katz (1960, s. 168) menar att 

två komponenter hos attityden kan urskiljas, emotionell och kognitiv. Däremot menar ett 

antal andra forskare att en attityd består av tre komponenter, vilka är (A) känslor, (B) 
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avsikter och (C) tro (Assael, 1992, s. 196; Dick & Basu, 1994, s. 102-104), vilka utgör 

ABC-modellens byggstenar (Solomon et al., 2010, s. 277). Känslor innebär det en kund 

upplever internt i form av emotionell uppfattning. Avsikter, som inte bör förväxlas med det 

faktiska beteendet, utgör konsumentens vilja mot ett varumärke. Tro är kundens 

förutfattade åsikter mot varumärket. 

Dessa komponenter är vad en kund bygger upp sin attityd med, oavsett om det rör sig om 

hängivenhet eller en annan attityd. Vilken ordning som dessa komponenter skapas avgör 

vilken inverkan attityden har mot varumärket. Detta fenomen kallas för hierarki effekten. 

(Solomon et al., 2010, s. 277) 

Syftet med ABC modellen är att förklara att det finns någon form av koppling mellan vad 

kunden vet, känner och slutligen gör. Modellen är ämnad för att förenkla förståelsen för 

kunders attityd (Solomon et al., 2010, s. 277). Solomon et al. (2010) menar vidare att enbart 

en tro om något inte är tillräckligt för att skapa en attityd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den första hierarkiska uppbyggnaden (se kognitiv attityd i figur 3) brukar liknas med att 

attityden bildas kognitivt. Detta sätt att bygga upp en attityd börjar med att kunden har en 

bakomliggande tro om ett varumärke, vilket kan skaffats genom någon form av kunskap 

(Erickson et al, 1984, s. 695). Sedan övergår detta till någon form av utvärdering av denna 

kunskap, vilket gör att kunden formar någon form av känslosam koppling till varumärket 

(Erickson et al, 1984, s. 695). Genom denna process skapar kunden en form av avsikt i hur 

han/hon vill agera (Erickson et al, 1984, s. 698; Solomon et al., 2010, s. 278). Vad gäller 

lojalitetsprogrammets förmåga att bygga upp attityder kognitivt bör konsumentens process 

börja med att medlemskapet bygger upp en ökad form av erfarenhet av varumärket, 

exempelvis genom medlemskapstidningar. Om medlemmen upplever en form av nöjdhet 

kommer det att skapas en grundläggande känsla, en nöjdhet, vilket leder till att medlemmen 

får avsikt att bevara sin relation till varumärket. Det i sin tur kommer att behöva förstärkas 

till den mängd där en identifiering till varumärket sker, vilket bör resultera i att 

lojalitetsprogrammet lyckas skapa en stark hängivenhet. 

Figur 3. ABC-modellen 

Källa: Solomon et al., 2010, s. 277 
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Den andra hierarkiska uppbyggnadsprocessen, (se beteendelärd attityd i figur 3), innebär 

skapandet av en attityd utan någon större insikt i konsumtionen (Solomon et al., 2010, s. 

278). Här börjar kunden med en tro om varumärket. Tron är skapad utan någon erfarenhet 

eller djupare kunskap, men gör att kunden bygger upp sina avsikter beträffande 

förhållningssättet mot varumärket. Krugman (1965, s. 352) förklarar att konsumenter tar in 

budskap från varumärket utan att begrunda informationen, för att sedan skapa sin avsikt. 

Först efter avsikten, och eventuellt agerande, skapar personer någon form av känsla för 

varumärket (Krugman, 1965, s. 355; Solomon et al., 2010, s. 278-279). Lojalitetsprogram 

kan skapa attityder på så vis genom en form av övertalandeprocess. Genom 

lojalitetsprogrammet erhåller medlemmarna information om varumärket antingen via 

reklam eller specifika erbjudanden, vilket de inte värderar mot övriga konkurrenters 

information. Medlemmen bildar en vag uppfattning om att hängivenheten till 

medlemskapet ger en form av utilitaristisk funktion, som konsumenten inte sätter i 

perspektiv till något annat varumärke innan han/hon formar sin attityd. Då denna 

uppbyggnadsprocess är grundad av stimuli (Solomon et al., 2010, s. 279) anser vi att denna 

inställning gör en mer känslig för möjlighetserkännanden i förkonsumtionsstadiet (se 3.2.1 

Konsumtionsprocessen). Detta attitydsskapande innebär däremot ett svagt ställningstagande 

hos kunden (Solomon et al., 2010, s. 279). 

Den tredje uppbyggnadsprocessen (se hedonistisk attityd i figur 3) grundar sig i kundens 

känslor vid skapandet av attityden och sitt agerande (Hirschman & Holbrook, 1982, s. 92). 

Kunden skapar sin tro om varumärket efter att beslutet att agera har tagits (Solomon et al., 

2010, s. 279). Lojalitetsprogrammet fungerar i dessa fall mer som ett medel för 

medlemmens agerande snarare än skaparen av attityden. Detta innebär att det emotionella 

band till varumärket som lojalitetsprogrammet ämnar skapa redan finns hos medlemmen. 

Hirschman och Holbrook (1982, s. 95) menar att konsumenter med ett hedonistiskt 

agerande skapar en form av självbild för sig själv likväl andra. Vi menar att detta kan liknas 

med en form av egofunktion, där konsumenten skapar sin hängivenhet för att han/hon sedan 

innan medlemskapet ville tillhöra varumärket.  

Vad som kan ses i ABC-modellen och funktionerna bakom attityder är att den hängivenhet 

som eftersträvas både byggs upp och används på olika sätt. Inställningen som kunder har 

till varumärken varierar, vilket innebär att två kunder kan båda känna en form av 

hängivenhet på olika sätt. Hängivenheten som Knox och Walker (2003,s. 273) menar 

särskiljer lojala konsumenter från ”icke-lojala” bör även kunna visa sig i olika nivåer av 

hängivenhet. 

3.2.7 Relativa attityder - olika former av hängivenhet 

Lojalitet bland kunder kan förklaras med att det existerar ett starkt samband mellan ett 

upprepat beteende och hängivenhet till varumärket (Amine, 1998, s. 309: Dick & Basu, 

1994, s. 99). Hängivenheten kan däremot existera i olika nyanser och det är med den 

starkaste nyansen av hängivenheten som leder till lojalitet (Dick & Basu, 1994, s. 99; Knox 

& Walker, 2001, s. 113). Hängivenhetens mängd utgör en central roll i förståelse för vad 

som bör ses som lojalitet, detta för att kunna skilja lojalitet från tröghet (Amine, 1998, s. 

309). Medlemmar i ett lojalitetsprogram kan ha en mer eller mindre hängivenhet än andra, 

där lojala medlemmar är de som har den högsta hängivenheten för ett varumärke. 
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Amine (1998, s. 309-310) menar att det finns två typer av hängivenhet nämligen, 

emotionell samt kalkulativ hängivenhet. Den emotionella hängivenheten grundas i en kunds 

vilja att upprätthålla relationen till ett varumärke på grund av känslomässiga band och 

eventuell identifikation med det. Amine (1998, s. 309) menar att detta är tecken på lojalitet, 

då det grundas i en hög hängivenhet. Kalkulativ hängivenheten innebär att en kund 

upprätthåller relationen till varumärket enbart om fördelarna förknippade med varumärket 

överstiger byteskostnader av ett eventuellt varumärkesbyte (Amine, 1998, s. 310). Detta är i 

enlighet med det som diskuteras i avsnitten 3.2.8 Tröghet samt 3.2.9 Byteskostnader. Den 

kalkulativa hängivenheten utgör då en låg hängivenhet hos konsumenten. 

Dessa olika styrkor av hängivenhet, vilka utgör attitydens ”relativitet”, kan leda till olika 

klassificeringar av kunder. Beroende på hur stark en attityd är kan ett beteende kopplas till 

olika grupper. En lojal kunds upprepade köp anses bero på att han/hon har en stark 

hängivenhet till varumärket. (Zins, 2001, s. 272) En kund som också visar på upprepade 

köp kan däremot istället ha en lägre grad av hängivenhet, vilket gör att han/hon inte klassas 

som lojal (Dick & Basu, 1994, s. 101).  Vid en låg hängivenhet kan kunden välja att vara 

kvar på grund av en upplevd egen vinning (Zins, 2001, s. 270-271). Att se hängivenhet som 

relativ, med olika nyanser av styrka, används för att kunna förklara att personer har olika 

inställningar till varumärken även om de visar liknande tendenser (Zins, 2001, s. 272).  

Styrkan hos hängivenheten som en kund upplever till ett varumärke kan förklara varför 

kunden har ett upprepade köpbeteende (Dick & Basu, 1994, s. 100-101; Zins, 2001, 270-

271). Hög hängivenhet kommer från tillfredsställelse till ett varumärke (Zins, 2001, s. 270). 

Låg hängivenhet, som ändå innebär upprepade köpbeteenden, har istället särskiljande 

karaktärsdrag från lojalitet (Solomon et al., 2010, s. 349; Liu-Thompkins & Tam, 2013, s. 

22-23; Huang & Yu, 1999, s. 524-525). 

3.2.8 Tröghet 

Att en kund konsumerar likartat hos ett varumärke över en längre tid behöver inte bero på 

lojalitet, det kan även förklaras med tröghet (Huang & Yu, 1999, s. 525). Lojalitet innebär 

att ett medvetet val har gjorts att stanna hos ett varumärke, det vill säga att konsumenten 

har hög hängivenhet (Huang & Yu, 1999, s. 525). Vidare menar Huang och Yu (1999) att 

tröghet är ett handlingssätt där konsumenten mer passivt köper samma varumärken, detta 

då konsumenten alltid har gjort det. Tröghet är ett ständigt upprepat beteende vilket inte 

innehåller tecken på en högre hängivenhet, utan av låg hängivenhet (Liu-Thompkins & 

Tam, 2013, s. 22). Tröghet innebär även att konsumenten köper samma varumärke för att 

undvika att fatta ett eventuellt beslut om att byta varumärkesaktör (Assael, 1992, s. 101). 

Vidare menar Assael (1992) att tröga kunder kommer att återkomma så länge varumärket 

uppfyller en specifik ”lägsta nivå” av tillfredsställelse. Detta medför även att kunder 

minskar och ibland helt utesluter informationsökning samt utvärdering av andra 

varumärken (Assael, 1992, s. 79). Denna lägsta nivå av hängivenhet kan ändå vara präglad 

av att kunden upplever en viss kvalitet, servicenivå och bekvämlighet av varumärket; vilket 

ger dem viss tillfredställelse (Chaudhuri & Holbrook, 2001, s. 82). Kunder som präglas av 

tröghet kan därmed uppleva någon form av nöjdhet med varumärket. 

Då både tröga och lojala kunder visar på ett upprepat köpbeteende medför det svårigheter 

att särskilja dem (Liu-Thompkins & Tam, 2013, s. 22). Trots att dessa två olika 
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hängivenhetsnivåer, lojalitet kontra tröghet, påvisar ett ökat köp hos konsumenten är 

trögheten beroende av stabila signaler som situationen eller sammanhanget ger (Liu-

Thompkins & Tam, 2013, s. 22-23). Däremot, om dessa signaler ej är bestående och en 

förändring av kontexten inträffar, minskar även vanebeteendet (Wood et al., 2005, s. 929). 

Exempel på dessa signaler kan vara tid, plats, social påverkan och övriga tillfälliga 

händelser (Liu-Thompkins & Tam, 2013, s. 22). Detta kan vara att en kund alltid handlar 

efter jobbet, eller på grund av att andra personer konsumerar. När dessa signaler 

förekommer agerar konsumenten på vana utan någon större eftertanke (Assael, 1992, s. 71; 

Liu-Thompkins & Tam, 2013, s. 22). Wood och Neal (2009, s. 583) menar även att en kund 

som agerar trögt har detta vanebeteende på grund av en avsaknad av utvärdering av 

alternativa handlingsmetoder. Denna kapacitetsminskning, att utvärdera andra 

handlingsalternativ, kan förklaras av tidsbrist men även distraktion i form av krävande 

sekundära handlingar vilket medför att ett agerande på rutin inleds (Wood & Neal, 2009, s. 

583). Tröga kunder låter även varumärkesaktörer, vare sig de är med i dess 

lojalitetsprogram eller ej, skapa ett behov (Huang & Yu, 1999, s. 525). Lojala kunder bör 

följaktligen endast söka sig till det varumärke de medvetet valt. 

Som tidigare nämnt (se 3.2.2 Kundnöjdhet) är nöjdhet en dynamisk process. Detta innebär 

att en kund initialt kan ha upplevt en nöjdhet med ett varumärke vilket sedan kan avta,  men 

kunden fortsätter att förhålla sig till varumärket. Kunden kan fortsätta att upprepa sin 

konsumtion hos ett varumärke av tröghet istället för lojalitet. Istället för att lojaliteten byggs 

av nöjdhet ersätts detta av tröghetens byggstenar, byteskostnader. 

3.2.9 Byteskostnader 

Vad kunden byter ut är den starka hängivenheten, som annars håller kunden kvar till 

varumärket, är genom upplevda byteskostnader (Liu-Thompkins & Tam, 2013, s. 21). 

Byteskostnader kan bestå av tid, finansiella investering och ansträngning som har varit 

nödvändig i skapandet av relationen till ett varumärke (Jones et al., 2000, s. 262). En 

byteskostnad är en faktor som ger upphov till ett mer kostsamt och svårt byte för kunden 

(Jones et al., 2000, s. 261) vilket i många fall leder till att kunden påvisar en tröghet (Blut et 

al., 2007, s. 727). 

Vid ett byte kan konsumenten uppleva kostnader som mer har en psykologisk och 

känslomässig grund. Konsumenten kan ha skapat sig en varumärkesidentitet men även en 

mer personlig relation till varumärket vilken går förlorad vid ett byte (Burnham et al., 2003, 

s. 111-112). Detta kan mer förklaras som en omedveten identifikation till skillnad mot det 

som framgår i self-determination theory, där Verplanken och Holland (2002, s. 440) menar 

att identifikationen är medveten. Identifikation sedd ur ett byteskostnadsperspektiv kan 

medföra att kunden stannar även om en kvalitetsförsämring upplevs (Caruana, 2004, s. 

257). Byteskostanden kan härledas till två faktorer, relationens- och kundens karaktär 

(Barroso & Picón, 2012, s. 534). Enligt Lopez et al. (2006, s. 564 – 567) är relationens 

längd och nyttjandet av tjänsten en viktig förklaring till om en kund byter till en 

konkurrent. I takt med att relationens längd ökar, kan en byteskostnaden hos kunden 

upplevas (Liu, 2007, s. 24). Längden av relationen bidrar även till att kundens investerade 

egenintresse ökar, samt att mer står på spel om ett övervägande görs att lämna programmet; 

därav en högre inlåsningseffekt (Sharp & Sharp, 1997, s. 475). Detta kan ses hos en kund 
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som varit medlem i ett lojalitetsprogram under en längre tid. Om kunden fortsätter att 

förhålla sig till varumärket trots att han/hon inte upplever någon form av nöjdhet. Det som 

kvarhåller medlemmen kan därmed förklaras med bekantskapen eller tryggheten som 

härstammar från relationens längd till varumärket - istället för en upplevd nöjdhet. Bolton 

et al. (2000, s. 105) menar att en förhöjd byteskostnad medför mindre erfarenhet av 

konkurrenter, vilket försvårar en jämförelse och ett byte. En medlem i ett lojalitetsprogram 

kan fortsätta att upprepa sina köp hos varumärket på grund av att medlemmen har haft en 

långvarig relation till varumärket, inte för att medlemskapet i sig byggt upp relationen och 

påverkar medlemmens attityd. 

Det är inte enbart relationens längd som påverkar hur byteskostnader upplevs. Barroso och 

Picón (2012, s. 534) samt Burnham et al. (2003, s. 119) menar att bredden av 

tjänstevändandet bidrar till att ett byte kan upplevs kostsamt. Burnham et al. (2003) menar 

att om olika tilläggstjänster är beroende av varandra kommer kunden uppleva en högre grad 

av komplexitet, vilket minskar incitamentet till ett byte av varumärke. Detta kan ses i att 

lojalitetsprogram börjar använda tilläggstjänster, såsom unika betalningskort som är 

kopplade till en specifik bank. Detta innebär att lojalitetsprogrammet inte påverkar 

hängivenheten till varumärket, utan kunden fortsätter att vara medlem för att kunna 

använda tilläggstjänsterna som varumärket erbjuder. 

De individuella egenskaperna hos kunder har en inverkan på hur han/hon upplever 

byteskostnader. Detta kan knytas till uppfattning av risk och osäkerhet. I situationer när det 

är svårt att bedöma kvalitén hos varumärken, upplevs risken och osäkerheten högre (Jones 

et al., 2002, s. 443). Barroso och Picón (2012, s. 534) menar att det finns kunder som är 

riskaversiva och risktagare, vilket medför att de kan vara mer eller mindre benägna att byta 

varumärken. Barroso och Picón (2012) samt Burnham et al. (2003, s. 115, s. 117) menar att 

tidigare erfarenhet av att byta varumärke har betydelse för hur kunden upplever 

byteskostnaden. Begränsad erfarenhet och ett val präglat av osäkerhet innebär högre risk 

och upplevda byteskostnader. Samtidigt medför ett val präglat med låg osäkerhet att 

byteskostnaden upplevs som låg (Barroso & Picón, 2012, s. 534). Kunder kan även uppleva 

byteskostnader relaterade till den ansträngning och tid som lagts ner i bildandet av 

relationen. Tidsbyteskostnaderna är karakteriserade av utvärderingar och analyseringar av 

andra alternativ (Burnham et al., 2003, s. 111), uppstartskostnader (Jones et al., 2002, s. 

443) och inlärning nya tjänster (Caruana, 2004, s. 257). En kund som varit medlem i ett 

lojalitetsprogram under en längre tid kan uppleva det alldeles för kostsamt att utvärdera 

andra varumärken; då det krävs en ökad ansträngning att ta till sig information om 

konkurrenter och sedan utvärdera de olika alternativen. Informationen som erhålls av 

medlemskapen bildar därmed en byteskostnad. 

Kunder kan även uppleva att de mister sina ekonomiska fördelar vid ett utträdande av ett 

medlemskap (Caruana, 2004, s. 257). Vissa lojalitetsprogram har en icke-återvinningsbar 

ingångskostnad, vilket innebär att medlemmar inte får tillbaka en initial investering som 

gjordes vid medlemskapets inträdande (Burnham et al., 2003, s. 111). Denna 

ingångskostnad kan ses i exempelvis Coops medlemskap. Däremot betalas denna 

engångskostnad tillbaka vid eventuellt utträde. Vi menar dock att det skulle kunna 

förhindra medlemmar att lämna medlemskapet då det existerar en initial investering. Detta 

kan ses i lojalitetsprogram som har en ingångskostnad för att bilda ett medlemskap. Övriga 
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finansiella byteskostnader kan vara att medlemskap innebär billigare konsumtion hos 

varumärkesaktörer. Byteskostnaden blir då att medlemmen upplever att han/hon måste 

konsumera hos varumärket för att erhålla en upplevd ekonomisk vinst.  

En koppling mellan byteskostnader och lojalitetsprogram är att lojalitetsprogram kan skapa 

barriärer som försvårar ett byte för medlemmen, och bildar incitament för medlemmen att 

stanna hos varumärket, inte av vilja utan för att undvika förlust av egen vinning (Dowling 

& Uncles, 1997, s. 71; Lewis, 2004, s. 281; Nunez & Drèze, 2006, s. 125; Sharp & Sharp, 

1997, s. 474; Taylor & Neslin, 2005, s. 293). 
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3.3 Modellförklaring 

Genom ovanstående teorier har vi skapat en modell, som visas på nästkommande sida. 

Denna modell är skapad för att analysera hur kunders hängivenhet påverkas av 

lojalitetsprogram. På grund av att hängivenhet kan ses som relativ innebär det att modellen 

lägger upp hängivenheten längst ett kontinuum. Modellen är menad att grafiskt visa hur 

kunder rör sig mot de olika referenspunkterna, efter att han/hon har blivit medlem i ett 

lojalitetsprogram. 

Som det går att tyda från modellen innebär en hög hängivenhet att konsumenten är lojal. 

För den här modellen härstammar lojalitet och trögheten ur konsumtionsprocessen. 

Kundens upplevelser gällande lojalitetsprogrammets förmåga att införliva förväntningar 

utmynnar i en grad av kundnöjdhet. I ett fall där graden av nöjdhet är hög leder det till 

antydan att attityden till varumärket präglas av en hög hängivenhet. Det är när kunden fått 

en positiv förankring och en hög nöjdhet till varumärket, genom medlemskapet, som denne 

börjar identifiera sig med varumärket. Denna högsta hängivelse är vad som anses vara 

lojalitet. 

I de situationer där kundens attityd inte är präglas av en hög hängivelse till varumärket, 

utan där agerandet styrs av kontextuella signaler och vanebeteende, anses en kund vara 

präglad av tröghet. Detta visas genom att det existerar en avsaknad av hängivenhet och att 

nöjdheten har ersatts med upplevda byteskostnader. Hängivenhetsnivåerna kan tyckas 

likartade trots att konsumenterna befinner sig på olika sidor av kontinuumet. 

Mätande av attityder är något som diskuteras inom samhällsvetenskapliga 

forskningsområden, där det finns åsikter om att det ofta innebär att forskare förenklar 

verkligheten genom att subjektiva värden jämförs mot varandra (Procter, 2001, s. 106). 

Fördelen med förenklingen är att studier kan jämföra attityder mot varandra genom att sätta 

siffror på attitydskalor. Denna modell kommer däremot inte göra denna förenkling genom 

att eftersträva numeriska mått på hängivenhetsnivåerna. Modellens syfte är således inte att 

ge exakta positioner för varje individ, utan att ge en indikation åt vilket håll informanterna 

rör sig mot. Modellens syfte är att försöka svara på hur lojalitetsprogram påverkar 

konsumenter; gör lojalitetsprogram att kunder visar tendenser på lojalitet eller tröghet.  
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3.4 Teoretiskt postludium 

I en avslutande del av den teoretiska referensramen vill vi nämna den kritik som finns mot 

de valda teorierna. Vi anser att det är väsentligt för läsaren att vara medveten om den 

problematik som föreligger kring grunden som studiens analys bygger på.  

3.4.1 Konsumtionsprocessen 

Ett kritiskt ställningstagande kan göras mot konsumtionsprocessen angående teorins 

förmåga att avspegla verkligenheten. Olika studier väljer att beakta processen på olika vis, 

där somliga tar med aspekter från konsumtionsprocessen som denna studie har valt bort. 

Faktum är att forskningen inte har en enad tolkning av hur kunders konsumtionsprocess ser 

ut. Teorin används dynamiskt för att passa de studier som den används inom. Olika studier 

väljer att förlänga modellens initiala tre steg och utveckla modellen längre än vad vi har 

valt att göra. Förlängningar kan ses i exempelvis Brumer och Pomazal (1988, s. 44) studie, 

där delen som utgör problemigenkännande i förkonsumtionssteget består av tio separata 

steg. Vi har valt att se konsumtionsprocessen med endast tre steg då vi inte kommer beröra 

övriga aspekter av teorin. Däremot kan detta ses som en kritik mot teorin i allmänhet; det 

finns inte en enad beskrivning av vad kunder genomgår. 

Ett antagande som teorin gör, är att den utgår från det klassiskt synsätt att observera tiden 

genom en tidslinje. Detta innebär att det finns en början, en medelpunkt och ett slut. 

Innebörden av detta är en förenklad syn då nya konsumtionsprocesser startas och 

överlappar tidigare konsumtion. Trots att modellen inte hindrar att olika 

konsumtionsprocesser kan ske parallellt, eller att tidlinjen kan ses som en cykel, byggs 

modellen efter ovanstående antagande. 

En annan teori som används för att symbolisera kundens konsumtionsprocess med en 

varumärkesaktör är att se konsumtionen som en teaterupplevelse (se exempelvis Grove & 

Fisk, 1992). Lik konsumtionsprocessteorin behandlar denna teori vad kunden upplever 

under konsumtionen. Tanken bakom att likna kundens process med en teaterupplevelse är 

att det förtydligar vilka steg som konsumenten genomgår samt vilka olika delar av 

varumärkesaktören som berör kunden vid olika tidspunkter (Grove & Fisk, 1992, s. 455). 

Vi ser att denna teori hade fungerat om studiens syftet var att visa vilka delar av varumärket 

som berör kunden vid konsumtionsprocessen, samt i vilka skeden som lojalitetsprogrammet 

har en inverkan på konsumtionen. Vi ser därför att en förenklad version av 

konsumtionsprocessen, där de väsentliga stegen används, passar vår studies ändamål bättre. 

3.4.2 Kundnöjdhet 

Som vi nämner i det teoretiska interludiet (se 3.2.2 Kundnöjdhet) utgår teorier angående 

kundnöjdhet från subjektiva åsikter, där det inte finns en universal förklaring till vad som 

gör kunder nöjda med varumärkesaktörer. Vi har förklarat detta med att nöjdhet uppstår då 

upplevelsen är lika med förväntan, något som är linje med ett flertal studier (se exempelvis 

Fournier & Mick, 1999, s. 5-6; Oliver, 1991, s. 85). Det finns däremot andra sätt att se på 

kundnöjdhet. Ett exempel är då kunden upplever att han/hon får respekt och om 

konsumtionen är i linje med kundens strävan i livet, då kommer han/hon uppleva nöjdhet 

med varumärket (Harris-Kojetin & Stone, 2007, s. 45). Detta synsätt har sina styrkor i att 
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det förtydligar nöjdheten - även om likväl detta synsätt innehåller subjektiva aspekter. 

Synsättet ger tydliga krav på vad som måste uppfyllas för att en kund bör beaktas som nöjd. 

Vi valde dock bort detta synsättet på kundnöjdhet då vi anser att livsmedelsinköp inte 

nödvändigtvis kopplas till kundens mål i livet. Det bör nämnas att vi anser att det skulle 

vara möjligt att en kund agerar efter sina mål i livet, även vid val av livsmedelsbutiker. 

Problematiken är att det kräver insikt i kundens liv som vi inte tror är möjligt för denna 

studie.  

3.4.3 Lojalitet  

Denna studie bygger på kritiken gällande huruvida lojalitet verkligen kan uppstå av 

lojalitetsprogram. Däremot finns det allmän kritik mot lojalitetsteorier. Som Knox och 

Walker (2003, s. 280) nämner är lojalitet ett fenomen som oftast syns i hur kunder agerar 

inom höginvolveringsmarknader, vilket innebär problematik för studier som berör 

låginvolveringsmarknader. Vissa lojalitetsteorier kopplar lojaliteten, på något sätt, till 

individens involveringsgrad. Lojala kunder bör agera mer involverat i sin konsumtion men 

vad som då är viktigt att påpeka är att involveringsgraden är uppbyggd efter individuella 

aspekter (Knox & Walker, 2003, s. 273). Detta innebär att det finns kunder som har en hög 

involveringsgrad i vad som generellt klassas som låg involveringsmarknader.  

En annan kritisk aspekt av lojalitetsteorier är hur konsumenter externt visar lojalitet. 

Upprepat köp är en av det mest tydlig aspekterna, vilket däremot även kan ses i tröghet. I 

övrigt präglas lojalitet av interna attityder. Denna studie har därför valt att inkludera både 

Olivers olika faser av lojalitet som härstammar från 1999, samt Jacoby och Kyners 

lojalitetskriterier från 1973. Dessa aspekter av lojalitet ger viss antydan på hur lojalitet kan 

visas externt. Trots att dessa studier härstammar långt bak i tiden används dem fortfarande i 

moderna studier (se exempelvis Barroso & Picón, 2012, s. 535; Knox & Walker, 2003, s. 

274; Tsai, et al., 2010, s. 732). Detta har gjort att även vi har valt att inkludera dem i denna 

studie. 

3.4.4 Self-determination theory 

Self-determination theory kräver att kunden medvetet accepterar varumärket, likväl 

acceptera det som en del av sig själv. Teorin nämner att detta är en process som tar en 

längre tid (Lin et al., 2009, s. 315). Däremot har vi inte funnit några tydliga riktlinjer på hur 

lång tid denna process kan förväntas ta. Istället menar teorin att om en kund inte genomgått 

denna process har det antingen inte gått tillräckligt lång tid eller att kunden inte varit 

tillräckligt nöjd (Lin et al., 2009, s. 317). Teorin nämner inte heller i vilken utsträckning 

som kunden bör förknippa sig med varumärket för att anses ha nått detta höga stadium av 

hängivenhet. Teorin kan användas som en absolut ståndpunkt där kunden förknippar sig 

helt med varumärket eller inte. Vi har däremot inte funnit någon studie som hävdar att 

processen inte bör ses som successiv.  

Det finns liknande teorier som berör hur kunder som är nöjda och börjar bli mer hängivna. 

En av dessa teorier kallas symbolisk själv-fullständiggörande teorin. Denna teori beskriver 

liknande fenomen, däremot menar den teorin att de som slutligen väljer en fullständig 

förknippning med ett varumärke ofta gör detta på grund av en intern osäkerhet (Solomon et 

al., 2010, s. 150). Innebörden av denna teori skulle vara att samtliga kunder som 
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traditionellt klassas som lojala bör betraktas vara osäkra i sig själv. Vi har inte funnit 

tillräckligt med stöd för detta skulle föreligga bland andra studier, vilket gör att vi valde 

bort denna teori.  

3.4.5 Relativa attityder 

Från traditionella definitioner av attityd nämns det inte huruvida attityden kan ses i olika 

skalor (se 3.1.2 Hängivenhet). Faktum är motsatsen kan anses då attityder innebär ett 

positivt eller negativt ställningstagande till ett attitydobjekt. De teorier som väljer att beakta 

attityder som ett absolut mått anses utgår från en jämförelse standardparadigm (Fournier & 

Mick, 1999, s. 5). Teorier som utgår från denna verklighetssyn menar att om en kund blivit 

nöjd med ett varumärke förblir den nöjd. Paradigmet ser även på attityder som absoluta 

mått där en person har en attityd eller inte. Likt Fournier och Mick (1999, s. 5) ifrågasätter 

vi detta synsätt att se avspegla verkligheten. Vi menar att hängivenhet, lik andra attityder, 

kan variera i mängd. 

Problematiken med att se hängivenhet som relativ är att trots olika grader av hängivenhet 

beaktas beteendet lika (Amine, 1998, s. 317). Både låg och hög hängivenhet innebär ett 

upprepat köpbeteende, vilket gör att skillnaden kan bli svår att tyda. De olika graderna 

mellan lojalitet och trög blir otydliga och det blir beroende av vad forskaren väljer att 

avgränsa måtten. Denna studie har därför valt att inte eftersträva att söka exakta positioner 

där konsumenter befinner sig, utan istället söka efter antydningar åt hur de rör sig. 

3.4.6 Tröghet 

Det finns olika sätt att se på tröghet, där vissa säger att det inte innehåller någon form av 

hängivenhet alls (Huang & Yu, 1999, s. 526). Vi menar däremot att även tröghet bör ses 

innehålla någon form av hängivenhet mot varumärket då konsumenterna är återkommande. 

Detta är i linje med tidigare studier (exempelvis Baldinger & Rubinson, 1996, s. 28-29; 

Barroso & Picón, 2012, s. 535; Liu, 2007, s. 21), vilka menar att om det inte skulle 

föreligga någon form av hängivenhet skulle kunden inte ha en trög inställning mot 

varumärket.  

Tröghet har även en svaghet gällande att teorin är väldigt kontextuellt bunden (Liu, 2007, s. 

31). En kund som klassas som trög på grund av dess lojalitetsprogram behöver inte ha 

samma agerande och inställning i ett annat varumärke. Vi anser att denna aspekt är viktig 

att beakta, dock påverkar det inte denna studien då vi inte eftersträvar ett generaliserbart 

resultat. Om kunder visar tecken på tröghet i denna studie ligger inte värdet i att klassificera 

dem som personer, utan det intressanta är tendensen de visar i sina resonemang inom 

dagligvaruhandel på grund av ett lojalitetsprogram. 

3.4.7 Byteskostnader 

Det finns fler aspekter av byteskostnader än vad denna studie har valt att beakta. Somliga 

studier har valt att betrakta personliga aspekter, vilket är menade att ge en grundläggande 

förklaring till varför personer upplever byteskostnader (se exempelvis Ganesh et al., 2000, 

s. 78). Vi har valt att förbi se dessa då anledningen till varför konsumenter upplever dessa 

byteskostnader inte är intressanta för denna studie. Vi vill endast beakta huruvida 
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lojalitetsprogram kan få upplevda byteskostander att uppstå. Det finns även andra typer av 

byteskostnader som denna studie valt att inte beakta. Exempelvis nämner Burnham et al. 

(2003, s. 121) införande kostnader och test kostnader. Vi anser däremot att effekten av 

dessa kostnader kan klassas som tids- och ekonomiska byteskostnader. 
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4 Praktiska tillvägagångssätt 

4.1 Insamling av empiri 

Insamlingen av empirin för denna studie har varit indelad i två faser. Den första fasen 

bestod av två provintervjuer innan de faktiska intervjuerna ägde rum. Detta för att 

säkerställa att frågorna inte skulle vara för svåra att förstå samt att kontrollera att frågorna 

kunde generera tillfredställande svar. Då studien har olika aspekter som kan analyseras 

ställer det stora krav på att frågorna kan generera djupa svar, vilka kan göra det möjligt att 

skilja en lojal kund från en trög. Detta då dessa två hängivenhetsnivåer är liknande 

varandra. Arber (2001, s. 61-62) samt Bryman och Bell (2005, s. 125) förklarar att 

mätinstrumenten, i vårt fall intervjuguiden, bör testas i en form av pilotstudie för att 

säkerställa att de besitter en förmåga att generera data som kan hjälpa forskaren att besvara 

sin frågeställning. 

Den andra fasen var intervjuförfarandet som var uppdelad i två steg. Det första steget 

innefattade en initial kontakt med potentiella informanter där studiens och intervjuns syfte 

presenterades. Vid samma tillfälle klargjordes de etiska riktlinjerna för forskning; vilka 

kommer diskuteras mer ingående i 4.7 Etiska forskningsprinciper. När dessa blev förstådda 

av informanten fattades ett beslut att antingen delta eller att avböja. Vid en accept bokades 

själva intervjutillfället utifrån informantens önskemål och möjligheter. Detta ledde till det 

andra steget, vilket var genomförande av intervjun. 

Strävan har varit att i största möjliga mån genomföra intervjuerna ”ansikte mot ansikte”. 

Däremot har Skype används de gånger omständigheterna omöjliggjort en personlig 

intervju. För att möjliggöra en inspelning av intervjun vid nyttjandet av Skype har MP3 

Skype recorder använts. Skillnaden mellan de två olika intervjusätten har vi upplevt som 

begränsad. Begränsningen kan ses i den geografiska skillnaden mellan informant och 

intervjuaren. Vi upplevde däremot inte att begränsningen påverkade genomförandet av 

intervjuerna via Skype då dessa genomfördes som videokonferenser - vilket möjliggjorde 

iakttagelser av informanternas reaktioner och kroppsspråk.  

Vidare har alla intervjuer blivit inspelade för att underlätta transkribering och för att 

säkerställa att inga detaljer försummas eller glöms bort. En viktig aspekt att beakta vid 

inspelning är att informanten samtycker till detta (Collis & Hussey, 2009, s. 195); något vi 

har varit noggranna att kontrollera. 

I tabell 2 som presenteras nedan går det att urskilja när intervjuerna ägt rum, på vilket sätt 

och hur länge de varat.  

Fördelning intervjusätt Genomsnittslängd intervju Intervjuperiod 

Skype: 44% | Personlig: 66% 23 minuter 30 mars – 14 april 

Tabell 2. Insamling av empiri 
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4.2 Informanturval 

Hur ett urval görs är helt beroende på vilken forskningsfråga som studien ska besvara 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 42). Hur lika eller olika informanterna är 

beträffande sin kunskap och erfarenhet gällande ett socialt fenomen medför olika empiriska 

utgångspunkter (Bryman, 2011, s. 193). Ett urval bestående av informanter med specifik 

information kan bidra till generaliserandet av kunskap inom ett särskilt område (Öberg, 

2011, s. 62). Vidare menar Öberg (2011) att mer ”vanliga” informanter kan bidrar med en 

mer generaliserande kunskap om en större population. För vår studie skulle det innebära att 

vi skulle söka efter den mest ”representativa användarna av lojalitetsprogram”, vilket skulle 

innebära att söka efter individer som är de mest frekventa användarna av programmen. Då 

en högfrekvent användare redan är influerad till fullo av programmet blir de därmed inte 

intressanta. Istället har vi valt att söka efter en sådan stor variation bland populationen som 

möjligt. Genom att erhålla en större variation antar vi att det kommer ge en mer rättvisande 

bild åt vilket håll påverkan av lojalitetsprogram har.   

För att erhålla en så stor variation från populationen som möjligt kan ett strategiskt urval 

tillämpas (Trost, 2010, s. 137-138). Poängen med ett strategiskt urval är att ta fram ett 

relevant omfång av informanter som gör att studien ej blir knuten till specifika kontexter 

(Mason, 2002, s. 123-124). Utifrån relevanta variabler såsom karakteristika, erfarenhet, kön 

och ålder väljs relevanta informanter ut (Trost, 2010, s. 138). 

Studier visar att ålderskillnad kan ha en inverkan på konsumentmönster (Solomon et al., 

2010, s. 437). Både var och hur en kund konsumerar kan bero på hans/hennes ålder. Detta 

fenomen kan bero på antingen kundens vana eller att ålder påverkar hur kunden använder 

sin konsumtion för att identifiera sig (Solomon et al., 2010, s. 437-438). Då vi anser att 

ålder kan ha en inverkan hur lojalitetsprogram påverkar medlemmens hängivenhet till 

varumärket har vi valt att ta med det som en variabel för att öka variationen i urvalet. I 

denna studie har vi eftersträvat att få informanter representerade från ålderskategorierna: 

20-29, 30-39, 40-49 samt 50 och uppåt. 

Vad gäller könets inverkan på konsumtionen finns det olika aspekter att ta i hänsyn. 

Somliga menar att den biologiska könsindelningen inte påverkar konsumtionen utan att det 

handlar om den sexuella identiteten (Fischer & Arnold, 1994, s. 166). Andra menar att det 

finns en oklar bild om vad den verkliga faktorn är bakom skillnaden, men att män och 

kvinnor har olika konsumtionsmönster (Solomon et al., 2010, s. 153). Vi är inte 

intresserade att jämföra skillnaden mellan vare sig kön eller sexuell identitet. Däremot vill 

vi ha med det som en variabel för att öka spridningen i urvalet. 

En variabel som initialt var menat att tas med i det strategiska urvalet var informantens 

ekonomiska situation och finansiella status. Det finns studier som hävdar att en kunds 

ekonomiska situation samt social klass påverkar hans/hennes konsumtionsbeteende 

(Solomon et al., 2010, s. 454; Henry, 2005, s. 766). Dessa studier menar att den 

ekonomiska livssituation påverkar kunden, då det skapar olika förutsättningar och 

inställningar till att konsumera vissa varumärken. Phelps et al. (2000, s. 33) menar att 

frågor som berör individers finansiella situation är ett känsligt ämne och ofta något som inte 

vill delges. Vi anser att informantens finansiella situation per automatik härrör till 

konsumtionen i sig, vilket inte är denna studies ändamål. Istället är det intressanta för oss 
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att se hur lojalitetsprogrammet påverkar attityder till varumärken, något vi inte funnit 

belägg huruvida det påverkas av finansiella situationer. Med detta i åtanke samt att undvika 

en alltför obekväm situation för informanter, vilket eventuellt kan leda till intervjuavbrott, 

fattades ett beslut att exkludera denna variabel  

En variabel i det strategiska urvalet som härstammar från den teoretiska referensramen (se 

3.2.4 Self-determination theory och 3.2.9 Byteskostnader) är att ta hänsyn till medlemmens 

erfarenhet med varumärket. Då tidsaspekten har potential att påverka hängivenheten utgör 

det en intressant variabel för studien. 

Urvalet för denna studie har därav utgått från tre variabler, kön, ålder och erfarenhet. Att 

informanten ska vara medlem i ett lojalitetsprogram är en grundförutsättning för ens 

beaktas som aktuell för studien. Valet av vilka informanter som passar in i dessa kriterier 

har sedan gjorts genom ett bekvämlighetsurval. Denna urvalsmetod är ett lämpligt sätt att 

hitta informanter som uppfyller de satta kriterierna, vilket sker genom att nyttja individer 

som är tillgängliga för forskaren (Bryman, 2011, s. 194; Trost, 2010, s. 140). Intressanta 

individer för studien har funnits genom att vi har utgått från vår bekantskapskrets i Umeås 

närområde, men även i Gävle, Uppsala, Stockholm, Sundsvall och Östersund. 

Vi har valt att nyttja vår bekantskapskrets för att kunna fylla urvalet. Detta medför såväl 

för- som nackdelar. Fördelen med denna urvalsstrategi är att svårigheter att hitta 

informanter samt bortfall kan tyckas minimeras (Trost, 2010, s. 140). Vid händelse av 

bortfall anser vi det enklare att hitta ersättare för att fylla den önskade kvoten av 

informanter för studien. Sedan anser vi att då informanten är bekant med personen som 

genomför studien kan deltagandet kännas mer ”säkert”. Med detta menar vi att informanten 

känner sig mer bekväm i situationen med en person som han/hon känner, mer eller mindre, 

sedan tidigare. En nackdel är att urvalet kan ge data som är snedvridet, ofta omedvetet 

(Arber, 2001, s. 65). Hon menar att om forskaren väljer ut informanter som han/hon tror 

passar in i urvalet kan det resultera i antingen en över- eller underrepresentation av en viss 

urvalsparameter. För att minimera risken för detta har inte urvalet utgjorts av de allra 

närmaste i bekantskapskretsen. En annan nackdel med ett bekvämlighetsurval är att 

resultaten inte går att generalisera eftersom det inte går att se vilken del av populationen 

stickprovet är representativt för (Bryman & Bell, 2005, s. 125). Däremot anser vi inte detta 

som ett problem för denna studie, då tanken inte är att generalisera de erhållna resultaten 

utan att erhålla en djupare förståelse för det studerade fenomenet. 

Som ovan nämnt har denna studie genomförts med 18 informanter: Beträffande urvalets 

storlek finns det inget bra och tydligt svar på vad som är mest lämpligt (Bryman, 2011, s. 

190). Kvalitativa urval bör vara mindre omfattande, av praktiska skäl, då forskningen är 

tidskrävande både i insamlingen av data men även vid bearbetning samt analyseringen 

(Mason, 2002, s. 134). Detta då ett för stort urval kan komma att generera ohanterliga 

mängder material vilket medför svårigheter i att få en överblick, vilket kan leda till att 

viktiga detaljer förbises (Trost, 2010, s. 143). Däremot bör detta ställas i perspektiv mot 

huruvida ett mindre urval kan ge en tillfredställande mängd data för att besvara 

forskningsfrågan (Mason, 2002, s. 134; Trost, 2010, s. 143). Vi vill poängtera för läsaren 

att ett ”litet” urval inte är någon eftersträvan, detta då ett fåtal intervjuer inte anses generera 

en gedigen och omfattande empirisk grund. 
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Nedan presenteras en tabell med urvalet för denna studie. Den visar informanternas, kön, 

ålder, erfarenhet av lojalitetsprogrammet samt var medlemskapet är tecknat. 

Informant A B C D E F G H I 

Kön Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Kvinna Man Kvinna Man 

Ålder 22 år 26 år 53 år 25 år 27 år 50 år 26 år 24 år 62 år 

Medlemskap ICA ICA ICA ICA ICA ICA Coop ICA ICA 

Erfarenhet 7 år 3 år 20 år 5 år 4 år 20 år 3 år 5 år 20 år 

 
Informant J K L M N O  P  Q  R  

Kön Man  Man  Man  Man  Kvinna Man Kvinna Kvinna Kvinna 

Ålder 25 år 23 år 52 år 55 år 49 år 32 år 29 år 30 år 22 år 

Medlemskap ICA Willy’s ICA ICA ICA ICA ICA Willy’s ICA 

Erfarenhet 3 år 1 år 5 år 14 år 15 år 3 år 12 år 2 år 4 år 

Tabell 3. Informanturval 

4.3 Intervjuguide 

I denna del kommer en kortare motivering, förklaring och teoretisk förankring till frågorna 

i intervjuguiden att presenteras. Detta för att läsaren ska förstå vad frågorna är ämnade att 

fånga in för information. Den fullständiga guiden som används vid intervjutillfällena finns i 

Appendix 1. Intervjuguide. 

För undvika att direkt gå in på intervjuns huvudämne har varje intervju inletts med ett antal 

inledande frågor för att göra informanten bekväm i situationen. Dessa frågor har berört 

övergripande teman såsom varför informanten valt att gå med i lojalitetsprogrammet och 

generella tankar och åsikter om den valda varumärkesaktören. Dessa frågor kan verka allt 

för övergripande och ospecifika, däremot föreligger det en baktanke med dem. Detta då de 

gett en grundläggande förståelse för hur attityden har uppkommit och fungerat hos 

informanten. 

Frågorna, Varför blev du medlem?, Hur länge har du varit i medlemskapet? Kan du berätta 

lite om hur du upplevt medlemskapet?, är mångfasetterade och kan belysa många olika 

aspekter av informantens val. Ett medlemskap kan ha ingåtts på grund av nöjdhet eller av 

vana - att informanten alltid har handlat från samma varumärke eller att informanten ser sig 

som en viss typ av konsument genom sitt val av ett specifikt varumärke. 

När informanten blivit mer avslappnad inleddes intervjuns mer ämnesspecifika del. Denna 

del hade frågor som bygger på den teoretiska referensramen. För att se hur 

konsumtionsprocessen hos informanten ser ut ställdes frågan, Senast du handlade, hämtade 

du, på något sätt, inspiration från ICA/Coop/Willy’s?. Frågan är ämnad att fånga in 

aspekter inom de tre olika stegen som konsumtionen består av. Vi valde att fråga om den 

senaste gången som informanten handlade för att förenkla hans/hennes minnesprocess. Om 

det framkom en antydan på att informanten ofta hittar inspiration av varumärket, men inte 

vid det senaste tillfället, ansåg vi det mer relevant för frågan och använde oss utav det. 
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Genom att ställa frågan, Hur har medlemskapet förändrat din syn på ICA, Coop, Willy’s? 

samt Har medlemskapet gjort att du anser dig tillhöra ICA, Coop, Willy’s?, var tanken att 

utröna vilken grad av kundnöjdheten som har påverkats av medlemskapet samt om 

medlemskapet bidragit till någon form av identifiering till varumärket (Self-determination 

theory), exempelvis om informanten självmant uttrycker sig som en ”ICA-människa”. Vi  

ville även med frågan fånga in en tids- samt utvärderingsaspekt; före och efter. Svar på den 

första frågan kan även bidra till insikt hur informanternas attityd har skapats.  

För att mer gå in på hängivenhet och försöka erhålla indikationer på lojalitet eller tröghet 

ställdes frågorna, Skulle du kunna tänka dig handla hos någon annan butikskedja där du 

inte är medlem? och Hur viktigt är det för dig att gå till varumärkesaktören där du är 

medlem? Den andra frågan kan te sig snarlik den första, men de belyser två olika aspekter; 

hur viktigt det är att välja ”rätt” (kundlojalitet) och huruvida det skulle finnas incitament att 

gå till en annan aktör (byteskostnader). 

För att gå djupare in på hur stark hängivenhet som lojalitetsprogrammet har skapat ville vi 

ta reda på huruvida informanten funderat att gå ur medlemskapet. Detta genom att ställa 

frågan, Har du funderat på att gå ut ur medlemskapet? Vi anser att detta kan ge en 

intressant insikt om informantens relation till varumärket. Genom att följa upp med Varför, 

oavsett om informanten har övervägt att lämna programmet eller ej anser vi ge en god 

insikt om vad som ligger som grund till relationen. 

För att koppla informantens attityd till varumärket vill vi veta i vilken utsträckning som 

informanten väljer sin varumärkesaktör framför de övriga. För att få reda på hur stark 

hängivenhet informanten har, anser vi det är nödvändigt att ställa informantens relation till 

varumärket som han/hon är medlem hos i förhållande till de andra aktörerna. Genom att 

fråga, I vilken utsträckning väljer du ICA, Coop, Willy’s framför andra vill vi ta reda på hur 

stark hängivenheten är. För att förtydliga styrkan av hängivenheten vill vi följa upp frågan, 

med ett ”Varför”. 

För att ta reda på vad som kvarhåller informanten vid varumärket behöver vi särskilja på 

huruvida det är av dess hängivenhet eller om det beror på några upplevda byteskostnader. 

Genom att fråga Vad har gjort att du fortfarande är medlem, sen du ingick medlemskapet 

avser vi ta reda om lojalitetsprogrammet har byggt upp några barriärer som kvarhåller 

informanten, eller om det är av egen vilja. Vi menar att om informanten anser att det är 

centralt att relationen till varumärket existerar på grund av ekonomiska -, tids- och icke 

nöjesrelaterade relationskostnader finns det antydan till tröghet, det vill säga att relationen 

är uppbyggd av byteskostnader. 

För att få reda på om informanten grundar sitt medlemskap på vana vill vi veta vad som 

skulle få han/hon att bryta sitt mönster. Genom att fråga vad skulle krävas av 

konkurrerande butikskedjor för att få informanten att teckna ett medlemskap hos dem avser 

vi att undersöka vad övriga varumärkesaktörer skulle behöva göra för att ändra 

informantens beteende. Detta för att få insikt i delvis vilka byteskostnader informanten 

upplever, samt hur hängiven han/hon är. 

Då tröghet är präglat av stimuli och situationsanpassande omständigheter vill vi undersöka 

om valet av varumärke präglas av slumpartade händelser. Vi menar att konsumenterna som 
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har en låg hängivenhet tillåter situationen avgöra vart han/hon konsumerar. Genom att fråga 

i vilken utsträckning låter du tillfälligheter styra om du går till ICA/Coop/Willy’s, avser vi 

att försöka få insikt i hur situationer påverkar informantens val av varumärkesaktör. Här 

avser vi även få insikt huruvida medlemskap påverka dessa tillfälligheter, något som 

undersöks närmare via lämpliga följdfrågor. 

I linje med de forskningsetiska principerna har vi valt att lägga till en fråga om informanten 

känner att han/hon vill lägga till något. Detta för att ge informanten en möjlighet att 

redigera tidigare svar. Frågan möjliggör även aspekten att informanten anser det finns övrig 

information som han/hon anser inte har belysts tillräckligt. 

4.4 Bearbetning av data 

När empiriinsamlingen är genomförd påbörjas en behandling av materialet för att 

möjliggöra en analys. För oss innebär det första behandlingssteget transkribering. Det är en 

tidskrävande process där en timme lång intervju kan ta mellan fem till åtta timmar att 

transkribera (Öberg, 2011, s. 66). Då våra intervjuer varade i genomsnitt 23 minuter ledde 

det till en ungefärlig transkriberingstid mellan två till tre timmar. Variationen har berott på 

bland annat kvalitén på inspelningen och hur tydligt informanten har talat. Med detta i 

åtanke då tiden för denna studie är begränsad har varje intervju transkriberats direkt efter att 

den blivit genomförd. Fördelen med detta arbetssätt är att det även säkerställer att de 

intryck som erhålls under intervjun inte går förlorade då de är något av en ”färskvara” 

(Öberg, 2011, s. 66). 

Den faktiska transkriberingen har genomförts enskilt i en lugn miljö för att minimera risken 

av ljudstörningar som skulle försvåra processen. Vid transkriberingstillfället har ett 

program vid namn, Express Scribe, nyttjats. Det är ett program som på ett smidigt 

underlättar transkriberingen. 

För att inte missa något har en ordagrann transkriberingen skett. Nackdelen med detta är att 

det färdiga transkriberingsdokumentet saknar ett gott skriftligt flöde. Därför har citat som 

nyttjas vid den senare kommande empiridel har genomgått en smärre redigering. 

Anledningen för att det har gjorts, är för att underlätta läsningen. Vad som måste beaktats 

är att det som framgått i intervju inte får bli missvisande efter redigeringen (Öberg, 2011, s. 

66). Mängden redigering som ska göra är något av en avvägning som forskaren måste göra 

(Ahrne & Svensson, 2011, s. 220), vilket vi har ansett oss ha gjort. Redigeringarna har 

oftast bestått av ändring av tempus eller byte av nomen för att förtydliga vad informanten 

syftar på. Andemeningen i intervjuutdragen har inte blivit förvrängda.  

Efter genomförd transkribering läste vi gemensamt igenom samtliga intervjuer och 

markerade uttalanden som vi ansåg var relevanta för empiri- och analysdelen. Vi upplever 

att det finns tre faser inom vår framtagna modell; lojalitetsprogram/konsumtionsprocessen, 

kundnöjdhet/byteskostnader och hängivenhet. Dessa tre faser valde vi att ha som grund för 

presentationen av varje informant under empiridelen. Anledningen till detta var att ge en 

enig struktur av samtliga informanters utlåtanden, återkoppla till modellen och för att 

underlätta den kommande analysdelen. Syftet med att presentera varje informant 

individuellt var att läsaren själv ska kunna bygga en uppfattning. Det ger även varje 

informant ett lika stort utrymme i vår studie.  
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Nästa steg var att analysera varje informant individuellt. Detta för att se informanternas 

enskilda åsikter och för att kunna ställa dem mot de utvalda teorierna. På detta sätt kunde vi 

urskilja åt vilket håll varje informant rörde sig åt på vår modells hängivenhetskontinuum. 

Den initiala tanken var att de enskilda analyserna skulle utgöra studiens analysdel. Vid 

genomgången av de enskilda analyserna kunde vi urskilja olika tendenser, varav vi valde att 

gruppera informanterna i tre separata kluster. En efter en tids överläggande togs beslutet att 

dessa tre kluster skulle utgöra den slutgiltiga analysdelen. Fördelen med att göra en 

tematisk analys var att vi lättare kunde analysera dessa kluster och jämföra de informanter 

som visade liknande tendenser med varandra, samtidigt som vi kan jämföra dessa kluster 

med varandra. Detta är något vi tror gynnade studiens slutsats och bidrag.  

4.5 Bortfall 

Bortfall är något som förekommer inom alla studier, vilket innebär att en eller flera 

informanter inte kan eller vill delta av olika anledningar (Holme & Solvang, 1997, s. 192). 

Under studiens empiriinsamlingsfas har det enbart skett två bortfall; ambitionen var att 

genomföra 20 intervjuer. Orsaken till det första bortfallet var att informanten av misstag var 

dubbelbokad vid intervjutillfället. Då empiriinsamlingen var hårt styrd av en satt 

tidsplanering fanns det inget utrymme att vänta till att informanten skulle kunna ge en 

intervju. Den andra informanten blev tillfrågad via epost att delta men hörde inte av sig. 

Även i det här fallet fanns det inte tidsutrymme att under en längre tid invänta ett svar. 

Båda dessa informanter representerade ålderskategorin 30-40 år vilken redan har en god 

representation. Däremot hade det varit intressant att höra dessa informanters tankar och 

resonemang angående lojalitetsprogrammet och hur det har påverkat dem.  

Samtidigt upplever vi det mindre troligt att dessa bortfallna informanter skulle belysa några 

nya oberörda aspekter, då det i studiens genomförda intervjuer uppstått en viss ”rundgång” 

av de svaren som erhållits. De svar som givits från informanterna har blivit återkommande. 

Av den anledningen anser vi att de 18 informanterna som deltog i studien har givit oss 

tillräckligt med data för att kunna besvara studiens problemformulering.  

4.6 Kritik av praktiska tillvägagångssätt 

Ett problem i kvalitativ forskning är att förbli objektiv, vilket forskningsstrategin ofta 

kritiseras för (Bryman, 2011, s. 368). Vidare menar Bryman (2011) att kritiker ofta påpekar 

att resultat från kvalitativa studier alltför ofta bygger på forskarens egen uppfattning om 

vad som är av vikt eller ej. Vi vill påstå att en viss bedömning måste göras vid val av teori 

för att de ska hysa relevans för studien, samt att de informanter som väljs ut ska kunna 

hjälpa att besvara studiens forskningsfråga. 

Ytterligare en aspekt som lyfts fram i kritiken mot denna forskningsstrategi är att forskaren 

ofta utvecklar ett nära och personligt förhållande till de informanterna som delaktigt i 

studien (Bryman, 2011, s. 368). Intervjuareffekten innebär att de formuleringar av frågor 

och ställda följdfrågor kan komma att påverka resultatet på ett sådant sätt att de inte längre 

ses som objektiva; vilket ger en snedvriden bild av forskningsresultaten (Svensson & 

Ahrne, 2011, s. 21). Att ständigt eftersträva distans och neutralitet kan vara en metod att 

minimera forskarens inverkan i forskningsprocessen (Svensson & Ahrne, 2011, s. 21). 
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Enligt oss, kan detta däremot tolkas aningen motsägande till den valda strategin som 

innebär att forskaren bör sätta sig in i informantens situation och tankesätt. Däremot har vi 

under intervjuernas gång hållit en distans på ett sådant sätt att informanterna har fått tala 

fritt kring varje fråga utan att bli avbruten. Däremot kan det i sin tur ifrågasättas huruvida 

en även en distanserad roll i intervjun lyckas undvika att framkalla störningar som medför 

att det som studeras inte får sin naturliga gång.  

Genom denna uppsats metodologiska redogörelser har vi försökt att med största möjliga 

precision och noggrannhet beskriva de tillvägagångssätt som tillämpats. Detta för att 

undvika en bristande transparens; vilket innebär att det kan föreligga oklarheter för varför 

vissa val har gjorts framför andra (Bryman, 2011, s. 370). Ett annat sätt att öka 

transparensen i en kvalitativ forskning är att sträva efter en klar och tydlig text (Ahrne & 

Svensson, 2011, s. 218). Kritiker menar att frågor som rör de tillämpade tillvägagångssätten 

i en kvalitativ forskning ofta är otydliga. Därför har detta kapitel ämnat ge en utförlig 

redogörelse för hur informanterna har valts ut, hur empirin har samlats in samt hur 

materialet har bearbetats. 

En vanligt förekommande kritik mot kvalitativa studier är generaliserbarheten av de 

situationer där studien genomförts (Bryman, 2011, s. 369; Svensson & Ahrne, 2011, s. 28). 

För att uppnå generaliserbarhet i kvantitativa studier krävs stickprov av populationer för att 

det ska vara representativt, vilket inte är fallet i kvalitativa studier (Mason, 2002, s. 125). 

För att uppnå ovannämnda representativitet måste stickprovet vara väldigt stort vilket 

innebär att sampla in sådant empiriskt underlag för en kvalitativ studie är nästintill omöjligt 

(Mason, 2002, s. 126). Syftet med vår studie har inte varit att återspegla en generaliserbar 

empiri utan mer skapa en förståelse och indikationer på hur informanterna påverkas av 

lojalitetsprogram. Detta är i linje med vår epistemologiska ståndpunkt, där vi menar att vi 

söker efter en djupare förståelse av hur attityden påverkas av lojalitetsprogram.  

Avslutningsvis vill vi lyfta fram kritik mot vår studies urvalsprocess. Efter genomfört urval 

såg vi att det finns en bristande spridning inom ålderfördelningen. En förklaring till detta 

kan vara det tillämpade bekvämlighetsurvalet; genom att ta informanter i närheten. Att 

endast ta personer som finns tillgängliga ledde till att åldersspridningen blev mindre än vad 

vi initialt hade eftersträvat. Genom att utöka sökningen utöver vår bekantskapskrets hade 

eventuellt en högre variation erhållits. Utfallet av den minskade spridningen blir att det 

finns en underrepresentation av åldersgruppen 40-49. Då syftet inte varit att jämföra de 

olika åldersgrupperna anser vi inte att detta ska ha påverkat studiens resultat. Trots att vi 

ville ha med en åldersspridning har vi inte funnit några tendenser som visar att grupperna 

skiljer sig åt. Vi kan däremot inte uttala oss huruvida åldergruppen 40-49 hade varit ett 

undantag.  

Urvalet präglas också av en underrepresentation av medlemmar från Coop. I urvalet finns 

det endast en informant som har ett medlemskap tecknat hos Coop. Anledningen till 

underrepresentationen är att vi inte haft ett urvalskriterium som eftersträvar en spridning 

mellan varumärkens lojalitetsprogram. Detta uteslöts då vi inte har haft några intentioner på 

att jämföra de olika medlemskapen med varandra. Följden av detta är att vår studie kan ge 

mer insikt i hur ICA:s lojalitetsprogram påverkar deras medlemmar, snarare än att ge en 

mer nyanserad bild.  
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4.7 Etiska forskningspriciper inom studien 

Vid genomförande av kvalitativa intervjuer är det viktigt att ha goda insikter om de etiska 

aspekterna som studien kan beröra (Trost, 2010, s. 123). Inom humanistiskt- och 

samhällsvetenskaplig forskning finns det riktlinjer som ska följas (Stukát, 2011, s. 138-

142). De forskningsetiska principerna som denna studie utgår från är de som föreskrivits 

hos Vetenskapsrådet. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att de som ingår i studien som informanter eller respondenter 

ska informeras om vilken uppgift de har i studien samt villkoren som gäller för deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Vidare skriver de att det även ska framgå av den information 

som ges att deltagandet är frivilligt och att deltagarna när som helst har rätt att avbryta 

medverkan i studien. Utöver detta måste informanten och andra informationsgivare i 

studien gå med på att delta, vilket innefattar samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). 

Informanterna i vår studie har meddelats om studiens syfte och den roll de förväntas bidra 

med. De har självmant valt att delta i studien och vi har inte försökt påverka deras beslut 

huruvida de vill delta eller ej. Informanterna har enligt riktlinjer även blivit upplysta om 

deras rätt att avbryta sin medverkan när som helst. 

Något som vägts tungt i denna studie berör informanternas anonymitet. Alla informanter 

som presenteras i studiens empiri har blivit kodade för att säkerställa att inget av studien 

ska kunna spåras tillbaka till respektive informant. Vidare har kodningen gjorts för att få 

informanterna ska känna sig mer bekväma i intervjusituationen, vilket vi anser har ledd till 

en mer fri och obehindrad dialog. Konfidentialitetskravet finns för att skydda 

informanterna, deras uppgifter och åsikter från att utnyttjas av obehöriga (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 12). Sedan har även den insamlade informationen enbart använts till studiens 

ändamål, vilket utgör nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Innebörden av detta 

är att inte någon form av information spridits vidare till andra forskarlag eller 

organisationer utan har stannat inom författarkretsen under denna studie. Efter studiens 

slutförande har all given information förstörts för att ytterligare säkerställa 

konfidentialitetskravet. 
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5 Empiri 

I detta kapitel presenteras den insamlade empirin. Resultaten från varje intervju kommer 

att redovisas enskilt, för att på bästa sätt kunna framhålla respektive informants 

resonemang. Som ett resultat av denna indelning kommer även varje informants 

individuella åsikter till uttryck i studien. Vi är samtidigt medvetna om indelningen lett till 

att vissa upprepningar förekommer i kapitlet.  

Empirin kommer att presenteras utifrån de tre första huvuddelarna i vår modell; 

lojalitetsprogram/konsumtionsprocessen, kundnöjdhet/byteskostnader samt hängivenhet. 

5.1.1 Informant A: Kvinna, 22 år, ICA (sju år) 

Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informant A har ett medlemskap tecknat hos ICA sedan sju år tillbaka, då hon själv blev 

ansvarig för sina matinköp. Införskaffandet av ett ICA-kort gjordes för att hon skulle kunna 

erhålla rabatter, men även för att medlemskapet upplevs som smidigt vid inköp.  

“... ja det är väl att man får liksom kontinuerliga rabatter och erbjudanden.  

Så att det känns som att det är någon mening att ha det där.”  

Informant A framhåller att rabatterna utgör en viktig del i medlemskapet. Det händer även 

att informanten ibland får sina inköp påverkade av medlemstidningen som skickas ut. 

Däremot styrs Informant A:s inköp huvudsakligen av egna behov. 

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Informanten har upplevt medlemskapet som positivt, något som kopplas till att rabatter 

erhålls på varor som ofta konsumeras. Detta tycker informanten är ”ganska smart”, men 

hon uttrycker sig även på följande sätt:  

“[...] det är väl klart att man blir glad eller vad man ska säga, nöjd, om man får någon 

rabatt någon gång ibland på saker.” 

Medlemskapet förhindrar däremot inte att informanten går till ett annat varumärke. Valet 

styrs dock av hur avlägsen ICA-butiken är. Informanten menar däremot att hon helst vill gå 

till en ICA-butik. Informanten nämner även detta geografiskt relaterade kriterium som en 

förklaring till varför hon inte har gått ur medlemskapet. Hon säger: “det finns ju ICA-

butiker överallt”. En annan anledning är att hon ”alltid” har gått till ICA, redan som liten 

tillsammans med föräldrarna. Att handla på ICA är något som har följt med sedan dess. 

Varför valet föll på just ICA är oklart i och med att en Coop-butik låg mittemot. 

Informanten spekulerar däremot i att en möjlig förklaring är ett bättre upplevt utbud och 

upplägg. Samtidigt nämner informanten att en jämförelse med konkurrerande kedjor har 

blir svår just av anledningen att hon ”alltid” har gått till ICA-butiker.    

 
Hängivenhet 
Medlemskapet inte gjort att informanten anser sig tillhöra varumärket ICA på något sätt. 

Informanten menar att en identifiering med ett ting är svårt och att sådan identifiering 

huvudsakligen har att göra med personliga attribut. Hon förklarar att ICA endast ses som en 

butik och ingenting utöver det. Däremot är ICA “mer tilltalande” än konkurrerande 
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varumärken. Samtidigt som informanten enbart innehar medlemskap hos ICA i dagens 

läge, är hon benägen att teckna medlemskap hos konkurrerande kedjor för att erhålla poäng 

för de få gånger som ett avvikande köp görs hos en konkurrent.  

5.1.2 Informant B: Man, 26 år, ICA (tre år) 

Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informant B tecknade ett medlemskap hos ICA då han kontinuerligt genomför sina 

daglivaruköp på en ICA-butik. Informanten tycker att det är “kul att handla” och då hans 

inköp mestadels består av samma produkter undviks stora inköp till förmån för små inköp 

spridda över veckans dagar. Informant B såg möjligheten att dra nytta av förmåner som 

följde med medlemskapet och brukade tidigare ofta läsa reklambladen som ICA sände ut 

innan han gick och handlade. Tidningen som ICA skickar ut är i dagsläget inget som 

informanten läser eller kollar i. Han påpekar däremot att: 

“Har man då möjligheten att vara med i ett bonusprogram eller  

liksom tjäna nånting för att vara lojal så är det ju dumt att inte vara med tänkte jag.”  

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Beträffande medlemskapet har informanten en positiv bild av det och upplever det ha ett 

bra koncept. Han framhåller även att ICA “håller vad det lovar” och gör en jämförelse med 

Coop som har återbäring, men informanten förklarar att den återbäringen är beroende av att 

Coop går med vinst – annars sker ingen återbäring. ICA ger däremot sina utlovade 

ekonomiska aspekter i medlemskapet genom kuponger samt de erbjudanden som medföljer 

medlemskapet. Informanten fortsätter berätta att genom medlemskapet kan han även erhålla 

bonus vid köp av receptfria läkemedel i ett butiksanslutet apotek. Informanten förklarar att 

han inte vill träda ur medlemskapet av anledningen att han tycker att ICA är bättre än 

konkurrerande varumärkesaktörer. Detta då ICA ger honom bättre fördelar som passar hans 

behov. Detta har gjort att han aktivt väljer att förhålla sig till ICA istället för konkurrerande 

andra varumärken. För att informanten ska kunna tänka sig byta “ska det mycket till” 

samtidigt som en konkurrent eller ny aktör måste lansera “ett jävla kanonprogram”. Vad 

detta skulle innebära kan inte informanten förtydliga.  

 
Hängivenhet 
Ytterligare en anledning till varför ett medlemskap ingicks hos just ICA är för att 

informanten inte stödjer den företagsform Coop tillämpar. Han framhåller att han inte vill 

associera sig själv med “en socialistisk anda”. Informanten ser sig som en “ICA-

konsument”, men skulle inte påstå att en direkt identifiering med ICA föreligger – vore så 

fallet skulle aktier köpas. Vidare förtydligar informanten att det är viktigt att gå till ICA när 

han ska handla. Detta då han ”alltid” handlar där och även om han skulle befinna sig på 

annan ort skulle ICA väljas framför andra varumärken, förutsatt att informanten inte är i 

tidsnöd eller av effektivitetskäl väljer en annan kedja. Samtidigt menar informanten att 

valet att gå till ICA till mycket stor del kan förklaras av lojalitetsprogrammet.  

“[...] det tror jag mycket kan bero på lojalitetsprogrammet tror jag också. Ska man 

spendera 300 spänn och man är bara medlem i ICA är det klart att man går dit och 

handlar om man står och väljer. Samtidigt har ju valet gjorts mycket tidigare än just den 

gången egentligen i och med att jag redan tagit ställning till vilken jag föredrar.” 
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5.1.3 Informant C: Kvinna, 53 år, ICA (20 år) 

Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informanten har ingått medlemskap hos ICA och har en lång erfarenhet av det – cirka 20 år. 

En intressant aspekt är att informanten har flera medlemskap, men föredrar ICAs. 

Medlemskapet ingicks ursprungligen för att erhålla rabatter och tillhörande ekonomiska 

förmåner, men även för att få en bättre överblick över matekonomin. I dagens läge är 

informanten med i ICA-banken. Hon brukar hämta inspiration från ICA genom att läsa 

reklamblad samt genom reklamen som visas på TV, vilken i sin tur kan väcka ett behov.  

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Medlemskapet har upplevts som enkelt och som att det alltid har fungerat. Detta gäller 

såväl ICA-banken som ICA-kortet. Vidare förklarar informanten att poäng inte enbart 

erhålls om inköp görs hos det specifika varumärket utan även hos andra varumärkesaktörer, 

vilket upplevs till viss del som “bra”. Informanten påpekar däremot att, “det är väl inte så 

mycket egentligen men allt är ju bra med plus liksom”. Hon beskriver även hur hon 

uppskattar och ser positivt på de sekundära förmånerna – bland annat de reserabatter som 

medlemmar erhåller när en resa bokas hos en specifik arrangör. Hon har vid ett flertal 

tillfällen nyttjat denna förmån. Informanten menar att hon aldrig har haft funderingar på att 

träda ur medlemskapet. Däremot skulle ett byte vara tänkbart om en annan varumärkesaktör 

erbjöd ett riktigt bra kostfritt lockbete, samtidigt som hon ställer krav på en 

självskanningsfunktion. Detta då det innebär en smidighetsfaktor, som är viktig för 

informantens konsumtion. Liknande förklaras med ICA-banken 

“... det är väl tack vare att jag valde ICA-banken som bank också,  

då har det fortsatt per automatik att vara kvar” 

Hängivenhet 
Informanten lägger ingen större vikt vid att gå till just den varumärkesaktör som hon är 

medlem hos. Valet är snarare styrt av vilka erbjudanden som för stunden är mest attraktiva. 

Samtidigt påpekar informanten att hon är medlem hos flera olika butikskedjor, varpå hon 

inte anser att medlemskapet gjort att en tillhörighet till ICA föreligger. Hon ser sig heller 

inte som en trogen kund som “ska hållas till dem till varje pris”. Informanten upplever det 

som positivt att vara medlem hos flera butikskedjor för att på så sätt större valmöjlighet och 

att för att kunna utnyttja det som “känns bra för mig”.  

“Nej, jag vänder nog kappan efter vinden och  

handlar där jag tycker det är bäst just då.”  

5.1.4 Informant D: Man, 25 år, ICA (fem år) 

Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informant D har ett medlemskap tecknat hos ICA, vilket han ingick för fem år sedan i 

samband med att han blev ansvarig för sin egen ekonomi. Att medlemskapet tecknades var 

en kombination av bra erbjudanden samt att informanten nästan alltid har gått till ICA. 

Informanten gör samtliga inköp på ICA, något som förklaras genom att han är “uppväxt 

med att handla på ICA” och att han redan som liten blivit introducerad för butikskedjan. 

Informanten beskriver även att han brukar låta sig inspireras av medlemstidningen från ICA 
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vad gäller matidéer. Detta händer dock inte alltför ofta, då informanten menar att han “inte 

har ro att sitta och bläddra i saker och ting”, utan istället går och handlar på rutin. 

 
Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Informanten förklarar att medlemskapet i sig inte är viktigt och att det inte har påverkat hur 

nöjd han är med kedjan. Informanten påpekar att han hade “ganska starka band till ICA 

innan jag hade medlemskapet”. De olika ekonomiska förmåner som medföljer 

medlemskapet upplevs som viktiga. Däremot menar informanten att dessa inte har varit 

avgörande till varför ett ICA-kort införskaffats. Valet har snarare baserats på att det 

föreligger en bekantskap med butikskedjan i sig. I och med att ICA är den butikskedja som 

informanten oftast går till förklarar han vidare att medlemskortet då behövs för dras och 

erhålla värdecheckar, “... det är väl därför jag har valt att bli medlem”. 

“[...] det är mer för att jag känner mig trygg i butiken och  

som jag sa att jag hittar i lokalerna[...]” 

Informanten vill inte teckna ytterligare medlemskap då det skulle te sig opraktiskt och 

innebära ett till kort i plånboken. Informanten använder numer ICA-banken som samlar 

både medlemskort och betalkort på ett kort, vilket upplevs som smidigt men det kommer 

även fram att det upplevs också som en förklaring till varför medlemskapet fortfarande 

innehas.  

 
Hängivenhet 
Informanten påpekar att medlemskapet inte har påverkat hans syn på varumärket ICA, utan 

samma positiva bild har alltid funnits. Vidare nämner informanten att han inte anser sig 

tillhöra ICA, men att ICA kanske ser att han tillhör dem. Trots detta utger informanten sig 

för att vara “trogen ICA” även om det händer att informanten ibland går och handlar på 

Coop. De tillfällen då informanten avviker från varumärket har den geografiska aspekten 

varit inblandad och det är av effektivitetsskäl som en annan kedja då väljs. Däremot blir 

informanten påmind om sitt medlemskap varje gång plånboken öppnas – Där finns ICA-

kortet. Detta menar informanten gör att det föreligger en större tillhörighet till ICA än till 

andra kedjor.    

5.1.5 Informant E: Kvinna, 27 år, ICA (fyra år) 

Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informant E ingick ett medlemskap hos ICA för fyra år sedan i samband med flytt och 

ansvar för egen ekonomi. Det primära skälet till att medlemskapet tecknades var att 

underlätta konsumtionstillfället genom självskanning. Informanten påpekar tidsaspektens 

betydelse men menar också att övriga förmåner, såsom rabatter och erbjudanden, är bra, 

även om de inte är de viktigaste. Olika erbjudanden och receptförslag som finns tillhanda 

på ICAs hemsida brukar ibland inspirera informanten till inköp.  

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Informanten har upplevt en varierad nöjdhet med varumärket och förtydligar att de senaste 

sex månaderna har varit väldigt bra. Tidigare missnöje grundar sig i kundtjänsten, relaterad 

till varumärkets egen bank, som hanterat ett ärende på ett tvivelaktigt sätt. Det hela 
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resulterade i att informanten valde att inte handla hos varumärket under en sex månader 

lång period.  

“... när jag blev sur på deras kundtjänst så handlade jag inte där på ett halvår. För att 

jävlas!” 

Bortsett från missnöjet upplever informanten medlemskapet som bra men upplever sig inte 

tillhöra ICA även om en viss bekantskap har bildas. Informanten nämner däremot att hon 

har en positiv känsla till ICA, och menar att “det här är min butik, det här är mitt place 

liksom”. Informanten väljer hellre att åka till andra sidan staden för att gå på ICA Maxi 

istället för att gå till Coop som ligger avsevärt närmare hennes bostad. Informanten nämner 

fortsättningsvis att det är viktigt för henne att handla på ICA då medlemskapet ger förmåner 

såsom rabatter och erbjudanden som är beroende av ett kontinuerligt köpande. Informanten 

menar att om hon inte går till ICA föreligger ingen ekonomisk vinning. Informanten 

upplever erbjudandena som bättre med tiden, vilket upplevs som väldigt positivt. Informant 

E spekulerar däremot i att:  

“Det är väl lathet kanske att jag inte orkar byta till en annan butik.” 

Hängivenhet 
När ett eventuellt byte diskuteras nämner informanten att; “... på något sätt har man ju ICA 

i sitt hjärta”. Informanten förklarar även att tanken på att teckna andra medlemskap innebär 

beslutsångest. Hon förklarar att ett nytt medlemskap innebär mycket omständigheter, vilket 

hon helst undviker. Informanten går sedan in på att ett byte förknippas med ”svek” och 

”otrohet” mot ICA. Detta då hon som medlem erhållit mycket för sin tillit för att sedan byta 

utan förvarning.    

5.1.6 Informant F: Kvinna, 50 år, ICA (20 år) 

Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informant F har sedan 20 år haft ett medlemskap tecknat hos ICA och har ”alltid” handlat 

där. Vidare tänker inte informanten på att hon är medlem, utan ser medlemskapet mestadels 

som något som “... snurrar på månad efter månad utan att jag tänker på det. Förutom när 

den här lilla checken kommer.” Utöver förmåner såsom rabatter och erbjudanden upplever 

informanten medlemskapstidningen som “trevlig”, då den är intressant samtidigt som 

mattips erhålls och “lite annat matnyttigt”. 

 
Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Informanten påpekar att medlemskapet inte är viktigt eller något som begrundas särskilt 

ofta – det utgör enbart en mindre smidighetsfaktor. Det som avgör att hon väljer att gå till 

ICA är tillgängligheten samt att ICA ofta upplevs som bättre. Informanten nämner att hon 

har en “jättetrevlig ICA-butik” intill sitt jobb som hon handlar på efter att arbetsdagen är 

slut. Samtidigt styrs valet väldigt ofta av det behov som informanten upplever, och då är 

medlemskapet inte särskilt viktigt. Om informanten däremot får välja mellan ICA och 

Coop, eller någon annan kedja, belägna inom samma område faller valet på ICA. Detta då 

informanten känner sig mer “hemma” i ICA-butiker då hon har lärt sig var saker och ting 

finns. Informanten berättar att hon inte har ingått flera medlemskap för att undvika alltför 
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många “plastkort”. År 2007 blev informanten kund hos ICA-banken vilket medförde att 

medlemskort och betalkort slogs samman.  

“... Så slår jag två flugor i en smäll och har liksom bankkortet med min lön in och så har 

jag alla de delar som följer med då ICA-kortet, med rabatter och erbjudanden allting.”  

Hängivenhet 
Informanten poängterar att det inte är viktigt att handla på ICA – det är en fråga om 

tillgänglighet. Medlemskapet har vidare inte gjort att informanten uteslutande går till ICA 

och handlar. Det som styr det hela är behovet informanten upplever. Om det uppkommer en 

situation där en ICA-butik inte finns tillgänglig går informanten till den butik som finns. 

Informanten poängterar att hon inte dras till ICA som varumärke på något sätt. Detta 

vidareutvecklar informanten med att säga att hon inte ser sig tillhöra en “ICA-family”. 

5.1.7 Informant G: Man, 26 år, Coop (tre år) 

Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informanten har ett medlemskap tecknat hos Coop sedan tre år tillbaka. Medlemskapet 

tecknades då informanten passerat Coop till och från arbetsplatsen. Detta gör även Coop till 

ett lättillgängligt alternativ. För informanten utgörs den centrala delen i medlemskapet av 

förmåner, vilka han tycker är viktiga. Framför allt är återbäringen viktig men även rabatter 

som delas ut med jämna mellanrum.  

“Man ska ha sina förmåner. Annars skulle man kunna skippa det där kortet!” 

Vidare anser informanten att han enbart handlar efter de behov som uppkommer. Däremot 

framkommer det att informanten även genom medlemskapet blivit lockad att handla vissa 

varor i samband med Coops medlemskampanjer. Informanten förklarar även att han kan 

åka till en annan kedja om något bra erbjudande ses i den reklam som skickas ut.   

 
Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Informanten återkommer till Coop då ett “Coop-kortstänk” har uppkommit. Detta då 

informanten vill kunna dra sitt medlemskapsskort – då “går ju procenten upp också”. 

Samtidigt upplevs en smidighet då Coop har infört självskanning. Informanten förklarar att 

han inte har haft några funderingar på att träda ur då medlemskapet, då det medför 

förmåner. Informanten menar samtidigt att han frågar sig själv varför han fortfarande är 

medlem de gånger han har glömt kortet hemma. 

“[...] om jag väljer mellan ICA och Coop, väljer jag Coop just för att få upp den där 

procenten.”  

Hängivenhet 
Informanten nämner avslutningsvis att medlemskapet inte på något sätt har medfört att han 

känner att det är enbart butikskedjan där medlemskapet är tecknat som utgör en 

valmöjlighet. Det är heller inte jätteviktigt för informanten att alltid gå till just den specifika 

aktören. Informanten menar att det är mer för sin egen skull som medlemskapet har 

tecknats och om inte medlemskapet utnyttjas till fullo så upplever han inga skuldkänslor för 

att han besöker ett annat varumärke. Fortsättningsvis ser sig inte informanten som delägare 
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i kooperativet. Den tjänade återbäringen är inget som får informanten att känna en 

tillhörighet till varumärket – det anses snarare vara ett sätt att “locka kunder”.  

“Nä det är väl inte viktigt i sig så, inte livsviktigt.” 

5.1.8 Informant H: Kvinna, 24år, ICA (fem år) 

Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informanten har ett medlemskap tecknat hos ICA sedan fem år tillbaka. Medlemskapet 

ingicks för att kunna ta del av rabatter och erbjudanden och för att lättare kunna hålla koll 

på matekonomin. En annan viktig aspekt var möjligheten att använda kortet som ett 

betalningsmedel. Enligt informanten görs endast småköpen på ICA. Genom medlemskapet 

kan informanten både i butik och i tidning finna inspiration.   

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Medlemskapet har inte på något sätt påverkat informanten när det kommer till val av 

varumärkesaktör. Informanten menar att hon oftast går till den affär hon ”vill” gå till, 

medan medlemskapet “blir mer en plusgrej”. Informanten förklarar vidare att 

medlemskapet har behållits av “lathet”, då det finns tankar på att gå ur. Vidare förklarar 

informanten att de ekonomiska fördelar som följer medlemskapet inte är något som 

prioriteras högst – däremot kan kortet bli draget för att erhålla rabatter i framtiden. Det som 

avgör var informanten går och gör sina inköp är där hennes “behov stillas bäst”.  

 
Hängivenhet  
Informanten menar vid flertal gånger att medlemskapet inte har, på något sätt, påverkat 

informanten så att hon måste välja ICA varje gång ett inköp måste göras. Hon menar att det 

snarare handlar om ett eget val. Informanten uttrycker detta enligt följande:  

“Jag skiter ju väl egentligen i om de tycker att jag ska komma dit eller inte.  

Jag ser det inte som ett uppdrag att jag ska gå till dem.” 

Samtidigt nämner informanten att de utskick som kommer från ICA till dess medlemmar 

kan skapa en viss tillhörande känsla. Vidare förklarar informanten att hon kan åka och 

handla på Willy’s just av anledningen att det är avsevärt mycket billigare än ICA. Även 

humöret kan styra vilken butikskedja som ska besökas. Informanten förklarar att om hon är 

ute efter en trevlig stund väljs ICA, men när ett annat varumärke väljs är det “in och så ut 

sen” som gäller.  

5.1.9 Informant I: Man, 62 år, ICA (20 år) 

Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informant I har ett ICA-medlemskap sedan en längre tid tillbaka, 20 år uppskattningsvis. 

ICA-medlemskapet införskaffades då informanten ofta handlar på olika ICA-butiker och 

nämner att när ICA introducerade en egen bank blev informanten väldigt tidigt kund där. 

Han nämner även att medlemskapet möjliggör ett poängsamlande vilket ger “några tior 

tillbaka i månaden” samt att olika erbjudanden erhålls, vilket uppleves positivt. Vidare kan 

erbjudanden och medlemstidningen ge inspiration till konsumtion. Därutöver är 

medlemskapet inte vida begrundat utan ses mer som en bekvämlighet då ICA-

kortsinnehavet möjliggjort en självskanningsaktivering vilket effektiviserat inköpen.  
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“Ja, jag vet inte om jag har någon stor jättenytta utav det här… jag har det bara. Det är 

bekvämt också att kunna betala utan att behöva stå i kö.”  

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Informanten upplever medlemskapet som bekvämt och inget annat. Samtidigt har 

medlemskapet medfört att informanten hellre väljer att åka till en förvald ICA Maxi-butik 

där självskanningsfunktionen finns, än till en konkurrerande kedja – framförallt när ett stort 

inköp ska göras. Medlemskapet har inte förändrat informantens syn på butikskedjan, utan 

han upplever en jämn nivå. Däremot belyser informanten att nöjdheten har ökat med 

varumärket. Informanten anser inte att medlemskapet har någon form av betydelse för 

honom och det är inte viktigt för honom att gå till butikskedjan där medlemskapet är 

tecknat. Han uttrycker sig inte som “livegen hos ICA”. Däremot handlar informanten 

regelbundet hos ICA och förklarar att det mestadels handlar om en vanesak. De gånger en 

avvikelse sker handlar det om hur stort inköpet är. Samtidigt nämner informanten att han är 

nöjd med ICA vilket förklarar att han är en återkommande kund; varumärket tillgodoser 

alla informantens behov på det mest lämpliga sättet. Informanten upplever även att ICA-

banken tillgodoser hans personliga behov i situationer utanför dagligvaruhandeln vilket 

ökar nöjdheten med varumärket.   

“[...] man bryter inte ett mönster utan anledning.”  

Informanten förklarar även att han inte funderat på att träda ur medlemskapet, eller som han 

väljer att uttrycka sig “avsluta affären med ICA eller ICA-banken”. Detta förklaras med att 

han inte upplever att det finns något annat bättre varumärke, men även att det inte finns 

någon mening med att byta till någonting som är lika bra.  

Hängivenhet 
Informanten förklarar att han gjort ett medvetet val att stanna med ICA som baseras på en 

nöjdhet. Däremot belyser informanten att han inte identifierar sig med ICA som varumärke, 

samtidigt som han tydligt differentierar olika aktörer och ser sig själv då som en del av 

ICA, vilket antyder på en tillhörighet utan att använda det exakta ordet.   

“[...] att jag är nöjd med ICA gjorde att jag inte skaffat mig andra kort”  

5.1.10 Informant J: Man, 25 år, ICA (tre år) 

Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informant J har haft medlemskap hos ICA i tre år och besöker ICAs butiker två till tre 

gånger per vecka. Informanten anser att medlemskapet har förändrat hans konsumtion då 

informanten har börjat handla i större mängder samt att medlemskapet har fått honom att 

prova nya varor. Informanten förklarar att han upplever det positivt att ICA rekommenderar 

specifika produkter i butiken genom att ha nedsatta priser för medlemmar. Detta ses som 

ICA:s sätt att rekommendera varor som de vill att informanten ska prova. 

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Informanten handlar oftast på ICA men det kan hända att informanten handlar hos andra 

varumärken. Detta är däremot inget som sker med glädje. Informanten vill gärna handla på 

ICA då det är viktigt för honom. Informanten förklarar att det blivit viktigt på grund av 

hans medlemskap. Anledningen till att informanten anslöt sig till ICA var att det är 
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geografiskt nära samt att informanten såg att det skulle bli billigare om ett medlemskap 

antecknades. Informanten anser att det även har blivit billigare med medlemskapet vilket 

skapar glädje. Informanten förklarar att ICA har gett vad som förväntades av ett 

medlemskap. Den pågående konsumtionen hos ICA har skapat en familjär känsla med 

varumärket. 

Hängivenhet 
Informanten anser sig tillhöra ICA, något som kommer i uttryck på så vis att information 

och budskap från ICA upplevs tilltalande för informanten. 

“man känner viss anknytning till ICA […] framförallt TV-reklamer pratar mer mot en själv.  

I och med att man är medlem, vilket förstärker den här anknytningen”. 

Informanten menar att medlemskapet har varit positivt för både honom och för ICA. Detta 

förklaras med att det har skapats ett utbyte mellan parterna. Informanten menar att utbytet 

ses som ”en win-win situation”. Vidare förklarar informanten att detta utbyte kretsar kring 

parternas värderingar. När informantens konsumtion registreras får ICA reda på vad han 

anser är viktigt – konsumtionen anses hjälpa båda parter.  

”… det är viktigt för mig. Och då hoppas man att ICA, som man själv är en del av, tycker 

likadant[…] Så hoppas och tror jag att de värderingar jag står för, står även ICA för!” 

Informanten förklarar att detta utbyte har en stor inverkan på hans konsumtion då han 

upplever att han sviker ICA om han inte handlar hos dem. 

5.1.11 Informant K: Man, 23 år, Willy’s (ett år) 

Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informanten ingick ett medlemskap med Willy’s för ett år sedan. Omkring två gånger per 

vecka går informanten och handlar, något som inte har förändrats genom medlemskapet. 

Medlemskapet gör däremot att informanten letar i butiker efter varor som blivit billigare. 

Anledningen till varför informanten gick med var huvudsakligen en slump samt att det var 

gratis. Innan medlemskapet skapades hade informanten fått uppfattningen att konsumtionen 

skulle bli lite billigare och aningen smidigare. Anledningen till varför informanten valde att 

handla på Willy’s var bitvis av geografiska skäl, dock finns det ICA butiker närmre. 

Informanten upplever däremot att ICA är aningen dyrare och ”struligare”. Detta då ett 

separat kort behövs användas som ICA-medlem för att ta del av medlemskapets förmåner. 

Det finns däremot tillfällen då informanten handlar på ICA och andra varumärken än 

Willy’s. Informanten menar att han väljer varumärke beroende på vart han befinner sig när 

behovet av konsumtion uppstår. 

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Allmänt anser informanten att han ser konsumtion som en process som endast berör 

konsumenten, inte varumärket han konsumerar hos. Reklam och kontaktförsök från Willy’s 

och andra varumärkesaktörer anses vara störande. Informanten menar att han ”önskar att 

jag gav dem fel mailadress”. Det positiva med informantens medlemskap förklaras vara de 

ekonomiska aspekterna det medför. 
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“Huvudsaken är väl att det blivit billigare många gånger. Jag hade inte varit medlem om 

det inte varit billigare” 

Informanten förklarar vidare att han upplever en bekvämlighet i att gå till samma butiker 

som han är van vid, hans letande efter bra priser har gjort att han nu hittar i butiken. 

Däremot är detta inte kopplat till varumärket då informanten inte ser sig villig att gå till en 

annan Willy’s butik än den som informanten blivit van vid. 

Hängivenhet 
Informanten förklarar att medlemskapet inte har några emotionella aspekter som anknyts 

till Willy’s. Informanten menar att han ”aldrig” skulle se sig själv som en del av Willy’s. 

Han menar vidare att varumärket i sig inte berörs i och med medlemskapet, utan det enda 

som medlemskapet handlar om är att ge informanten olika fördelar. 

”Hade ICA haft samma fördelar så hade jag haft det[...]  

det spelar liksom inte vilket roll vad det står på kortet” 

Informanten anser sig vara aningen ”lojal” till en matvarubutik, vilket är ICA Delins i 

Färila. Informanten förklarar att denna känsla inte är knutet till varumärket ICA på något 

sätt då det inte hade påverkats om det var ”Willy’s Delins”. Motiveringen till varför det 

finns en känsla av skyldighet att konsumera just där förklaras som att informanten vill 

hjälpa affären att överleva. 

5.1.12 Informant L: Man, 52 år, ICA (fem år) 

Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informanten har haft ett ICA-kort sedan fem år tillbaka. Sedan han skaffade medlemskapet 

har han börjat handla mer sällan fast i större mängder. Informanten upplever att han handlar 

omkring ”90 % av dagliga varor på ICA”. Syftet med att bli medlem var att informanten 

skulle spara pengar. Informanten anser dock att de tilläggstjänster som medlemskapet 

innebär endast försvårar konsumtionen. Dessa aspekter är enligt informanten endast ett sätt 

för ICA att låsa in kunder. Däremot anser informanten inte att detta nödvändigtvis påverkar 

hans bild av ICA, ”affärer är affärer, liksom”. Vidare menar informanten att medlemskapet 

har gjort att han inte ens noterar reklam och försök från andra varumärkesaktörer. Däremot 

anses ICAs egna reklamer och kontaktförsök som störande. 

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Informanten upplever en hög nöjdhet med ICA på grund av sitt medlemskap. Informanten 

menar att ju mer pengar han sparar desto bättre blir det att handla på ICA. För informanten 

har det blivit viktigt att gå till ICA då han ser allt annat som ineffektivt. 

”... ett slöseri om man inte kan utnyttja rabatter eller registrera köpen och  

på så sätt ta nytta av dem”. 

Informanten säger att om han blickar tillbaka och ser hur det varit om han inte blivit 

medlem hade han missat en massa bra erbjudanden, vilket anses vara negativt. De 

ekonomiska aspekterna med medlemskapet gör att informanten menar att ICA gett vad 

informanten förväntar sig från en varumärkesaktör. Medlemskapet har haft effekten att 

informanten anser sig blivit bekant med ICA som varumärke, vilket är gör att han sparar tid 
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i sin konsumtion. Informanten förklarar att medlemskapet har minskat tiden det tar att 

konsumera då det skapat en ”rutin”. 

Hängivenhet 
Informanten skulle inte tveka att gå till en annan aktör om den hade ett bättre erbjudande. 

Medlemskapet hos ICA har effekten att informanten antar att ICA ständigt har bäst 

erbjudanden. Informanten säger att detta gör att han inte jämför olika priser mellan affärer 

“Utan jag kommer ju att gå in på ICA och hitta erbjudanden.“ 

Informanten förklarar vidare att han betraktar ICA som det mest fördelaktiga varumärket, 

vilket beror på att de under en lång tid har visat sig vara det billigaste alternativet och 

därmed mest lämpat för honom. Skulle Coop visa bättre ekonomiska erbjudanden skulle 

informanten kunna tänka sig att byta varumärkesaktör. 

5.1.13 Informant M: Man, 55 år, ICA (14 år) 

Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informanten har 14 års erfarenhet av sitt ICA medlemskap. Han har vid olika tider förhållit 

sig på olika sätt till ICA. Periodvis har ICA inte varit det varumärke som informanten 

föredragit, däremot har det på senaste tiden blivit förstahandsvalet. Tidigare har bland annat 

varumärket Citygross varit en återkommande aktör för informantens konsumtion. 

Informanten menar däremot att han ”inte trivdes på Citygross” och därför återgick till ICA. 

Informanten förklarar att detta beslut beror på att ICA upplevs som en ”aningen bättre 

affär”. Informanten klargör att samtliga kontaktförsök av ICA som sker utanför 

konsumtionen upplevs som störande; exempelvis medlemstidningar och reklam. 

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Informanten menar att en viktig del i medlemskapet är att han får förmåner som gör det 

billigare att gå till ICA jämfört med andra varumärken. Han menar även att medlemskapet 

förenklar konsumtionen. Tilläggstjänster så som självskanning upplevs vara en sak som 

förändrat hur informanten ser på konsumtion i butiker. Att medlemskapet gör det enklare 

och billigt anses påverka informanten på så vis att han håller sig till ICA. Informanten 

nämner vidare att han eventuellt skulle kunna handla hos en konkurrerande butikskedja. 

Detta är däremot inte särskilt troligt då det är “bökigt” att ta sig till de andra kedjorna. 

Vidare förklarar informanten att ICA förknippas med smidighet men framförallt “skapliga 

priser”, något som anses härstamma från att medlemskapet gör konsumtionen billigare. 

Informanten menar däremot att om någon annan aktör visades sig ha bättre erbjudanden 

och priser skulle han eventuellt överväga att teckna ett medlemskap där. 

Hängivenhet 
Informanten säger att han endast handlar på ICA, då det har förenklat vardagen. 

Förenklingen tar form av att ICA ger tips och rabattförmåner, men även i bemärkelsen att 

det blev enklare att veta var man ska handla. Informanten menar att han gillar att endast 

använda ICA. Vad gäller emotionella aspekter upplever inte informanten att ICA har 

potentialen att framkalla några sådana. 

”Nä, någon sådan känsla finns inte. Inte på ICA. [...] Det är ju bara mathandel.” 
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Informanten menar att ”vanans makt” påverkar hans agerande att gå till ICA. Även 

butikernas geografiska position anses vara en viktig aspekt. “Skulle det heta Willy’s där 

istället för ICA så skulle vi gå till Willys istället”. Willy’s anses annars, som butik, som 

bättre än Ica. 

“... jag tycker personligen att Willy’s är minst lika bra som ICA” 

5.1.14 Informant N: Kvinna, 49 år, ICA (15 år) 

Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informant N har 15 års erfarenhet av att vara medlem hos ICA och utrycker att hon ”trivs" 

med att konsumera hos på deras butiker. Informanten har även medlemskap hos andra 

varumärkesaktörer, något hon dock inte kan förklara då ingen konsumtion sker hos dessa 

aktörer. Informanten påpekar vidare att hon gillar att läsa tidningen Buffé och att hämta 

idéer för vad som kan tillagas i veckan. 

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
ICA anses ha varit en del i informantens uppväxt då ICA-butiker alltid har funnits 

etablerade i informantens närhet. Informanten förklarar att hon har ett flertal olika minnen 

från barndomen då hon varit och konsumerat hos ICA. Informanten menar att dessa minnen 

har påverkat hur hon ser på ICA än idag, även om det har skett förändringar hos 

varumärket. I informant Ns ögon förknippas ICA med ”familjen ICAnder”. Vidare 

förklarar informanten att hos ICA vet man vad man får, vilket bidrar till att hon håller sig 

till ICA. Hon menar även att självskanningsfunktionen som medlemskapet möjliggör är en 

viktig aspekt. En annan bidragande faktor som nämns är att medlemskapet har skapat 

ekonomiska skäl till att informanten fortsatt att konsumera hos ICA. 

Hängivenhet 
ICA har, som tidigare nämnts, varit en del av informantens uppväxt. Varumärket, menar 

hon, har dock förändrats med tiden: ”Det är ju stor skillnad. Det är inte samma service”. 

Hon anser att detta har förändrat relationen till ICA. Vid ett tillfälle ansågs Bas ICA vara en 

lämplig plats att konsumera på. Efter det kom ICA Maxi, där allt började bli billigare. Detta 

beskriver informanten som negativt. 

”Det var ju vår affär”. 

Bitvis saknas känslan från förr ”Det lilla kvarters-ICA... det var mycket bättre!”. Enligt 

informanten är medlemskapet ett försök att utveckla denna känsla av ICA, där 

erbjudandena är menade att passa konsumenten. Däremot anser informanten inte att 

medlemskapet har påverkat hennes hängivenhet. Informanten förklarar vidare att hon ser 

medlemskapet som ett sätt för ICA att förhålla sig till konsumenterna, inte ett sätt för 

konsumenterna att förhålla sig till varumärket. 

”... medlemskapet gör att ICA förhåller sig till mig på ett annat sätt. ”  

5.1.15 Informant O: Man, 32 år, ICA (tre år) 

Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informanten har varit medlem hos ICA i två och ett halvt år. Informanten går och handlar 

cirka två gånger i veckan, vilket är mindre än vad han gjorde innan medlemskapet. 
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Informanten menar däremot att han har börjat handla betydligt mer varje gång som han är 

hos ICA. Prisnersättningarna som syns i butiken anses ha en påverkan på vad informanten 

konsumerar. Däremot förklaras anledningen till varför informanten blev medlem hos just 

ICA som en tillfällighet. Detta då ICA ligger bäst geografiskt i förhållande till informantens 

boplats. Informanten förklarar dock att han anser att ICA i övrigt inte är det första valet 

gällande varumärken inom daglig varuhandel, utan att Willy’s ses som det bättre 

alternativet.  

”Jag råkar vara kundmedlem där” 

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Informanten menar att medlemskapet ger fördelar som han märker av och anser är positiva. 

Dessa fördelar beskrivs vidare som ekonomiska. Informanten menar däremot att dessa 

ekonomiska aspekter inte är något som han lägger några större värderingar vid, utan att de 

endast gör konsumtionen billigare. 

” Alltså butiken är där för kunden. Och jag måste se till för mitt egna bästa, så är det 

billigare på någon annan butik, då går jag dit […] Det är ett individualistiskt perspektiv” 

Informanten förklarar vidare att de enda associationer som han har till medlemskapet är 

dessa ekonomiska fördelar. Dessa fördelar påverkar däremot inte informantens syn på 

huruvida ICA upplevs som en ”bra” butik eller ej. Trots om det är billigare hos ICA 

upplevs Willy’s vara ett bättre varumärke. Detta motiveras med att informanten, genom 

upprepade besök, har lärt sig att Willy’s är ett bättre. 

”Vi har alltid handlat på Willy’s med familjen. Så det är bara naturligt ” 

Hängivenhet 
Vid frågan om informanten anser att medlemskapet har någon betydelse för honomn svarar 

han ”Inte just det här medlemskapet”. Informanten utvecklar att andra medlemskap som 

kan förekomma i exempelvis föreningar är en annan sak. Han menar att skillnaden på ett 

sådant medlemskap och ett medlemskap hos ICA är att hos andra föreningar finns det något 

att känna tillhörighet till.  

”I föreningarna drar jag ju ett visst lass. Och då vill jag ju kunna känna att jag är trygg i 

den föreningen. Här vill jag ju bara känna att jag får förmåner från ICA!” 

Informanten förklarar att skillnaden ligger i att han i andra föreningar kan vara med och 

påverka och bygga upp föreningen i sig. Vidare menar informanten att det hos inte finns 

något utbyte. 

”Jag känner ingen lojalitet till ICA […] Jag känner inte att jag är skyldig någonting ” 

5.1.16 Informant P: Kvinna, 29 år, ICA (12 år) 

Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informanten har 12 års erfarenhet hos ICA, där hon handlar omkring tre gånger per vecka. 

Informanten menar att medlemskapet har haft en väldigt begränsat påverkan. 

Konsumtionen anses inte ha förändrats vare sig i mängd eller i frekvens. 
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”Jag brukar bara handla det jag behöver, utan att tänka mer på det liksom.”. 

Informanten förklarar vidare att det händer att hon konsumerar på impuls. Detta händer 

dock väldigt sällan. Något som informanten menar är positivt med sitt medlemskap hos 

ICA är tidningen Buffé som de skickar ut. Denna används för att ta in en begränsad 

inspiration. Endast i de fall som informanten upplever en brist på kreativitet anses tidningen 

användbar. 

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Anledningen till varför informanten skaffade ett medlemskap var att hon hört från bekanta 

att ett medlemskap skulle göra konsumtionen hos varumärket billigare. Detta är något som 

informanten menar inte har skett, vilket bitvis anses vara dåligt av ICA. Informanten 

förklarar vidare att bristen på ekonomisk vinning även kan bero på informanten själv. 

  

”alltså med facit i hand har medlemskapet i princip inte utnyttjats speciellt mycket” 

Informanten förklarar vidare att det ekonomiska utbytet som hon förväntade sig inte 

upplevs värt mödan att aktivt vara medlem. Informanten menar att användningen av 

medlemskapet förknippas med ansträngningar, inte med nytta.  

”Alltså den rabatt som jag fick var så liten i förhållande till jobbet det krävdes” 

Informanten hävdar däremot att det är sällan som hon går till någon annan 

varumärkesaktör. Medlemskapet har lyckats bli en form av ”vanesak” som leder till att 

informanten inte ingår medlemskap hos någon annan aktör. Hon menar att medlemskapet 

har bidragit till att skapa en form av ”familjär känsla” till att handla på ICA, vilket gör att 

hon väljer ICA om det inte kräver något extra av henne. Informanten förklarar att hon ”vet 

vad som finns” efter upprepade besök hos ICA. Däremot anses inte detta vara tillräckligt 

för att begränsa informanten till att endast konsumera hos ICA. De geografiska aspekterna 

förklaras som avgörande i valet av varumärkesaktör. 

”ligger det en Coop när jag är på stan, då går jag ju dit liksom” 

Hängivenhet 
Informanten anser sig känna en tillhörighet till ICA: ”Jag ser mig som en del av ICA, 

eftersom att jag är medlem där”. Denna känsla förklaras däremot endast i relation till andra 

varumärken och beskrivs som en ”Vi-känsla”. Informanten säger att det gör att hon inte 

skulle bli medlem hos någon annan, men det påverkar inte hennes inställning till ICA som 

varumärke. Informant P berättar vidare att varken denna känsla eller sitt nuvarande 

medlemskap anses vara ett hinder för hennes konsumtion hos andra varumärkesaktörer. 

5.1.17 Informant Q: Kvinna, 30 år, Willy’s (två år) 

Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informant Q har två års erfarenhet av Willy’s medlemskap. Anledningen till att 

informanten tecknade ett medlemskap var för att Willy’s hade en informationsdag där 

personal i butiken hjälpte informanten att bli medlem. Två gånger i veckan handlar 

informanten hos Willy’s, vilket upplevs vara densamma frekvensen som innan 

medlemskapet tecknades. Medlemskapet har heller inte påverkat mängden som informanten 
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upplever sig konsumera. Informanten menar att det endast är på utvalda dagar som hon går 

och handlar. Informanten blev medlem då Willy’s låg bäst geografiskt i förhållande till 

upplevd nöjdhet. Det ligger ett flertal ICA-butiker närmare – däremot anses ICA som 

varumärke vara ”lite sämre”. Informanten förklarar att det däremot kan ske mindre 

konsumtionstillfällen hos ICA vid akuta tillfällen. Väl på Willy’s upplever informanten att 

hon kan bli ledd att konsumera på ett visst sätt på grund av sitt medlemskap, detta då vissa 

varor blir billigare. Det finns aspekter som upplevs negativt med medlemskapet: ”mailen de 

skickar ut är störande”. 

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Medlemskapet har gjort att det är lättare att konsumera, något informanten tycker är väldigt 

bra. Detta förklaras vidare med att medlemskapet möjliggör specifika tjänster. 

Konsumtionen hos Willy’s upplevs ha blivit mer passande för informanten på grund av 

medlemskapet. De ekonomiska fördelarna upplevs vara bra och medlemskapet har gjort att 

informanten anser sig vara nöjd som Willy’s medlem. 

”Det viktiga med ett medlemskap är att det har fördelar”  

Informanten menar att de ekonomiska fördelarna ger en ökad nöjdhet med konsumtionen 

som sker hos Willy’s. Detta förklaras vidare med att varje konsumtionstillfälle inte blir lika 

associerat med en kostnad utan snarare med ett sparande. 

”man märker att man spar några kronor varje gång man handlar…  

även om det inte avgör så mycket så är det väl trevligt” 

Hängivenhet 
Medlemskapet gör dock inte att informanten upplever en tillhörighet till Willy’s. 

Informanten förklarar att hon är redo att bli medlem hos en annan butik om det skulle 

passa. Detta då informanten utrycker sig missnöjd över att Willy’s inte har samma 

värderingar som informanten: 

”jag skulle gå över till någon annan om de har någon trevlig miljöpolicy”. 

Informanten menar att de ekonomiska fördelarna som är viktiga i medlemskapet hos 

Willy’s inte är tillräckligt viktiga för informanten, utan att hon skulle kunna byta 

medlemskap om en mer likasinnad aktör uppkommer. 

 

5.1.18 Informant R: Kvinna, 22år, ICA (fyra år) 

Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informant R har fyra års erfarenhet av ett medlemskap hos ICA. Informanten storhandlar en 

gång varje vecka. Däremot varierar mängden mindre konsumtionstillfällen. Informanten 

menar att så länge ett ICA befinner sig inom ett lämpligt avstånd väljer hon alltid att 

konsumera hos ICA. Medlemstidningen Buffé anses vara en bra tidning för att hämta 

inspiration till vad som behöver konsumeras under den kommande veckan. Väl på plats 

hämtas information om vilka varor som blivit billigare med medlemskapet. 

 



 

 
60 

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Informanten anser sig uppleva en form av grundläggande nöjdhet hos ICA som hon anser 

alltid finns där till skillnad från andra varumärkesaktörer.  

”Det känns som att man är medveten om att de har kvalitets  

kollar och det är alltid fräschast på ICA ”. 

Vidare förklarar informanten att de ekonomiska aspekterna med medlemskapet är den 

största anledningen till varför hon fortsätter att återkomma till ICA. Informanten jämför ett 

medlemskap hos ICA med ett potentiellt medlemskap hos Coop. Hon förklarar då att hon 

anser att det är konstigt att individer väljer att vara medlem hos Coop eftersom att de endast 

får 5% återbäring, något som upplevs vara mindre än vad informanten får hos ICA. 

 
”det blir billigare att handla på ICA när man är medlem på ICA” 

 
Informanten förklarar vidare att hon skulle kunna tänka sig att teckna ett medlemskap hos 

Coop om de hade ökat den ekonomiska vinningen med ett medlemskap där. Andra aktörer 

utöver Coop och ICA ses inte relevanta då de associeras med att ”ofta vara ganska 

sunkiga”. Informanten förklarar att det där inte spelar någon det om de skulle vara billigare 

än ICA. 

Hängivenhet 
Informanten förklarar att hon förknippar sig med ICA. Informanten fortsätter att förklara att 

under hennes tid som medlem har det skapats en form av ”relation” mellan informanten 

och ICA. Detta då ICA alltid ses som första alternativet att gå till. 

”Det är väl att förstahandsvalet ICA, där får jag bonuspoäng.  

Men annars… Nää.” 

Informanten förklarar vidare att hon har skapat denna ”relation” efter flera besök hos 

likväl ICA som andra varumärkesaktörer och har efter det beslutat sig för att vara medlem 

hos ICA. 
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6 Analys 
Vi kommer i detta kapitel att analysera den insamlade empirin. Vi börjar med att 

presentera utfallet av bearbetningen av studiens insamlade data, där vi motiverar 

upplägget av analysen. Analysen som följer är upplagd efter studiens modell, vilket är likt 

empirins upplägg. Vi slutar varje del av analysen med att visa hur hängivenheten påverkats 

via vår modell.  

Till en början genomfördes en analys på individnivå. Under den individuella analysen 

kunde vi se likheter och olikheter i hur lojalitetsprogrammet påverkat informanterna. Detta 

ledde till att vi kunde se tre olika kluster, det vill säga tre olika påverkningar av 

lojalitetsprogrammet. De tre effekter som har urskilts är: ”lojal påverkan”, ”ingen 

påverkan” samt ”trög påverkan”. De individuella analyserna som genomförts har placerats i 

appendix två för att utgöra ett komplement till den kommande analysen.  

Genom att analysera informanterna utifrån de kluster som de blev placerade inom, 

möjliggjordes en analys internt inom klustret. Vi kunde på så vis se hur informanterna 

liknade varandra men även hur de skiljde sig åt. Att analysera via kluster möjliggjorde 

därmed en analysering av individuella aspekter inom någon form av generell påverkan. Den 

tematiska analysen gjorde att vi även kunde göra jämförelse med de andra klustren. På det 

sättet kunde vi se hur klustren skiljer sig från varandra. 

I tabell 4 har vi försökt att visa den jämförelse som gjorts mellan informanterna vilken 

följaktligen ledde till de skapade klustren. Tabellen är uppdelade i tre delar där ”lojal 

påverkan” har givits en grön färg, ”ingen påverkan” har en neutral färg och ”trög påverkan” 

har en röd färg; vilket är i enlighet med modellens färgindelningar. Genom att söka efter 

uttalanden som var mer framstående än andra möjliggjordes en särskiljning av alla 18 

informanter. Samtidigt fanns en strävan att hitta indikationer som tydde på en påverkan 

präglad av lojalitetsprogrammet. 
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Informant Karaktärsdrag  Påverkan 

A 
Lojalitetsprogrammets ekonomiska vinningsaspekt skapar nöjdhet. Låg 

men positiv påverkan på hängivenheten. 
Lojal påverkan 

B 
Lojalitetsprogrammet har en värdeuttryckande funktion. Kallar sig själv 

”ICA-konsument”. 
Lojal påverkan 

I 
Uttrycker medveten nöjdhet samt hängivenhet, något som 

lojalitetsprogrammet förstärkt. 
Lojal påverkan 

J 
Lojalitetsprogrammet skapar ett värderingsutbyte. En ”win-win 

situation” skapar en vilja att upprätthålla relationen. 
Lojal påverkan 

E 
Liknar ett medlemskapsbyte med ”svek” då varumärket finns i E:s 

”hjärta”. 
Lojal påverkan 

O 
Lojalitetsprogrammet anses inte vara något speciellt. Föredrar en annan 

aktör trots medlemskap. 
Ingen påverkan 

Q 
Ingen värderingsdelning som leder till lojalitet. Vill ha en mer 

”likasinnad aktör”. 
Ingen påverkan 

F ICA föredras. Behovet styr, inte lojalitetsprogrammet. Ingen påverkan 

H 
Upplever ingen skyldighet att gå till ICA. Medlemskapets ekonomiska 

aspekter ses som ett ”plus” men inte som prioriteras. 
Ingen påverkan 

C 
Uppskattar reserabatter, men förklarar de ekonomiska aspekterna som 

anledningen till att stanna kvar. 
Trög påverkan 

D 
Nämner ingen nöjdhet. Relationen fortgår av rutin och 

bekvämlighetsskäl. 
Trög påverkan 

G 
”Coop-korts-tänk”. Ekonomiska vinningen är central i relationens 

upprätthållande. 
Trög påverkan 

K 
Skulle ”aldrig” förekomma någon identifiering. Lojalitetsprogrammet 

har skapat ett vanebeteende. 
Trög påverkan 

L 
Lojalitetsprogrammet förhindrar informationssökning. ”Ett slöseri” 

upplevs om inte de ekonomiska aspekterna används. 
Trög påverkan 

M 
Andra aktörer upplevs som likvärdiga. Lojalitetsprogrammet har skapat 

en ”vanemakt”. 
Trög påverkan 

N 
Lojalitetsprogrammet har skapat mer fokus på ekonomiska aspekter 

gällande relationen till varumärket. 
Trög påverkan 

P 
Ett missnöje med lojalitetsprogrammet upplevs. Relationen upprätthålls 

av trygghet. 
Trög påverkan 

R 
Krav på en längsta nöjdhetskänsla, därefter dominerar ekonomiska 

aspekter. 
Trög påverkan 

Tabell 4. Karaktärsdrag och påverkan 
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6.1 Lojal påverkan 

6.1.1 Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 

De informanter som har visat en lojalitetspåverkan av lojalitetsprogrammen är 

informanterna A, B, E, I, och J. Informanterna har en varierande erfarenhet av sina 

lojalitetsprogram. Det som är gemensamt mellan informanterna utöver påverkan är att 

samtliga är medlemmar hos ICA.  

Vad vi kan se är att samtliga informanter upplever en form av möjlighetserkännande. 

Innebörden av att uppleva ett möjlighetserkännande är att varumärket skapar ett behov och 

därför konsumerar kunderna på ett visst sätt – inte att informanterna själva söker upp 

konsumtionen på grund av ett eget upptäckt behov (Bruner & Pomazal, 1988, s. 44). Det 

intressanta är att detta möjlighetserkännande som kommer från medlemskapet upplevs som 

något positivt. Informant J menar att ICA rekommenderar varor som de tror är bra för 

informanten. Informanterna nämner att under konsumtionssteget hämtar de direkt 

inspiration från varumärket, vilket sker genom nedsatta priser. Det som skiljer dessa 

informanter från de andra är att även detta ses som något positivt. Möjlighetserkännandet 

från varumärket medför inte några negativa associationer utan ofta tvärtom. Funktionen av 

möjlighetserkännandet är att det hjälper informanterna att konsumera, och att de sparar 

pengar på dessa köp ses endast vara en bidragande faktor till nöjdhet. Vidare existerar det 

vissa delade uppfattningar om de utskick som varumärket gör. Informant B anser att dessa 

inte har någon inverkan medan A, I, J och E upplever dem ha en direkt påverkan på deras 

konsumtion. 

6.1.2 Kundnöjdhet/Byteskostnader 

Medlemskapet upplevs medföra olika fördelar som ökar nöjdheten till varumärket. Dessa 

olika fördelar medför att nöjdheten genom medlemskapet uppkommer på olika sätt. Att 

nöjdhetens ursprung är något som skiljer sig åt mellan informanterna stämmer med Harris-

Kojetins och Stones (2007, s. 45) påstående – att uppkomsten av nöjdhet är subjektiv och 

högst individuell. Informant A, B, E och J upplever en ökad nöjdhet till varumärket på 

grund av de ekonomiska aspekterna som ges genom medlemskapet i lojalitetsprogrammet. 

Informant E beskriver denna aspekt som väldigt viktigt och menar att detta har gjort henne 

benägen att övervinna större geografiska hinder för att kunna samla poäng. Detta 

kontinuerliga behov av att söka sig till varumärket på grund av de möjliga poängen menar 

hon har lett till en stabil nöjdhet med varumärket. Bitvis kan detta uppfattas som en 

ekonomiskt relaterad byteskostnad. Klassificeringen av en ekonomisk byteskostnad är att 

det ska uppfattas kostsamt och svårt för kunden att byta varumärke (Jones et al., 2000, s. 

261). Vidare förklarar Blut et al. (2007, s. 727) att denna byteskostnad bör påvisa ett trögt 

beteende. Informant E beskriver däremot de ekonomiska aspekterna som en nöjesfaktor och 

anser inte det som förklaringen till att hon stannat med varumärket. Faktum är att 

informanten nämner att hon tidigare har lämnat varumärket under en viss period för att hon 

upplevde en tillfällig missnöjdhet där de ekonomiska aspekterna inte försvårade valet att 

lämna varumärket. Istället förklaras de emotionella aspekterna vara centrala för relationen. 

Detta är något som kan ses som en stark emotionell hängivenhet enligt Amine (1998, s. 

309-310). Informant A nämner liknande aspekter som informant E. Däremot anser 

informant A att de ekonomiska aspekterna upplevs “smart” men inte lika väsentlig för 
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henne då det inte ses som den avgörande aspekten att förklara hängivenheten till 

varumärket, vilket vi anser utgör en faktor som ökar nöjdheten i enlighet med det Harris-

Kojetin och Stone (2007, s. 45) menar.  

Informant J skiljer sig från informant A och E på ett sådant sätt att han upplever de 

ekonomiska aspekterna av medlemskapet som grunden till ett utbyte mellan sig själv och 

varumärket. Informant J menar att de ekonomiska aspekterna var anledningen till varför 

han först uppmärksammade medlemskapet, sedan har dessa ekonomiska aspekter tagit en 

annan roll. Informanten menar att de ekonomiska aspekterna används för ICA att 

kontrollera vad deras medlemmar värderar. Utbytet upplevs ske genom att ICA ger 

specialpriser som medlemmarna får välja att ta del av eller ej, vilket ger varumärket insikt 

om vad deras medlemmar värderar. Detta kan ses vara i linje med vad O’Brien och Jones 

(1995, s. 80) menar är vad lojalitetsprogrammet kan skapa med sina belöningar. Informant J 

förklarar att han upplever att ICA tar till sig insikten från vad medlemmarna värderar och 

utvecklar vilka erbjudanden som senare kommer att ges. Genom denna cykel förklarar 

informanten att medlemmarna och varumärket genomgår ett värderingsutbyte, vilket i sin 

tur skapar en nöjdhet till varumärket. Verplanken och Holland (2002, s. 440) menar att 

delande av värderingar är centralt för en lojal inställning. Vidare menar de att det bör ske en 

medveten inställning från konsumenten till varumärket att acceptera dess värderingar. 

Informant J menar att de ekonomiska aspekterna är sättet som gör att både han själv och 

varumärket accepterar varandras värderingar. Vi upplever att informant J följer Verplanken 

och Hollands (2002, s. 440) krav för self-determination theory på ett sätt som till och med 

ökar hans överliggande nöjdhet till varumärket. Informant B visar däremot på en väldigt 

hög medvetenhet i sitt agerande, något som Verplanken och Holland (2002, s. 440) också 

förklarar som tecken på någon form av SDT.  

Informant I upplever inte de ekonomiska aspekterna som grunden till nöjdheten. Istället 

förklarar han att det är de praktiska aspekterna som medlemskapet medför som skapar en 

nöjdhet till varumärket. Informanten nämner tilläggstjänster som exempelvis 

självskanningen, som en nöjdhetsökande faktor, vilket i sig kan framstå som en 

byteskostnad. Burnham et al. (2003, s. 119) förklarar att om dessa tilläggstjänster är 

beroende av varandra och gör att kunden upplever ett minskande av incitamenten till ett 

byte av varumärke bör de betraktas som en byteskostnad. Informant I förklarar däremot att 

dessa aspekter har förenklat konsumtionen och ökat den redan befintliga nöjdhet hos 

varumärket och ses inte som ett hinder för motverkar att han går till en annan aktör. 

Den överhängande skillnaden mellan informanterna gentemot de övriga är att de aspekterna 

som nämns inte endast ses som en fördel för informanterna men även som något som 

skapar en nöjdhet med varumärket. Nöjdheten har sedan gjort att informanterna skapat en 

ytterligare djupare erfarenhet med varumärket, vilket är vad både Nam et al. (2011, s. 1022) 

samt Iglesias och Singh (2010, s. 572) förklarar som ett ledande steg till lojalitet. 

6.1.3 Hängivenhet 

En tydlig skillnad mellan dessa informanter och de övriga är att de öppet nämner att 

lojalitetsprogrammet har skapat en form av tillhörighet till varumärket, även om det sker i 

olika grader och kommer till uttryck på olika sätt. Informant A upplever sig till viss del 

tillhöra varumärket av den anledningen att medlemskapet skapar en tillräckligt stark 
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nöjdhet. Detta överensstämmer med Olivers (1999, s. 35) definition av kognitiv lojalitet, då 

informanten skapar sin tillhörighet på grund av en grundläggande nöjdhet. Vad vi däremot 

kan se med informant B är att denna inställning och attityd ger en värdeuttryckande 

funktion och hålls för att det upplevs säga något om användaren (Solomon et al., 2010, s. 

276). Informant E förklarar att den ekonomiska jakten gör att hon känner en viss ökad 

tillhörighet till ICA. Överlag förklarar informanten att varumärket har gjort att hon “har 

ICA i sitt hjärta”. Vikten av de ekonomiska aspekterna av medlemskapet kan beaktas ha 

olika inverkan på hennes hängivenhet. Amine (1998, s. 309-310) förklarar att en kalkulativ 

hängivenhet innebär att individer enbart stannar hos varumärket på grund av de fördelar 

som erhålls. Informant E förklarar däremot att hon inte alls endast värderar de ekonomiska 

aspekterna utan värderar hennes känslor till varumärket. En emotionell hängivenhet innebär 

att individen visar vilja att upprätthålla relationen till varumärket (Amine, 1998, s. 309). 

Informant E förklarar att hon har gjort ansträngningar för att behålla relationen till 

varumärket och visar även en form av stolthet till relationen. Detta kan liknas med Olivers 

(1999, s. 35) medvetna lojalitet, då informanten är medveten att hon inte vill konsumera 

hos konkurrerande varumärken, även om det kan förekomma ett fårtal undantag. Dessa 

tendenser är snarlik det som informant I visar, skillnaden mellan informant E och I är hur 

nöjdheten uppkommit. Informant J uttrycker en väldigt stark hängivenhet, vilket styrks av 

att informanten fyller de kriterier för SDT som nämns ovan. Informanten visar en sådan 

stark vilja att upprätta hålla relationen att han inte vill konsumera hos andra varumärken då 

han upplever en gemensam förknippning till ett specifikt varumärke, vilket kan liknas med 

beskrivning av en faktisk lojalitet (Oliver, 1999, s. 35).  

Vad som är gemensamt för samtliga informanterna inom detta kluster är att de upplever en 

högre grad av hängivenhet och vidare att lojalitetsprogrammet tycks bidrar till en 

emotionell hängivenhet. Samtliga informanter uppfyller Jacoby och Kyners (1973, s. 2) 

kriterier som anses essentiella för att en form av lojalitet bör skapas (se 3.2.3 Kundlojalitet). 

Lojalitetsprogrammet har förmågan att påverka informanterna mot lojalitet till varumärket 

även om de förekommer i olika mängder. Vi ser även att samtliga informanter har en 

positiv syn på varumärkets agerande vilket enligt Lin et al (2009, s. 318) medför att 

informanterna upplever sin konsumtion mer som ett nöje och tenderar inte att se några 

negativa aspekter i den eller mot varumärket. Ingen av informanterna visar på att det endast 

är på grund av egen vinning, utan några känslomässiga aspekter, som upprätthåller 

relationerna till varumärket. Detta tyder på att det existerar en form emotionell hängivenhet 

(Amine, 1998, s. 309-310). Vidare kan vi avläsa att informanterna upplever förändringar i 

nöjdheten som ökar deras hängivenhet och leder samtliga av dem mot ett enat håll, lojalitet 

grundad på nöjdhet.  

Som det går att se i figur 5 (se sida 66), påverkar lojalitetsprogrammet 

konsumtionsprocessen genom möjlighetserkännande som upplevs som positivt av 

informanterna i klustret. Sedan gör nöjdheten, grundad på individuellt upplevda fördelar, att 

en emotionell hängivenhet till varumärket blir synlig.  Därmed tycks ett lojalitetsprogram 

kunna påverka kunder att uppleva en högre hängivenhet. 
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6.2 Ingen påverkan 

6.2.1 Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 

De informanter som inte har påverkats alls av lojalitetsprogramen är informanterna F, H O 

och Q. Dessa informanter hyser vissa åsikter och attityder mot de varumärken där ett 

medlemskap är tecknat. Däremot har inte lojalitetsprogrammet påverkat deras attityd eller 

på något sätt fått informanterna att bli mer eller mindre lojala eller tröga. Dessa informanter 

har ett medlemskap tecknat hos ICA och/eller Willy’s.  

Uppkomsten till informanternas medlemskap förklaras som en form av tillfällighet. 

Informant O menar att han inte la ner någon större eftertanke på medlemskapet utan 

förklarar att han bara “råkade bli medlem där”. Informant Q går däremot in på att behovet 

att införskaffa medlemskapet i sig skapades av varumärket. Informanten upplevde det inte 

som ett aktivt beslut utan att det endast skedde för att det inte krävdes något av henne. 

Informant F förklarar att medlemskapet bara “rullar på”. Samtliga informanterna menar att 

det sker en form av skapande av konsumtionsbehov på grund av medlemskapet genom att 

varumärkena tillhandahåller erbjudanden, vilket är i linje med det Bruner och Pomazal 

(1988, s. 44) kallar för möjlighetserkännande. Däremot förklarar informanterna att detta 

endast sker i konsumtionssteget, all form av kontaktförsök under förkonsumtionssteget 

upplevs som störande. Möjlighetserkännandet förklaras inte som något positivt som för de 

informanter som fått en lojal påverkan. Samtliga informanter upplever att 

lojalitetsprogrammet inte har någon förmåga att påverka deras konsumtion. 

6.2.2 Kundnöjdhet/Byteskostnader 

Vad gäller informanternas uppfattning att lojalitetsprogrammen skapar en form av nöjdhet 

eller byteskostnad menar samtliga informanter att det finns vissa aspekter som 

medlemskapet påverkar, däremot är dessa inte tillräckligt starka för att skapa en form av 

nöjdhet eller incitament för att hålla kvar dem eller att förhindra de från att byta till en 

annan aktör. 

 

Informant O menar att medlemskapet gör att han inte behöver spendera lika mycket på sin 

dagligvaruhandelskonsumtion. Detta förklaras som aningen positivt, dock upplevs det inte 

ha något att göra med varumärket. Informanten menar att han redan har bestämt sig att byta 

till ett annat varumärke så fort det blir tillgängligt. De ekonomiska aspekterna förklaras inte 

ha någon form av kvarhållande effekt, vilket strider mot det som Jones et al. (2000, s. 261) 

menar att byteskostnaden ska försvåra ett byte. Informant Q har liknande åsikter angående 

de ekonomiska aspekterna som medlemskapet medför. Han menar att dessa är positiva men 

inte något som kravhåller informanten till varumärket. Istället förklarar informanten att 

ekonomiska aspekterna inte värderas lika högt som värderingsaspekter, något som inte 

upplevs att varumärket delar. 

Informant F och H skiljer sig från Q och O på så vis att de inte upplever de ekonomiska 

aspekterna som något speciellt. Informant H lägger endast märke till de ekonomiska 

fördelarna med medlemskapet när hon får en värdecheck från varumärket. I övrigt förklarar 

informant H att aspekter som tilläggstjänster som självskanning och ICA banken upplevs 

bra. Detta kan ses som en byteskostnad enligt Burnham et al. (2003, s. 119) som menar att 
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det gör ett byte av varumärke mer kostsamt. Informanten menar däremot att dessa aspekter 

med medlemskapet är bra men är inte det som gör att hon endast konsumerar hos ICA. 

Följaktligen kan det ses som aspekter som gör informanten mer nöjd med varumärket. 

Dock ses dessa aspekter endast som något som fortgår med den redan etablerade relationen. 

De nämns inte ha påverkat relationen eller anseendet av varumärket på något sätt. 

Informant H förklarar att de ekonomiska aspekterna kan ses som ett “litet plus”. De 

ekonomiska aspekterna förklaras inte ha någon inverkan på vart hon konsumerar, vilket 

tyder på att de inte fungerar som barriärer som kvarhåller informanten till varumärket. 

Vad vi ser gemensamt för informanterna F, H, O och Q är att de upplever aspekterna med 

lojalitetsprogrammet som ett tillägg med en begränsad positiv bemärkning. Däremot 

förklarar det inte att de håller dem från att byta varumärkesaktör eller ändra anseendet av 

den befintliga varumärkesaktören. 

6.2.3 Hängivenhet 

Ingen av informanterna uttrycker att lojalitetsprogrammet skapat eller bidragit till någon 

tillhörighets eller tröghets liknande attityd till varumärket. Informant O förklarar att han 

inte upplever sig tillhöra varumärket på grund av det inte kräver något av honom. 

Informanten menar att eftersom han inte får bidra med något i medlemskapet gör det att 

medlemskapet inte har förmågan att säga något om informanten. Vi tolkar detta som att 

informanten vill att medlemskapet bör säga något om medlemmen för att han ska känna 

tillhörighet. Detta kan liknas med avsaknaden av vad Katz (1960, s. 173) och Solomon et 

al. (2010, s. 276) kallar för en värdeuttryckande funktion, där attityden hålls för att den 

säger något om individen. Istället har inte medlemskapet påverkat attityden hos informant 

O - han anser inte ens att ICA är det bästa alternativet av dagligvaruhandel.  

Informant Q förklarar att hon inte anser sig uppleva en tillhörighet till ICA på grund av att 

det existerar olikheter i deras värderingar. Detta kan liknas med en avsaknad av den 

förknippningsprocess som Lin et al. (2009, s. 318) menar bör uppstå mellan medlemmen 

och varumärket för att en högre hängivenhet ska bli synlig. Informanten uttrycker sig vara 

benägen att känna en form av tillhörighet och förknippning till ett annat varumärke om det 

skulle vara mer liksinnad. Detta i samband med att informanten ser sig högst benägen att 

byta varumärkesaktör strider även mot att hon skulle påvisa ett trögt beteende. Det går då 

emot Assaels (1992, s. 101) definition av tröghet där individer konsumerar hos samma 

varumärke för att undvika eventuellt beslut om att byta.  

Informant F ser att det existerar en tillhörighet hos andra medlemmar i samma 

lojalitetsprogram där informanten själv är medlem, däremot är det inget som hon upplever 

själv. Informanten förklarar att hon inte ser sig tillhöra “ICA-family”. Detta strider mot den 

medvetenhet som är ett av Jacoby och Kyners (1973) kriterier för lojalitet. Informanten 

menar hon har under en väldigt lång tid konsumerat hos sitt varumärke. Trögheten kan ses 

genom konsumenten passivt konsumerar hos samma varumärke då medlemmen alltid har 

gjort det (Huang & Yu, 1999, s. 525). Detta passar in på informant F, däremot är det inget 

som förändrats med medlemskapet. Trögheten existerade innan medlemskapet, enligt 

informanten. Informanten förklarar att hon delvis lärt sig att förhålla sig till varumärket av 

en form av socialpåverkan, vilket är i linje med Liu-Thompkins och Tam (2013, s. 22) 

menar kan skapa en form av byteskostnad. Däremot är inte heller denna socialapåverkan 
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knuten till lojalitetsprogrammet. Vidare kan vi se att den attityd som informant F påvisar 

har uppstått med det Solomon et al. (2010, s. 277) skulle kalla för en hedonistiskt uppbyggd 

attityd, varpå en hängivenhet inte har byggts upp av lojalitetsprogrammet.  

Informant H ger ett tydligt ställningstagande att medlemskapet inte har påverkat hennes syn 

på tillhörighet. Medlemskapet har inte skapat en form av värderingsdelning eller vilja att 

upprätta relationen. Detta förklaras med att informanten menar att medlemskapet inte på 

något sätt har skapat en form av “skyldighet” att konsumera hos varumärket. Informanten 

bör inte heller ses som trög, detta då hon beslutar vilket varumärke som hon vill besöka 

efter vad hon upplever som bäst för stunden, vilket kan variera. För att klassas som trög bör 

individer förhålla sig till samma varumärke på grund av någon form av vana (Wood et al., 

2005, s. 929) men även inte söka och utvärdera alternativ (Assael, 1992, s. 79). 

Samtliga informanter menar att de inte tillhör de varumärken som de är medlemmar hos. 

Informanterna O och Q upplever att de ser möjligheter att känna tillhörighet, däremot inte 

till några befintliga varumärkesaktörer. Informant F påvisar en tröghet som inte har 

förstärkts eller minskats av medlemskapet och informant H visar ingen vilja på att tillhöra 

ett varumärke. Överlag kan vi se att dessa informanters uppfattningar om varumärkena inte 

har påverkats av lojalitetsprogrammen. 

Som det framgår av figur 6, förekommer det inte någon påverkan av lojalitetsprogrammet. 

Denna avsaknad av påverkan visualiseras genom uteslutandet av byteskostnader och 

kundnöjdhet. Då informanterna har ett medlemskap närvarar lojalitetsprogrammet i 

konsumtionsprocessen. Ett visst möjlighetserkännande existerar men det förklaras inte ha 

någon påverkan av konsumtionen. Enligt vår modell kan vi inte se någon koppling mellan 

lojalitetsprogrammet och dessa kunders hängivenhet.  
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6.3 Trög påverkan 

6.3.1 Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 

De informanter som har påverkats mot en tröghet av lojalitetsprogrammen är C, D, G, K, L, 

M, N, P och R. Detta kluster har medlemskap representerade hos samtliga varumärken som 

uppmärksammats i denna studie, det vill säga ICA, Coop och Willy’s. Det som skiljer dessa 

informanter mot de övriga är att medlemskapet har medfört tendenser som skapat en form 

av tröghetsliknande attityd mot varumärket där ett medlemskap är tecknat.  

Informanterna C, G och R visar starka tendenser på möjlighetserkännande genom 

medlemskapet. Informant G förklarar att han kan fullkomligt ändra sina behov beroende 

om det finns andra sätt att tillfredsställa sig till en mindre kostnad. Dessa informanter 

upplever att deras medlemskap har stor påverkan på deras konsumtion både i 

förkonsumtionssteget och konsumtionssteget. Informanterna D, L och N förklarar att 

medlemskapet skapar ett möjlighetserkännande. Däremot upplevs detta endast som en form 

av inspiration och vid specifika tillfällen påverkas konsumtionen av medlemskapet starkare 

än vid andra tillfällen. Informant L nämner även att medlemskapet har en blockerande 

effekt från andra varumärkesaktörers möjlighetserkännande. Informanten förklarar att 

lojalitetsprogrammet har skapat en vana att varumärket är det mest ekonomiskt fördelaktiga 

alternativet, vilket gör att han inte ens beaktar erbjudanden från andra varumärken. Redan 

här kan vi se tendenser som tydligt förklarar tröghet enligt det Assael (1992, s. 79) 

förklarar, att utvärdering och informationssökning av andra varumärken helt upphör. Vidare 

menar Wood och Neal (2009, s. 538) att när alternativa sätt att agera inte beaktas antyds 

tröghet. Detta ses i att informanten enbart ser sitt valda varumärke som det enda tänkbara 

alternativet i de flesta bemärkelser. Informanten K upplever att medlemskapet skapar viss 

möjlighetserkännande men att han använder det bitvis för en form av behovserkännande. 

Detta innebär att individens egen insikt av ett behov att konsumera styr (Bruner & Pomazal, 

1988, s. 44). Informant K menar att han kan uppleva att medlemskapet skapar behov vid 

vissa tillfällen, däremot försöker han använda erbjudandena selektivt och använda dem för 

det behov som redan existerar. Informant P menar att hon endast använder sig utav 

varumärkets medlemskapstidning för att hämta inspiration till behov som redan existerar. 

Informanterna använder därmed medlemskapet vid behovserkännande. 

6.3.2 Kundnöjdhet/Byteskostnader 

Samtliga av dessa informanter förklarar att lojalitetsprogrammet har skapat byteskostnader. 

Dessa anledningar beskrivs inte som positiva utan förklaras endast som incitament till att 

fortsätta konsumera hos respektive varumärke. Somliga informanter upplever flera aspekter 

som kvarhållande, andra menar att det finns enskilda delar av lojalitetsprogrammet som 

håller dem kvar.  

Informanterna C, D, K, M och N förklarar att det finns tilläggstjänster med deras 

medlemskap som försvårar ett byte av varumärkesaktör. Informanterna C och D berättar att 

på grund av de har gått med i ICA-banken upplever de sig låst till valet av varumärke, trots 

det faktum att informant C har andra medlemskap. Informant M förklarar att på grund av 

han får möjlighet med självskanning hos sitt varumärke blir det svårt för honom att gå över 

till något annat. Informantens agerande i konsumtionssteget har blivit beroende av 
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tilläggstjänsten som möjliggörs av medlemskapet. Detta kan förklaras med det Barroso och 

Picón (2012, s. 534) samt Burnham et al. (2003, s. 119) menar, att bredden av 

tjänsteanvändandet bidrar till att ett byte upplevs mer kostsamt. I det här fallet utgörs 

bredden av alla tilläggstjänster som lojalitetsprogrammet möjliggör. Skillnaden som kan ses 

till de informanter som ser tilläggstjänster som nöjessökande är att dessa informanter 

förklarar tilläggstjänsten som en kvarhållande aspekt, inte nöjesskapande. Informant M 

menar att dessa aspekter har gjort det “bökigt” att förhålla sig till andra varumärkesaktörer. 

Informanterna D, M och P förklarar att deras långa relationer till varumärket har gjort det 

svårt för dem att lämna varumärket. Liu (2007, s. 24) menar att individer upplever en ökad 

kostnad ju längre deras relation till ett varumärke varar. Sharp och Sharp (1997, s. 475) 

menar att det kan förklaras med att relationens längd kan kopplas till ett egenintresse som 

låser individer till varumärken. Detta är i linje med vad vi sett hos informanterna. Vidare 

blir det svårt för dem att lämna varumärkesaktören på grund av det kräver att de måste lära 

sig ett helt nytt system, vilket enligt Caruana (2004, s. 257) skapar en förhöjd byteskostnad. 

Medlemskapet har lyckats skapa denna effekt hos informanterna M och D genom att 

erbjuda de tilläggstjänster som nämns ovan. P menar att det har skapats en form av 

“familjär känsla” genom medlemskapet som har gjort att hon har lärt sig butikernas 

utformning. Informant P menar däremot att denna känsla inte är tillräckligt för att hon ska 

förhålla sig till varumärket, utan det endast gör beslutet att gå till en annan aktör aningen 

svårare. Detta kan också ses i linje med det Sharp och Sharp (1997, s. 475) förklarar som ett 

investerat egenintresse i varumärket vilket gör ett byte mer kostsamt, då informanterna 

onekligen blivit väldigt bekväma i situationen de befinner sig i.  

Den vanligaste effekten av lojalitetsprogram som har observerats är det har skapar 

finansiella byteskostnader. Dessa är ekonomiska aspekterna som individer upplever från ett 

varumärke som skapar hinder att byta till ett annat varumärke (Jones et al., 2000, s. 262). 

Informanterna C, G, K, L, M, N, P och R är tydliga med att förklara att denna effekt av 

deras medlemskap är märkbar. Informant K menar att detta är anledningen till varför han 

fortfarande går till varumärket och behåller sitt medlemskap. Informant N menar att innan 

lojalitetsprogrammet införskaffades kretsade relationen runt emotionella aspekter, dock 

bytte varumärket ut dessa mot ekonomiska incitament via programmet. Informant P menar 

att trots att hon glömmer att använda sig av medlemskapets ekonomiska förmåner gör det 

ändå att varumärket associeras med ekonomiska aspekter. Medlemskapet har därmed 

skapat ett fokus på att det innebär en minskad finansiellkostnad att konsumera hos 

varumärket och en ökad kostnad att konsumera hos andra aktörer. De förda resonemangen 

av informanterna ovan är i enlighet med det Caruana (2004, s. 257) menar att informanterna 

inte vill mista de ekonomiska fördelar lojalitetsprogrammet medfört, såsom erbjudanden 

och därav stannar kvar. Vidare är detta det som skiljer dessa informanter från de i 

lojalitetsklustret, vilka menar att samma ekonomiska aspekter leder istället till en ökad 

nöjdhet. Informanterna i tröghetsklustret uttrycker inte att det har skapat en ökad upplevd 

nöjdhet hos varumärket, endast ett incitament för dem att inte gå till andra aktörer, vilket 

därmed gör att vi anser det ingå inom Jones et al. (2000, s. 262) klassificering av finansiella 

byteskostnader. Skillnaden är hur informanterna upplever att dessa aspekter påverkar deras 

inställning till varumärket. Sättet som dessa informanter beskriver de finansiella 

byteskostnaderna av lojalitetsprogrammet kan liknas med det Butscher (2000, s. 72-73) 
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kallar för en störning i lojalitetsprogrammets balans på grund av en överrepresentation av 

ekonomiska aspekter. 

6.3.3 Hängivenhet 

Vad gäller informant Ps tillhörighet upplever hon en viss tillhörande känsla till varumärket 

på grund av sitt medlemskap, däremot förklarar hon det som en “vi-känsla” som riktas mot 

andra varumärken. Sedan förklarar hon att detta egentligen inte påverkar hennes 

konsumtion eller inställning, utan att det endast existerar en underliggande känsla. Vi 

menar därmed att känslan som medlemskapet skapar bör ses vara i enlighet med vad Katz 

(1960, s. 173) kallar för en värdeuttryckande funktion av attityden. Informant P förklarar att 

hon återkommer till varumärket av det vi valt att klassa som byteskostnader, inte på grund 

av denna ”vi-känsla”. Lojalitetsprogrammet påverkar däremot informantens attityd till att 

bli mer passivt, vilket är vad Huang & Yu (1999, s. 525) klassar som trög. Informant N 

menar att hon förr kände en tillhörighet, men att hennes varumärke skiftade fokus med 

medlemskapet från ett mer emotionell fokus till ett ekonomiskt fokus. Tillhörighetskänlsan 

förklaras ha bytts ut mot ekonomiska bytekostnader.  

Informanterna C, D, G, K, L, M och R menar att lojalitetsprogrammet inte har skapat någon 

form av tillhörighet till varumärket utan att det endast skapar en vana. Informanterna menar 

att medlemskapet endast uppmuntrar återkommande till varumärket. Där informanterna G, 

K, L och R visar tydliga tendenser att de endast föredrar sitt varumärke för att det ger dem 

ekonomiska fördelar. Vi har valt att se detta att vara i linje med Katz (1960, s. 170) 

definition av utilitaristisk funktion av attityden. Informant M kan däremot ses ha vad 

Barroso och Picón (2012, s. 534) kallar en kunskapsfunktion där attityden hålls för att 

förenkla vardagen genom att slippa behöva värdera varumärket mot andra och endast 

förhålla sig till en varumärkesaktör. Varumärket anses bäst då det ger dem mest fördelar. 

Samtliga informanter visar tendenser på att lojalitetsprogrammet har skapat tydliga 

vanebeteenden som grundar sig av byteskostnader. Det Liu-Thompkins och Tam (2013, s. 

22) menar, liknar lojalitet och tröghet är att konsumenterna blir återkommande, vilket syns 

hos dessa informanter likväl hos de i lojalitetsklustret. Skillnaderna som syns är att 

tröghetsklustret visar nästintill ingen egen vilja att återkomma utan talar om en vana som 

drivs av egenvinning, likt det Wood och Neal (2009, s. 583) menar bör skilja tröghet från 

lojalitet. Detta kan liknas med det informant M menar när han säger att Willy’s upplevs 

som ett bättre varumärke. Däremot så fortsätter informanten att gå till ICA på grund av att 

medlemskapet har bidragit till “vanansmakt”. 

Uppbyggnaden av denna tröga attityd som präglar informanterna i tröghetsklustret skiftar. 

Informant M påvisar vad Hirschman och Holbrook (1982, s. 92) klassar som en hedonistisk 

uppbyggnadsprocess, där vanan är skapad innan uppfattningen. Informant L har dock 

skapat sin attityd genom en form av beteendelärande. Detta kan visas i att individen inte tar 

in budskap från andra varumärken och attityden är skapad utan någon större erfarenhet av 

alternativ. Informant R har dock byggt upp den tröghetspräglade attityden genom en 

kognitiv utvärdering. Detta har skett genom att individen har undersökt vilka fördelar som 

uppfattats bäst och attityden kom efter en utvärderingsprocess (Solomon et al., 2010, s. 

277). 
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En tendens som vi ser gäller samtliga av informanterna C, D, G, K, L, M, N, P och R är att 

de har en stark kalkulativ hängivenhet. Innebörden av detta är att de värderar relationen till 

deras varumärken på grund av egen vinning (Amine, 1998, s. 317). Medlemskapet har 

endast skapat ett sätt för informanterna att tjäna på deras relation till varumärket och inte 

skapat någon form av emotionell vilja att upprätthålla relationen. Lojalitetsprogrammet har 

inte påverkat deras attityder till att bli lojala utan det har präglat deras inställning till 

varumärket av vana.  

Som det går att se i figur 7, påverkar lojalitetsprogrammet konsumtionsprocessen genom 

möjlighetserkännande och bitvis ett behovserkännande. Till skillnad från de som upplever 

en lojal påverkan, bidrar lojalitetsprogrammet inte till nöjdhet utan bygger upp 

byteskostnader som kvarhåller informanterna. Hängivenheten för detta kluster blir 

kalkulativ. Därmed tycks ett lojalitetsprogram kunna påverka kunder att uppleva en lägre 

hängivenhet. 
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6.4 Avslutande kommentarer 
Tabellen nedan är tänkt att fylla en sammanfattande funktion av vilken effekt 

lojalitetsprogrammet haft på de informanter som deltagit i studien. Det som går att se är att 

majoriteten av informanterna har fått en trög påverkan. Med problemdiskussionen i åtanke 

förekom det spekulationer hos oss att fler informanter skulle vara präglade av en trög 

påverkan. Det gjorde oss å andra sidan positivt överraskade då vi insåg att det fanns två 

andra grupper med en skild påverkan. Detta i sig visar att lojalitetsprogrammet i någon 

utsträckning kan påverka en medlems attityd positivt till den grad att en lojalitet utvecklas. 

Gruppen som inte blivit påverkad bekräftar enbart tidigare studier som även kommit fram 

till att en mindre påverkan är möjlig. Det som denna studie till skillnad från andra visar är 

att hängivenhetspåverkan är tudelad, det vill säga en hög eller låg, vilket tidigare varit 

förklarat som en och samma effekt.  

 

 

  

 

 

Tabell 5. Lojalitetsprogrammets påverkan 

  

Lojal påverkan Ingen påverkan Trög påverkan 

27,8% 22,2% 50% 
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7 Slutsats 
I detta kapitel kommer vi att presentera studiens slutsats med återknytning till tidigare 

delar. Här presenteras de resultat som erhållits likväl som de teoretiska och praktiska 

bidrag som studien medför. Avslutningsvis ger vi förslag till framtida studier.  

Denna studie har utgått från den modell som har blivit framtagen för att visa hur 

lojalitetsprogram påverkar dess medlemmars konsumtion, upplevelse och följaktligen 

hängivenheten till ett varumärke. Att genomföra en kvalitativ studie ansågs mest lämpligt 

för att kunna erhålla en djupare förståelse för och insikt i lojalitetsprogrammens 

attitydpåverkan. Detta har vi gjort för att svara på problemformuleringen:  

 

“Hur påverkar lojalitetsprogram kunders hängivenhet till  

varumärken med låg involveringsgrad?” 

 

Vad vi har funnit är att det som tidigare studier, se exempelvis Lewis (2004), Knox och 

Walker (2001) samt Taylor och Neslin (2005), får en annan dimension genom att undersöka 

aspekten kvalitativt. Studien har funnit tre möjliga sätt som ett lojalitetsprogram påverkar 

kunders hängivenhet till varumärket. Dessa tre effekter kommer nu att i korthet 

sammanfattas.  

 Lojal påverkan 
Den första av dessa tre utlästa effekter som lojalitetsprogram påverkar 

konsumenterna är att det gör dem mer lojala. Detta genom att förstärka den 

hängivenhet som redan föreligger. Vi kallar denna påverkan för “Lojal påverkan”. 

Informanterna i denna grupp upplevde, i viss bemärkning, varumärket positivt redan 

innan medlemskapet ingicks. Denna positiva inställning och nöjdhet är oftast 

anledningen till att informanterna ingick i medlemskapet. Sedan har 

lojalitetsprogrammet lyckats både förstärka tidigare upplevd nöjdhet men även 

skapat ny form av nöjdhet till varumärket. I och med att informanterna upplever en 

ökad nöjdhet bidrar lojalitetsprogrammet till att även hängivenheten tycks ha ökat. 

Vissa informanter menar även att lojalitetsprogrammet kan förstärka en upplevd 

identifiering med varumärket. En generell effekt som är påtaglig i detta kluster är att 

lojalitetsprogrammet skapat en form av emotionell hängivenhet, där känslomässiga 

aspekter är centrala i informanternas relation till varumärket detta syns genom att 

nöjdheten som kommer från medlemskapet gör att informanterna vill stanna hos 

varumärket.  

 Ingen påverkan 
Den andra av de tre utlästa effekterna är det vi kallar för “Ingen påverkan”. Som 

namnet antyder har lojalitetsprogrammet inte kunnat påverka dessa informanters 

hängivenhet till varumärket, vare sig åt det lojala eller tröga hållet på vår modells 

kontinuum. Vad som verkar styra dessa informanters val av varumärken är något 

som beskrivs som ”rationellt”, såsom tillgängligheten och att de går dit behovet 

upplevs stillas på bästa sätt. De flesta gånger begrundar dessa informanter inte 

lojalitetsprogrammet utan det finns bara där för informanterna att användas när de 

så behagar. Varken faktorer som ökar nöjdhet eller skapar byteskostnader framhävs 

som avgörande för informanternas inställningar och/ eller agerande. 
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 Trög påverkan 
Den tredje och sista utlästa effekten är den vi kallar för “Trög påverkan”. I detta 

kluster upplever informanterna en påverkan på deras hängivenhet i motsats till det 

som skulle kunna förklaras som lojalitet. Informanterna visar på att deras 

konsumtion och val av varumärke styrs av ett vaneliknande beteende som skapats 

av olika anledningar. Dessa anledningar beskrivs som byteskostnader och förklaras 

av informanterna att de försvårar ett byte av varumärken. Lojalitetsprogrammen har 

därmed enbart förstärkt trögheten hos informanterna. Trots denna låga hängivenhet 

förklarar informanterna ändå att de är frekvent återkommande till sina respektive 

varumärken. Istället för att lojalitetsprogrammet har byggt upp en nöjdhet och vilja 

att stanna hos varumärket har enbart bytesbarriärer skapats, vilken kvarhåller 

informanterna hos de specifika varumärkena. Det som förklaras vara centralt i 

lojalitetsprogrammets påverkningar av relationen mellan informanterna och 

varumärkena är att det har skapats en kalkulativ hängivenhet.  

För att återknyta till studiens syfte: 

“Vi vill i denna studie erhålla en ökad förståelse för lojalitetsprograms förmåga att 

skapa lojalitet eller om enbart ett beteende uppmuntras. För att se huruvida lojalitet 

skapas måste lojalitetsprogram kunna ha en inverkan på medlemmarnas 

hängivenhet till varumärket […] ” 

Vi upplever att vi har lyckats besvara studiens syfte genom att hitta de tre utlästa effekterna 

av lojalitetsprogrammens påverkningar. Det som gör att dessa effekter inger en djupare 

förståelse är att tidigare studier har begränsat frågan till huruvida lojalitetsprogram skapar 

en lojalitet eller ej. Vi finner istället att lojalitetsprogram tycks kunna påverka medlemmars 

hängivenhet till lojalitet, men även på andra nivåer av en hängivenhets skala. 

Lojalitetsprogram har förmåga att skapa lojalitet likväl som tröghet, vilka inte bör likställas. 

Ett av studiens bidrag är därmed att frågan om lojalitetsprogram kan skapa lojalitet inte 

endast bör betraktas som en fråga som kan besvaras med ett enkelt “ja” eller “nej”. Det är 

istället en fråga om till vilken grad lojalitetsprogrammet kan skapa en hängivenhet och 

följaktligen hur det påverkar medlemmens förhållningssätt till varumärket. Vi har även 

givit en ökad förståelse om hur de tre utlästa effekterna skiljer sig gällande hur det påverkar 

kundernas konsumtion, hur attityderna används och vad för funktioner attityderna har. 

Vad som är viktigt att poängtera är att studiens ringa storlekt beaktas, och man kan inte dra 

några generaliserbara slutsatser. Vidare har det aldrig varit en del av studiens syfte att ta 

fram ett resultat för en vida generalisering. Tanken har genom hela studien varit att erhålla 

en djupare förståelse samt att ge indikationer på hur ett lojalitetsprogram påverkar dess 

medlemmar, vilket denna studie har gjort. Den bidragna ökade förståelsen är bland annat att 

lojalitetsprogram påverkar kunder olika. Vi ser att en tvåsidig attityd skapas, lojal kontra 

trög, men även att det kan resultera i ingen påverkan alls. Det vi kan se är att lojalitet 

skapas när individerna upplever att lojalitetsprogrammet skapar en ökad nöjdhet och 

tillhörighet. Tröghet skapas istället när lojalitetsprogrammet endast blir ett incitament att 

stanna hos varumärket genom byteskostnader. De som inte upplever sig påverkade märker 

varken av det positiva eller inlåsningseffekten av medlemskapet. Detta innebär att framtida 

studier inom ämnet inte bör beakta lojalitetsprogram som ett verktyg som skapar eller inte 

skapar lojalitet. Istället är det en fråga om hur det påverkar medlemmars hängivenhet och i 
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så fall i vilken mängd. De praktiska implikationerna av studiens resultat är att företag som 

använder sig av lojalitetsprogram bör beakta var deras medlemmar befinner sig på 

modellens kontinuum, likväl var de vill ha dem. Som det nämns i inledningen är syftet med 

lojalitetsprogram att skapa en långsiktig relation med medlemmarna, vilket gör att företag 

bör försöka eftersträva att kunderna ska uppleva en lojal hängivenhet. Därav bör företagen 

skaffa sig insikt i vad deras medlemmar har för inställning till varumärket och hur 

medlemskapet kan anpassas för att uppmuntra antingen en trög eller en lojal inställning.  

De olika klustren visar på hur medlemmars inställning skiljer sig åt, vilket bör vara av 

intresse för företag. 

Studiens resultat får somliga etiska implikationer. Studiens resultat visar att det krävs en 

mer djupgående insikt av enskilda individers inställning till varumärket likväl som en insikt 

i hur diverse agerande från varumärket skulle påverka dem. Detta ökade krav på 

information innebär en ökad insikt i individers situationer. Följden av detta skulle kunna 

resultera i något medlemmar kan uppfatta som integritetskränkande, då varumärket skulle 

behöva genomföra mer informationsintagande och bevakning av deras medlemmar i 

lojalitetsprogram för att förbättra dess strategier.   

7.1 Framtida forskning 
Det vore intressant att följa kunder redan från medlemskapets inträde och se hur 

medlemskapet påverkar dem för att se hur de utvecklar attityder mot varumärket över tiden. 

Genom att följa utvecklingen från att medlemskapet tecknats kan även forskaren bilda en 

djupgående uppfattning och som utomstående observatör kunna iaktta hur kunden påverkas 

i olika skeden. Genom att göra ett antal studier av denna karaktär skulle det eventuellt bli 

möjligt att uttala sig mer exakt om vad som gör kunden mer lojal, trög eller vad som 

orsakar att programmet blir verkanslöst.  

En idé som bygger på den föregående idén är att undersöka om det är personliga 

egenskaper hos medlemmarna eller om det är varumärket som gör att kunden påverkas att 

bilda en trög eller lojal attityd genom lojalitetsprogrammet – likväl om det är medlemmen 

själv eller lojalitetsprogrammet som avgör om det sker någon påverkan sker alls. Även om 

det medför svårigheter vore det väldigt intressant och viktigt för de företag som tillämpar 

lojalitetsprogram som strategi. Detta skulle hjälpa dem att ytterligare förbättra 

lojalitetsprogrammen. 

Slutligen vore det intressant att se hur medlemmars hängivenhet till varumärket påverkas 

när lojalitetsprogrammens ekonomiska aspekter rubbas eller omstruktureras. Detta då 

majoriteten av våra informanter, de som utgjorde tröghetsklustret, nämner att dessa 

ekonomiska aspekter är centrala och det som förklarar deras hängivenhet till varumärket. 

Det har i samtid med studiens slutfas uppdagats att Coop ska upphöra med sin återbäring 

och introducera ett nytt system inom en väldigt snar framtid (Spängs, 2014). Det skulle vara 

intressant att följa denna utveckling och hur det påverkar konsumenternas hängivenhet. 

Detta skulle ytterligare bidra till förståelsen av lojalitetsprogrammens påverkan på dess 

medlemmars attityder.     
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8 Sanningskriterier 

8.1 Reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning 
För att det ska föreligga värde i den forskning som bedrivs måste det vara möjligt att 

bedöma trovärdigheten av de presenterade resultaten (LeCompte & Goetz, 1982, s. 31). De 

menar även att inom alla forskningsfält utgör reliabilitet och validitet två viktiga aspekter 

oavsett vald forskningsstrategi och metod. Detta då äkthet eftersträvas i forskningen. Det 

finns däremot olika syner på huruvida reliabilitet och validitet är relevant för kvalitativ 

forskning då vissa forskare menar att validitet inte alls är intressant för kvalitativ forskning 

(Bryman & Bell, 2005, s. 304; Trost, 2010, s. 131 ). Däremot menar Mason (2002, s. 39) att 

validitet å andra sidan kan appliceras på kvalitativa studier då det visar huruvida forskaren 

undersöker det som är menat att undersökas. Hon förklarar vidare att det är viktigt att tänka 

igenom vilken datainsamlingsmetod som mest lämplig för att besvara den ställda 

forskningsfrågan oavsett kvalitativ eller kvantitativ forskning, då fel metod kan sänka 

forskningens validitet. Holme och Solvang (1997, s. 94) menar att i kvalitativ forskning går 

det lättare att erhålla en högre validitet på grund av närheten till den eller det som studeras. 

Samtidigt kommer inte detta problemfritt, då forskaren ställs inför frågor som: hur ska 

giltig information erhållas? Har jag uppfattat situationen och informanten korrekt? Ska ett 

passivt eller aktivt förhållningssätt antas för att minimera påverkan på informanten? 

Reliabilitet handlar däremot om huruvida resultaten från en studie blir desamma om en 

replikation av studien genomförs och fokuserar sig på mätning (Bryman, 2011, s. 49; Trost, 

2010, s. 132). Detta är något som är mer relevant inom kvantitativ forskning på grund av att 

de mått som tas fram ska vara stabila för att anses pålitliga, medan det inom kvalitativ 

forskning är mer aktuellt att erhålla en bättre förståelse kring olika fenomen (Holme & 

Solvang, 1997, s. 94, Trost, 2010, s. 132). Därav kommer vi inte använda oss utav 

sanningskriterier gällande studiens reliabilitet.  

8.2 Validitet 
Genom att utföra forskningen utefter de riktlinjer och regler som finns samt att resultaten 

kan verifieras av de som studerats för att bekräfta att allt har uppfattats på ett korrekt sätt är 

det möjligt att nå en hög grad av validitet (Bryman, 2011, s. 354-355). När det kommer till 

validitet inom kvalitativ forskning kan den delas in i två delar nämligen trovärdighet och 

överförbarhet.  Trovärdigheten innefattar att forskningen bör följa de regler och riktlinjer 

som är satta och att informanterna ges möjligheten att verifiera de resultat som forskaren 

erhållit (Bryman, 2011, s. 354-355). Överförbarheten berör hur hållfasta resultaten är i en 

annan kontext, däremot är det inte en strävan i en kvalitativ studie att skapa en 

generalisering utan eftersträvan är att ge utförliga beskrivningar av vad som gjorts och 

erhållits för att istället bedöma överförbarheten (Bryman, 2011, s. 355).   

8.2.1 Trovärdighet 

För att säkerställa en så hög trovärdighet som möjligt har denna studie utgått från de 

riktlinjer som följer av USBE Uppsatsmanual samt de regler och föreskrifter som 

Vetenskapsrådet stadgat. Vidare har vi efter intervjuernas genomförande erbjudit 

informanten att erhålla den transkriberade intervjun för att informanten ska kunna validera 

det som sagts samt att de har kunnat få en möjlighet att korrigera eventuella missförstånd 

som uppkommit av vår tolkning. Av de 18 genomförda intervjuerna har tio informanter 
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önskat erhålla transkriberingen av intervjun varpå de vid ett senare tillfälle bekräftat att 

intervjun uppfattats korrekt, där de övriga åtta informanterna tackade nej till möjligheten. I 

de fall där ingen respondentvalidering ägt rum kan förklaras med det Bloor (1997, s. 45, 

refererad i Bryman, 2011, s. 353) menar att informanter kan undvika att vilja ge kritik på 

grund av att en positiv och nära relation utvecklas till forskaren. Med tanke på att studien 

utgått från ett strategiskt bekvämlighetsurval som utgjorts av individer inom en viss 

bekantskapskrets kan det föreligga ett visst förtroende bland informanterna att en korrekt 

tolkning ska ha gjorts av intervjun, varpå ingen respondentvalidering blivit aktuell i de 

flesta fallen. Dock behöver inte detta utgöra den enda förklaringen. De informanter som 

inte önskat att erhålla någon transkribering har möjligen ett förtroende att information och 

intervjusvar kommer återges på ett korrekt och rättvisande sätt. Att åtta informanter ej gjort 

någon respondentvalidering anser vi inte påverkar vår trovärdighet negativt och vi anser oss 

därav hysa en god trovärdighetsnivå. 

Ett annat sätt att se trovärdighet är att det föreligger en öppenhet gällande de frågor och 

följdfrågor som har utgjort materialinsamlingen (Trost, 2010, s. 134). Detta kan även liknas 

med vad Guba och Lincoln (1994, s. 114) kallar för pålitlighet. Fördelen med en god 

öppenhet och pålitlighet är att det ger läsaren en indikation på hur replikerbar studien är. 

För att skapa en hög pålitlighet bör forskarna även anta ett granskande synsätt (Guba & 

Lincoln, 1994, s. 114). Detta görs genom att tillhandahålla en utförlig beskrivning och 

dokumentation över hur forskningsprocessen har gått till genom att lämna ut 

forskningsmaterialet till en utomstående part för granskning (Bryman, 2011, s. 355). Vi 

anser oss ha skapat en god grund för studiens pålitlighet genom att utförligt redogjort för 

studiens metodologiska val och ståndpunkter likväl de praktiska tillvägagångssätten. 

Studien har även under ett flertal tillfällen blivit granskad både av vår handledare samt av 

två utomstående parter som gett sina synpunkter och lyft fram förbättringsförslag vid 

oklarheter. För att återknyta till det som sagts ovan beträffande respondentvalidering är det 

värt att klargöra att vi har granskat varandras transkriberingar och diskuterat de mellan oss 

för att säkerställa att vi upplever varje informant på ett liknande sätt. Detta kan ses som det 

LeCompte och Goetz (1985, s. 41) förklarar som intern reliabilitet där deltagarna i 

forskarlaget har liknande åsikter hur det som observeras bör tolkas för att undvika 

motstridande slutsatser. 

8.2.2 Överförbarhet 

Intervjuerna har transkriberats ordagrant för att kunna erhålla en djupgående analys. Varje 

informant har även analyserats individuellt för att tydligt kunna lyfta fram den enskildes 

resonemang och ståndpunkter. Då studien har genomförts inom en låginvolveringsmarknad 

är inte en överförbarhet möjlig till en höginvolveringsmarknad. Dock skulle det vara 

möjligt att applicera studiens slutsatser och resultat till en annan bransch inom 

låginvolveringsmarknaden. För att inte dra några förhastade slutsatser beträffande 

överförbarheten får inte det förda resonemanget uppfattas som en antydan till 

generalisering. Det vi menar är att vår studie har gett en annan indikation på vilken effekt 

lojalitetsprogram verkar ha på dess medlemmars hängivenhet till varumärket. Denna 

indikation skulle kunna vara ett utgångsläge i en annan kontext men inte utgöra ett 

definitivt riktmärke att “såhär är det!”.  
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Appendix 1 - Intervjuguide 

Inledande frågor 
 Varför blev du medlem? 

 Hur länge har du varit i medlemskapet?  

 Vad är viktigt för dig i medlemskapet? (Vad betyder det för dig?) 

 Kan du berätta lite om hur du upplevt medlemskapet hos ICA, Coop, Willy’s?  

 Hur ofta handlar du på Ica, Coop, Willy’s? (Har medlemskapet gjort att du handlar 

oftare?) 

Ämnesspecifika frågor 

Konsumtionsprocessen 
 Senast du handlade har du på något sätt hämtat inspiration från ICA/Coop/Willy’s? 

 Vad tror du är anledningen till att andra personer inte är medlem hos ICA, Coop, 

Willy’s? 

Kundnöjdhet 
 Hur har medlemskapet förändrat din syn på ICA, Coop, Willy’s?  

 Har medlemskapet gjort att du anser dig tillhöra ICA, Coop, Willy’s? (På vilket 

sätt?) 

Kundlojalitet, Byteskostnader 
 Skulle du kunna tänka dig handla hos någon annan butikskedja där du inte är 

medlem? 

 Hur viktigt är det för dig att gå till varumärkesaktören där du är medlem? 

 Har du funderat på att gå ut ur medlemskapet? (Varför?) 

Byteskostnader 
 Vad har gjort att du fortfarande är medlem, sen du ingick medlemskapet? 

 Vad skulle krävas av konkurrerande butikskedjor för att få dig att teckna ett 

medlemskap hos dem? 

Tröghet 
 I vilken utsträckning låter du tillfälligheter styra om du går till ICA/Coop/Willy’s? 

Avslutande frågor 

 Känner du att vill lägga till något? 
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Appendix 2 - Individuella analyser av informanter 

Informant A: Kvinna, 22 år, ICA (sju år) 
Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Vad vi kan tyda verkar medlemskapet påverkar informanten i viss utsträckning till 

konsumtion, Detta sker via medlemstidningen och rabatter som skickas ut ibland inspirerar 

informantens konsumtion. Det som tydligt går att utläsa är att det oftast föreligger ett 

behovserkännande. Detta innebär att kunden oftast vet vad som behövs för att tillfredsställa 

sig i sin konsumtion (Bruner & Pomazal, 1988, s. 44). Samtidigt går det även att utläsa att 

det förekommer att informanten kan bli stimulerad av medlemskapstidningen till att köpa 

produkter. Möjlighetserkännande sker när konsumtion sker utan att det föreligger ett redan 

uppfattat behov (Bruner & Pomazal, 1988, s. 44). Konsumtionssteget kan ses vara präglat 

av både möjlighetserkännande och behovserkännande. 

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Informanten beskriver medlemskapet som positivt och nämner dess förmåner som en 

nöjdhetsfaktor och det ger vad informanten förväntar sig. Harris-Kojetin och Stone (2007, 

s. 45) säger att grunden till nöjdhet är subjektiv vilket medför en variation mellan individer, 

däremot skapas nöjdheten om förväntningar uppfylls. Just i det här fallet verkar den 

ekonomiska vinningsaspekten av lojalitetsprogrammet skapar en upplevd nöjdhet. Även 

den höga täckningsgraden av butiker har gjort att medlemskapet bibehållits. Lopez et al. 

(2006, s. 564 – 567) menar att relationens längd och nyttjandet av tjänsten en viktig 

förklaring till om en kund byter till en konkurrent eller ej. Informanten har under en längre 

tid handlat på ICA, vilket gjort henne bekant med varumärket i överlag. Det har även 

medfört att erfarenhet av andra varumärken kan ses begränsade jämfört med ICA, vilket är i 

linje med att Bolton et al. (2000, s. 105) förklarar att mindre erfarenhet av konkurrenter 

försvårar en jämförelse och därav ett byte. Informanten kan därav ha delar av sin 

hängivenhet på grund av den långvariga relationen som hon haft till varumärket. Å andar 

sidan behöver detta per automatik inte innebära byteskostnader. Nam et al. (2011, s. 1022) 

menar att kundnöjdheten kan leda till att en konsument väljer sig att skaffa sig mer 

erfarenhet av ett specifikt varumärke. Detta medför svårigheter att egentligen avgöra 

huruvida det är nöjdhet eller byteskostnader som gjort att informanten stannat hos 

varumärkesaktören. Vad vi ser är däremot att informanten menar att medlemskapet har gett 

henne en ökad nöjdhet som skapar en vilja att vara kvar hos varumärket.  

Hängivenhet 
Medlemskapet verkar ha en positiv inverkan på informanten trots att endast en mindre 

tillhörighet med varumärket föreligger, enligt informanten. Vi uppfattar det som att den 

nöjdheten informanten upplever med medlemskapet gör att informanten kan klassas som 

kognitiv lojalitet (Oliver, 1999, s. 35). Detta innebär att hängivenheten endast är ytligt. 

Detta stärks av att informanten menar att hon skulle kunna tänka sig att skaffa ett 

medlemskap hos andra aktörer för att tjäna på de få gånger hon avviker från att konsumera 

hos ICA. Vad vi upplever av informanten är att det är nöjdheten som förklarar att hon valt 

att fortsätta sin relation till ICA och samtidigt utöka sin erfarenhet med varumärket. Detta 

är i linje med vad Nam et al. (2011, s. 1022) menar händer när en individ söker fortsatt 

erfarenhet på grund av nöjdhet. Det kan vidare ses i att informantens hängivenhet till 

varumärket grundas i den upplevda nöjdheten men även varumärket blir mer tilltalande 



 

 
91 

gentemot övriga aktörer (Iglesias et al., 2011, s. 571; Knox & Walker, 2003, s. 272). Vår 

uppfattning är att informanten har blivit påverkad av lojalitetsprogrammet mot en mer lojal-

hängivenhet. Det är däremot värt att nämna att detta är en väldigt låg påverkan, däremot är 

den av betydelse. 

Informant B: Man, 26 år, ICA (tre år) 
Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informanten genomför sina inköp på en nästintill daglig basis, vilket oftast består av samma 

varor. Informanten verkar inte låta lojalitetsprogrammens erbjudande ändra denna rutin på 

så vis att konsumtionen avviker från vad denne anser behövs. Om det existerar en 

medvetenhet av vad som behövs innan inköpet sker kan det klassas som ett 

behovserkännande (Bruner & Pomazal, 1988, s. 44). Informanten menar däremot att han 

initialt såg en möjlighet att dra nytta av förmåner på den konsumtion han redan gjorde 

genom att gå med i lojalitetsprogrammet, vilket tycktes ge ett värde åt informanten. 

Informanten förklarar även att han upplever det ”kul att handla”, vilket kan ses som en viss 

antydan till SDT. Lin et al (2009, s. 318) menar att SDT kan synas genom att kunden 

upplever konsumtion hos ett varumärke som ett av nöje. 

Kundnöjdhet/Byteskostnader 

Informanten menar att medlemskapet har lyckats skapa en form av nöjdhet. Kundnöjdhet är 

oftast något som upplevs genom att en tillfredställnade känsla till varumärket föreligger 

(Westbrook & Oliver, s. 84; Nam et al., 2011, s. 1009). Detta förklaras genom att 

informanten upplever att ICA har upprätthållit det som ”lovades”. Genom att upprätthålla 

förväntningar skapas nöjdhet (Harris-Kojetin och Stone, 2007, s. 45). De ekonomiska 

aspekterna förklaras som en förväntan och sätts i perspektiv till andra varumärken som inte 

anses kunna upprätthålla sina löften. Detta förklarar informanten vara en anledning till att 

han inte skulle kunna tänka sig att byta varumärkesaktör till Coop. ICA förklaras även 

kunna erbjuda de bästa alternativen för honom genom medlemskapet – vilket sker genom 

att de även ger honom poäng vid köp av receptfria produkter hos det butiksanslutna 

apoteket. Något som ger viss antydan på byteskostnader är det går att antyda på att 

informanten upplever en viss risk för att vissa fördelar skulle gå förlorade om informanten 

skulle gå till en annan konkurrent. Detta är i linje med det Caruana (2004, s. 257) säger att 

det kan hända på grund av att relationens tid i sig blir värdefull. Vi upplever det däremot 

som att informanten menar att de ekonomiska aspekterna gör att han vill stanna kvar för att 

det passar honom - inte för att informanten upplever att de ekonomiska aspekterna gör att 

han måste vara kvar. 

Hängivenhet 
Informantens attityd mot varumärket verkar hysa en form av värdeuttryckning gällande sin 

hängivenhet, i och med att informanten inte vill bli förknippad med något han inte står för. 

Detta stämmer in med det Katz (1960, s. 173) klassar som värdeuttryckande funktion. 

Attityden har vidare inte enbart formats på grund av varumärkets och medlemskapets 

fördelar, utan vad det säger om informanten. Detta är i linje med det Solomon et al. (2010, 

s. 276) menar inte direkt förknippas med varumärkets fördelar, utan underliggande 

värderingar. Däremot bör detta inte förväxlas med SDT då det skulle innebära att 

värderingarna uppkom i samspel med varumärket (Lin et al, 2009, s. 318). Vi uppfattar det 

som att dessa värderingar inte härstammar från lojalitetsprogrammet i sig, däremot har det 
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en värdeuttryckande funktion. Senare nämner informanten att han ser sig som en ”ICA-

konsument”. Detta kan däremot ses som en SDT faktor enligt det Solomon et al. (2010, s. 

396-397) förklarar som att konsumenter kan se sig tillhöra en social grupp. Informanten 

väljer även att han upplever det viktigt att gå till ICA i största möjliga utsträckning. Detta 

kan även liknas med Verplanken och Hollands (2002, s. 440) påstående att lojalitet 

uppkommer genom en form av medvetenhet. Följaktligen leder detta till att vi uppfattar att 

informanten inte bör ses beroende av de ekonomiska aspekterna för att upprätthålla sin 

relation till varumärket, utan att det kan föreligga emotionella aspekter. Detta vore i linje 

med Amines (1998, s. 309-310) definition av en emotionell hängivenhet.  

Informant C: Kvinna, 53 år, ICA (20 år) 
Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informanten handlar där hon upplever det finnas mest attraktiva erbjudanden för stunden. 

Då erbjudande styr konsumtionen kan det ses som en form av möjlighetserkännande 

(Bruner & Pomazal, 1988, s. 44). Något som ytterligare förstärker informantens 

möjlighetserkännande är att hennes köp kan influeras av den reklam som ICA skickar ut 

men även visar på TV och kan på det sättet väcka ett behov. Medlemskapet i sig tecknades 

ursprungligen för de ekonomiska aspekterna av medlemskapet.  

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Med informantens långa erfarenhet av varumärket samt dess medlemskap finns en positiv 

bild och nöjdhet grundad i enkelheten men även att det alltid fungerat. Informanten påpekar 

att hon uppskattar de reserabatter som medlemskapet ger hos specifika arrangörer. Nöjdhet 

med ett varumärke kan synas genom att kunden finner flera anledningar att återkomma 

(Taylor & Neslin, 2005, s. 295). Vidare menar informanten att hon upplever viss nöjdhet 

med medlemskapet då hon erhåller poäng oavsett var hon handlar med betalkortet. Trots att 

informanten beskriver detta som någorlunda positivt anser vi att det kan förklaras av en 

upplevd byteskostnad. Detta då mer fokus hamnar på att banken och 

självskanningsfunktionen beskrivs som att det gör att medlemskapet bara flyter på och 

förklaras som anledningen till varför informanten fortfarande är medlem. I samband med 

att tilläggstjänster skapar en upplevd bredd kan ett medlemskap upplevas kostsamt att träda 

ur (Barroso & Picón, 2012, s. 534; Burnham et al., 2003, s. 119). Däremot menar Bolton et 

al. (2000, s. 105) att byteskostnader brukar medföra mindre erfarenhet av konkurrenter. 

Detta är något som däremot inte direkt kan kopplas till informant C då hon har medlemskap 

hos andra aktörer. Vi anser däremot att nämnda aspekter ändå bör ses som någon form av 

byteskostnader då de har gjort att ICA anses som det mest framstående medlemskapet för 

informanten. 

Hängivenhet 
När det kommer till informantens hängivenhet verkar den inte vara särskilt högt till ICA. 

Informant C menar att det inte är viktigt att gå till ICA samtidigt som de multipla 

medlemskapen gjort att ingen specifik tillhörighet till ICA föreligger. I detta fall är SDT 

inte tillämplig då det inte föreligger någon medveten förknippning till varumärket (Lin et 

al, 2009, s. 318). Medlemskapet har inte heller skapat en social tillhörighet som Solomon et 

al. (2010, s.396-297) menar kan visa på en SDT. Informanten förklarar istället att hon går 

till det varumärkesaktör som upplevs ha bästa erbjudanden. Amine (1998, s. 309-310) 

menar att det kan ändå föreligga en form av hängivenhet genom att konsumenten upplever 
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en form av egen vinning med relationen, något även Zins (2001, s. 270-271) styrker. Vi 

upplever att detta instämmer på informant C:s relation till ICA. De upplevda ekonomiska 

fördelarna verkar skapa en viss måttlig nöjdhet men samtidigt skapar de anledningar att 

stanna kvar av anledningen att de försvårar ett byte. Däremot skulle inte informanten kunna 

klassificeras som fullständigt trög då hon inte utesluter informationsökning eller jämförelse 

mellan de olika aktörerna vilket en kund präglad av tröghet skulle göra. Något som är ett 

krav för fullständig tröghet (Assael, 1992, s. 79).  

Informant D: Man, 25 år, ICA (fem år) 
Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Beträffande informantens konsumtionsprocess erhålls lite information, däremot beskriver 

informant D att medlemskapet kan medföra ett möjlighetserkännande genom 

medlemskapstidningen. Känslan att bättre alternativ finns vilket skapar ett behov, vilket 

leder till möjlighetsserkännade (Bruner & Pomazal, 1988, s. 44). Informanten förklarar 

däremot att det inte förekommer allt för ofta då han inte finner tillfälle att ”sitta och 

bläddra” i tidningen. Istället sker stor del av konsumtionen på rutin. Detta mer passiva 

förhållningssätt att handla på rutin kan ses som en indikation på tröghet (Huang & Yu, 

1999, s. 525). Att informanten vill undvika eventuella beslutsfattande beträffande 

konsumtionen som skulle kunna ses som att stor del av agerandet sker på rutin, något 

Assael (1992, s. 101) menar att det är ett tecken på tröghet vid beslut.  

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Informanten förklarar att den relation han upplever med ICA kan förklaras med en viss 

upplevd byteskostnad som grundar sig i den långa relationen till varumärket. Medlemskapet 

tecknades på grund av den bekantskap som stiftats med varumärket men även en trygghet, 

att han hittar lättare i ICA-butiker. Detta är i enlighet med det Jones et al. (2000, s. 262) 

menar, att bland annat den tid som investerats i skapandet av en relation till varumärket kan 

skapa en byteskostnad vilket försvårar ett byte. Varför informanten inte gått ur 

medlemskapet förklarar informanten med att han har övergått från att ha medlemskort och 

betalkort sammanslaget. Detta skedde genom att han gick med i ICA-banken. 

Resonemanget kan styrkas med det Burnham et al. (2003, s. 119) säger, att bredden av 

tjänsteanvändandet kan få en konsument att stanna kvar hos ett varumärke. Fortsättningsvis 

förklarar informanten att han inte handlar på andra butikskedjor på grund av att han är 

mindre bekant med deras sortiment. Detta styrks med det Bolton et al. (2000, s. 105) menar, 

att byteskostnader gör att en medlem får mindre erfarenhet av konkurrenter. Det är däremot 

värt att nämna att huruvida det är lojalitetsprogrammet som bidragit till detta eller om det är 

informantens övriga vana av att handla på ICA kan diskuteras. Vi anser att det är en 

kombination av båda, vi upplever att informanten anser att lojalitetsprogrammet har 

förstärkt denna upplevelse.  

Hängivenhet 
Informanten förklarar att relationen till varumärket fortgår av rutin och av 

bekvämlighetsskäl då varumärkesaktören inger en trygghet hos informanten samtidigt som 

lojalitetsprogrammet medför att ekonomiska förmåner erhålls. Då informanten alltid 

handlat på ICA indikerar det ett mer passivt förhållningssätt snarare än ett medvetet val av 

varumärkesaktör. Detta resonemang är i linje med det Huang och Yu (1999, s. 525) 

förklarar som tröghet, att en konsument väljer samma varumärke då konsumenten alltid 



 

 
94 

gjort det. Detta skulle även kunna ses som ett inlärt beteende som i sin tur kan liknas med 

tröghet. Detta är även på det sättet som Liu-Thompkins och Tam (2013, s. 22) menar att 

lägre hängivenhet bör visa sig. Detta mer tröga förhållningssätt är därmed något som 

lojalitetsprogrammet tycks ha förstärkt till en viss grad. Trots detta utger sig informanten 

för att vara “trogen ICA”, vilket ger viss antydan på någon form av hängivenhet. Vi 

uppfattar däremot att denna hängivenhet härstammar ur byteskostnader, då informanten inte 

uttrycker nämner någon form av nöjdhet. Han diskuterar enbart fenomen från 

lojalitetsprogrammet som mer eller mindre kan relateras till byteskostnader. I samband med 

att informanten har en väldigt lång relation till varumärket skulle även en identitet, i det här 

fallet omedvetet, ha byggts upp. Denna identitet skulle även gå förlorad om ett byte av 

butikskedja skulle ske varpå informanten fortsätt handla hos ICA (Burnham et al., 2003, s. 

111-112). Detta är däremot svårt att utläsa ur den givna informationen. Något som däremot 

stärker resonemanget kring en lägre grad av hängivenhet är att informant D inte uteslutande 

handlar på ICA även med lojalitetsprogrammet i åtanke. Om en högre hängivenhet 

föreligger, skulle informanten oavsett tillfällighet eller situation eftersträva att handla på 

ICA enligt Batra (2012, s. 6). Även om det förekommer avvikelser av vad som förklaras 

som rationella grunder indikerar det en mer trög inställning till varumärket. Avslutningsvis 

tycks lojalitetsprogrammet ha påverkat informantens hängivenhet mer mot en kalkulativ 

hängivenhet.  

Informant E: Kvinna, 27 år, ICA (fyra år) 
Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Det primära skälet till att medlemskapet ingicks var för att underlätta själva 

konsumtionstillfället genom att bespara informanten tid. Informantens förklarar att 

medlemskapet påverkar dennes konsumtionsprocess i den benämning att ett 

möjlighetserkännande kan skapas genom de erbjudanden som erhålls men även genom 

varumärkets egen hemsida. Möjlighetserkännandet är därmed i enlighet med det Bruner och 

Pomazal (1988, s. 44) förklarar med att trots att ingen avsaknad upplevs skapas 

konsumenten ändå ett behov. 

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Informanten har upplevt en varierad nöjdhet med varumärket, men hon förklarar att det inte 

varit medlemskapet i sig som orsakat missnöje utan ett dåligt bemötande från 

varumärkesaktörens kundtjänst. Det dåliga bemötandet gjorde att informanten inte handlade 

på ICA under en viss period. Detta kan ses i det Fournier och Mick (1999, s. 15) diskuterar 

att nöjdheten kan variera, samtidigt som Lemon et al. (2002, s. 7) menar att den framtida 

användningen av medlemskapet kan baseras på tidigare erfarenheter. Informanten 

framtyder tydligt att den positiva känsla som upplevs med medlemskapet gör att 

informanten hellre åker till andra sidan staden för att handla, detta görs för att hon upplever 

att medlemskapet kontinuerligt bör nyttjas. Detta indikerar delvis på att informanten 

upplever byteskostnader - specifikt att de ekonomiska förmånerna försvinner om inte 

medlemskapet nyttjas (Caruana, 2004, s. 257). Vidare spekulerar informanten att 

medlemskapet kan ha behållits av lathet samtidigt som hon upplever att de erbjudanden 

som erhålls blir bättre ju längre medlemskapet innehas. Både Sharp och Sharp (1997, s. 

475) och Lopez et al. (2006, s. 564-567) menar att relationens längd kan skapa en 

inlåsningseffekt. 
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I kontrast till detta förklarar informant E att en väldigt hög nöjdhet till varumärket existerar, 

trots det tidigare missnöjet. Detta kan ses i det Assael (1992, s. 101) menar att om en nivå 

av tillfredställelse uppfylls innebär det att konsumenten återkommer. Chaudhuri och 

Holbrook (2001, s. 82) menar att bekvämlighet kan bidra till nöjdheten, vilket i 

informantens fall utgörs av självskanningsmöjligheten. Detta är något som informanten 

nämner och gör att hon vill stanna kvar hos varumärket. Informanten menar även att de 

ekonomiska erbjudanden har bättrats med tiden vilket har gör henne nöjd. Som (Nunez & 

Drèze (2006, s. 128-129) nämner kan de ekonomiska fördelarna uppfylla psykologiska 

fördelar. Därmed blir det svårt att avgöra huruvida de ekonomiska aspekterna skapar en 

form av känsla att informanten måste stanna kvar eller vill stanna kvar på grund av nöjdhet. 

Hängivenhet 
Medlemskapet har haft varierad effekt på informantens hängivenhet. En känsla har skapats 

mot ICA som gör att informanten hellre åker en längre sträcka för att komma till ICA. 

Detta skulle kunna vara en indikation på en starkare hängivenhet då informanten verkar till 

största delen ha ICA som det enda tänkbara alternativet vid ett beslutsfattande. Detta är i 

linje med det Traylor (1981, s. 52) menar att, som även säger att detta är vanligast 

förekommer hos de med en hög hängivenhet. Traylor (1981, s. 52) menar även att den 

högsta hängivenheten syns om erbjudanden från andra aktörer inte ger samma effekt hos 

medlemmen. Även detta stämmer in på informant E. Detta styrker även att informanten 

upplever en nöjdhet med de ekonomiska aspekterna istället för en inlåsningseffekt. Även 

här blir det svårt att avgöra huruvida informanten är präglad av en kalkulativ hängivenhet 

eller emotionell hängivenhet. Skillnaden är att vid en kalkulativ hängivenhet upprätthålls 

relationen enbart på grund av egen vinning (Amine, 1998, s. 309-310). Vad vi ser är att 

informanten inte enbart stannar hos varumärket. Hon förklarar att varumärket har en del i 

hennes ”hjärta” och att byta till ett annat medlemskap vore ett ”svek”. Därmed har vi valt 

att se det som att det föreligger en emotionell hängivenhet i grunden till relationen. Detta 

styrks med de ovanstående påstående att informanten är redo att övervinna stora hinder för 

att konsumera hos ICA.   

Informant F: Kvinna, 50 år, ICA (20 år) 
Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informanten förklarar att medlemskapet tecknades av den anledningen för att underlätta 

konsumtionen men även skapa en smidighetsfaktor. Ett möjlighetserkännande kan ses i att 

informanten läser den tidning som skickas ut till medlemmarna hos ICA och kan genom det 

bli inspirerad. Detta skulle kunna ses i enlighet med det Bruner och Pomazal (1988, s. 44) 

förklarar, trots att ingen avsaknad upplevs skapas ett behov hos konsumenten utav 

varumärket. Informantens konsumtionsprocess verkar däremot inte vara styrd av ett aktivt 

val då informanten nämner att hon oftast går till ICA. Detta skulle kunna ses som en 

indikation på tröghet och ett inlärt beteende som följt med informanten genom livet (Liu-

Thompkins & Tam, 2013, s. 22). Vi upplever däremot att vi inte fick tillräckligt med 

information gällande hur vanan styr konsumtionsprocessen för att utläsa denna tröghet. 

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Smidighetsfaktorn som poängteras och skulle kunna ses som en indikation på nöjdhet med 

medlemskapet och därav varumärket. Däremot bör nöjdhet ses som konsumenten har en 

införlivad förväntan att det bör uppfyllas (Harris-Kojetin & Stone, 2007, s. 45). 
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Smidighetsfaktorn skulle det likväl kunna ses som en byteskostnad. Detta då tilläggstjänster 

somökar bredden på tjänsteanvändandet och upplevs förhindrar ett byte till en annan 

varumärkesaktör (Burnham et al., 2003, s. 119). Den bekantskap som informanten talar om 

kan ses som en indikation på byteskostnader då ett val kan vara grundat i att hon finner sig 

mer bekväm och “hemma” hos ICA. Detta kan förklaras med de resonemang förda av 

Burnham et al. (2003, s. 111) och Caruana (2004, s. 257). Vad vi däremot ser är att denna 

bekantskap inte härstammar från medlemskapet, utan upplevs ha förekommit av andra 

anledningar. Vi upplever en svårighet att utläsa huruvida lojalitetsprogrammet haft 

förmågan att skapa vare sig en upplevd kundnöjdhet eller byteskostnad hos informanten. 

Detta då de aspekter som framtas inte förklaras leda åt något specifikt håll.   

Hängivenhet 
Det verkar inte föreligga någon hängivenhet skapad genom lojalitetsprogrammet, detta då 

informanten alltid handlar efter behov och då blir det en fråga om tillgänglighet. Om det 

uppkommer en situation där ett ICA inte finns åker inte informanten till en plats där 

varumärket skulle vara beläget. Vore så fallet skulle det finnas en antyda på en hög grad av 

hängivenhet (Batra, 2012, s. 6; Traylor, 1981, s. 52). Informanten uttrycker inte heller 

någon identifiering med ICA som varumärke, vilket gör att det inte finns någon 

hängivenhet som kan härledas till Lin et al. (2009, s. 318) definiering av SDT.  

Vi kan inte heller utläsa huruvida det föreligger någon form av tröghet. Informant F 

förklarar att hon oftast konsumerar hos en närbelägen ICA-butik intill jobbet. Detta skulle 

kunna ses som de signaler som Liu-Thompkins och Tam (2013, s. 22) menar kan stimulera 

konsumtion. Däremot kan vi inte koppla detta som en faktor som är skapad av 

medlemskapet. Istället anser vi det bero på, som nämnt ovan, att behovet har den största 

inverkan. 

Attityden till att informanten föredrar ICA härstammar från en känsla om att varumärket är 

bättre vilket redan fanns innan avsikten att gå till uppkom, vilket kan härledas till 

informantens vana att gå till ICA redan sedan tidig ålder. Enligt Solomon et al. (2010, s. 

279) har informantens skapat sin tro om varumärket först efter agerandet. 

Lojalitetsprogrammet kan här mer ses som ett medel för agerande än en attitydskapare, 

vilket kan ses som en hedonisk attityd. Vad vi däremot kan utläsa är att denna attityd inte 

verkar härstamma från medlemskapet. Lojalitetsprogrammet har därmed varken skapat en 

antydan till lojalitet eller tröghet. 

Informant G: Man, 26 år, Coop (tre år) 

Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informanten menar att han enbart handlar efter behov och att medlemskapet inte brukar 

påverka konsumtionsprocessen. Däremot framkommer det att informanten handlat specifikt 

efter vad han fått för erbjudande via reklamutskick. Detta är ett tydligt tecken på 

möjlighetserkännande. Detta skapas av varumärket genom att bygga upp behov för 

specifika varor som annars inte hade köpts (Bruner & Pomazal, 1988, s. 44). Informanten 

poängterar även att möjlighetserkännande från andra varumärkesaktörer än varumärket där 

han har sitt medlemskap är möjligt. 
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Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Likväl att återbäringen utgör en central del i medlemskapet för informanten utgör det även 

en stor förklaring till varför informanten väljer att gå till Coop. Detta har gjort att ett 

”Coop-korts-tänk” har utvecklats. Informanten nämner till och med att de gånger kortet inte 

är medtaget så ifrågasätts syftet med medlemskapet. Att informanten präglas av en låg 

hängivenhet kan därmed förklaras av det Zins (2001, s. 270-271) menar, att fokuset är på 

den egna vinningen. Caruana (2004, s. 257) förklarar även att relationen till varumärket blir 

viktig för de ekonomiska aspekterna med medlemskapet inte ska förloras. Samtidigt går det 

att argumentera att viss del av denna byteskostnad skulle kunna vara ett tecken på nöjdhet. 

Detta då Harris-Kojetin och Stone (2007, s. 45) menar att nöjdhet bör ses som subjektivt 

och att det styrs av vad som förväntas. Vi menar däremot att de ekonomiska aspekterna inte 

skapar en nöjdhet som knyts an till varumärket och gör att informanten vill stanna kvar. 

Istället förklaras dessa aspekter som kvarhållande så länge de erhålls och inte som att de 

påverkar hur nöjd informanten blir. 

Hängivenhet 
Informanten uttryckligen säger att medlemskapet enbart har behållits med tanke på de 

erbjudanden och förmåner som han har möjlighet att dra nytta av.  Detta går att koppla till 

det Amine (1998, s. 309-310) kallar för kalkulativ hängivenhet. Hängivenheten förklaras att 

den endast existerar för att det ger en egen vinning. Genom att medlemmen inte skiljer på 

erbjudanden från medlemskapet och de från andra varumärkesaktörer, utan fokuserar sig på 

den egna vinningen tyder det inte på någon högre hängivenhet (Traylor, 1981, s. 52). Detta 

stryks av att medlemmen agerar efter egna intressen som inte kopplas till varumärket, detta 

är i linje med vad Zins (2001, s. 270-271) menar att det tyder på en lägre hängivenhet. 

Faktum att Coop upplevs som det mest fördelaktiga varumärket kan förklaras med det Katz 

(1960, s. 170-171) kallar för en utilitaristisk attityd. Det vill säga att funktionen av att 

attityden att varumärket anses fördelaktigt ligger i den egna vinningen. 

Vi ser även att ingen identifierar varumärket har skapats av medlemskapet. Identifiering är 

något som bör föreligga för att avgöra att en högre hängivenhet ska existera (Lin et al., 

2009, s. 318). Vidare menar Huang och Yu (1999, s. 525) att en konsument som är lojal är 

hängiven då ett medvetet val gjorts att stanna hos varumärket. Informanten ger ingen 

antydan på att han aktivt bestämt sig att kvarhålla sin relation, utan istället fokuserar sig på 

de ekonomiska aspekterna. Informanten har utöver de ekonomiska fördelarna valt att 

tecknat medlemskapet för att det var lättillgängligt, inte av den anledningen att han ”vill” 

handla på Coop.   

Informant H: Kvinna, 24 år, ICA (fem år) 
Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informant Hs konsumtion verkar inte ha påverkats av medlemskapet då enbart mindre 

inköp görs på ICA. Däremot nämner informanten att hon ibland kan hitta inspiration genom 

medlemstidningen men även då hon går och handlar på ICA, vilket gör att medlemskapet, 

genom tidningen, kan skapa ett behov när det egentligen inte föreligger. Detta är vad 

Bruner och Pomazal (1988, s. 44) klassar som möjlighetserkännande. 
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Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Något som antyder på att informanten upplever en byteskostnad med medlemskapet syns i 

att hon inte vill gå ur medlemskapet. Informanten förklarar detta med en viss ”lathet”. 

Informanten förklarar vidare att de ekonomiska aspekterna upplevs som ett visst ”plus i 

kanten”, däremot menar informanten att de inte prioriteras högt. Ekonomiska aspekter kan 

skapa en barriär då det gör det svårt för informanten att bortse från dem samt att byta 

varumärkesaktör (Jones et al., 2000, s. 261). För att ses som en ekonomisk barriär bör det 

kvarhålla informanten (Dowling & Uncles, 1997, s. 71; Lewis, 2004, s. 281; Nunez & 

Drèze, 2006, s. 125; Sharp & Sharp, 1997, s. 474; Taylor & Neslin, 2005, s. 293). Däremot 

upplevs denna barriär inte tillräckligt hög för att informanten enbart ska handla på ICA, 

vilket indikerar en misslyckad bytesbarriär. Informanten verkar helt enkelt vara likgiltig till 

sitt medlemskap och inte upplever några kvarhållande eller tillräckligt höga nöjesskapande 

faktorer.  

Hängivenhet 
Informantens hängivenhet förklaras inte som hög och medlemskapet tycks inte ha påverkat 

henne alls, vare sig åt det lojala eller tröga hållet. Medlemskapet har vidare inte gjort att 

ICA är det uteslutande enda varumärket som utgör det enda tänkbara alternativet för 

informanten. Traylor (1981, s. 52) menar att högre hängivenhet visas genom att 

medlemmen inte lockas av andras erbjudanden. Informanten förklarar däremot att hon inte 

har några problem att söka sig till andra. 

Informanten tycks inte heller på något sätt identifiera sig med varumärket, däremot nämner 

hon att en viss tillhörande känsla skapas genom de utskick som varumärket gör. Det 

sistnämnda skulle kunna ses som att medlemskapet medför att informanten anser sig 

tillhöra varumärket i form av en social grupp (Solomon et al., 2010, s. 396-397). Däremot 

uppfattar inte vi det vara en påverkande faktor i hennes attityd till varumärket. Informanten 

kan inte heller anses som trög då hon alltid går dit priset är bäst och där hennes behov 

stillas bäst för stunden. Medlemskapet förklaras inte ens påverka hennes begrundan eller 

hennes upplever av att varumärke bör vara det mest ekonomiskt fördelaktiga. Vi upplever 

det som att om informanten borde betraktas som trög skulle hon agerat mer efter vana – 

detta enligt det som Wood et al. (2005, s. 929) menar att det bör framkomma hos de som 

präglas av tröghet. 

Informant I: Man, 62 år, ICA (20 år) 

Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informant I har sedan en lång tid tillbaka en vana av ICA i sin konsumtionsprocess men 

även av medlemskapet. Informanten nämner även att medlemskapet har gjort att han 

hämtar inspiration både från medlemstidningen som skickas ut men även de erbjudanden 

han erhåller. Detta kan ses som ett möjlighetserkännande då trots att ingen direkt avsaknad 

föreligger kan ett behov skapas (Bruner & Pomazal, 1988, s. 44). 

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Informanten nämner att medlemskapet möjliggör en form av bekvämlighetsfaktor och 

uttrycker det som en aspekt av medlemskapet som skapar en viss nöjdhet till varumärket. 

Detta kan även tolkas som en form av byteskostnad då det bildar en form av krav för att 

konsumtions ska ske. Faktorer som innebär försvårande aspekter kan ses som 
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byteskostnader enligt Nam et al. (2011, s. 1022). Byteskostanden kan synas tydligare om 

det gör att det breddar tjänsteanvändandet och gör det komplext (Barroso & Picón, 2012, s. 

534; Burnham et al., 2003, s. 119).  Vi uppfattar däremot inte detta som en byteskostnad då 

informanten uttryckligen menar att det är en aspekt med medlemskapet som ökar hans 

nöjdhet. Däremot nämner informanten att mycket av hans konsumtion präglas av en 

”vana”. Detta i sig ger en antydan på tröghet - då ett inlärt beteende som inte begrundas 

tyder på en lägre hängivenhet (Liu-Thompkins & Tam, 2013, s. 22). Det som motsäger 

detta är den medvetenhet informanten uttrycker i att medlemskapet snarare skapat en 

nöjdhet. Istället för att en byteskostnad skulle föreligga skulle det kunna beaktas som att det 

föreligger förväntningar på vad konsumtionen ska innehålla, vilket om de uppfylls skapar 

nöjdhet enligt Wilson et al. (2008, s. 80). När denna nöjdhet fortgår kommer det göra att 

konsumenten blir ständigt återkommande till varumärket (Iglesias et al., 2011, s. 572). Vår 

uppfattning av informanten är att detta mer representerar hans situation. Något som 

ytterligare styrker en bakomliggande hängivenhet är att informanten inte finner någon 

anledning att träda ur medlemskapet då han upplever att det inte finns någon som är bättre 

än ICA.  

Hängivenhet 
Informanten uttrycker sig ha gjort ett medvetet val att stanna hos ICA som medlemskap och 

varumärke. Detta är något som kan tyda på SDT då det föreligger en form av medvetenhet 

bakom hängivenheten (Verplanken och Holland, 2002, s. 440). Vår uppfattning av 

informanten är att denna medvetenhet grundade sig i den nöjdhet han uttryckte för 

varumärket, vilket i sin tur förstärktes av medlemskapet. Vi bedömer att informanten har en 

medveten lojalitet till ICA i och med att informanten medvetet väljer att konsumera hos 

varumärket, trots att det kan förekomma avvikelser. Detta är i linje med vad både Oliver, 

(1999, s. 35) och Harris och Goode, (2004, s. 146) anser vara förekommande i steget 

medveten lojalitet. Lojalitetsprogrammet verkar ha påverkat informanten till att bli mer 

lojal i den benämningen att informanten både är nöjd med varumärket men även 

lojalitetsprogrammet och därav valt att stanna. Vår uppfattning är att detta val präglas av 

mer än ekonomiska aspekter till varumärket – vilket skulle tyda på en emotionell 

hängivenhet (Amine, 1998, s. 309-310).  

Informant J: Man, 25 år, ICA (tre år) 
Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informanten visar tecken på att medlemskapet har en möjlighetserkännande effekt. Det vill 

säga att han formar behov efter vad medlemskapet erbjuder. Behovet av konsumtion skapas 

istället för att konsumenten är medveten innan konsumtionssteget om vad som behövs 

(Solomon et al, 2010, s. 279; Bruner & Pomazal, 1988, s. 44). Informanten menar att 

medlemskapet har haft denna effekt då det upplevs att ICA erbjuder saker de vet är bra för 

informanten. Detta möjlighetserkännande förklaras som något positivt. Informanten menar 

att det har gjort att han testat varor som annars inte hade prövats. 

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Det som initialt lockade informanten till medlemskapet och ICA var geografisk närhet samt 

ekonomiska skäl som skulle utvinnas ur medlemskapet. Detta kan till en början liknas med 

någon form av byteskostnad. Jones et al.(2000, s. 261) förklarar att ekonomiska aspekter 

som kvar håller någon till ett varumärke bör ses som byteskostnader. Däremot bör det 
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påpekas att informanten nämner de ekonomiska förklarningarna som anledningen till varför 

medlemskapet ingicks, inte som en kvarhållande faktor till varumärket ICA. Istället 

förklaras de emotionella band som skapats under tiden av medlemskapet som det som 

håller informanten kvar. Vår tolkning av detta är att det ekonomiska ändamålet som 

informanten ansåg vara viktigt blev en del till en ökad nöjdhet mot ICA som varumärke. 

Vad som skapar nöjdhet är individuellt, däremot bör individen få ut åtminstone vad som 

initialt var förväntat (Westbrook & Oliver, 1991, s. 85). Informanten fick ut vad den 

förväntade sig av medlemskapet, vilket förklaras ha skapat en nöjdhet. Som Nam et al. 

(2011, s. 1022) förklarar bör nöjdheten vara grunden till att konsumenten söker vidare 

erfarenhet hos varumärket. Därmed kan de ekonomiska aspekterna ha varit anledningen till 

varför informanten fortsatte att förhålla sig till ICA och kunde skapa relationen som 

upplevs idag. 

Hängivenhet 
Det som informanten J nämner som centralt i hans medlemskap är utbytet av värderingar. 

Informanten förklarar utbytet som att ICA ger medlemmar bättre priser och medlemmarna 

ger ICA sina värderingar, vilka de anammar. Detta blir vad informanten kallar 

medlemskapets ”win-win situation”. Då informanten upplever att han och ICA delar 

värderingar ser vi en form av SDT- skapande. En individ som upplever att nöjdheten 

övergår till en djupare hängivelse och börjar medvetet skapa liknelser mellan varumärket 

och egen personlighet genom en förknippningsprocess påvisar kriterier för SDT (Lin et al, 

2009, s. 318). Denna förknippningsprocess bör dock ses i olika mängder. Denna studie kan 

endast avgöra att informanten upplever och påvisar tendenser som styrker att medlemskapet 

har en SDT-inverkan hos informanten, inte till vilken grad. Även om informanten förklarar 

många fördelar med sin relation tyder större delar på att han har en emotionell vilja att 

bibehålla relationen till varumärket. Där de emotionella aspekterna är det som upprätthåller 

relationen föreligger det någon form av emotionell hängivenhet (Amine, 1998, s. 309-310). 

Då en konsument påvisar en strävan att kvarhålla relationen och någon form av 

identifiering tyder det på faktisk hängivenhet (Oliver, 1999, s. 35; Harris & Goode, 2004, s. 

146). Detta styrks av att informanten inte går till andra varumärken då detta ses som ett 

svek mot ICA. Informanten uttrycker sig på så vis att det går att urskilja att han har 

påverkats till att få en starkare hängivenhet på grund av medlemskapet. 

Informant K: Man, 23 år, Willy’s (ett år) 
Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informant K visar sig starkt påverkad av olika typer av problemerkännande, vilket verkar 

vara mer centralt i hans konsumtion än medlemskapet. Problemerkännande innehåller både 

möjlighetserkännande som skapas av varumärket och behovserkännande som skapas av 

individens egen insikt av ett behov att konsumera (Bruner & Pomazal, 1988, s. 44). 

Informanten förklarar vidare att han upplever sig bli påverkad av erbjudande som 

framkommer i butiker samtidigt som informanten menar att han endast konsumerar när han 

själv bestämmer att det behövs. Vidare uttrycker informanten starka negativa känslor som 

associeras med butiken, både i för- och efterkonsumtionsstadie. Informanten förklarar 

Willy’s kontaktförsök till honom upplevs som negativa. Redan här kan vi utläsa att det inte 

föreligger SDT. Vore så fallet skulle inte några starka negativa associationer göras till 

varumärket (Lin et al, 2009, s. 318). 
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Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Informant K förklarar vidare att en viktig aspekt som påverkats av medlemskapet är att de 

ekonomiska priserna har lockat honom till varumärket, vilket har lett till att informanten nu 

hittar i Willy’s butiken. De ekonomiska aspekterna har gjort att informanten har valt att 

återkomma till Willy’s och på så vis byggt upp ett vanebeteende. När en kund upplever att 

den tid som har spenderats hos ett varumärke har byggt upp någon form av bekvämlighet i 

relationen, där ett byte av varumärkesaktör skulle innebära en ansträngning finns tendenser 

av byteskostnader i form av tidsaspekter (Jones et al., 2002, s. 443). Vi tror att detta kan 

vara en stark anledning till varför informanten inte går till något annat varumärke då 

informanten uttrycker starka negativa saker med Willy’s men ändå återkommer för att 

konsumera. Vi upplever det värt att påpeka att trots att informanten upplever att detta 

endast har skapat en bekvämlighet kopplad till en butik, inte till varumärket, anser vi det ha 

skapat byteskostnaden till fördel av Willy’s som varumärke. 

Hängivenhet 
Informanten visar en motsatt stolthet till medlemskapet på så vis att han utrycker sig att 

”aldrig skulle identifiera sig som en Willy’s plus kund ”. Medlemskapet anses inte ha någon 

form av emotionell anknytning. Vidare förklarar informanten att synen på medlemskapet 

och informantens förhållande till varumärket Willy’s endast kretsar kring egen vinning. 

Inställningen som informanten har mot Willy’s förklaras som vinst inriktad, med inga 

emotionella aspekter. En kalkulativ hängivenhet är den attityd som hålls för att detta ger 

individen mest fördelar (Amine, 1998, s. 309-310). Informanten berättar även att han anser 

Willy’s vara det bästa tillgängliga alternativet efter utvärderat andra alternativ, något vi 

anar ha uppstått på en kognitiv uppbyggnads process. Då attityden uppstår genom en 

grundläggande uppfattning och senare känslor om hur individen ska förhålla sig och agera 

har attityden byggts upp kognitivt (Solomon, 2010, s. 278). Detta visar sig i att 

medlemskapet har ökat informantens erfarenhet med varumärket. Känslan som skapats 

förklaras dock som mer åt det egenvinnande inställningen. Där attityden är till för att 

maximera belöningar har det en utilitaristisk funktion (Katz, 1960, s. 170). Attityden är 

således att Willy’s upplevs som det bästa alternativet, trots att informanten upplever tydliga 

felaktigheter med varumärket. Vidare upplever vi att informanten väljer att skilja mellan 

butik och varumärke. Detta ses i att informanten inte kan tänka sig gå till en annan Willy’s 

butik samt att han ser sig ”lojal” till en ICA butik, däremot inte alls till varumärket ICA. 

Informant L: Man, 52 år, ICA (fem år) 
Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informanten berättar att han upplever en stark påverkning av medlemskapet i hur 

konsumtionssteget ser ut. ICA har en form av möjlighetserkännande effekt på informanten. 

Om behovet inte är skapats innan ett erbjudande visas klassas det som ett 

möjlighetserkännande (Solomon et al, 2010, s. 279; Bruner & Pomazal, 1988, s. 44). 

Informanten menar att medlemskapet har gjort att han letar erbjudande på plats. 

Informanten menar även att medlemskapet har en blockerande effekt på hans uppfattning 

av kontaktförsök från andra varumärken. Vi tolkar detta som att medlemskapet har en 

hindrande effekt av andra varumärkesaktörer att skapa ett möjlighetserkännande, vilket 

informanten annars är känslig för. Den blockerande effekten av andra varumärkesaktörer 

gör att medlemskapet får en kvarhållande effekt. Detta kan även ses en antydan till tröghet 
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bör föreligga. Detta är i enlighet med det Bolton et al. (2000, s. 105) menar, att erfarenhet 

av andra varumärkesaktörer förhindras. 

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Informanten förklarar att medlemskapet har skapat en viss nöjdhet då han anser att 

kostnadsaspekter är en stor del av konsumtionen. Däremot vid djupare förklaring beskriver 

informanten att denna nöjdhet är i perspektivet till om han skulle handla hos en annan 

varumärkesaktör. Vi ser det därmed inte vara i linje med det Harris-Kojetin och Stone 

(2007, s. 45) förklarar som uppkomsten av nöjdhet. Trots att de förkarar nöjdhet som 

subjektivt bör det härstamma från en förväntan. Informanten menar att inte använda 

medlemskapet är ”ett slöseri om man inte kan utnyttja”. Det positiva förklaras vara i att 

andra aktörer istället uppfattas som dyra. Om en individ upplever att ett byte skulle 

upplevas kostsamt och därför förhåller sig till en aktör kan det bero på finansiella 

byteskostnader (Jones et al., 2000, s. 261). Dessa tecken uppvisas och informanten utrycker 

en upplevd byteskostnad, även om det även associeras med viss nöjdhet. 

Hängivenhet 
Informanten utrycker att han gärna håller sig till ICA på grund av sitt medlemskap. Detta 

förklaras vidare att det är de ekonomiska aspekterna bakom medlemskapet som gör att 

informanten är hängiven. En inställning kan vara befintlig så länge det medför fördelar, 

vilket är tecken på en kalkulativ hängivenhet (Amine, 1998, s. 309-310). Detta förstärks 

med att informanten menar att han skulle kunna vara medlem hos Coop om det skulle 

förbättra hans ekonomiska vinning. Attityden att ICA ses som det bästa alternativet kan 

tolkas som att inställning har en utilitaristisk funktion. Detta då varumärket ses som det 

bästa så länge det finns något att tjäna på inställningen (Katz, 1960, s. 170). Informanten 

förklarar att detta är något som framkommit genom att han har lärt sig att sluta kolla efter 

bättre erbjudanden på andra platser. Som nämnt i ABC-teroin kan ett lojalitetsprogram 

skapa en form av beteendelärande, vilket kan liknas med en övertalande process. Detta kan 

visas i att informanten inte tar in budskap från andra varumärken (Krugman, 1965, s. 352). 

Lojalitetsprogrammet har därmed påverkat informantens inställning till att bli mot det tröga 

hållet. 

Informant M: Man, 55 år, ICA (14 år) 
Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informant M förklarar att hans konsumtion påverkats av medlemskapet under 

förkonsumtionssteget, detta i form av rabatter och diverse tips i butiken. Vi ser detta vara i 

linje med det Bruner och Pomazal (1988, s. 44) ser som möjlighetserkännande.  

Informanten upplever däremot att kontaktförsök från varumärket upplevs negativt och inte 

bidrar till varken uppsökande av varumärket eller ökad konsumtion. Att delar av 

varumärket förknippas med något negativt visar på att det inte föreligger någon SDT (Lin et 

al, 2009, s. 318).  

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Informanten menar att utöver den förenklingen som upplevs med medlemskapets 

tilläggstjänster är det viktigt att medlemskapet ger andra förmåner. Dessa förmåner 

förklaras ha skapat en anledning att återkomma till ICA då det påverkar tidskostnaden att 

konsumera. Tilläggstjänster som gör att informanten har svårt att byta varumärkesaktör kan 
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ses som en form av byteskostnad enligt Burnham et al. (2003, s. 119). Hindret att ta sig till 

konkurrerande varumärken skulle bli mer kostsamt av ekonomiska skäl innebär en upplevd 

finansiell byteskostnad (Jones et al., 2000, s. 261). Informanten påvisar antydningar att 

medlemskapet ska ha skapat båda dessa byteskostnader. Detta då informanten förklarar att 

konsumtion, utan dessa tilläggstjänster, upplevs som ”bökigt”. Att medlemskapet håller 

informanten till ICA i aspekter som är utöver nöjdhet förtydligas av att informanten säger 

att han upplever andra potentiella varumärkesaktörer ses vara minst lika bra som ICA. Vi 

uppfattar det som den potentiellt upplevda nöjdheten som informanten skulle uppleva hos 

andra varumärkesaktörer ställs i proportion till de kvarhållande byteskostnaderna. Vidare 

menar informanten att utöver ovan nämnda faktorer finns en form av ”vanemakt” som gör 

att han håller sig till ICA. 

Hängivenhet 
Informanten förklarar att han upplever att ICA är det bästa alternativet bland varumärkena 

då det förenklar vardagen. Om en inställning skapas för att ge struktur är funktionen bakom 

attityden en kunskapsfunktion (Katz, 1960, s. 175). Attityden ger därmed en ordning för 

informanten. Informanten slipper att utvärdera varumärken utan kan istället hålla sig till ett 

varumärke. Medlemskapet förenklar därmed valet av varumärke för informanten. 

Uppkomsten av denna attityd härstammar troligtvis från en hedonistiskt skapande. Om 

individen skapat sin tro om varumärket först efter att beslutet att stanna kvar har gjorts 

påvisar det en hedoniskuppbyggnad av attityden (Hirschman & Holbrook, 1982, s. 92). 

Hängivenheten till ICA kan däremot ses både som kalkulativ och emotionell. Det som visar 

på att hängivenheten skulle vara kalkulativ är att informanten menar att det är viktigt att 

han får fördelar av medlemskapet. Samtidigt utrycks även en vilja att stanna kvar hos 

varumärket och upprätthålla den befintliga relationen på grund av att det förenklar valet av 

varumärke. Dock kan denna förenkling av val ses som de fördelar som förknippas med en 

kalkulativ hängivenhet, vilket åter tyder på att informantens hängivenhet är kalkulativ. 

Detta förstärks av att han inte anser sig vara kapabel till att ha några känslor till ICA då det 

endast är en matvarubutik. 

Informant N: Kvinna, 49 år, ICA (15 år) 
Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informanten förklarar att hon upplever sig påverkad av varumärkets försök att locka till 

konsumtion via medlemskapstidningar, något som kan förklaras med att medlemskapet 

påverkar ett möjlighetserkännande. Behovet skapas istället för att det innan skulle existera 

ett etablerat behov (Bruner & Pomazal, 1988, s. 44). Informanten menar däremot att det ger 

en form av nöje att endast läsa dessa tidningar, ett nöje som uppstår i förkonsumtionssteget. 

Informanten menar däremot att självaste konsumtionstillfällena har försämrats med tiden 

och i takt med att varumärket införde ett medlemskap. Informanten förklarar att hon 

upplever att ICA har försökt ersätta servicen som var förut med medlemskapet, vilket gör 

att konsumtionsstegen har försämrats. Det enda positiva som beskrivs i konsumtionssteget 

är att medlemskapet har tilläggstjänster som påskyndar självaste konsumtionen. 

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Informanten menar att hon ständigt har haft någon form av relation till ICA och anser sig 

vara uppväxt med varumärket. Denna syn förklaras ännu ha en inverkan på informantens 

nuvarande syn. Om individer upplever svårigheter att lämna ett varumärke på grund av att 
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individen har under en längre tid byggt upp en relation kan det bero på en tidskostnad 

(Jones et al., 2002, s. 443). Däremot ser vi att denna kostnad inte har uppkommit på grund 

av medlemskapet. Informanten menar att medlemskapet istället har lagt fokus på 

ekonomiska aspekter istället för emotionella. Byte av varumärke skulle innebära en 

ekonomisk kostnad (Jones et al., 2000, s. 261). Svårigheten är att uttala sig om informanten 

förhåller sig till ICA på grund av den upplevda tids- eller finansiella kostnaden. 

Informanten förklarar däremot att sin relation till ICA präglas mindre av nöjdhet och mer 

av ekonomiskt fokus sedan medlemskapet införskaffades. Vi menar att blandningen mellan 

aspekterna från medlemskapet, de ekonomiska, har en inverkan på informantens inställning 

till varumärket. 

Hängivenhet 
Vid flera tillfällen förklaras den nuvarande synen på ICA i perspektiv till hur den en gång 

varit. Informanten visar ett väldigt stort emotionellt fokus på ICA som varumärke. I 

samband med att informanten förklarar att medlemskapet har negativt påverkat relationen 

till varumärket visas dock en vilja att hålla sig kvar. När relationen bibehålls på grund av en 

högre vilja än endast en vinning tyder det på en emotionell hängivenhet (Amine, 1998, s. 

309-310). Det informanten däremot förklarar är att detta har bytts ut mot ett fokus på det 

ekonomiska. En kalkulativ hängivenhet är då relationen endast byggs på att det existerar en 

vinning (Amine, 1998, s. 309-310). Vad vi ser är att medlemskapet har skiftat fokus från 

det emotionella till det mer kalkulativa. Vi vill däremot inte säga att relationen enbart 

behålls på grund av egen vinning – men medlemskapet har däremot haft en påverkan åt det 

hållet. Sedan är det svårt att utläsa hur informantens inställning har uppkommit och vilken 

funktionen attityden har för informanten. Därav kan vi inte uttala oss om hur attityden 

skapats. Vad vi däremot upplever viktigt att påpeka är att informanten antyder, vid flera 

tillfällen, att medlemskapet har haft en mer negativ inverkan än positiv. 

Informant O: Man, 32 år, ICA (tre år) 
Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
De förändringar som skett i informantens konsumtionsprocess beror på att informanten 

upplever att medlemskapet ger en form av möjlighetserkännande. Detta innebär att 

medlemskapet påverkar på vis att det skapar ett behov att konsumera (Bruner & Pomazal, 

1988, s. 44) Detta kommer från både förkonsumtionssteget på grund av 

medlemskapstidningar samt i konsumtionssteget i form av stimuli i butiken. Medlemskapet 

gör att informanten köper mer när han befinner sig i konsumtionssteget. Däremot förklarar 

informanten att detta gör att han konsumerar färre antal gånger. Även om medlemskapet 

har gjort att han konsumerar mer återkommer han färre antal gånger till varumärket. 

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Informanten menar att medlemskapets syfte är att göra konsumtionen hos varumärket 

billigare. Vidare förklarar informanten att fördelarna med ICAs medlemskap är att 

konsumtionen blir billigare, däremot har det inte påverkat informantens nöjdhet med 

varumärket. Vi menar att detta skulle kunna förklaras med Harris och Goodes (2004, s. 

146) definition av nöjdhet. De menar att nöjdheten uppnås när det existerar en förväntan 

som varumärket lyckas uppnå. Det vi menar är att det kan antydas att informanten inte 

upplever att medlemskapet har lyckats uppnå sitt syfte tillräckligt för att skapa denna 

känsla. Medlemskapet har däremot gjort att de förknippningar som informanten gör med 
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varumärket ICA är att det upplevs billigare än vad det annars varit, dock utan att påverka 

anseendet om ICA i förhållande till andra varumärkesaktörer. Upplevda ekonomiska 

fördelar kan göra byte av varumärke svårt för individer på grund av ekonomiska 

byteskostnader (Jones et al., 2000, s. 261). Däremot anser informanten inte att 

medlemskapet har gjort ICA till det bästa alternativet eller att medlemskapets förmåner 

kommer hålla kvar honom till ICA om han får möjlighet att gå till någon annan 

varumärkesaktör. Informanten förklarar att varumärket Willy’s uppfattas som det bättre 

alternativet gällande förmåga att skapa nöjdhet. Medlemskapet har därmed inte heller 

lyckats skapa en kostnadsbarriär då informanten inte upplever att bytet skulle försvåras på 

grund av de ekonomiska aspekterna. Det som förklarar att informanten fortsätter att 

konsumera hos ICA är geografiska anledningar. 

Hängivenhet 
Informanten menar att ett medlemskap kan ha en stor betydelse för personer, dock inte 

varumärket ICA. Informanten menar att där medlemmar får dra ett lass och samtidigt känna 

sig trygg kan en stark hängivenhet skapas. Informanten förklarar att ICA inte handlar om 

att bidra utan att få. Detta gör att en avsaknad av vad vi tolkar som värdeutryckande 

funktion av attityden. En värdeuttryckande funktion kan vara att inställningen hålls för att 

det säger något om medlemmen (Solomon, 2010, s. 276) Det är avsaknaden av detta i 

medlemskapet som gör att informanten inte upplever en förknippning till ICA. 

Inställningen att ICA är det bästa tillgängliga alternativet kan ses som att informanten har är 

istället utilitaristisk. Fokus handlar om att maximera belöningar (Katz, 1960, s. 170). I detta 

fall har informanten redan bestämt sig att lämna ICA som varumärke så fort de geografiska 

begränsningarna har försvunnit. Detta strider mot Jacoby och Kyners (1973, s. 2) femte 

kriterium om att alternativ ska vara tillgängliga. Medlemskapet har inte skapat en lojal 

inställning till varumärket. Faktum är att vi inte upplever att det har påverkat informantens 

attityd alls, endast ett fåtal beteenden under konsumtionsprocessen. Medlemskapet har vare 

sig gjort informanten lojal eller trög. 

Informant P: Kvinna, 29 år, ICA (12 år) 
Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informanten använder tidningen Buffé som inspirationskälla, dock selektivt. Det kan ses 

som en form av Behovserkännande. Om konsumenten är medveten om vad som behövs 

innan konsumtionsprocessen anses konsumenten ha ett behovserkännande (Bruner & 

Pomazal, 1988, s. 44). Informanten förklarar att hon vet vad som efterfrågas av tidningen. 

Tidningen anser inte påverka konsumtionen, utan ses mer som ett verktyg att kontrollera 

det redan planerade inköpsbehovet. De impulsköp som uppstår i butiken förknippas inte 

med medlemskapet. Effekten av lojalitetsprogrammet märks till största del vid valet av 

butik i förkonsumtionssteget. Valet sker delvis på grund av att ICA upplevs billigare än 

konkurrerande butikskedjor. Väl i konsumtionssteget, ses inte medlemskapet ha en 

inverkan. Detta förtydligas med att informanten menar att hon brukar glömma att ens 

använda sitt ICA-kort. 

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Informanten menar att hon är dålig på att använda medlemskapets fördelar, samtidigt som 

hon menar att medlemskapet ändå har skapat en uppfattning att ICA är billigare. Detta 

uppfattar vi som att medlemskapet har skapat en tolkning av att ICA bör vara billigare på 
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grund av medlemskapet trots att det inte används. Medlemskapet påverkar informantens 

syns på varumärke trots sin frånvaro i konsumtionssteget. Detta förtydligas med att 

informanten anser sig gilla de ekonomiska aspekterna av programmet även om hon 

glömmer att använda dem.  Informanten förklarar att hon förväntade sig mer av de 

ekonomiska aspekterna. Då förväntningar inte uppfylls förekommer inget nöje (Wilson et 

al., 2008, s. 80) De ekonomiska aspekterna med lojalitetsprogrammet har därmed inte ökat 

informantens nöjdhet med varumärket. Informanten menar även att lojalitetsprogrammet 

skapar en viss trygghetskänsla då hon hittar i butikerna, vilket skapar en ”familjär känsla”. 

Att veta vart allt står i varumärkets olika butiker gör att informanten väljer ICA framför 

konkurrerande varumärken. Detta tyder på en form av tidskostnad. Då ett byte av 

varumärke anses förknippat med en förlängd tidmässig uppstartskostnad präglas relationen 

av byteskostnader (Jones et al., 2002, s. 443).   

Hängivenhet 
Medlemskapet gör att informanten anser sig tillhöra ICA. Informanten upplever att 

medlemskapet har skapat en ”Vi-känsla” till ICA. Dock bör det nämnas att personen 

fortfarande handlar hos andra aktörer. Vi ser att detta strider mot Jacoby & Kyners (1973, 

s.2) andra kriterium. Det vill säga att lojalitetens attityd måste följas upp av ett beteende. 

Informanten anser sig vara ”lojal” mot ICA däremot har hon ett beteende som inte 

överensstämmer med attityden. Istället ser vi tendenser att denna attityd används mer för att 

den säger något om informanten. Om inställning används för att utrycka något kan det ses 

som en värdeuttryckande funktion av attityden (Katz, 1960, s. 173). 

Informant Q: Kvinna, 30 år, Willy’s (två år) 
Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informanten berättar att hon inte upplevde ett behov av medlemskapet innan personal 

hjälpte informanten att teckna medlemskapet. Uppkomsten bakom medlemskapet skapades 

av varumärket. När individen själv inte upplever behovet utan det framtas av ett varumärke 

sker det via ett möjlighetserkännande (Solomon et al, 2010, s. 279; Bruner & Pomazal, 

1988, s. 44). Informanten förklarar att medlemskapet har en inverkan på henne i 

förkonsumtionssteget via erbjudande hos varumärket. Däremot förklaras somliga aspekt i 

förkonsumtionssteget som störande. Medlemskapet har därmed en viss negativ effekt innan 

konsumtionen sker. Vidare förklarar informanten att väl under konsumtionssteget påverkar 

medlemskapet ett ökat behov för särskilda produkter som blir billigare. Medlemskapet har 

därmed en inverkan av möjlighetserkännande under konsumtionssteget. 

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
Informanten förklarar att de ekonomiska fördelar som hon får av medlemskapet är bra. 

Informanten menar att de ökar en nöjdhet och har en positiv inverkan på hur hon ser 

Willy’s som varumärke. Vidare förklarar informanten att associationen med konsumtionen 

hos varumärket mer får en sparandefokus istället för att ses som en kostnad. Detta kan på 

ett sätt ses som att det skapar en ekonomisk byteskostnad, då det skulle bli dyrare att gå till 

konkurrenter. Däremot menar informanten att detta endast har en liten inverkan på hennes 

val av varumärkesaktör. Informanten förklarar att anledningen till varför hon går till 

Willy’s istället för andra är att de har lyckats skapat högst nöjdhet inom ett geografisk 

acceptabelt område. Senare förklarar informanten att om en mer ”likasinnad” aktör skulle 

uppkomma hade hon inte tvekat på att byta varumärkesaktör. De ekonomiska aspekterna 



 

 
107 

med medlemskapet har därför inte lyckats skapa en tillräckligt stark kvarhållande effekt. 

Som Jones et al. (2000, s. 261) förklarar ska en byteskostnad göra ett byte av aktör svårt för 

konsumenten då det har en kvarhållande effekt. För informanten förklaras de ekonomiska 

aspekterna endast har bitvis öka dess nöjdhet, däremot har det inte gjort att informanten 

skulle hålla sig kvar till varumärket. 

Hängivenhet 
Som ovan nämnt anses Willy’s vara det bästa varumärket som är tillgängligt. Funktionen 

bakom denna inställning till varumärket är att det ger informanten mest fördelar. När 

attityden hålls av anledningen att det ger individen positiva aspekter kan funktionen ses 

som utilitaristisk (Katz, 1960, s. 170). Något som framkommer tydligt under intervjun är att 

informanten inte upplever att medlemskapet har skapat någon form av anamning av 

personlighet eller emotionella aspekter. Informanten förklarar att det existerar en skillnad i 

hennes värderar och Willy’s värderingar. Detta visar på att det inte föreligger någon form 

av förknippning till varumärket. För att kunna utläsa SDT bör det visas att kunden 

accepterar varumärkets åsikter (Lin et al, 2009, s. 318). De förklarar vidare att detta bör ske 

genom en hög nöjdhet. Vi upplever att inget av detta passar in på informant Q. Informanten 

förklarar att inställningen till Willy’s har framkommit efter att kunden skaffat erfarenhet 

bakom varumärket och därefter en känsla till hur informanten vill fortsätta agera. I 

informantens fall har tron och utvärderingen gjort att hon har bestämt sig att fortsätta 

konsumera hos Willy’s tills en annan aktör som delar informantens värderingar bättre 

uppkommer. Processen där ett antagande går från en tro till en känslomässig koppling för 

att sedan övergå till ett beslut om agerande kallas för en kognitiv uppbyggnad (Solomon, 

2010, s. 278). Det intressanta i uppbyggnaden av attityden är att de ekonomiska aspekterna 

inte varit tillräckligt viktiga för informanten att ses som en byteskostnad utan ses endast ha 

ökat nöjdheten. Informanten bör däremot inte ses som lojal. Informanten ger inte 

antydningar att det som ökar nöjdheten med lojalitetsprogrammet inte påverkar dennes 

attityd. Vi ser inte hur attityden till Willy’s har förändrats mer än att skapa en mindre 

nöjdhet hos varumärket under konsumtionstillfället, då somliga saker blir billigare. Däremot 

nämner informanten att vissa aspekter även blivit sämre. Den överliggande attityden till 

Willy’s har påverkats av medlemskapet, dock inte till mer eller mindre hängiven. 

Informant R: Kvinna, 22 år, ICA (fyra år) 
Lojalitetsprogram/Konsumtionsprocessen 
Informant R förklarar att hon har begränsad erfarenhet av medlemskapet, dock upplever 

hon att det har påverkat konsumtionen på olika vis. I förkonsumtionssteget uppfattas 

medlemstidningen som ett bra sätt att hitta inspiration, vilket skapar en form av behov 

gällande vad som ska konsumeras. Vidare förklaras medlemskapet skapa behov på så vis att 

somliga varor anses bli billigare med medlemskapet. Vi ser detta vara i linje med det 

Bruner och Pomazal (1988, s. 44) kallar för möjlighetserkännande, vilket informanten 

förklarar som stor del av hennes syn på medlemskapet. 

Kundnöjdhet/Byteskostnader 
De ekonomiska aspekterna anses ha en kvarhållande aspekt på informanten. Då individer 

upplever det svårt att byta varumärke på grund av ekonomiska aspekter ses det som 

finansiella byteskostnader, vilket kan påvisa en form av tröghet enligt Blut et al. (2007, s. 

727). Vad informanten däremot säger är att detta endast blivit möjligt i samband med en 
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grundläggande nöjdhetskänsla. Informanten förklarar att ICA har ständigt lyckats uppnå en 

adekvat nivå. Genom att åtminstone ge vad som förväntas uppnås nöjdhet (Westbrook & 

Oliver, 1991, s. 85). Detta förtydligas med att även om andra varumärkesaktörer erbjuder 

mer fördelaktiga erbjudanden än vad medlemskapet uppnår hos ICA, behöver inte det 

avgöra att informanten skulle gå till de andra aktörerna. Varumärkesaktörer som inte anses 

uppnå en grundläggande nöjdhet gällande upplevelsen i konsumtionstillfället anses inte vara 

aktuella. Informanten menar att hon inte söker sig till billigare ställen som uppfattas ha en 

”sunkig” känsla. Däremot menar informanten att de ekonomiska aspekterna som 

medlemskapet till ICA ger håller henne från att byta till aktören Coop. Detta hade annars 

varit relevant om det inte vore för de ekonomiska aspekterna med medlemskapet hos ICA. 

Vi ser därmed att medlemskapet har lyckats skapa en ekonomisk barriär. När ekonomiska 

anledningar skapar ett försvårande av bytet kan det klassas som en byteskostnad (Jones et 

al., 2000, s. 261). Detta brukar även leda till att en påvisad tröghet (Blut et al., 2007, s. 

727).    

Hängivenhet 
ICA upplevs som det bästa alternativet så länge de ekonomiska aspekterna är mer 

fördelaktiga än vad som erbjuds hos Coop. Att anse ett varumärke som bättre än ett annat 

innebär en högre form av belöning, vilket tyder på en utilitaristisk funktion av attityden 

(Katz, 1960, s. 170). Informanten förklarar att det existerar en medvetenhet att inställningen 

att ICA är bättre än Coop är på grund av den ekonomiska belöningen är högre. Vi upplever 

även att det verkar finnas antydningar på att när den ekonomiska belöningen är högre att 

uppleva Coop som ett bättre varumärke kommer informanten att byta varumärkesaktör. 

Informanten menar att hon har knutit en viss relation till ICA. Däremot förklarar hon att 

detta beror på den ekonomiska bonus hon får av sitt medlemskap. Detta tyder på att även 

om inställningen har en stark utilitaristisk funktion anses ändå belöningen betyda något. Vi 

menar därmed att hängivenheten är kalkulativ. När vinningen försvinner kommer även 

hängivenheten att försvinna (Amine, 1998, s. 309-310). Uppkomsten av attityden anser vi 

bör ha skett via en kognitiv utvärdering då informanten förklarar att hon kollat upp 

innebörden av fördelar med att föredra ett varumärke framför ett annat. Innebörden av 

kognitiv uppbyggnad är att attityden har skapats efter en utvärderingsprocess (Solomon et 

al., 2010, s. 277). Slutligen upplever vi starka antydningar till att informant R har blivit 

påverkad till att anamma en låg hängivenhet av lojalitetsprogrammet. 
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