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Sammanfattning 
 

På en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit viktigare för företag att aktivt 

arbeta med att värna om kundrelationer. Ett vanligt sätt att arbeta med att värna om 

befintliga kunder och locka nya är genom lojalitetsprogram. Dessa ämnar uppmuntra till 

återkommande köp genom att erbjuda kunder olika typer av förmåner för att de är 

kunder hos företaget. Inom cafébranschen används dessa i olika utsträckning då vissa 

cafékedjor använder dessa och andra inte gör det. Idag ställer konsumenter höga krav på 

att företag ska arbeta med hållbarhetsfrågor. Därmed är det viktigt för företag som 

arbetar med detta att kommunicera ut det på lämpligt sätt. En specifik form av arbete 

med detta är Cause-Related Marketing, CRM. CRM innebär att företag skänker pengar 

till icke-vinstdrivande organisationer eller välgörande ändamål när kunder handlar av 

företag. Eftersom lojalitetsprogram används för att värna om kunder och ansvarsfullt 

företagande är viktigt för kunder fann vi det intressant att undersöka en sammansättning 

av dessa, något som inte identifierats forskning kring. 

     

Studiens syfte är att undersöka hur mycket värde kunder upplever med CRM som 

belöning i ett lojalitetprogram inom cafébranschen och hur mycket CRM som belöning 

påverkar kunders intentioner att gå med i ett sådant lojalitetsprogram. För att undersöka 

detta genomfördes en kvantitativ studie hos Barista i Umeå. Barista är en cafékedja som 

starkt genomsyras av ansvarsfullt företagande och har kombinerat CRM med 

lojalitetsprogram via sitt Stammiskort.  

 

Studiens resultat visar att respondenterna upplever ganska mycket värde med CRM som 

belöning i ett lojalitetsprogram i cafébranschen samt att respondenterna är mer positivt 

inställda till lojalitetsprogram som har CRM som belöning än de som inte har det. Inga 

skillnader mellan det upplevda värdet identifierades mellan män och kvinnor eller bland 

olika åldersgrupper. Vidare identifierades inga skillnader angående det upplevda värdet 

med CRM som belöning mellan de som har Stammiskortet och de som inte har det. Det 

påvisas att det upplevda värdet med CRM som belöning påverkar cafékunders intention 

att gå med i lojalitetsprogram. Det kan även konstateras att CRM som belöning 

påverkar cafékunders intention att gå med i ett sådant lojalitetsprogram ganska mycket. 

De slutsatser som dras utifrån detta är att CRM som belöning i lojalitetsprogram både 

ger upphov till värde för cafékunder och även påverkar deras intention att gå med i 

sådana lojalitetsprogram i cafébranschen. Således bidrar studien till insikt kring kunders 

upplevelse av CRM som belöning och till att fylla forskningsgapet. 
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1. Introduktion  
I detta inledande kapitel presenteras en introduktion till studien och de 

forskningsområden studien grundar sig i. Efter detta följer problembakgrunden och en 

presentation av det fallföretag som studien genomförts vid. Vidare belyses det 

forskningsgap som ligger till grund för uppsatt problemformulering och syfte. Därefter 

redogörs för de avgränsningar som gjorts följt av studiens praktiska och teoretiska 

bidrag. Avslutningsvis presenteras centrala begrepp för studien.  

1.1 Inledning    
På den svenska marknaden har konkurrensen ökat de senaste åren. Småföretagare 

upplever att konkurrensen både från inhemska konkurrenter och från utländska företag 

har ökat (Tillväxtverket, 2015). Den ökade konkurrensen innebär att konsumenter ställs 

inför ökade valmöjligheter, vilket i sin tur leder till nya utmaningar för företag att 

differentiera sig och hålla sig konkurrenskraftiga. Eftersom ökade valmöjligheter kan 

resultera i att kunder vänder sig till konkurrerande företag kan det leda till utmaningar 

att behålla befintliga kunder. Med ökad konkurrens på marknader kan det även bli 

svårare för företag att erhålla nya kunder (Grönroos, 2008, s. 39). Kostnaden för företag 

att erhålla nya kunder är dessutom högre än att behålla befintliga kunder (Dowling & 

Uncles, 1997, s. 72; Nunes & Drèze, 2006, s. 124). Denna utveckling på marknaden 

innebär att det är viktigt för företag att värna om att behålla existerande kunder 

(Grönroos, 2008, s. 39). Omfattande forskning har genomförts kring hur företag kan 

arbeta med att utveckla långsiktiga kundrelationer, vilket resulterat i att 

relationsperspektivet växt fram. Relationsperspektivet innebär att relationer och 

interaktioner mellan parter utgör marknadsföringens grund (Grönroos, 2008, s. 37-38; 

Gummesson, 2002, s. 334). Det är fördelaktigt för företag att tillämpa 

relationsmarknadsföring oavsett om mötet mellan kund och företag är tillfälligt eller 

kontinuerligt, då detta kan öka kunders villighet att stanna hos företaget (Grönroos, 

2008, s. 37-39). Eftersom det är viktigt för företag att behålla befintliga kunder och 

locka till återkommande köp eftersträvas kundlojalitet och olika metoder används av 

företag för att erhålla lojala kunder. Kundlojalitet innebär att en kund känner sig 

tillgiven en viss produkt eller tjänst och avser att vara konsekvent genom att i framtiden 

handla ett specifikt varumärke (Oliver, 1999, s. 34).  

 

Ett vanligt förekommande marknadsföringsverktyg för att bygga relationer till kunder är 

lojalitetsprogram, vilket fått ökad uppmärksamhet av företag och beskrivs som ett 

medlemsbaserat marknadsföringsprogram (Ha & Stoel, 2014, s. 495). Lojalitetsprogram 

har även för många företag blivit en nyckelaktivitet inom marknadsföring (Meyer-

Waarden, 2008, s. 87). Tidigare forskning har påvisat att kunders köpbeteende påverkas 

av lojalitetsprogram (Meyer-Waarden, 2008, s 102). Kunder som är medlemmar i dessa 

har påvisats köpa betydligt mer hos företag än de som inte är medlemmar (Meyer-

Waarden, 2008, s. 102). Lojalitetsprogram ämnar bland annat att få kunder mer 

relationsbenägna genom att belöna dem när de handlar och att förändra deras attityder 

till och beteenden gentemot företag (Ha & Stoel, 2014, s. 495). Det finns flertalet 

fördelar med lojalitetsprogram; kunder handlar mer frekvent hos företag, kunder handlar 

fler produkter hos företag, företag erhåller kunddata och kunder uppmuntras stanna kvar 

hos företag (Nunes & Dréze, 2006, s. 125-126). Lojalitetsprogram kan vara uppbyggda 

på olika sätt för att uppmuntra till återkommande köp genom att exempelvis erbjuda 

ekonomiska rabatter eller rikta specifika erbjudanden till kunder (Berman, 2006, s. 124-

127). Eftersom flertalet företag använder sig av lojalitetsprogram och uppbyggnaden av 

dessa kan variera behöver företags lojalitetsprogram “sticka ut från mängden” för att 
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erhålla kunders uppmärksamhet. Det värde kunder upplever från lojalitetsprogram kan 

vara drivande för deras framtida köpbeteende, men det finns en risk att konkurrenter 

kopierar dessa belöningar (Evanschitzky, 2011, s. 634). Utformningen av 

lojalitetsprogram är avgörande för deras effektivitet och ett unikt utformat 

lojalitetsprogram kan resultera i att konsumenter väljer ett företag framför ett annat 

(Meyer-Waarden, 2008, s. 107). Ett välutformat lojalitetsprogram kan resultera i att 

nöjdare kunder förblir kunder under längre tid (Nunes & Drèze, 2006, s. 131). De 

belöningar kunder erbjuds i lojalitetsprogram är centrala för att skapa värde för 

kunderna (Dowling & Uncles, 1997, s. 75-76). Eftersom utformningen av 

lojalitetsprogram är avgörande för effektiviteten är det viktigt att företag förstår vilka 

belöningar kunder värdesätter (Jang & Mattila, 2005, s. 406). Företag bör utforma 

lojalitetsprogram som inte enbart fokuserar på belöningar av funktionell art trots att 

kunder värdesätter denna typ av belöning då dessa inte nödvändigtvis är lönsamma 

(Evanschitzky et al., 2011, s. 634; Ha & Stoel, 2014, s. 509). Vidare rekommenderas att 

företag även erbjuder kunder känslomässiga förmåner för att skapa långsiktiga 

relationer med kunder (Evanschitzky et al., 2011, s. 634; Mattila, 2001, s. 78-79). 

Marknadsförare bör ständigt arbeta med att erbjuda lojalitetsprogram som är värdefulla 

för deras kunder (Ha & Stoel, 2014, s. 495). Dock kan välfungerade lojalitetsprogram 

imiteras av konkurrenter och resultera i ökade marknadsföringskostnader (Meyer-

Waarden, 2008, s. 89). Att vissa lojalitetsprogram inte fungerar effektivt kan även bero 

på att konsumenter väljer att vara medlemmar i flera lojalitetsprogram, som erbjuder 

liknande belöningar (Berman, 2006, s. 124).  

 

Lojalitetsprogram är som ovan belysts ett marknadsföringsverktyg som flertalet 

företag använder i förhoppning att öka sin lönsamhet och hålla sig konkurrenskraftiga. 

Något som även blivit mer framträdande för att erhålla långsiktiga konkurrensfördelar 

är arbete med ansvarsfullt företagande (Blom, 2014, s. 6-7). Ansvarsfullt företagande är 

ett begrepp som speglar Corporate Social Responsibility, CSR (Blom, 2014, s. 3). 

Inkluderat i ansvarsfullt företagande är aktiviteter som respekterar miljö, mänskliga 

rättigheter, jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor (Blom, 2014, s. 6-7).  Det 

CSR handlar om är företags aktiviteter som utförs för att bidra till ett bättre samhälle, 

med de egna resurserna (Kotler & Lee, 2005, s. 3; Bhattacharya et al., 2009, s. 260). 

Intressenter förväntar sig idag att företag tar någon form av CSR-ansvar och ställer allt 

högre krav på detta (He & Li, 2010, s. 683). CSR kan ha flera positiva effekter för 

företag då kunder är överlag mer positivt inställda till företag som tar socialt ansvar (He 

& Li, 2010, s. 676). Således kan detta resultera i att kunder upplever att nyttan och 

värdet med företagets erbjudanden ökar (He & Li, 2010, s. 676). Ytterligare en möjlig 

effekt av företags CSR-arbete är att varumärket kan påverkas positivt (Marin et al., 

2009, s. 74). Ett positivt stärkt varumärke kan resultera i att kunder identifierar sig med 

det i högre grad vilket kan leda till mer lojala kunder (Marin et al., 2009, s. 74). 

 

Ett sätt att kommunicera ut en specifik sorts CSR-arbete är med hjälp av 

marknadsföringsverktyget Cause-Related Marketing, CRM (Brønn & Vrioni, 2001, s. 

207). CRM innebär att företag arbetar tillsammans med icke-vinstdrivande 

organisationer eller stödjer ett specifikt ändamål (Brønn & Vrioni, 2001, s. 208; 

Varadarajan & Menon, 1988, s. 60). När kunder handlar hos ett företag donerar 

företaget pengar till ett välgörande ändamål (Vanhamme et al., 2012, s. 259). På detta 

sätt får kunderna dels nytta av den produkt de handlar och belöning i form av att ge 

pengar till en god sak. Genom denna form av marknadsföringsarbete hoppas företag 

kunna stärka företagets rykte och öka kundlojalitet (Brønn & Vrioni, 2001, s. 207). För 
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att stärka ett varumärke bör företag försäkra sig om att valet av välgörande ändamål 

stämmer överens dels med företagets image och dels med det företagets kunder 

värdesätter (Vanhamme et al., 2012, s. 269). Olika faktorer kan påverka konsumenters 

attityder till CRM och det har påvisats att konsumenter med en positiv inställning till 

CRM tenderar att värdera produkter eller varumärken kopplade till CRM högre än 

konsumenter med en mindre positiv inställning till CRM (Galan Ladero et al., 2013, s. 

265-266). CRM har visats vara ett effektivt marknadsföringsverktyg, men det kan även 

vara riskfyllt och leda till skepticism om det inte implementeras korrekt (Elving, 2013, 

s. 288). Utifrån ovanstående diskussion kan konstateras att både lojalitetsprogram och 

CRM utgör marknadsföringsverktyg som används av företag i förhoppning att öka 

kundlojalitet och således sin konkurrenskraft.    

1.2 Problembakgrund 
Med en hårdnande konkurrens inom cafébranschen möter caféer ökade krav att behålla 

och attrahera nya kunder. Cafékedjor öppnar i hög takt caféer runtom i landet och ökar 

den lokala konkurrensen (Espressohouse, 2015; Svenska Dagbladet, 2013). Men 

konkurrensen på markanden beror inte endast på inhemska kedjors utbredning utan även 

på att utländska kaffe- och cafékedjor i större utsträckning börjat etablera sig på den 

svenska marknaden (Svenska Dagbladet, 2013). Under 2014 ökade den sammanlagda 

omsättningen bland Sveriges caféer och konditorier med 8 % från föregående år och 

sedan 2009 har omsättningen i branschen ökat med i genomsnitt 7,8 % per år 

(Statistiska Centralbyrån; 2015, 2014, 2013, 2011a, 2011b). Omsättningsökningarna 

visar att cafébranschen står sig relativt starkt under konjunkturförändringar. 

Cafébranschen är således en stabilt växande bransch, vilket lockar nya aktörer att 

etablera sig på marknaden. 

 

Bland konsumenter på den svenska marknaden har det under senare år skett en ökning 

av etisk och miljövänlig konsumtion (Blom, 2014, s. 9; Fairtrade Sverige, 2015). Vi har 

identifierat att caféer skiljer ut sig i linje med denna ökade etiska och miljövänliga 

konsumtion. Specialiserade caféer såsom Fairtrade och ekologiska caféer har vuxit 

fram, och som vi uppfattat det blivit allt vanligare. Denna ökning av caféer som 

tillhandahåller ekologiska och Fairtrade-produkter skulle kunna innebära att sådana 

produkter inte längre utgör en lika stor konkurrensfördel. Såsom företag i flertalet 

branscher har vissa caféer och cafékedjor börjat använda olika former av 

lojalitetsprogram för att uppmuntra till återkommande köp och stärka sin 

konkurrenskraft. I den svenska cafébranschen verkar det finnas olika åsikter gällande 

användningen av dessa och vissa caféer och cafékedjor använder lojalitetsprogram 

medan andra inte gör det. Varianter av lojalitetsprogram som används inom 

cafébranschen på den svenska marknaden idag är stämpelkort och direkta ekonomiska 

belöningar i form av rabatter (Waynes coffee, 2015; Espressohouse, 2015; Condeco, 

2015; Barista, 2015a). 

 

Forskning som undersöker kunders upplevelse av lojalitetsprogram och dess belöningar 

har inte identifierats i cafébranschen, dock har studier genomförts inom 

restaurangbranschen i detta avseende. Eftersom restaurangbranschen och cafébranschen 

har liknande kärnerbjudanden skulle sådana studiers resultat kunna vara överförbara till 

cafébranschen. Jang & Mattila (2005) undersöker restaurangkunders preferenser för typ 

av belöning och tidpunkten när dessa erhålls. Deras resultat visar att kunder inom 

restaurangbranschen föredrar att erhålla belöningar direkt framför att samla ihop till 

dessa (Jang & Mattila, 2005, s. 405). Vidare föredrar kunder monetära belöningar 
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framför icke-monetära belöningar (Jang & Mattila, 2005, s. 405). Även Park et al. 

(2013, s. 238) genomförde en studie i restaurangbranschen, vars resultat också visar att 

lojalitet till restauranger kan öka om kunder erhåller monetära belöningar framför icke-

monetära. Belöningar av ekonomisk art är rimligtvis lättimiterade för konkurrenter 

varvid det kan vara fördelaktigt för företag att även erbjuda andra typer av 

kundförmåner. Ett café som via sina kundförmåner differentierat sitt lojalitetsprogram 

är Barista, genom att kunder både erhåller ekonomiska belöningar och samtidigt hjälper 

andra människor. Denna studie genomförs hos Barista i Umeå som använder sig av ett 

lojalitetsprogram med CRM som belöning.  

1.3 Fallföretag 
Barista Fair Trade Coffee är en svensk cafékedja med en uttalad värdegrund. Barista 

grundades 2006 och idag består verksamheten av 19 caféer runtom i Sverige, från Umeå 

i norr till Malmö i söder (Almér, 2015). Barista grundades av Björn Almér, Maria 

Andersson och Nina Forsberg och är en etisk cafékedja som erbjuder Fairtrade-märkt 

kaffe av hög kvalitet (Almér, 2015). Grundaren Björn Almér var aktiv inom FN innan 

uppstarten av Barista och ett samarbete med detta förbund var således naturligt och 

viktigt för honom (Almér, 2015). Enligt Almér (2015) har kaffedrickande på caféer 

blivit mycket vanligt idag, så vanligt att han benämner caféer som ”det tredje 

vardagsrummet”. En av grundstenarna i Baristas verksamhet är att de endast serverar 

Fairtrade-märkt kaffe och te samt har ett sortiment med övervägande ekologiska 

produkter (Barista, 2015b). I största möjliga mån strävar Barista efter att erbjuda sina 

kunder ekologiska varor (Almér, 2015).  

 

Som en del av sitt hållbarhetsarbete har Barista utvecklat ett lojalitetsprogram med en 

utformning som tar etiska aspekter i beaktning (Almér, 2015). Lojalitetsprogrammet 

innebär att kunder laddar ett kort, det så kallade ”Stammiskortet”, med en summa 

pengar som sedan används som betalning (Almér, 2015). Stammiskortet kan kopplas till 

kunders körkort för att förenkla för kunderna samt för att minska tillverkningen av 

fysiska kort (E. Jacobsson, personlig kommunikation, 24 mars, 2015). Vid varje tillfälle 

kortet används för betalning belönas kunden med en förbestämd ekonomisk rabatt 

samtidigt som Barista skänker pengar till FN-förbundets program som förser barn i 

Etiopien med skolluncher (Almér, 2015). För varje köp, oavsett storlek, skänker Barista 

pengar som motsvarar en skollunch till FN-förbundets skolmatsprogram (Barista, 

2015a). Pengarna som Barista skänker till FN-förbundet utgör en del av företagets vinst, 

ett avkall som ämnar uppmuntra till återkommande köp (Almér, 2015). Stammiskortets 

belöningssystem kombinerar därmed direkta ekonomiska belöningar med icke-monetära 

belöningar och det som belönas är inte storleken på köpet, utan återkommande besök. 

När kunder använder Stammiskortet kan de på kvittot se hur många skolluncher de 

bidragit med totalt (E. Jacobsson, personlig kommunikation, 24 mars, 2015). 

Stammiskortet kan skaffas i samtliga av Baristas caféer och inga personuppgifter om 

kunder samlas in (E. Jacobsson, personlig kommunikation, 24 mars, 2015).  

1.4 Forskningsgap  
Det har gjorts omfattande forskning kring lojalitetsprogram och de fördelar de kan 

medföra för kunder och företag. Dock efterfrågas mer forskning kring kunders 

uppfattningar av belöningar. Meyer-Waarden (2008, s. 107) efterlyser mer forskning 

som undersöker olika typer av belöningar i lojalitetsprogram eftersom dessa påverkar 

hur kunder uppfattar värdet av lojalitetsprogram. Vidare efterfrågar Jang & Mattila 

(2005, s. 407) mer forskning kring kunders syn på belöningar i lojalitetsprogram för 
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olika typer av restauranger. Även Park et al. (2013, s. 240) efterlyser forskning kring 

fler typer av belöningar, exempelvis de som är direkt eller indirekt kopplade till den 

egna verksamheten, i restaurangbranschen. I vår mening kan caféer klassificeras som en 

specialiserad restaurang, och CRM kan klassificeras som en belöning som är indirekt 

kopplad till företags egen verksamhet. Vidare har vi inte identifierat forskning kring 

lojalitetsprogram med belöningar kopplade till CRM och därmed anser vi detta relevant 

att studera. Eftersom belöningar är en central del i lojalitetsprogram som påverkar 

kunders upplevda värde med programmen finner vi det relevant att undersöka detta. Om 

kunder upplever mycket värde med ett lojalitetsprogram skulle sannolikheten att de går 

med i detta kunna öka.  

1.5 Problemformulering 
Den problemformulering som ligger till grund för studien är:  

 

Påverkar Cause-Related Marketing som belöning kunders intention att gå med i 

lojalitetsprogram i cafébranschen? 

1.6 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur mycket värde kunder upplever med CRM som 

belöning i ett lojalitetprogram inom cafébranschen och hur mycket CRM som belöning 

påverkar kunders intentioner att gå med i ett sådant lojalitetsprogram. 

1.7 Avgränsningar 
Denna studie genomförs inom cafébranschen på den svenska marknaden. Vidare utgör 

denna studie en fallstudie kring ett specifikt företags lojalitetsprogram i Umeå. Dessa 

avgränsningar begränsar studiens generaliserbarhet jämfört med om fler 

lojalitetsprogram i cafébranschen studerats. Vidare är studiens resultat inte överförbart 

till lojalitetsprogram i andra branscher eftersom kunders upplevelser av dessa påverkas 

av produkter och tjänsters natur. 

 

Då studien undersöker om CRM som belöning har påverkan på kunders intentioner att 

gå med i lojalitetsprogram i cafébranschen undersöks därmed inte faktiskt beteende att 

gå med. Det faktum att studien har en begränsad tidsram resulterade i att denna 

avgränsning bedömdes nödvändig. Vidare undersöks inte huruvida CRM som belöning 

kan påverka kunders köpbeteende eller om det kan påverka kunders lojalitet till 

företaget. Således kommer inga slutsatser dras kring huruvida kunder kan anses lojala 

eller inte. Vi vill även poängtera att vi inte ämnar skapa djupare förståelse kring vilka 

värden kunder upplever med belöningen utan endast beskriva hur mycket värde kunder 

upplever med CRM. 

 

Vi är medvetna om att det finns olika anledningar till varför konsumenter besöker 

caféer, exempelvis är det en social företeelse eller arbetsrelaterad. Eftersom 

anledningarna till att kunder besöker ett visst café är olika finns det många faktorer som 

påverkar valet av café. Vidare påverkas intentionen att gå med i ett lojalitetsprogram 

hos ett visst café av faktorer förknippade med tjänsteerbjudandet. Dock ämnar vi inte 

undersöka vad som i övrigt påverkar intentionen utan endast hur mycket CRM som 

belöning påverkar intentionen att gå med.  
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1.8 Teoretiskt bidrag 
Lojalitetsprogram och CRM är två marknadsföringsverktyg som används av företag i 

olika branscher i förhoppning att öka kundlojalitet. Omfattande forskning kring dessa 

marknadsföringsverktyg har genomförts och kritik har riktats mot verktygens faktiska 

effektivitet. Studier kring lojalitetsprograms utformningar och olika typer av belöningar 

har genomförts i olika branscher. Inom restaurangbranschen har viss forskning gjorts 

kring kunders preferenser för belöningar i lojalitetsprogram men mer forskning kring 

detta i olika restaurangmiljöer efterfrågas. Eftersom vi menar att caféer är en form av 

specialiserade restauranger bidrar vi till forskning med kunskap kring kunders 

upplevelse av CRM som en specifik form av icke-monetär belöning.  

 

Vidare har vi inte identifierat forskning som undersöker de två 

marknadsföringsverktygen i kombination med varandra. Därmed bidrar denna studie 

med insikt i huruvida kunder upplever värde med CRM som belöning i ett 

lojalitetsprogram. Studien bidrar även till forskningen med insikt kring huruvida CRM 

som belöning kan påverka kunders intentioner att gå med i ett sådant lojalitetsprogram. 

1.9 Praktiskt bidrag 
Genom att undersöka hur mycket värde CRM som belöning kan skapa för kunder i ett 

lojalitetsprogram i cafébranschen och hur mycket CRM som belöning kan påverka 

kunders intentioner att gå med i ett sådant lojalitetsprogram, utgör studien underlag för 

företag som ämnar attrahera kunder genom lojalitetsprogram. Som tidigare nämnts har 

konsumenters medvetenhet kring etisk konsumtion ökat och kunder i allmänhet är 

positivt inställda till företag som tar socialt ansvar. Därmed kan studien bidra med 

kunskap kring det värde cafékunder upplever med CRM. 

 

Det praktiska bidrag studien ger till Barista är att de får insikt i kundernas syn på deras 

lojalitetsprogram, i huvudsak gällande CRM som belöning. Eftersom vi inte funnit 

tidigare forskning kring CRM som belöning i lojalitetsprogram kan denna studie bidra 

med underlag för företag som avser att utveckla sina lojalitetsprogram med hjälp av 

CRM. 

1.10 Begreppsförklaringar 
För att tydliggöra för studien centrala begrepp följer nedan definitioner av dessa.  

 

Attityd: En persons underliggande benägenhet att bedöma ett objekt i positiv eller 

negativ bemärkelse (Ajzen & Fishbein, 2010, s. 76).  
 

Cause-Related Marketing (CRM): CRM är ett markandsföringsverktyg företag 

använder för att kommunicera en specifik sorts CSR-arbete (Brønn & Vrioni, 2001, s. 

207). CRM innebär att företag arbetar tillsammans med icke-vinstdrivande 

organisationer eller stödjer ett specifikt välgörande ändamål (Brønn & Vrioni, 2001, s. 

208; Varadarajan & Menon, 1988, s. 60).  
 

Corporate Social Responsibility (CSR): CSR innebär att företag med egna resurser utför 

aktiviteter för att bidra till ett bättre samhälle (Kotler & Lee, 2005, s. 3; Bhattacharya et 

al., 2009, s. 260). 
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Intention: Speglar hur väl en person är redo att utföra en viss handling och 

sannolikheten att personen kommer att utföra denna handling (Ajzen & Fishbein, 2010, 

s. 39).   
 

Lojalitetsprogram: Ett medlemsbaserat marknadsföringsprogram företag använder sig 

av för att uppmuntra till återkommande köp genom att belöna kunder när de handlar (Ha 

& Stoel, 2014, s. 495).  

  



 

9 
 

  



 

10 
 

2. Teoretisk metod  
I detta kapitel redogörs för studiens ämnesval och den förförståelse uppsatsförfattarna 

har kring dessa områden. Vidare presenteras studiens vetenskapliga utgångspunkter 

och angreppssätt samt studiens perspektiv. Avslutningsvis redogörs för den 

litteratursökning och källkritik som gjorts vid val av teorier. 

2.1 Ämnesval 
Studiens ämnesval grundar sig dels i ett intresse för relationsmarknadsföring och dels i 

ett intresse för hållbarhetsfrågor i företagsvärlden. Vi studerar sista terminen på 

Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management vid Umeå 

universitet. Intresset för relationsmarknadsföring väcktes under utbildningen som har ett 

genomgående fokus på företags arbete med långsiktiga relationer med intressenter. 

Vidare finner vi ämnesområdet intressant eftersom vi båda är medlemmar i flertalet 

lojalitetprogram inom olika branscher, men upplever att alla inte fungerar effektivt. 

Dock använder många företag lojalitetsprogram som en relationsbyggande aktivitet 

varvid vi finner det intressant att undersöka hur lojalitetsprogram upplevs utifrån ett 

kundperspektiv. En av oss har arbetat inom cafébranschen och noterat att det finns 

flertalet återkommande kunder som kan upplevas som lojala. Till skillnad från dessa 

kunder efterfrågar vi själva i stor utsträckning variation vid val av café. Som tidigare 

nämnts har vi identifierat en spridning i företags användning av lojalitetsprogram inom 

cafébranschen. Med detta som bakgrund fann vi det intressant att närmare studera 

lojalitetsprogram i denna bransch. 

 

Det andra området som ligger till grund för valet av ämne för denna studie är bådas 

intresse för hållbarhetsfrågor i företagsvärlden, något som växte ytterligare vid en kurs i 

etisk marknadsföring. Detta intresse ledde oss fram till marknadsföringsverktyget CRM 

och vi fann det intressant att undersöka hur kunder upplever att företag samarbetar och 

skänker pengar till icke-vinstdrivande organisationer eller välgörande ändamål.   

2.2 Förförståelse 
Enligt Bryman & Bell (2013, s. 52) kan forskares personliga värderingar inverka på 

forskningsprocessen. Johansson Lindfors (1993, s. 25-26) menar att forskares egna 

erfarenheter såsom exempelvis arbetslivserfarenhet och utbildning kan påverka synen 

på ett problem och studien som helhet. Forskare bör därför reflektera över hur 

personliga värderingar kan påverka deras uppfattningar och de bör sträva efter 

objektivitet även om detta är svårt att uppnå (Bryman & Bell, 2013, s. 55). Således vill 

vi klargöra att våra erfarenheter och personliga värderingar kan ha påverkat studiens 

utförande och analysen av dess resultat. Vi har dock strävat efter att förhålla oss så 

objektivt som möjligt i vår forskningsprocess. För att redogöra för de erfarenheter, 

kunskaper och värderingar vi har gällande ämnesvalet följer nedan en genomgång av 

vår teoretiska och praktiska förförståelse.  

2.2.1 Teoretisk förförståelse 

Den teoretiska förförståelsen speglar kunskap kring ämnesvalet som erhållits under vår 

utbildning. Vi har under utbildningen fått förståelse för hur företag kan värna om 

relationer med sina kunder och hur de kan marknadsföra CSR-arbete. Kurser som 

Consumer Behaviour, International Consumer Behaviour och Marketing Ethics har alla 

bidragit till den kunskap vi har rörande konsumentbeteende och hållbarhet, vilket haft 

inverkan på förförståelsen. Vidare kom vi under utbildningen i kontakt med forskning 

som menar att företag aktivt bör arbeta med dessa frågor för att hålla sig 



 

11 
 

konkurrenskraftiga. Vi har också tagit del av forskning som ifrågasätter kunders vilja att 

ha relationer med företag och andra som belyser skepticism mot företags CSR-arbete. 

Därmed anser vi oss ha insikt och förståelse för att CRM och lojalitetsprogram inte 

nödvändigtvis upplevs positivt eller negativt av kunder.   

2.2.2 Praktisk förförståelse 

Den praktiska förförståelsen utgörs av erfarenheter som erhållits under flera år då vi 

arbetat inom olika branscher. Vi började båda sommarjobba vid 15-års ålder och vidare 

arbetade båda en period innan universitetsstudierna påbörjades. Utifrån denna 

arbetslivserfarenhet har vi erhållit praktisk erfarenhet och insikt i hur organisationer 

fungerar. Vidare har praktiskt förförståelse kring studiens ämnesområden erhållits 

genom arbeten där vi kommit i kontakt med CSR-arbete och hantering av 

kundrelationer i serviceyrken. En av oss har stor erfarenhet av cafébranschen då denne 

arbetat flera år i denna bransch. Under denna tid noterades att vissa cafébesökare var 

frekventa kunder hos caféer utan lojalitetsprogram. Förutom denna förförståelse har vi 

båda erfarenhet av cafébranschen i egenskap av kunder. Vidare har en av 

uppsatsförfattarna gjort praktik med fokus på CSR-arbete inom banksektorn, vilken 

resulterade i insikt kring hur organisationer kan arbeta med hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhet är ett ämne som för denna uppsatsförfattare varit ett intresse under lång tid. 

Den andra författarens intresse för hållbarhetsfrågor har under de senaste åren ökat som 

ett resultat av studier inom detta område och i takt med ökat hållbarhetsfokus i 

samhället. Trots att vi båda har en övervägande positiv inställning till hållbarhetsarbete 

har vi i denna studie använt oss av forskning som belyser både positiva och negativa 

aspekter av CRM. Vi har båda erfarenhet av lojalitetsprogram eftersom vi är 

medlemmar i flertalet lojalitetsprogram med olika uppbyggnad, inom olika branscher. 

Vår inställning till lojalitetsprogram är i allmänhet tudelad. Utifrån ett kundperspektiv 

upplever vi att lojalitetsprogram inte alltid fungerar, men vi har från vår utbildning 

erhållit förståelse för varför dessa används. 

2.3 Vetenskapliga utgångspunkter  
Det är fördelaktigt att forskare är medvetna om vilka antaganden de har om världen och 

hur den fungerar, då dessa antaganden påverkar studier och genomförandet av dem 

(Saunders et al., 2012, s. 129). Det är även viktigt att forskare är medvetna om att den 

egna kunskapsuppfattningen kan inverka på studier (Saunders et al., 2012, s. 128-129). 

Vidare presenterar Saunders et al. (2012, s. 129) två aspekter kring forskningsfilosofi: 

ontologi och epistemologi. 

2.3.1 Ontologi 

Den ontologiska utgångpunkten speglar den syn människan har på verkligheten och 

huruvida sociala aktörer påverkar sociala företeelser eller ej (Bryman & Bell, 2013, s. 

41). En forskares ontologiska utgångspunkt speglar vissa antaganden denne gjort om 

hur verkligheten ser ut och fungerar (Saunders et al., 2012, s. 130). I fråga om ontologi 

görs en uppdelning mellan två synsätt: objektivism och subjektivism (Saunders et al., 

2012, s. 131). Människor med en objektivistisk syn utgår från att sociala företeelser sker 

oberoende av sociala aktörer (Saunders et al., 2012, s. 131).  Bryman & Bell (2013, s. 

42) menar att sociala företeelser är fakta som sociala aktörer inte har möjlighet att 

påverka. Det andra synsättet, subjektivism, utgår från att verkligheten inte är oberoende 

av sociala aktörer utan att den skapas och formas av dessa (Saunders et al., 2012, s. 

132). Subjektivism kan kopplas samman med social konstruktionism som kännetecknas 

av tron om att verkligheten skapas i sociala sammanhang och med denna syn på världen 

strävar forskare efter att förstå vad som ligger bakom sådana subjektiva verkligheter 
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(Saunders et al., 2012, s. 132). Bryman & Bell (2013, s. 43) benämner denna ståndpunkt 

som konstruktionism och menar att sociala företeelser hela tiden ändras som ett resultat 

av sociala aktörers samverkan. Studiens syfte är att undersöka hur mycket värde kunder 

upplever med CRM som belöning i lojalitetsprogram och hur mycket CRM som 

belöning påverkar intentionen att gå med i ett lojalitetsprogram och vi ser 

lojalitetsprogram som en social företeelse. Denna företeelse menar vi att kunder som 

sociala aktörer, inte kan påverka i direkt bemärkelse. Trots att företag anpassar sina 

lojalitetsprogram efter kunders preferenser, anser vi att programmen som sociala 

företeelser inte ständigt förändras. Vi hävdar därmed att lojalitetsprogram inte 

kontinuerligt ändras i samverkan med kunder. Detta innebär att vårt ontologiska synsätt 

i studien är objektivism. 

2.3.2. Epistemologi 

Epistemologi är läran om kunskap och hur människor uppfattar vad kunskap är, varifrån 

den kommer, hur giltig den är och om det är möjligt att uppnå kunskap (Åsberg, 2001, 

s. 25). Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 37) finns två huvudsakliga epistemologiska 

inriktningar; positivism och hermeneutik. Enligt den förstnämnda kunskapssynen kan 

kunskap endast bekräftas via sinnen och har således ett strikt observeringskrav och 

innehåller därmed ingen tolkningsaspekt (Bryman & Bell, 2013, s. 36-37). En 

positivistisk kunskapssyn innebär att vetenskap ska vara objektiv och förklarande 

(Bryman & Bell, 2013, s. 36-37). Med det positivistiska synsättet studerar forskare 

situationer och företeelser utifrån dess delar och försöker avbilda och förklara dessa var 

för sig, medan hermeneutiken utgår från ett holistiskt perspektiv (Johansson Lindfors, 

1993, s. 45-46). Detta perspektiv lägger vikt vid att förstå och tolka företeelser i dess 

sammanhang och forskares värderingar anses inte kunna skiljas från studien (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 45- 46). Vidare menar Bryman & Bell (2013, s. 38) att hermeneutiken 

syftar till att skapa förståelse för mänskligt beteende och tolkar mänskliga handlingar 

medan positivismen lägger fokus på att förklara mänskligt beteende och de olika 

faktorer som påverkar det. Vi anser att vi med denna studie har en positivistisk 

kunskapssyn då vi ämnar förklara hur mycket värde kunder upplever med CRM som 

belöning i ett lojalitetsprogram och hur mycket CRM som belöning påverkar kunders 

intentioner att gå med i ett sådant program. Eftersom vi undersöker en specifik del av ett 

lojalitetsprogram snarare än att förklara kunders holistiska syn anser vi oss utgå från en 

positivistisk kunskapssyn. Vidare är vår avsikt att förklara och beskriva kunders syn på 

CRM som belöning, inte att genom tolkning skapa djupare förståelse. Denna studie har 

därmed ett objektivistiskt synsätt och en positivistisk kunskapssyn. 

2.4 Vetenskapligt angreppssätt  
Bryman & Bell (2013, s. 31) belyser två angreppssätt som på olika sätt beskriver 

relationen mellan teori och forskning, som kan antas för att studera ett 

forskningsområdes företeelser; deduktion och induktion. Studier med ett deduktivt 

angreppssätt har en grundläggande utgångspunkt i teorier och testar uppsatta 

frågeställningar empiriskt (Bryman & Bell, 2013, s. 31; Holme & Solvang, 1997, s. 51). 

Genom att på detta sätt testa teorier kan forskare undersöka huruvida det finns empiriskt 

stöd för dessa, vilket kan stärka eller försvaga teoriernas trovärdighet, och bygga vidare 

på dem (Holme & Solvang, 1997, s. 51). Det andra angreppssättet, induktion, utgår från 

empiri för att skapa teorier (Bryman & Bell, 2013, s. 34). Holme & Solvang (1997, s. 

51) menar att induktion är ett upptäckandets väg av teoriutveckling. Eftersom vi i denna 

studie inte ämnar skapa nya teorier utifrån empiri anser vi att studien inte har ett 

induktivt angreppssätt. Dock belyser Bryman & Bell (2013, s. 35) att det kan vara svårt 
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att enbart följa det ena angreppssättet fullt ut eftersom de inte är helt skiljbara från 

varandra. Vi utgår ifrån att i teori identifiera vad som kan påverka kunders inställning 

till lojalitetsprogram och CRM, vilket vi grundar studien i. Då vi ämnar utgå från teorier 

kring lojalitetsprogram och CRM för att empiriskt testa dessa i cafébranschen anser vi 

att denna studie har ett angreppssätt av övervägande deduktiv natur.   

2.5 Forskningsstrategi   
Enligt Bryman & Bell (2013, s. 50) finns två forskningsstrategier som forskare kan 

använda sig av i en studie och som skiljer sig åt i fråga om teorins betydelse, 

kunskapssyn och världssyn. Den kvantitativa strategin kännetecknas av kvantifiering av 

data och är ofta förenligt med en positivistisk kunskapssyn, objektivistisk världssyn och 

ett deduktivt angreppssätt (Bryman & Bell, 2013, s. 49). Den kvalitativa strategin ämnar 

ofta generera teorier och har ett tolkande sätt vid insamling av data (Bryman & Bell, 

2013, s. 49-50). Den kvalitativa strategin utgår vanligtvis från en tolkande kunskapssyn 

och en konstruktionistisk världssyn (Bryman & Bell, 2013, s. 49-50). Holme & Solvang 

(1997, s. 78) menar vidare att den kvantitativa metoden som kännetecknas av begränsad 

information från många undersökningsobjekt ämnar beskriva och förklara ett fenomen 

under strukturerade förhållanden. Den kvalitativa metoden kännetecknas av att forskare 

ämnar förstå ett fenomen, utifrån omfattande information som erhålls från ett litet antal 

undersökningsobjekt, under ostrukturerade förhållanden (Holme & Solvang, 1997, s. 

78). I denna studie ämnar vi inte tolka och erhålla djup förståelse för kunders 

inställningar till lojalitetprogram med CRM varvid vi anser en kvantitativ 

forskningsstrategi vara bäst lämpad för denna studie. Enligt Bryman & Bell (2013, s. 

49) är ett objektivistiskt synsätt, en positivistisk kunskapssyn samt deduktivt 

angreppssätt vanligt sammanhängande i samhällsvetenskaplig forskning. Eftersom 

studien utgår från dessa styrks vidare att en kvantitativ forskningsstrategi är lämpad för 

studien.  

2.6 Studiens perspektiv 
För att lojalitetsprogram effektivt ska kunna uppmuntra till återkommande köp 

förutsätts förståelse kring kunders uppfattningar av lojalitetsprogram i specifika 

branscher. Det är viktigt att lojalitetsprograms beståndsdelar är anpassande efter 

kundernas preferenser då dessa påverkar det värde kunder upplever med programmen 

(Dowling & Uncles, 1997, s. 72-76). Således är det viktigt för företag att veta vad deras 

kunders värdesätter för att kunna utforma effektiva lojalitetsprogram. Denna studie 

utgår från ett kundperspektiv eftersom det som undersöks är CRM som belöning i ett 

lojalitetsprogram i cafébranschen samt dess påverkan på intentioner att gå med i ett 

sådant program. Detta innebär att den teoretiska referensramen till stor del består av 

teorier som behandlar kunders upplevelser av och preferenser kring lojalitetsprogram 

och CRM.  

2.7 Litteratursökning   
I den inledande delen av studien gjordes en genomgång av forskning som genomförts 

inom de områden studien berör. Vetenskapliga artiklar som behandlar lojalitetsprogram 

och CRM studerades utförligt för att erhålla djupare förståelse kring 

forskningsområdena. En genomgång av studier som gjorts inom ett forskningsområde 

resulterar i att forskare erhåller kunskap om relevanta teorier och begrepp, vad som är 

känt samt vad som behövs mer forskning kring (Bryman & Bell, 2013, s. 111). De 

studier som genomförts inom vardera område är omfattande och därmed var det 

nödvändigt att med hjälp av ett strukturerat arbetssätt identifiera var det  efterfrågas 
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vidare forskning. Genom att i första hand studera sammanfattningen av vetenskapliga 

artiklar och därefter slutsatserna kunde vi successivt konstatera vilka områden som kan 

utforskas vidare. En systematisk avgränsning resulterade i att ett område som kan 

undersökas vidare identifieras varvid studiens syfte grundats i detta.  

 

De teorier som utgör den teoretiska referensramen har till stor del tagits del av via Umeå 

universitetsbiblioteks databas och via EBSCO Business Source Premier. I EBSCO 

Business Source Premier finns framträdande forskning inom företagsekonomi (Bryman 

& Bell, 2013, s. 123). Denna databas gav oss tillgång till internationella artiklar som 

genomförts över hela världen. De artiklar vi tagit del av från dessa databaser är 

övervägande fackgranskade. Vid litteratursökning framhåller Bryman & Bell (2013, s. 

125-127) vikten av att noga välja nyckelord och synonymer och att forskare vid 

litteratursökning kan ta hjälp av andra studiers nyckelord. Nyckelord vi använt oss av är 

bland annat: Loyalty program, hospitality industry loyalty, restaurant loyalty program, 

CRM, cause-related marketing, cause marketing, reward program, intention loyalty 

program och membership. 

Vidare har även litteratur som finns tillgänglig via Umeå universitetsbibliotek använts i 

studien. I den teoretiska och praktiska metoden har vi använt litteratur som är skriven av 

författare inom företagsekonomisk- och samhällsvetenskaplig metodik som exempelvis 

Bryman & Bell (2013) och Johansson Lindfors (1993). Genom att använda flera 

metodförfattare underbygger vi våra resonemang kring metodval och får förståelse för 

den inverkan dessa har på studien. För att erhålla djupare förståelse om cafébranschen 

och dess utveckling har även hemsidor använts i den inledande delen av arbetet, såsom 

exempelvis Svensk Handel, Tillväxtverket och Statistiska Centralbyrån. Information 

från dessa hemsidor bedömer vi som lämplig att använda i studien för att skapa 

förståelse för branschen. 

2.8 Källkritik 
Den litteratur och de vetenskapliga artiklarna som används i denna studie har vi förhållit 

oss kritiska till. Ett kritiskt förhållningssätt är enligt Bryman & Bell (2013, s. 111) 

viktigt och likaså att kunna tolka andra forskares arbete. Källkritik innebär att 

informationskällor granskas kritiskt för att avgöra om dessa är tillförlitliga (Thurén, 

2013, s. 4). För att undersöka detta finns principer forskare bör utgå ifrån (Thurén, 

2013, s. 7). Nedan följer en redogörelse över dessa källkritiska principer som vi haft i 

åtanke vid bedömningen av de vetenskapliga artiklarna och litteratur vi tagit del av.  

 

Principen om äkthet innebär att en källa ska bedömas om den är vad den hävdar sig vara 

eller utgör en förfalskning (Thurén, 2013, s. 17). Den information vi använt oss av har 

framtagits av forskare som är relevanta inom de forskningsområden vi studerar och 

många har citerats av andra forskare. Den teoretiska referensramen baseras på 

vetenskapliga artiklar som är fackgranskade vilket stärker trovärdigheten i dessa. Den 

artikel som inte är fackgranskad är Jang & Mattila’s (2005) An examination of 

restaurant loyalty programs: what kinds of rewards do customers prefer?. Denna anser 

vi relevant för studien eftersom få artiklar identifierats kring kunders preferenser för 

belöningar inom restaurangbranschen. Det faktum att denna studie genomförs i 

cafébranschen och då vi inte identifierat forskning kring denna bransch, anser vi studier 

inom restaurangbranschen vara lämpade. Vidare har vi i stor utsträckning gått tillbaka 

till studier som refereras till i de artiklar vi tagit del av för att minska risken att 

informationen förvrängs. Den källkritiska principen tendens speglar partiskhet och 

informationskällors eget intresse av att lyfta fram information utifrån ett visst perspektiv 
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(Thurén, 2013, s. 63). Att alltid utgå ifrån att källor till viss del är partiska och lyfter 

fram information på ett sätt som gynnar källan själv bör forskare komma ihåg (Thurén, 

2013, s. 63). Vidare rekommenderas att om möjligt undersöka källor med olika 

ståndpunkter för att jämföra dessa (Thurén, 2013, s. 63-64). Vi har valt att belysa 

forskning som behandlar CRM och lojalitetsprogram utifrån både positiva och negativa 

perspektiv. Genom att lyfta fram båda perspektiv kan en mer nyanserad bild av 

marknadsföringsverktygen erhållas. Vi är medvetna om att forskares egna åsikter kan ha 

influerat deras studier men vi anser oss inte kunna göra en bedömning av detta. 

 

En källa som refererar till en händelse nära i tiden anses mer pålitlig då risken för 

feltolkning på grund av att information glöms bort minskar, vilket benämns som 

principen om tidssamband (Thurén, 2013, s. 7, 31). Vidare är det fördelaktigt att 

använda källor som inkluderar nytillagd information (Thurén & Strachal, 2011, s. 14). 

Johansson Lindfors (1993, s. 89-90) menar att äldre forskning inte bör räknas bort då 

denna fortfarande kan vara aktuell. I vår studie har vi dels använt källor som är nya för 

att inte riskera att missa de senaste bidraget i forskningen, men även äldre forskning. De 

nyare vetenskapliga artiklarna har i flertalet fall refererat till äldre forskningsresultat 

varvid vi gått tillbaka till dessa för att minska risken för feltolkning av information. 

Oberoendeprincipen innebär att källor bör vara oberoende av varandra för att öka deras 

trovärdighet (Thurén, 2013, s. 8, 34). När två eller fler oberoende källor ger liknande 

information stärks trovärdigheten (Thurén, 2013, s. 36). Vidare bör forskare sträva efter 

att använda information ifrån primärkällor snarare än sekundärkällor, vilket innebär att 

ursprungskällan används (Thurén, 2013, s. 45). I den teoretiska referensramen visar 

flertalet av studierna som refereras till liknande resultat varvid dessa områden stärks.  

2.9 Teorival 
Denna studie utgår som tidigare nämnts från ett deduktivt angreppssätt vilket innebär att 

existerande teorier testas empiriskt. Forskares teorival måste utgöras av teorier som kan 

användas för att hjälpa till att besvara studiens problemformulering (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 87). De vetenskapliga artiklar som används utgår till stor del från ett 

kundperspektiv men även till viss del från ett företagsperspektiv. Eftersom studien har 

ett kundperspektiv har vetenskapliga artiklar som behandlar kunders upplevelser av och 

preferenser kring lojalitetsprogram och CRM behandlats. Företags användande av dessa 

marknadsföringsverktyg har även belysts för att erhålla förståelse och redogöra för 

varför de används. Vidare har teorier med utgångspunkt i beteendeforskning kring 

attityder och intentioner behandlats för att kunna förklara kunders upplevelse av CRM 

som belöning i ett lojalitetsprogram. Då vi inte identifierat forskning kring upplevelser 

av belöningar i cafébranschen har vi tagit del av forskning inom restaurangbranschen 

samt andra branscher. 

 

Vi uppmärksammade att många namn för lojalitetsprogram förekommer i forskning. För 

lojalitetsprogram förekommer benämningar som loyalty program, loyalty scheme, 

customer loyalty card, reward scheme och reward program. Angående definitionen av 

lojalitetsprogram är forskare inte eniga. Flera begrepp behandlas ofta synonymt men 

vissa forskare gör en distinktion mellan dem (Lacey, 2009, s. 393). Lojalitetsprogram är 

svårdefinierat eftersom det som innefattas i begreppet har förändrats på senare tid 

(Hoffmann, 2013, s. 53). Lojalitetsprogram har enligt Hoffmann (2013, s. 54) två 

grundläggande funktioner; att förse företag med kunddata och att fungera som ett 

marknadsföringsverktyg. Gómez et al. (2012, s. 493) gör en distinktion mellan 

belöningsprogram och lojalitetskort, de menar att belöningsprogram är tidsbegränsade 
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vilket lojalitetskort inte är. Lacey (2009, s. 393) menar att lojalitetsprogram med hjälp 

av kunddata specificerar erbjudanden till vissa kunder vilket belöningsprogram inte gör. 

Keh & Lee (2006, s. 127) gör ingen distinktion mellan begreppen lojalitetsprogram och 

belöningsprogram, eftersom programmen oavsett uppbyggnad används för att med hjälp 

av belöningar uppmuntra kunder till återkommande köp. Berman (2006, s. 124) gör 

heller ingen distinktion mellan dessa men riktar viss kritik mot det han menar är den 

enklaste formen av lojalitetsprogram som inte samlar in köphistorik från kunder och 

innebär att alla får samma belöningar. Denna studie genomförs hos ett fallföretag som 

erbjuder sina kunder att vara med i ett program som är svårklassificerat utifrån de 

definitioner som finns i tidigare forskning. Fallföretaget samlar varken in kunddata eller 

specialiserar sina förmåner, men programmet är inte heller tidbegränsat. Studien utgår 

ifrån det vi menar är den grundläggande tanken bakom konceptet: att med hjälp av 

någon form av belöning uppmuntra kunder till återkommande köp. Vi anser det således 

inte lämpligt att göra en distinktion vid val av teorier. Vidare menar vi att 

lojalitetsprogram oavsett uppbyggnad kan uppfattas av kunder som detsamma då 

programmen innebär att medlemmar erbjuds förmåner som icke-medlemmar inte 

erbjuds.  

 

Sammanfattningsvis består den teoretiska referensramen av tre delar: Attityder & 

intentioner, lojalitetsprogram och CRM.  

 

 

                                                                        
         Figur 1: Teoriområden 
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3. Teoretisk referensram 
I denna del redogörs för de forskningsområden och teorier som studien bygger på. Den 

teoretiska referensramen presenteras utifrån tre huvudsakliga områden; attityder och 

intentioner, lojalitetsprogram och CRM.  Avslutningsvis presenteras en modell som 

konstruerats för att illustrera potentiella samband mellan kunders upplevelse av CRM 

som belöning och intention.  

3.1 Attityder och intentioner  
Attityder är en persons underliggande benägenhet att bedöma ett objekt i positiv eller 

negativ bemärkelse (Ajzen & Fishbein, 2010, s. 76). Cafékunders attityder kan 

rimligtvis påverka deras upplevelse av CRM i lojalitetsprogram. Därmed är det relevant 

att undersöka vilka attityder som finns mot både lojalitetsprogram och CRM. Enligt 

Solomon et al. (2013, s. 305-310) kan attityder påverka beteenden men den attityd en 

person har mot något korrelerar inte alltid med personens beteende. Ajzen & Fishbein 

(2010) har utvecklat teorier som behandlar mänskligt beteende och hur väl det stämmer 

överens med deras attityder. Redan 1975 presenterade Ajzen & Fishbein (1975, s. 16) 

ett ramverk som tar attityder, intention och beteende i beaktning och som undersöker 

relationerna mellan dessa. Enligt Thurstone (1931, refererad i Ajzen & Fishbein, 2010, 

s. 257-258) kan människor med liknande attityder ge uttryck för dessa på olika sätt och 

beteenden går inte direkt att förutspå utifrån attityder. Ajzen & Fishbein (1975, s. 288) 

menar att människors attityder till ett objekt kan, men inte nödvändigtvis, påverka den 

intention en person har att agera på ett visst sätt. Den attityd en person har till ett objekt 

hänger således inte nödvändigtvis samman med en specifik intention, men däremot 

finns samband mellan attityd till ett objekt och intentioner (Ajzen & Fishbein, 1975, s. 

292). Vidare menar de att en persons attityd till att agera på ett visst sätt, snarare än 

dennes attityd till objektet i sig, påverkar intentionen att utföra en handling (Ajzen & 

Fishbein, 1975, s. 16, 334). Utifrån detta skulle det kunna vara så att den attityd kunder 

har till en handling som innebär att pengar skänks, CRM, påverkar intentionen att gå 

med i ett lojalitetsprogram med CRM. Enligt Ajzen & Fishbein (2010, s. 39) är 

människors intentioner och den förmåga de har att styra sitt beteende det bästa sättet att 

förutspå beteende. Vi ämnar inte skapa förståelse om cafékunders attityder, men dessa 

teorier utgör en teoretisk grund för att förklara attityder till lojalitetsprogram och CRM. 

Studien ämnar inte undersöka faktiskt beteende utan eventuella samband mellan 

cafékunders attityder och intentioner att bli medlem i ett lojalitetsprogram med CRM. 

 

Intentioner till beteende speglar hur väl en person är redo att utföra en viss handling 

samt sannolikheten att personen kommer att utföra denna handling (Ajzen & Fishbein, 

2010, s. 39). Som ovan nämnts påverkar människors förmåga att kontrollera sitt 

beteende också sannolikheten att de kommer agera på ett visst sätt. Faktorer som 

påverkar människors möjlighet att styra sitt beteende kan vara externa och interna 

(Ajzen & Fishbein, 2010, s. 177). Externa faktorer kan vara andra personers handlingar 

och vad uppgiften i sig kräver, medan interna faktorer kan vara förmåga och vilja 

(Ajzen & Fishbein, 2010, s. 168). Cafékunders upplevda möjlighet att kontrollera sitt 

beteende skulle kunna bero på hur krävande de anser det vara att gå med i ett 

lojalitetsprogram, hur andra människor agerar samt den egna viljan och förmågan att gå 

med. Ajzen & Fishbein (2010, s. 24) utgår från att människor inte alltid agerar rationellt 

och tar genomtänka beslut. Hur genomtänkt ett beslut är påverkas av om det upplevs 

väldigt viktigt eller ej, samt om situationen eller handlingen är välbekant eller ny (Ajzen 

& Fishbein, 2010, s. 24). I denna studie handlar beslutet om att skaffa eller inte skaffa 

ett kundkort, och idag är kundkort vanligt förekommande i många branscher. CRM som 
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belöning skulle kunna innebära att övervägandet om att gå med eller inte påverkas och 

medför att beslutet upplevs mer eller mindre viktigt.    

 

Ajzen & Fishbein (2010, s. 130) belyser att människors beteende påverkas av vad andra 

människor anser att någon bör eller inte bör göra. Det faktum att människors beteende 

påverkas av andras åsikter kan bero på att vissa besitter en viss makt i form av 

exempelvis kunskap eller för att dessa kan belöna ett visst beteende (Ajzen & Fishbein, 

2010, s. 130). En persons beteende kan även påverkas av hur denne tror att andra 

människor anser att denne ska agera, samt hur andra människor agerar (Ajzen & 

Fishbein, 2010, s. 131). Angående andra människors beteende avses främst de som för 

en person upplevs särskilt viktiga, med det kan även innefatta andra människor i 

allmänhet (Ajzen & Fishbein, 2010, s. 143-145). Andras nuvarande, tidigare och 

framtida beteenden kan påverka hur någon agerar, beroende på hur mycket denne kan 

identifiera sig med dessa personer och hur mycket deras åsikter värdesätts (Ajzen & 

Fishbein, 2010, s. 145, 151). Andra människor som är närvarande vid beslutstillfället 

om att gå med i ett lojalitetsprogram kan således påverka cafékunders intentioner.  

 

Bentler & Speckart (1979) vidareutvecklade den modell som Ajzen & Fishbein (1975) 

presenterade. Den vidareutvecklade modellen tar även tidigare beteende i beaktning och 

enligt modellen kan tidigare beteende även påverka intentionen (Bentler & Speckart, 

1979, s. 454).  Attityder och tidigare beteende kan enligt Bentler & Speckart (1979, s. 

454) även påverka efterföljande beteende i direkt bemärkelse, utan att först påverka 

intentionen. Det faktum att tidigare beteende kan påverka intentionen kan därmed 

innebära att cafékunders intention att gå med i lojalitetsprogrammet även kan påverkas 

av om de generellt sett tenderar att gå med i lojalitetsprogram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bentler & Speckart, 1979, s. 455) 

 

 

Därmed finns det många faktorer som påverkar människors intention och deras faktiska 

beteende. Dessa teorier belyser attityders påverkan på intention till beteende. Dock 

ämnar denna studie inte skapa förståelse kring cafékunders intention eller undersöka 

faktiskt beteende, utan hur mycket CRM som belöning kan påverka intentionen att bli 

medlem i ett lojalitetsprogram.  

Figur 2: Bentler & Speckart's modell 
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3.2 Lojalitetsprogram 
Att erhålla återkommande kunder är för många företag en förutsättning för lönsamhet. 

På konkurrensutsatta marknader har det blivit allt viktigare för företag att värna om sina 

befintliga kunder för att vara lönsamma (Dowling & Uncles, 1997, s. 80; Evanschitzky 

et al., 2011, s. 626; Park et al., 2013, s. 227). Forskning har visat att lojala kunder kan 

resultera i att företags lönsamhet ökar, bland annat tack vare att dessa konsumenter 

handlar mer och även rekommenderar andra konsumenter att handla av företaget 

(Dowling & Uncles, 1997, s. 72). Ett sätt att arbeta med att erhålla lojala kunder är med 

hjälp av lojalitetsprogram som används av företag för att uppmuntra kunder att handla 

mer och till återkommande köp (Dowling & Uncles, 1997, s. 72; Jang & Mattila, 2005, 

s. 403). Lojalitetsprogram används även för att hindra kunder från att vända sig till 

konkurrerande företag (Evanschitzky et al., 2011, s. 625-626). Meyer-Waarden (2008, s. 

107) menar att lojalitetsprogram som skiljer ut sig från konkurrenters program kan 

resultera i att kunder föredrar detta program framför konkurrenters. Lojalitetsprogram är 

medlemsbaserade marknadsföringsprogram som innebär att kunder erbjuds olika former 

av erbjudanden och belöningar för att de är kunder hos företag (Ha & Stoel, 2014, s. 

495). Genom att samla in kunddata kan företag rikta sig till dess mest lönsamma kunder 

och genom belöningar och erbjudanden uppmuntra dessa att stanna hos företaget 

(Dowling & Uncles, 1997, s. 72-73). För att lojalitetsprogram ska fungera effektivt 

måste det värde kunder upplever med programmet vara högre än kostnaderna de 

upplever av att vara medlem (Meyer-Waarden, 2008, s. 90). Värde kan vara av 

exempelvis ekonomisk karaktär eller relationsskapande, medan kostnader kan vara 

ekonomiska utgifter, att kunder känner sig bundna till att handla mer hos företag samt 

att ge ut personlig information (Meyer-Waarden, 2008, s. 90).  

 

Lojalitetsprogram kan vara utformade på många sätt och erbjuda olika typer av 

belöningar. De fördelar kunder kan uppleva med lojalitetsprogram är bland annat att 

erhålla rabatter, särskilda erbjudanden samt information om tjänster och produkter 

(Stone et al., 2004, s. 309). Men för att kunder ska uppleva lojalitetsprogram som 

attraktiva är utformningen av dessa viktig (Furinto et al., 2009, s. 308). De belöningar 

företag i sina lojalitetsprogram erbjuder sina kunder ämnar skapa värde för kunderna, 

antingen ekonomiskt, psykologiskt eller funktionellt (Dowling & Uncles, 1997, s. 75). 

Vidare har forskning poängterat vikten av att skapa känslomässiga band med kunder för 

att dessa ska utveckla mer positiva attityder till och prata gott om företag (Mattila, 2001, 

s. 78). Följaktligen bör företag sträva efter att erbjuda sina kunder värde som ger 

upphov till sådana känslomässiga band, vilket kan göras i lojalitetsprogram (Mattila, 

2011, s. 78-79). Eftersom CRM innebär att pengar skänks till välgörande ändamål 

menar vi att CRM som belöning i lojalitetsprogram skulle kunna skapa värde och ge 

upphov till känslomässiga band mellan kund och företag.  

3.2.1 Upplevt värde i lojalitetsprogram  

Utformningen av lojalitetsprogram påverkar det värde kunder upplever med dessa 

program. Värde skapas i kunders värdeskapande processer av kunder och i samverkan 

mellan företag och kund (Grönroos, 2008, s. 40). Med värdeskapande process avses 

“...den process i vilket värdet uppstår och uppfattas av kunden.” (Grönroos, 2008, s. 

40). Kunder köper det värde produkter och tjänster medför för dem och således är värde 

subjektivt (Grönroos, 2008, s. 18). Kundvärde speglar kunders upplevda fördelar i 

relation till monetära och icke-monetära uppoffringar som krävs för att ta del av 

produkter eller tjänster (Jobber & Fahy, 2009, s. 6).  
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Belöningar och när dessa uppnås är viktiga komponenter som kan skapa värde för 

kunder i lojalitetsprogram (Dowling & Uncles, 1997, s. 75-76). Företag använder sig av 

olika sorters belöningar för att skapa värde för sina kunder. Med hjälp av 

lojalitetsprogram kan företag samla in information om kunder för att erbjuda 

individanpassade förmåner (Meyer-Waarden, 2008, s. 89). Belöningar som anpassas 

efter enskilda kunders köphistorik kan resultera i att kunder upplever mer värde med 

belöningarna (Berman, 2006, s. 130-131). Det finns många typer av belöningar i 

lojalitetsprogram och forskare gör olika uppdelningar och klassificeringar av dessa; 

direkt & indirekta, monetära & icke-monetära samt belöningar av hedonisk eller utilitär 

natur. Direkta och indirekta belöningar skiljer sig genom huruvida de är direkt kopplade 

till företagets egen verksamhet eller inte (Dowling & Uncles, 1997, s. 75-76; Keh & 

Lee, 2006, s. 127). Monetära belöningar och icke-monetära belöningar benämns även 

som hårda och mjuka, där de hårda innebär ekonomiska föredelar medan mjuka inte är 

av ekonomisk art (Gable et al., 2008, s. 36). Det monetära värdet har visat sig vara en av 

de starkare drivkrafterna för lojalt beteende mot ett lojalitetsprogram (Evanschitzky et 

al., 2011, s. 633). Hedoniska belöningar syftar till belöningar som skapar njutning eller 

glädje för kunder, medan utilitära belöningar är av funktionell art (Furinto et al., 2009, 

s. 309; Meyer-Waarden et al., 2013, s. 203-204). Efter ovanstående redogörelse kan vi 

konstatera att CRM som belöning i ett lojalitetsprogram kan klassificeras som en 

indirekt, icke-monetär belöning av hedonisk natur.  

 

För att vara effektiva bör lojalitetsprogram medföra attraktiva belöningar som är 

lämpade för ett företags kunder (Jang & Mattila, 2005, s. 406). Det upplevda värdet 

med lojalitetsprogram påverkas även av hur mycket som krävs av kunderna för att 

erhålla belöningar, samt huruvida de är uppskjutna eller erhålls omedelbart (Dowling & 

Uncles, 1997, s. 76-77; Keh & Lee, 2006, s. 127). Företag kan utforma 

lojalitetsprograms belöningssystem så att varje spenderad krona motsvarar ett bestämt 

antal poäng medan en annan utformning innebär att ju mer som spenderas, desto fler 

poäng blir varje spenderad krona värd (Dowling & Uncles, 1997, s. 79). Det finns även 

belöningssystem som innebär att belöningar ges i nivåer och som förutsätter att kunder 

spenderar en viss summa, för att uppnå dessa (Dowling & Uncles, 1997, s. 80). Överlag 

tenderar kunder att föredra omedelbara belöningar framför uppskjutna belöningar 

(Dowling & Uncles, 1997, s. 76). Även restaurangbesökare föredrar omedelbara 

belöningar framför uppskjutna belöningar (Jang & Mattila, 2005, s. 405; Park et al., 

2013, s. 238). För produkter eller tjänster som är av mindre betydelse för kunder kan det 

vara viktigare att de erhåller belöning omedelbart än att få en viss typ av belöning (Yi & 

Jeon, 2003, s. 238). När en produkt eller tjänst är av stor betydelse för kunder föredras 

belöningar som är kopplade till företagets egen verksamhet, oavsett tidpunkt när 

belöning ges (Yi & Jeon, 2003, s. 238).  

 

Kunders preferenser för typ av belöning har undersökts i olika restaurangmiljöer och det 

har påvisats att de föredrar monetära belöningar framför icke-monetära samt utilitära 

belöningar framför belöningar av lyxkaraktär (Jang & Mattila, 2005, s. 405-406). 

Belöningar av lyxkaraktär kan exempelvis vara en dyr flaska vin, medan icke-monetära 

kan vara att få välja sittplatser i restauranger (Jang & Mattila, 2005, s. 404-405). 

Kunders preferenser för belöningar av utilitär eller hedonisk natur har dock påvisats 

kunna förändras beroende på den ansträngning som krävs, samt hur mycket de måste 

köpa för att uppnå dessa (Kivetz & Simonson, 2002, s. 159). Ju mer ansträngning som 

krävs av kunder för att uppnå belöningar, desto mer tenderar de att föredra belöningar 

av lyxkaraktär (Kivetz & Simonson, 2002, s. 159).  
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3.2.2 Intentioner att bli medlem i lojalitetsprogram 

Forskning har visat att det värde kunder upplever är viktigt eftersom det föregår hur 

nöjda kunder är, påverkar deras benägenhet att prata med andra om företaget samt 

föregår intentioner att handla mer av ett företag (Leroi-Werelds et al., 2014, s. 433). 

Därmed skulle det värde cafékunder upplever med CRM som belöning kunna påverka 

deras intention till återkommande köp och då anse det mer relevant att gå med i ett 

lojalitetsprogram med CRM. Enligt Grönroos (2008, s. 187) kan det kunder anser om en 

tjänst påverkas starkt, i positiv eller negativ bemärkelse, av den word of mouth-

kommunikation de tar del av. Word of mouth-kommunikation är vad personer säger om 

företag och deras bedömning av tjänster och varor, och positiv word of mouth kan 

påverka kunders framtida köpbeteende (Grönroos, 2008, s. 294, 296). Om cafékunder 

upplever värde med den belöning de erhåller i lojalitetsprogram skulle sannolikheten att 

dessa pratar med andra personer om detta således kunna öka. Detta skulle i sin tur kunna 

påverka andra människors intentioner att gå med i ett lojalitetsprogram. Word of mouth-

kommunikation kan även vara av negativt slag vilket resulterar i en större negativ effekt 

än den positiva effekten från positiv word of mouth (Grönroos, 2008, s. 296).  

 

Kunders intentioner att gå med i lojalitetprogram påverkas av upplevda kostnader med 

programmet i förhållande till upplevda fördelar att vara medlem i programmet (Wulf et 

al., 2003, s. 80-81). Kunder vill få ut så mycket som möjligt av lojalitetsprogram, med 

minsta möjliga ansträngning (Wulf et al., 2003, s. 78-80). Faktorer som påverkar 

intentionen att gå med i lojalitetsprogram är kostnaden för att bli medlem, utlämnade av 

persondata, tidigare köpbeteende hos företaget, användarvänlighet, upplevda förmåner, 

exklusivitet i ett medlemskap samt hur länge ett lojalitetprogram är verksamt (Wulf et 

al., 2003, s. 73). Kunder föredrar gratis medlemskap och program som är begränsade till 

en viss grupp kunder, för att öka känslan av exklusivitet (Wulf et al., 2003, s. 78). 

Vidare föredras lojalitetsprogram som inte kräver omfattande utlämnande av kunddata 

och de som erbjuder förmånliga belöningar som kräver lite ansträngning att erhålla 

(Wulf et al., 2003, s. 78). Kunders intentioner att bli medlemmar är mindre om 

lojalitetsprogram är tidsbegränsade än om de pågår under obestämd tid (Wulf et al., 

2003, s. 78). De mest framträdande faktorerna som påverkar kunders intentioner att gå 

med i lojalitetsprogram är kostnaden för att bli medlem samt de upplevda förmånerna i 

programmet (Wulf et al., 2003, s. 81). Upplevda fördelar med lojalitetsprogram har av 

flertalet forskare visats påverka kunders intentioner att gå med i lojalitetsprogram 

(Demoulin & Zidda, 2009, s. 400; Leenheer et al., 2007, s. 40). Vidare visar Demoulin 

& Zidda (2009, s. 400) att komplexitet i lojalitetsprogram påverkar kunders sannolikhet 

att gå med, samt att den upplevda risken med att gå med i ett program påverkar hur lång 

tid det tar innan kunder blir medlemmar. Det har även påvisats ett tydligt samband 

mellan antalet medlemskap i lojalitetsprogram och sannolikheten att gå med i ett nytt 

lojalitetsprogram (Demoulin & Zidda, 2009, s. 400; Leenheer et al., 2007, s. 40-41). 

Kunder som är medlemmar i lojalitetsprogram i olika branscher har därmed större 

sannolikhet att gå med i nya lojalitetsprogram. Medlemmar i lojalitetsprogram tenderar 

även att värdera ekonomiska belöningar i ett program annorlunda jämfört med icke-

medlemmar, då de sistnämnda lägger större vikt vid ekonomisk belöning för beslutet att 

bli medlemmar (Leenheer et al., 2007, s. 40). För att lojalitetsprogram ska kunna 

fungera effektivt förutsätter det således att kunder anser uppbyggnaden av programmet 

är attraktiv och väljer att bli medlemmar. Utformningen av lojalitetsprogram är därmed 

viktigt för kunder då intentionen att gå med i lojalitetsprogram påverkas av många 

faktorer som rör utformningen. Eftersom tidigare forskning påvisat att medlemmar och 

icke-medlemmar värderar ekonomisk belöning olika skulle det även kunna innebära att 
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det finns skillnader mellan hur de värderar andra typer av belöningar. Hur mycket värde 

cafékunder upplever med CRM som belöning skulle därmed kunna skilja sig åt mellan 

medlemmar och icke-medlemmar. 

 

I restaurangbranschen har forskning visat att kunder överlag är positivt inställda till att 

gå med i lojalitetsprogram (Jang & Mattila, 2005, s. 405). I en studie påvisades att 

kunders villighet att gå med i lojalitetsprogram i restaurangbranschen, som erbjuder 10 

% ekonomisk rabatt, är hög eftersom närmare 80 % av respondenterna var intresserade 

av att gå med (Jang & Mattila, 2005, s. 405). Bland de kunder som inte var intresserade 

av att bli medlemmar var vanligt förekommande anledningar till detta uppbyggnaden av 

programmet eller svårigheter att uppnå belöningar, snarare än motstånd mot 

lojalitetsprogram som sådana (Jang & Mattila, 2005, s. 405). De fördelar kunder 

förväntade sig med lojalitetprogram i restaurangbranschen var att spara pengar, men det 

fanns skillnader kring upplevda fördelar med lojalitetsprogram mellan olika typer av 

restauranger (Jang & Mattila, 2005, s. 405-406). Exempelvis föredrar kunder när de 

besöker snabbmatsrestauranger ekonomisk rabatt framför andra icke-monetära 

belöningar i högre grad än vid besök på andra typer av restauranger (Jang & Mattila, 

2005, s. 405). Utifrån ovanstående diskussion kan vi konstatera att olika typer av 

restauranger påverkar kunders preferenser för typ av belöningar. 

3.2.3 Utmaningar med och kritik mot lojalitetsprogram  

Lojalitetsprogram är vanligt förekommande och kan uppmuntra till återkommande 

kunder, men det finns utmaningar för företag med programmen. Kunder föredrar att 

erhålla belöningar omedelbart medan företag föredrar uppskjutna belöningar eftersom 

de i större grad anses uppmuntra till återkommande köp (Jang & Mattila, 2005, s. 407). 

Dessa motsatser blir avvägningar för företag för att passa sina kunder på bästa sätt utan 

att bli alltför kostsamt för det egna företaget. Dowling & Uncles (1997, s. 74) belyser 

begreppet polygamisk lojalitet som innebär att konsumenter har en tendens att fördela 

sin lojalitet mellan flera företag. Detta kan bero på att konsumenter köper produkter för 

olika tillfällen, eller vill ha variation och därmed också är medlem i flertalet 

medlemsprogram (Dowling & Uncles, 1997, s. 74). När flera konkurrerande företag 

erbjuder liknande lojalitetsprogram kan det leda till att effektiviteten av dem minskar 

och att de behöver överträffa varandra för att upplevas som attraktiva (Evanschitzky et 

al., 2011, s. 634). En utmaning med att använda sig av lojalitetsprogram är att kunder 

kan drivas av lojalitetsprogrammet och belöningarna, men inte skapar lojalitet till 

företaget utan snarare till lojalitetsprogramet (Evanschitzky et al., 2011, s. 633). Om 

lojalitetsprogram inte längre upplevs attraktiva kan det innebära att kunder lämnar 

företaget eftersom de inte är lojala mot företaget som sådant (Evanschitzky et al., 2011, 

s. 626). I branscher där lojalitetsprogram inte används lika frekvent kan 

lojalitetsprogram ha större möjlighet att vara effektiva och uppmuntra till lojalitet till 

företaget (Evanschitzky et al., 2011, s. 633-635). Att kunder kan drivas av 

lojalitetsprogrammen kan vara problematiskt för företag eftersom effektivt utformade 

program och belöningar lätt kan imiteras av konkurrenter (Evanschitzky et al., 2011, s. 

634; Meyer-Waarden, 2008, s. 90). 

 

Det har i forskning påvisats att den främsta drivkraften bakom kunders lojalitet mot ett 

lojalitetsprogram är ekonomiskt värde och att icke-monetära erbjudanden är 

underordnande ekonomisk vinning (Evanschitzky et al., 2011, s. 633). Omedelbara 

ekonomiska belöningar har visat sig vara effektiva för att få konsumenter att byta från 

ett företag till andra företag (Zhang et al., 2000, s. 349). Monetära belöningar är dock 
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ofta mer kostsamma för företag att tillhandahålla än icke-monetära belöningar (Jang & 

Mattila, 2005, s. 406-407). Om de förmåner kunder erbjuds imiteras av konkurrenter 

och inte ger önskat resultat kan lojalitetsprogram bli ännu mer kostsamma 

(Evanschitzky, 2011, s. 634). Om flera företag erbjuder samma belöning kan det således 

innebära att kunder inte upplever lika mycket värde med dem och att företags 

konkurrensfördelar minskar. Ekonomiska belöningar är lätta att imitera, vilket gör att 

effektiviteten av lojalitetsprogram som erbjuder endast sådana belöningar kan 

ifrågasättas. Vidare är lojalitetsprogram som endast erbjuder ekonomiska förmåner inte 

tillräckliga för att skapa långsiktiga relationer mellan företag och kund utan även 

känslomässiga förmåner behövs (Evanschitzky et al., 2011, s. 634). Det kan dock 

konstateras att alla kunder inte vill ha långsiktiga relationer till företag (Grönroos, 2008, 

s. 50; Park et al., 2013, s. 226). Detta kan innebära att lojalitetsprogram inte fyller sin 

funktion med att skapa relationer till cafékunder om dessa inte är intresserade av att 

skapa relationer.  

 

Kritik har riktats mot antaganden om vad lojalitetsprogram kan medföra då mycket av 

det som ämnar uppnås med programmen är starkt kopplat till företags värdeerbjudande 

och inte nödvändigtvis till lojalitetsprogram som sådana (Dowling & Uncles, 1997, s. 

77-78). För att stärka effektiviteten av lojalitetsprogram bör belöningarna således 

förstärka företagets värdeerbjudande och på så vis förhöja lojalitet till den egna 

verksamheten och inte till lojalitetprogrammet i sig (Dowling & Uncles, 1997, s. 76). 

En förhoppning med lojalitetsprogram är att kunder ska prata om företaget med andra, 

något som inte nödvändigtvis kommer från ett lojalitetsprogram utan från nöjda kunder 

(Dowling & Uncles, 1997, s. 78). Vidare kritik som riktats mot effektiviteten av 

lojalitetsprogram är att kunder som redan anses lojala till företaget har större 

sannolikhet att gå med i och använda sig av lojalitetsprogram (Leenheer et al., 2007, s. 

32). Antagandet att lojala kunder är mer lönsamma än ej lojala kunder stämmer inte 

alltid, då dessa inte nödvändigtvis handlar mer (Dowling & Uncles, 1997, s. 77-78). 

Vidare finns en risk att kunder i främsta hand drivs av belöningarna i 

lojalitetsprogrammet om en produkt eller tjänst inte kräver stort övervägande innan köp 

(Dowling & Uncles, 1997, s. 76). Det har i forskning lyfts fram att produkter och 

tjänster som kräver större övervägande innan köp kan vara bättre lämpade för 

lojalitetsprogram än produkter och tjänster som inte kräver stort övervägande då de 

sistnämnda snarare köps av vana (Dowling & Uncles, 1997, s. 79).  

3.3 Cause-related marketing  
CRM är ett marknadsföringsverktyg som fick genomslag i USA under 1980-talet 

(Varadarajan & Menon, 1988, s. 58, 60).  En välciterad definition på CRM är: ”Cause-

related marketing is the process of formulating and implementing marketing activities 

that are characterized by an offer from the firm to contribute a specified amount to a 

designated cause when customers engage in revenue-providing exchanges that satisfy 

organizational and individual objectives.” (Varadarajan & Menon, 1988, s. 60). Således 

innebär CRM att ett företag skänker pengar till ett välgörande ändamål eller icke-

vinstdrivande organisation varje gång kunder köper en produkt eller tjänst av företaget 

(Varadarajan & Menon, 1988, s. 58, 60).  

 

Användningen av CRM har två huvudsakliga mål: att förbättra företags övergripande 

prestation och stödja ett välgörande ändamål (Varadarajan & Menon, 1988, s. 59). 

Genom användning av CRM hoppas företag öka försäljning av produkter eller tjänster, 

förbättra företagets rykte och minska påverkan av negativ publicitet (Varadarajan & 
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Menon, 1988, s. 60-63). Vanhamme et al. (2012, s. 260-262) refererar i sin artikel till 

flertalet forskare som visar på fördelar som kan uppnås av att intressenter anser att 

företags CRM är positivt; ökad försäljning, ökad kundlojalitet, motiverade anställda, 

möjligheten att attrahera anställda samt att kapital till företaget erhålls. Vidare har CRM 

bevisats kunna förbättra kunders attityder mot företag (Robinson et al., 2012, s. 126).  

 

Konsumenter anser generellt att CRM är ett bra sätt att samla in pengar till icke-

vinstdrivande organisationer (Moosmayer & Fuljahn, 2010, s. 545). Vidare har 

konsumenter överlag en positiv inställning till CRM och det har påvisats att kunder med 

en positiv inställning har högre intentioner att köpa produkter eller tjänster kopplade till 

CRM (Cui et al., 2003, s. 317; Webb & Mohr, 1998, s. 227). Kunder som handlar 

produkter kopplade till CRM kan uppleva tillfredsställelse av att donera pengar, vilket 

kan resultera i en mer positiv inställning till produkter eller företag (Robinson et al., 

2012, s. 127). Kunder som är positivt inställda till CRM tenderar även att vara mer 

nöjda och utvärdera produkter kopplade till CRM högre än produkter som inte är det 

(Galan Ladero et al., 2013, s. 266). Genom att handla produkter som är kopplade till 

CRM kan kunder känna sig som goda medmänniskor i och med att pengar skänks till 

välgörande ändamål genom deras konsumtion (Galan Ladero et al., 2013, s. 255). 

Kunder som handlar dessa produkter erhåller således mer värde än det värde 

produkterna som sådana medför (Galan Ladero et al., 2013, s. 255). Känslor som kan 

ligga till grund för kunders beslut att skänka pengar till välgörande ändamål kan vara att 

de upplever att det förväntas av dem, eller för att uppnå känslor av ”warm glow” 

(Andreoni, 1990, s. 464). ”Warm glow” speglar de känslor en person erhåller av att 

kunna hjälpa andra människor som denne känner sympati för (Andrews et al., 2013, s. 

130). Kunders inställning till CRM och upplevd tillfredsställelse av att bidra till att 

pengar skänks till välgörande ändamål kan således påverka det värde cafékunder 

upplever med CRM som belöning och deras intention att gå med i ett sådant program.  

 

I näringslivet har det blivit vanligare att företag kombinerar CRM med ekonomiska 

rabatter för att öka genomslagskraften av marknadsföringsverktyget (Andrews et al., 

2013, s. 120). CRM har inte enbart påvisats kunna påverka kunders intentioner att köpa 

varor kopplade till CRM-kampanjer, utan även den faktiska försäljningen av dessa kan 

öka (Andrews et al., 2013, s. 127-129). CRM kan i sig själv öka försäljningen av 

produkter som är kopplade till CRM, men i kombination med ekonomisk rabatt kan 

försäljningen öka ytterligare (Andrews et al., 2013, s. 127-129). En förändring i kunders 

köpbeteende som resultat av kombinationen CRM och ekonomisk rabatt, kan illustreras 

med en inverterad u-kurva (Andrews et al., 2013, s. 127-129). Denna kurva illustrerar 

att kunders köpbeteende påverkas av nivån på den ekonomiska rabatten och att kunder 

tenderar att i större utsträckning köpa produkter med CRM om rabatten är måttlig 

jämfört med låg eller hög (Andrews et al., 2013, s. 129). En anledning till detta kan vara 

att kunder sparar pengar genom den ekonomiska rabatten, samtidigt som de upplever 

fördelar med att bidra till välgörande ändamål (Andrews et al., 2013, s. 133). CRM har 

även en större positiv effekt på kunders köpbeteende än endast ekonomisk rabatt 

(Andrews et al., 2013, s. 129). Vidare följer kunders känsla av ”Warm-Glow Good 

Feelings” den inverterade u-kurvan för faktiskt köpbeteende, vilket innebär att den 

upplevda tillfredsställelsen av att skänka pengar minskar om den ekonomiska rabatten 

är hög (Andrews et al., 2013, s. 132). Detta kan bero på att kunder upplever att en stor 

ekonomisk belöning och att skänka pengar till välgörande ändamål inte är förenligt 

(Andrews et al., 2013, s. 133).  
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3.3.1 Faktorer som påverkar upplevelsen av CRM  

Faktorer som påverkar kunders upplevelse av CRM är bland annat vilken typ av produkt 

det handlar om, vilket välgörande ändamål pengar skänkts till och hur mycket som 

skänks (Webb & Mohr, 1998, s. 227). Donationsstorlek är en faktor som visat sig 

påverka kunders inställning till CRM varvid kunder får en mer positiv inställning till 

CRM-kampanjer, i linje med att mer pengar skänks (Moosmayer & Fuljahn, 2010, s. 

454). Kvinnor påverkas generellt sett starkare av CRM än män och tenderar att föredra 

större donationer än män (Moosmayer & Fuljahn, 2010, s. 454, 457). Angående 

demografiska variablers påverkan på kunders attityder till CRM finns det delade 

meningar. Galan Ladero et al. (2015, s. 62) menar att kvinnor överlag har en mer positiv 

inställning till CRM än män. Annan forskning visar enbart tendenser till att kvinnor har 

en mer positiv inställning till CRM än män (Cui et al. 2003, s. 317; Kropp et al. 1999, s. 

76). Vidare visar Kropp et al. (1999, s. 75) att personer som ger pengar till välgörenhet 

tenderar att ha en mer positiv inställning till CRM. Personer som regelbundet donerar 

pengar till välgörande ändamål utvärderar även CRM-kampanjer mer positivt än de som 

inte donerar pengar regelbundet (Cui et al., 2003, s. 317). Således skulle flertalet 

faktorer kunna påverka cafékunders upplevelse av CRM som belöning i ett 

lojalitetsprogram. 

3.3.2 Utmaningar med CRM 

CRM kan vara ett lönsamt men även riskabelt marknadsföringsverktyg för företag att 

använda sig av. Brønn & Vrioni (2001, s. 216-217) lyfter fram ett citat från T. 

O’Sullivan (1997) som visar på att det finns vissa svårigheter med CRM: ”If they don’t 

say enough about their charity links consumers believe that companies are hiding 

something and if they say too much they believe that charities are being exploited by the 

big corporations. It make the promotion of such schemes one of the most delicate jobs 

in marketing. Go too far one way and consumers believe you are using the charity, go 

the other way and they will not even now of your involvement”. (T.O’Sullivan, 1997, 

refererad i Brønn & Vrioni, 2001, s. 216-217) Detta citat speglar utmaningar med att 

kommunicera ut CRM eftersom sådan kommunikation är en svår balansgång. 

  
Felaktigt utformad CSR-kommunikation kan leda till skepticism och att kunder inte litar 

på att företags motiv är genuina (Brønn & Vrioni, 2001, s. 217; Elving, 2013, s. 277-

278; Pirsch el at., 2006, s. 137; Varadarajan & Menon, 1988, s. 69). I en studie av Webb 

& Mohr (1998, s. 236) påvisas att en negativ inställning till CRM är starkt kopplad till 

misstro mot företags motiv och deras implementering av CRM. Vidare påvisas att 

personer som i allmänhet är skeptiska både mot CRM och annan marknadsföring inte 

kommer tro att företags motiv till samarbete med icke-vinstdrivande organisationer är 

genuina (Webb & Mohr, 1998, s. 236). Pirsch et al. (2006, s. 126,134-135) menar att 

verksamheter som genomsyras av CSR-arbete kan resultera i mindre skepticism bland 

kunder, mer kundlojalitet och mer köpintentioner jämfört med CSR-arbete som sker i 

marknadsföringssyfte, såsom CRM. Den största skillnaden mellan dessa former av 

CSR-arbete är hur genuint CSR-arbetet upplevs av kunder (Pirsch et al., 2006, s. 134-

135). Eftersom fallföretaget är ett café som genomsyras av Fairtrade och har ett 

lojalitetsprogram kopplat till CRM skulle deras kunders inställning till CRM som 

belöning kunna påverkas av detta.  

 

Elving (2013) diskuterar hur graden av ett företags samstämmighet med dess CSR-

aktiviteter påverkar kunders syn på företagets CRM. Samstämmighet handlar om hur 

väl CRM överensstämmer med ett företags egen verksamhet, och hög grad av 
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samstämmighet resulterar i mindre skepticism (Elving, 2013, s. 282, 288). Om kunder 

anser att företags kommunikation om sitt CSR-arbete inte är genuint och för samhällets 

bästa utan i företagets egenintresse, kan skepticism uppstå och köpintentioner minska 

(Elving, 2013, s. 278-280). Vidare menar Varadarajan & Menon (1988, s. 65) att graden 

av samstämmighet mellan ett företags val av välgörande ändamål och det företagets 

kunder värdesätter kan påverka hur väl företag lyckas med CRM. Företag kan erbjuda 

sina kunder möjligheter att välja välgörande ändamål för att de ska få välja vart pengar 

skänks (Varadarajan & Menon, 1988, s. 65). Om konsumenter själva får välja vart de 

skänker pengar kan de känna sig mer involverade i processen och det egna bidraget kan 

upplevas större vid ett aktivt val (Robinson et al., 2012, s. 127). Som ett resultat av detta 

kan konsumenter bli mer mottagliga för CRM och deras köpintentioner öka (Robinson 

et al., 2012, s. 127, 135). Sammanfattningsvis är CRM svårkommunicerat och kunders 

inställning till detta påverkas utifrån många aspekter, vilket innebär att CRM är ett 

högst kontextuellt marknadsföringsverktyg. 

3.4 Modell  
Nedan presenteras en modell som illustrerar områden i studien och eventuella samband 

som undersöks. Studien handlar om kunders upplevda värde med CRM som belöning i 

ett lojalitetsprogram och dess påverkan på intentionen att gå med i ett sådant 

lojalitetsprogram, varvid ett eventuellt samband mellan dessa undersöks. Vidare 

undersöks även kunders attityder till CRM och lojalitetsprogram och upplevt värde med 

CRM som belöning, samt eventuella samband däremellan och till intentionen. Utifrån 

teorier har vi identifierat att det är flera saker som påverkar kunders intention att gå med 

i lojalitetsprogram, men dessa faktorer läggs ingen tyngd vid då fokus är på om en typ 

av belöning kan påverka en intention. 

 

 

 

Figur 3: Sammanställd modell över studiens områden  
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4. Praktisk metod  
I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för den praktiska metoden. Inledningsvis 

presenteras de forskningsetiska aspekter vi tagit i beaktning och vilka riktlinjer som 

följts vid konstruktionen av enkäten. Vidare presenteras den urvalsmetod som använts, 

hur datainsamlingen gick till samt tillgång till studiens delatagare. Därefter redogörs 

för databearbetningsprocessen och avslutningsvis hur bortfall hanterats i studien.  

4.1 Forskningsdesign 
Vid insamling av data förhåller sig forskare till en forskningsdesign som fungerar som 

riktlinjer för vilken typ av metod som används och hur insamlad data ska analyseras 

(Bryman & Bell, 2013, s. 62). Val av forskningsdesign beror på forskares fokus och vad 

denne ämnar göra (Bryman & Bell, 2013, s. 62). Denna studie ämnar undersöka om det 

finns sambandsmönster mellan cafékunders upplevelse av CRM i lojalitetsprogram och 

hur mycket CRM som belöning påverkar intentionen att gå med i ett sådant 

lojalitetsprogram, varvid studien är främst av deskriptiv karaktär. Syftet med en 

deskriptiv studie kan vara att kartlägga inställningar inom ett specifikt område eller att 

genomföra en marknadsundersökning åt företag (Dahmström, 2005, s. 16-17). Därmed 

lämpar sig en deskriptiv studie för att besvara studiens syfte. Denna deskriptiva studie 

genomförs med Barista som fallföretag. En fallstudie innebär en detaljerad studie i en 

specifik miljö, exempelvis en organisation, och ämnar beskriva ett falls typiska 

karaktärsdrag (Bryman & Bell, 2013, s. 78, 84-85). För att undersöka kombinationen av 

CRM och lojalitetsprogram fann vi det passande att genomföra studien bland kunder 

som har större sannolikhet att känna till eller har erfarenhet av konceptet. Detta skulle 

rimligtvis kunna innebära att dessa kunders uppskattningar är mindre hypotetiska och 

baserade på mer förståelse kring CRM som belöning i ett lojalitetsprogram. Denna 

studie undersöker uppfattningar kring Baristas Stammiskort och genomförs bland 

Baristas kunder i Umeå. 

Det finns olika sätt att samla in data vid en kvantitativ metod. Flera av dessa lämpade 

sig av olika anledningar inte att använda i denna studie. Observation innebär att 

forskaren studerar slutna samhällen eller system i närheten av de personer som 

undersöks (Holme & Solvang, 1997, s. 110-111). Eftersom vi genomför studien bland 

Baristas kunder och vem som helst kan vara kund, anser vi oss inte studera ett slutet 

samhälle eller system. Vidare anser vi observation inte vara möjligt för att besvara 

uppsatt syfte för studien tillfredsställande. Med källanalys tar forskare del av 

information som redan samlats in, dock existerar inte alltid den information forskaren 

behöver (Holme & Solvang, 1997, s. 124, 137). Denna metod är för studien inte möjlig 

att använda eftersom information inte finns tillgänglig kring studiens område. 

Experiment kan användas av forskare för att testa kausala samband och för att visa på 

trovärdigheten i dessa (Bryman & Bell, 2013, s. 67). Denna metod anser vi inte heller 

vara bäst lämpad för studien eftersom vår avsikt inte är att främst testa kausala 

samband, utan endast om vissa samband kan identifieras. Enkäter är den vanligaste 

metoden för att samla in data vid kvantitativa studier (Holme & Solvang, 1997, s. 173). 

Dessa består av frågor med fasta svarsalternativ och lämpar sig väl när 

problemformuleringar speglar attityder (Johansson Lindfors, 1993, s. 112). Med hjälp 

av enkäter kan forskare nå ut till ett stort antal respondenter utan omfattande kostnader 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 113). Eftersom studien bland annat ämnar undersöka 

kunders attityder och är tidsbegränsad anser vi enkäter vara den bäst lämpade metoden 

att samla in data och för att besvara studiens syfte. Denna metod anser vi även passande 
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för att kunna nå ut till ett stort antal respondenter, och bättre kunna spegla kunders 

uppfattning av de två marknadsföringsverktygen tillsammans.  

4.2 Forskningsetik  
Vid forskningsarbete är det viktigt att forskare är medvetna om etiska aspekter för att 

avgöra vad som är rätt och riktigt vid genomförandet av sin forskning (Bryman & Bell, 

2013, s. 143). Vetenskapsrådet (2011, s. 66-67) redogör för fyra forskningsetiska 

begrepp som forskare bör ha i åtanke: tystnadsplikt, sekretess, anonymitet och 

konfidentialitet. Dessa begrepp, tillsammans med fyra etiska principer som Bryman & 

Bell (2013, s. 144-153) lyfter fram, har vi tagit i beaktning vid genomförandet av denna 

studie. 

Sekretess syftar till om en handling får offentliggöras eller inte, varvid grundregeln är 

att alla handlingar är offentliga handlingar såvida de inte faller under en specifik 

paragraf om sekretess (Vetenskapsrådet, 2011, s. 67). Tystnadsplikt följer sekretess, 

men belyser att forskare inte bör prata med obehöriga om enskilda respondenters svar 

även om handlingarna inte är sekretessbelagda (Vetenskapsrådet, 2011, s. 67). Vidare 

belyses anonymitet som berör respondenternas integritet och vikten av att det inte ska 

vara möjligt att koppla respondenters identitet till deras svar i en studie 

(Vetenskapsrådet, 2011, s. 67-68). Konfidentialitet handlar om att forskare inte bör 

lämna ut information om enskilda individer till obehöriga och skada respondenters 

personliga integritet (Vetenskapsrådet, 2011, s. 67, 69). Denna studie utgör en offentlig 

handling när den publiceras, men inga enskilda respondenter kommer att kunna 

identifieras. Vidare samlas ingen persondata in vid enkätundersökningen men det finns 

möjlighet för respondenterna att delta i utlottning av presentkort, varvid de lämnar namn 

och telefonnummer på enkäten. Denna del avlägsnas av oss innan databearbetning för 

att anonymisera enkäterna, och används endast för utlottning av presentkort. Vinnarna 

kontaktas enskilt och ingen persondata delges därmed andra personer.  

Vid utformning av enkäten och dess försättssida med information till respondenterna 

följdes de etiska principer vid samhällsvetenskaplig forskning som Bryman & Bell 

(2013, s. 144-153) redogör för. Den första principen handlar om att se till att studiens 

deltagare inte kommer till skada (Bryman & Bell, 2013, s. 144-145). Denna innebär 

bland annat att information som delges av deltagarna ska hanteras förtroligt och 

anonymiteten skyddas så att dessa inte kan identifieras (Bryman & Bell, 2013, s. 145). 

Att forskare är oärliga eller inte ger rätt bild av studien benämner Bryman & Bell (2013, 

s. 152-153) som falska förespeglingar, vilka bör undvikas. Vidare har deltagare rätt till 

mycket information för att ta ställning till huruvida de vill delta i en studie eller inte, 

vilket speglar samtyckeskravet (Bryman & Bell, 2013, s. 147). I ett inledande skede vid 

datainsamling bör deltagare bli informerade om vilka som kommer att ta del av 

insamlad data (Bryman, 2013, s. 155). Vidare bör forskare inte ställa frågor av för 

känslig karaktär, då respondenter kan uppleva att detta inkräktar på privatlivet (Bryman 

& Bell, 2013, s. 151). Bryman & Bell (2013, s. 151) lyfter dock fram att det för forskare 

kan vara svårt att veta vad som upplevs för privat, och valet att inte delta bör därmed 

ges. På första sidan av enkäten informerades respondenterna om att vi är studenter vid 

Umeå universitet som skriver vårt examensarbete om kundkort inom cafébranschen. På 

första sidan och vid utdelningen av enkäten klargjorde vi studiens syfte och att 

deltagandet är frivilligt. Vidare betonades att enkäten tar 5-10 minuter att besvara, är 

anonym och att svaren endast kommer användas till vårt examensarbete. Deltagarna 

informerades även om att studien kommer publiceras och att de kommer kunna ta del av 

studiens resultat. Enkäten återfinns i Appendix 1. Gällande enkätfrågorna kan det 
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diskuteras huruvida frågorna kring CRM speglar ett känsloladdat ämne men vi anser att 

anonymt deltagande minskar risken att respondenter inte besvarar dessa frågor 

sanningsenligt. Vidare kan det finnas en risk att respondenter upplever tillfrågandet av 

att delta i en studie när de är på café, som störande. För att motverka detta tillfrågades 

kunderna när de satt och väntade på deras fika och frivilligt deltagande poängterades.  

4.3 Konstruktion av enkät 
Vid utformningen av enkäten har vi utgått ifrån direktiv från Bryman & Bell (2013, s. 

251-252) som menar att utformningen är viktig för att respondenter ska vilja besvara en 

enkät. Genom att konstruera lättöverskådliga enkäter ökar chansen att respondenter 

kommer vilja besvara den (Bryman & Bell, 2013, s. 252). Vidare poängteras vikten av 

att ge respondenterna klara instruktioner om hur enkäten ska besvaras (Bryman & Bell, 

2013, s. 252-253). På försättsidan av enkäten betonades vissa ord med fetare stil för att 

belysa anonymt deltagande, att vi är studenter som gör ett examensarbete samt 

möjligheten att delta i utlottningen av presentkort hos Barista. Detta kan underlätta för 

respondenterna att ta del av informationen och öka deras villighet att besvara enkäten 

sanningsenligt. För att förenkla för respondenter att besvara enkäten och göra det 

enklare att förstå vad som efterfrågas gjordes tydliga avsnittsindelningar. Vidare 

utformades enkäten med en lättöverskådlig layout och instruktioner i kursiv text för att 

underlätta besvarandet av enkäten.  Instruktionerna tydliggör hur frågor och påståenden 

ska besvaras samt hur många svarsalternativ som får anges och instruktionerna har 

ytterligare förtydligats med fet stil där respondenter hänvisas att hoppa över frågor.  

 

Även om forskare lyckats väl med utformningen av enkäter innebär detta inte 

nödvändigtvis att respondenter är intresserade av att delta i en undersökning. Enkäter 

kan medföra vissa nackdelar såsom att bortfallet riskerar att bli större än vid andra 

datainsamlingsmetoder på grund av svårigheter att motivera respondenter (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 113). För att motivera potentiella respondenter att delta i en 

enkätundersökning kan forskare belöna respondenter, vilket kan medföra både fördelar 

och nackdelar. Det skulle kunna innebära att kvaliteten på svaren blir bättre, men om 

respondenter deltar endast för belöningens skull finns risk att kvaliteten snarare blir 

sämre (Eljertsson, 2014, s. 39-40). Utifrån ovanstående resonemang diskuterade vi 

huruvida respondenterna skulle erbjudas något för att de avsätter tid att besvara enkäten. 

Vi bedömde att en väl vald belöning är fördelaktigt för denna studie. Eftersom vi ville 

undvika att respondenter deltar enbart för belöningens skull ansåg vi det bättre att 

erbjuda dem möjligheten att delta i en utlottning av belöning. Johansson Lindfors (1993, 

s. 136) menar att lotter utgör en bra belöning för att höja motivation att delta i en studie. 

Då det finns en risk att denna form av belöning medför negativ påverkan på personer 

med exempelvis spelmissbruk bedömde vi det mer passande med presentkort hos 

Barista. Enkäten återfinns i Appendix 1. 

4.4 Konstruktion av frågor  
Vid frågekonstruktion bör forskare utifrån syftet konstruera frågor kring de områden 

som berörs, vilket benämns som operationalisering (Eljertsson, 2014, s. 47). Enkätens 

frågor och påståenden har konstruerats utifrån lojalitetsprogram, CRM, upplevt värde 

med CRM i lojalitetsprogram och intentioner att gå med i lojalitetsprogram. Eftersom vi 

i teori identifierat att det kan finnas skillnader mellan hur medlemmar och icke-

medlemmar värderar belöningar undersöks även detta i studien. Därmed har enkäten till 

viss del konstruerats utifrån de som har Stammiskortet och de som inte har det. 

Eftersom vi undersöker två marknadsföringsverktyg i kombination med varandra och 
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som vi inte identifierat forskning kring, har vi valt att konstruera enkätfrågorna till 

största del själva med utgångspunkt i teorier. Detta valde vi att göra för att möjliggöra 

besvarande av uppsatt syfte tillfredsställande. 

 

Riktlinjer forskare kan utgå ifrån vid frågekonstruktion är: anpassning av språket efter 

studiens målgrupp, användning av frågor som inte kan tolkas olika, tydlighet i fråga om 

tid och rum samt undvika ledande frågor (Eljertsson, 2014, s. 51-57). Andra riktlinjer är 

att undvika två frågor i en, alltför långa frågor och frågor som refererar långt bakåt i 

tiden samt vinklade frågor (Eljertsson, 2014, s. 59-75). Dessa riktlinjer hade vi i åtanke 

när enkäten konstruerades. Bland annat använder vi ordet inställning istället för attityd, 

då vi menar att detta speglar ett mer vardagligt språk. Genom att noga utvärdera frågor 

och påståenden utefter ovan nämnda riktlinjer anser vi oss förebygga uppenbara och 

svårupptäckta felaktigheter i frågekonstruktionen. I pilotstudien uppmuntrades 

testpersoner ange eventuella oklarheter kring enkäten och dess uppbyggnad. Innan en 

pilotstudie genomförs rekommenderas att forskare tar hjälp av en grupp experter för 

bedömning av frågornas lämplighet och hur enkätens utformning kan förbättras 

(Saunders et al., 2012, s. 451). Innan genomförandet av pilotstudien bad vi personer 

som besitter goda kunskaper kring forskningsarbete och det svenska språket att ge oss 

återkoppling på enkäten för att ytterligare stärka uppbyggnaden av den.  

 

I den inledande delen av enkäten ställs frågor av personlig karaktär. Frågor om 

könstillhörighet och ålder utgör personliga faktafrågor och det gör även frågor som 

innebär att respondenter uppskattar tidigare beteende (Bryman & Bell, 2013, s. 265). 

Eftersom frågor av personlig karaktär är enkla att besvara är det fördelaktigt att placera 

dem i början av enkäter då detta kan öka motivationen att fortsätta besvara den (Trost, 

2012, s. 91-92). Således följdes dessa rekommendationer. Vidare har attitydfrågor 

använts för att kunna besvara uppsatt syfte. En skala som används för att mäta attityder 

är Likertskalan (Bryman & Bell, 2013, s. 267). Likertskalan innebär att respondenter 

ombeds hålla med om påståenden i olika grad, på en 4-7-gradig skala (Eljertsson, 2014, 

s. 57; Saunders et al., 2012, s. 436). Vid attitydfrågor kan forskare ställa frågorna utifrån 

en rangordningsskala, med exempelvis svarsalternativet ”Mycket bra” (Trost, 2012, s. 

19). Påståenden och frågor utformades för att kunna besvaras på 5-gradiga 

rangordningsskalor, med svaralternativ från “Instämmer helt” till “Instämmer inte alls” 

och “Väldigt mycket” till “Inget alls”. Vid slutna frågor finns blandade åsikter kring 

användande av svarsalternativet “Vet ej” (Bryman & Bell, 2013, s. 273). Vissa menar 

att detta alternativ bör finnas för att undvika att respondenter anger en åsikt de inte har, 

medan andra ser en risk med att alternativet finns om respondenter inte orkar ta 

ställning (Bryman & Bell, 2013, s. 273). I denna enkät används inte svarsalternativet 

“Vet ej”, detta då vi ämnar uppmuntra deltagarna till ställningstaganden. Vidare menar 

vi det finnas en risk att respondenter som inte har Stammiskortet anger detta alternativ 

på grund av ingen eller begränsad erfarenhet. Vid konstruktionen av frågor och 

påståenden har vi delvis inspirerats av hur tidigare studier inom områdena utformat 

dessa. Enligt Bryman & Bell (2013, s. 277) är det fördelaktigt att använda andra 

forskares frågor för att få idéer kring hur frågor kan konstrueras. För några av frågorna 

som rör lojalitetsprogram har vi inspirerats av Park et al. (2013) och Evanschitzky et al. 

(2011). En av enkätens frågor (fråga 12) är vidare direktöversättning av en fråga Kropp 

et al. (1999, s. 73) konstruerat kring CRM. 

 

Ett sätt att mäta intentioner är att fråga människor hur sannolikt det är att dessa kommer 

att bete sig på ett visst sätt, genom att låta dem uppskatta denna sannolikhet på en skala 
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(Ajzen & Fishbein, 2010, s. 43-44). Eftersom vårt syfte inte är att mäta hur stor en 

intention är utan hur mycket påverkan CRM har på intentionen att gå med, ställdes till 

största del frågor av samma karaktär som attitydfrågorna. Enligt Bryman & Bell (2013, 

s. 273) kan uppskattning bakåt i tiden utgöra en risk ifråga om svarens giltighet, särskilt 

om frågorna refererar långt bakåt i tiden. Således kan en intention vara svår att 

uppskatta bakåt i tiden för de som har kortet. Eftersom CRM’s påverkan på intention att 

gå med i ett lojalitetsprogram är del av studiens syfte bedömde vi det nödvändigt att 

fråga om detta.  

4.5 Pilotstudie 
Ett sätt att testa om enkätfrågor är väl utformade är med hjälp av pilotstudier (Bryman 

& Bell, 2013, s. 276). Pilotstudier hjälper forskare att undvika problem vid 

datainsamling (Saunders et al., 2012, s. 451). Med dessa kan forskare testa hur väl 

respondenter förstår instruktioner samt identifiera eventuella svårförstådda frågor 

(Bryman & Bell, 2013, s. 277). För att identifiera och förebygga eventuella 

tolkningssvårigheter och felaktigheter ansåg vi det lämpligt att genomföra en 

pilotstudie. Genomförandet av en pilotstudie innebär också att studiens reliabilitet och 

validitet undersöks och därför är pilotstudier något som bör prioriteras (Saunders et al., 

2012, s. 451). Pilotstudien genomfördes på Umeå universitet fredagen den 28/3 klockan 

11:30. Urvalet till pilotstudien utgjorde ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval 

innebär att forskare tillfrågar personer som för tillfället finns närvarande (Bryman & 

Bell, 2013, s. 204). En nackdel med bekvämlighetsurval är att urvalet inte blir 

representativt för populationen (Bryman & Bell, 2013, s. 204). Vid pilotstudier som 

avser testa enkäters frågor i olika avseenden går bekvämlighetsurval dock bra att 

använda eftersom syftet inte är att generalisera till studiens population (Bryman & Bell, 

2013, s. 205). Vidare ansåg vi det olämpligt att tillfråga personer från populationen då 

detta skulle kunna innebära en risk att personer som deltagit i pilotstudien även skulle 

delta i studien. Totalt deltog 10 personer i pilotstudien och de som tillfrågades var 

studenter, hälften män och hälften kvinnor. Vid en studie på studentnivå utgör 10 

personer ett tillräckligt stort antal respondenter för en pilotstudie (Saunders, 2012, s. 

451). Testpersonerna blev informerade om studiens område och uppmuntrades att ställa 

frågor och kommentera om något var oklart. Tidsåtgången för att besvara enkäten 

noterades även. När enkäter från en pilotstudie samlats in bör forskare granska dessa för 

att identifiera eventuella oklarheter och svårigheter att besvara den (Saunders et al., 

2012, s. 452). För samtliga testpersoner tog enkäten 4-7 minuter att besvara och 

granskningen visade bland annat att några av testpersonerna inte hoppat över vissa 

frågor när sådana instruktioner gavs och därmed förtydligades dessa ytterligare.  

 

För att kunna undersöka kunders attityd till CRM skapades ett index över detta, vilket 

låg till grund för vidare undersökningar av korrelationer mellan attityder till CRM och 

upplevt värde/intention. Ett mått som används för att mäta intern reliabilitet genom att 

undersöka huruvida frågor som ska mäta samma saker faktiskt gör det, är Cronbach’s 

alpha (Saunders et al., 2012, s. 430). Den interna reliabiliteten kan ligga mellan 0 och 1 

och värden över 0,7 speglar hög intern reliabilitet (Saunders et al., 2012, s. 430). 

Därmed fann vi det lämpligt att genomföra ett Cronbach's alpha-test för att undersöka 

den interna reliabiliteten för indexet. Resultatet av detta test visade ett värde på 0,704 

vilket indikerar hög intern reliabilitet.  
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4.6 Urval och urvalsteknik 
Det urval som deltar i en studie bör vara representativt för populationen för att 

möjliggöra generalisering av studiens resultat. Populationen för en studie är de enheter 

som studien ämnar undersöka och samla in information om (Bryman & Bell, 2013, s. 

190; Holme & Solvang, 1997, s. 181). Många gånger är forskare begränsade av både tid 

och kostnader för att nå samtliga personer i populationen vilket medför att urval ofta 

görs (Holme & Solvang, 1997, s. 182). När det gäller urvalsmetoder finns 

sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2013, s. 186; Johansson 

Lindfors, 1993, s. 92-97). Sannolikhetsurval innebär att hela populationen har samma 

sannolikhet att delta i studien och detta lämpar sig bäst vid generalisering till hela 

populationer (Johansson Lindfors, 1993, s. 92-97). Det finns dock tillfällen när 

sannolikhetsurval inte är möjligt att genomföra (Johansson Lindfors, 1993, s. 96-97). 

För denna studie är det inte möjligt att genomföra sannolikhetsurval då tillgång till 

samtliga av fallföretagets kunder inte är möjligt. För att nå Baristas kunder förutsätts att 

vi är i caféet och frågar dem om de vill delta i studien. Därmed är urvalet ett icke-

sannolikhetsurval, närmare bestämt ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär 

att forskares urval består av respondenter som finns tillgängliga för dem (Bryman & 

Bell, 2013, s. 205). Denna typ av urval begränsar generaliserbarheten av studiers 

resultat och är inte fullt representativt för hela populationer (Holme & Solvang, 1997, s. 

183). Eftersom det inte är möjligt att nå kunderna på annat sätt, kan vi inte generalisera 

studiens resultat till hela populationen.  

4.7 Distribution av enkäter  
Insamlingen av data skedde vid 4 tillfällen: onsdagen den 15 april, fredagen den 17 

april, lördagen den 18 april och måndagen den 20 april. Vid dessa tillfällen skedde 

datainsamlingen under hela dagarna. Att datainsamlingen genomfördes vid olika 

veckodagar, både vardag och helg, anser vi fördelaktigt då detta ökar sannolikheten att 

nå kunder som besöker caféet av olika anledningar. Det faktum att enkätutdelningen 

skedde under både förmiddagar, under lunch och på eftermiddagar anser vi även 

fördelaktigt för studien. Vid urval finns risk att tid och plats för datainsamling kan 

påverka urvalets representativitet för populationen (Johansson Lindfors, 1993, s. 96). 

Genom att vi samlade in data på olika dagar anser vi oss minskat risken för skevhet i 

urvalet. Vid insamlingstillfällena tillfrågades kunder som satt och fikade om de kunde 

avvara några minuter för att delta i studien. Samtliga kunder som besökte caféet 

tillfrågades, och övervägande del av cafébesökarna var kvinnor. För de kunder som 

valde att delta informerade vi kort om studien och var noga med att inte uttrycka 

synpunkter kring lojalitetsprogrammet då detta kan färga respondenters svar. För 

besvarandet av enkäten fanns inga tidsrestriktioner och de fylldes i både före, under och 

efter respondenterna fikat, varvid vi anser att tidpress inte haft en stor inverkan på 

svaren. Under dagarna för datainsamlingen befann vi oss i caféet, vilket möjliggjorde 

för respondenterna att fråga oss om det uppstod funderingar kring enkäten.  

4.8 Access 
För att kunna genomföra en studie krävs att forskare får tillgång till data (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 135). Barista har vid genomförandet av denna studie varit mycket 

tillmötesgående och positivt inställda till studien. Som tidigare nämnts var en 

förutsättning för att nå kunder, att tillfråga dem i caféet. Kunderna som tillfrågades om 

deltagande i studien var tillmötesgående vilket underlättade insamlingen av data. Om 

fler respondenter som har Stammiskortet varit närvarande vid datainsamlingen skulle 

detta kunnat resultera i starkare analyser kring dessa.  
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4.9 Databearbetning 
För att analysera insamlad data användes statistikprogrammet SPSS och innan 

inmatning av data kodades enkäten. Vid inmatning av data i SPSS lästes svaren upp av 

den ene uppsatsförfattaren och återupprepades av den andre som lade in data, detta för 

att minska risken för fel vid inmatningen.  

4.9.1 Kodning av data 

Vid databearbetningen kodades internt bortfall och de frågor som vissa respondenter 

uppmanades hoppa över, med 77 och 99. Våra påståenden som mäter attityder, med 

svarsalternativ som sträcker sig från instämmer helt till instämmer inte alls kodades från 

5-1, där 4-5 motsvarar att en respondent är mer positiv till påståendet och 1-2 motsvarar 

mer negativ till påståendena. Några av dessa svar kodades i omvänd ordning eftersom 

dessa speglar en negativ attityd. Detta innebär exempelvis att respondenter som svarade 

instämmer helt i ett sådant påstående motsvarade 1 istället för 5 på skalan. Våra frågor 

med svarsalternativ som sträcker sig från väldigt mycket till inget alls kodades från 5-1.  

 

Instämmer 
helt 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
delvis 

Instämmer i 
låg grad 

Instämmer 
inte alls 

5 4 3 2 1 
             Figur 4: Kodning av likertskalan 

4.9.2 Statistiska tester  

De statistiska testerna som görs i denna studie hjälper oss att besvara syfte. För att 

undersöka om samband mellan variabler existerar och inte enbart beror på slumpen 

används signifikanstest (Saunders et al., 2012, s. 512). Ett test som är signifikant 

innebär att samband mellan olika variabler inte enbart existerar på grund av slumpen 

(Saunders et al., 2012, s. 512). Ett sätt att undersöka styrkan i linjära samband mellan 

variabler är med korrelationsanalyser (Saunders et al., 2012, s. 521). Ett samband kan 

variera i styrka (r) mellan perfekt negativt (-1) och perfekt positivt (+1) och r=0 innebär 

att variablerna är helt oberoende och att samband inte existerar (Saunders et al., 2012, s. 

521). För att bedöma sannolikheten att ett korrelationstest är signifikant används 

vanligtvis en signifikansnivå (p) på 0,05, vilket innebär att ett lägre signifikansvärde än 

0,05 utgör ett signifikant test (Saunders et al., 2012, s. 521). Vi har valt signifikansnivån 

0,05 i våra statistiska tester. 

 

För att undersöka signifikanta skillnader mellan män och kvinnor samt mellan 

medlemmar och icke-medlemmar, genomfördes oberoende t-tester. Enligt Saunders et 

al. (2012, s. 517) används t-test för att undersöka skillnader mellan två grupper av 

nominala variabler. Ett stort t-värde innebär ett p-värde under 0,05, vilket betyder en låg 

sannolikhet att skillnaderna endast är slumpmässiga (Saunders et al., 2012, s. 517). Ett 

test som vanligtvis används för att undersöka signifikanta skillnader mellan fler än två 

grupper är en envägs ANOVA-analys, vilket förutsätter minst 30 respondenter 

(Saunders et al., 2012, s. 520). Detta var dock inte möjligt att genomföra eftersom 

åldersgrupperna inte är tillräckligt stora, varvid medelvärdena jämfördes för att 

identifiera tendenser till skillnader. För att undersöka beroendeförhållanden genomförs 

regressionsanalyser. Genom att genomföra en regressionsanalys är det möjligt att 

undersöka styrkan i ett samband mellan en oberoende och en beroende variabel 

(Saunders et al., 2012, s. 523). Från regressionsanalyser erhålls signifikansvärde och en 

korrelationskoefficient (r
2
) som utgör ett värde mellan 0 och 1, vilket speglar hur 

mycket av beroendet som kan förklaras av den oberoende variabeln (Saunders et al., 
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2012, s. 523). Därmed genomfördes en regressionsanalys för att undersöka om upplevt 

värde med CRM påverkar respondenternas intention att skaffa Stammiskortet. 

4.10 Bortfall 
Anledningar till bortfall i studier kan vara många. En form av bortfall är de personer 

som av olika anledningar väljer att inte delta i en studie (Bryman & Bell, 2013, s. 203). 

Vid enkätundersökningar är det lämpligt att granska det externa bortfallet för att se om 

det finns stora risker att urvalet är skevt (Johansson Lindfors, 1993, s. 140). Utifrån det 

vi observerade från det externa bortfallet såg vi inga mönster bland de som valde att inte 

delta i studien vilket tyder på att urvalet inte är skevt på grund av externt bortfall. För att 

minska risken för externa bortfall poängterades den korta tidsåtgången för att besvara 

enkäten och respondenterna informerades om utlottningen av presentkort.  

 

En annan typ av bortfall är variabelbortfall som innebär att vissa frågor inte besvarats av 

samtliga respondenter (Johansson Lindfors, 1993, s. 140). Detta kan bero på att frågan 

är svårbesvarad, har valts att inte besvaras eller missats av respondenter (Bryman & 

Bell, 2013, s. 344; Johansson Lindfors, 1993, s. 140). Vidare är det lämpligt att granska 

om någon specifik fråga har stort bortfall (Johansson Lindfors, 1993, s. 140). Vid 

datainsamlingstillfällena fick vi totalt in 84 användbara enkäter av 120 utdelade. Efter 

insamlingen granskades enkäterna för att identifiera tydliga bortfall. 12 av 

respondenterna hade inte besvarat frågorna som behandlar upplevt värde med CRM i 

lojalitetsprogram och eftersom detta är studiens syfte valde vi att inte använda dessa 

enkäter. Att flertalet av respondenterna valt att inte besvara denna del kan bero på att de 

finner det svårt att uppskatta värdet av något de inte har eller att de inte tagit del av 

informationen om Stammiskortet. Det kan också vara så att personer som inte har kortet 

tror att de inte förvänts besvara denna del. Några av enkäterna med variabelbortfall har 

vi bedömt som användbara i studien då variabelbortfallen varit låga, medan andra 

enkäter med större variabelbortfall ej bedömts lämpliga att inkludera i studien. Eftersom 

vi genomfört en pilotstudie för att uppmärksamma och justera felaktigheter och om 

något verkade otydligt anser vi oss gjort vad vi kunnat för att minska dessa 

variabelbortfall.  
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5. Empiri   
I detta kapitel redogörs för insamlad data för studien. Empirikapitlet är uppdelat 

utifrån de områden som behandlas i enkäten och både deskriptiv data och resultat från 

statistiska tester presenteras. Således inleds empirin av demografiska variabler följt av 

lojalitetsprogram, CRM och CRM som belöning i lojalitetsprogram.  

5.1 Inledning till empirin 
Antalet respondenter i denna studie är 84 stycken varav 12 har Stammiskortet. De första 

delarna i empirin speglar resultat som samtliga respondenter ligger till grund för. Den 

andra delen av empirin om intentioner visar resultat både från de som inte har 

Stammiskortet och de som har det, var för sig. Detta gjordes då vi ämnat undersöka 

skillnader i CRM’s påverkan på intentionen och beslutet att skaffa kortet. De resultat 

som speglar vardera grupp presenteras i direkt anslutning till varandra för varje fråga 

och påstående, för att underlätta för läsaren. Några av enkätens frågor och påståenden 

har endast besvarats av ett mindre antal respondenter, varvid endast deskriptiv data för 

dessa frågor och påståenden redogörs. Antalet respondenter som har Stammiskortet 

bedöms som få vilket innebär att resultaten således bör tolkats med försiktighet, både 

vid deskriptiv data, t-test och korrelationer. Det faktum att antalet som har 

Stammiskortet är lågt innebär att vi fokuserar de statistiska testerna på de som inte har 

kortet då dessa resulterar i trovärdigare resultat och analys. Dock fann vi det relevant att 

undersöka om det är möjligt att identifiera tendenser till skillnader mellan de som har 

kortet och de som inte har det, för de frågor som i direkt bemärkelse besvarar studiens 

syfte. Detta eftersom Leenheer et al., (2007, s. 40) identifierat att medlemmar och icke-

medlemmar värderar ekonomiska belöningar olika. Vidare ansåg vi det relevant att 

undersöka skillnader mellan män och kvinnor då Galan Ladero et al. (2015, s. 62), Cui 

et al. (2003, s. 317) och Kropp et al. (1999, s. 76) påvisat vissa skillnader ifråga om 

deras inställning till CRM.  Moosmayer & Fuljahn (2010, s. 457) påvisar även att 

påverkan av CRM kan vara olika stor på män och kvinnor.  

 

Vid resultatredovisningen för påståenden motsvarar 1=instämmer inte alls, 2=instämmer 

i låg grad 3=instämmer delvis, 4=instämmer i hög grad, 5=instämmer helt, varvid 4-5 

motsvarar en mer positiv inställning och 1-2 en mer negativ inställning till påståendena. 

Fråga 14 och 15 är kodade i omvänd ordning, då dessa speglar negativa ståndpunkter. 

För frågor motsvarar 1=inget alls, 2=ganska lite, 3=varken eller, 4=ganska mycket och 

5=väldigt mycket.   

 

Instämmer helt 
           

Instämmer i hög 
grad 

Instämmer 
delvis 

Instämmer i låg 
grad 

Instämmer inte 
alls 

5 4 3 2 1 

Instämmer helt 
 

Instämmer i hög 
grad 

Instämmer 
delvis 

Instämmer i låg 
grad 

Instämmer inte 
alls 

1 2 3 4 5 
 
           Figur 5: Kodning av likertskalan och omvänd kodning 
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5.2 Demografiska och bakgrundsvariabler  
Den första inledande frågan om könstillhörighet (fråga 1) besvarades av samtliga 84 

respondenter. Resultaten visar att 30 män och 54 kvinnor deltog i studien, vilket 

motsvarar 35,7 % respektive 64,3 %. Därmed är kvinnor överrepresenterade bland 

respondenterna vilket kan bero på att flertalet av cafébesökarna som närvarade vid 

datainsamlingstillfällena var kvinnor. Frågan om ålder (fråga 2) besvarades av alla 84 

respondenter, som delades upp i tre ålderskategorier eftersom antalet respondenter i de 

förvalda tidsspannen inte var tillräckligt stora för att utgöra representativa antal. 

Grupperna 0 - 15 och 16 - 25 utgör ålderskategori 1, 26 - 35 och 36 - 45 utgör 

ålderskategori 2 och 46 och uppåt utgör ålderskategori 3. Att kategorisera 

åldersgrupperna på detta sätt innebär att åldersspannen blir olika stora. Dock 

rekommenderas att antalet respondenter vid en uppdelning bör motsvara minst 25 

personer för att möjliggöra trovärdiga analyser och slutsatser. Av denna anledning ansåg 

vi det lämpligt att kategorisera respondenterna som ovan nämnts. I vår studie utgörs 

kategori 1 och 3 av 24 respondenter vardera, och kategori 2 består av 36. Vi bedömde 

detta antal som relativt representativt för att identifiera eventuella skillnader. Angående 

andelen män respektive kvinnor i de olika ålderskategorierna kan konstateras att 

andelen kvinnor är övervägande i alla ålderskategorier.  

 

Efter dessa frågor ställdes frågor om respondenternas fikavanor, detta eftersom sådana 

variabler skulle kunna påverka hur respondenterna besvarar frågor och påståenden som 

speglar deras attityder och intentioner. Den första frågan om fikavanor speglar antal 

cafébesök i månaden (fråga 3) och den besvarades av 73 av de 84 respondenterna. På 

denna fråga fick respondenterna själva fylla i en siffra och de angivna svaren 

grupperades vid databearbetningen till tre kategorier: Ej frekvent (≤1) Återkommande 

(2-3) och Frekvent (4≤). Andelen respondenter i första kategorin utgör 30,1 %, den 

andra kategorin 41,1 % och den tredje kategorin 28,8 %. För denna fråga ligger 

medelvärdet (m=2.6, median=2.0) inom kategorin Återkommande (2–3). Bland svaren 

på denna fråga identifierade vi några outliers. En outlier är ett värde som inte innefattas 

i ett generellt mönster, och potentiella outliers kan identifieras med beräkningen 

1,5*(Q3-Q1) (Freeman & Macmillan, 2011, s. 17, 39-40). Det värde som erhålls utifrån 

denna beräkning adderas därefter till den tredje kvartilen och subtraheras från den första 

kvartilen, och alla värden som ligger utanför detta spann är potentiella outliers (Freeman 

Figur 6: Ålders- och könsfördelning 
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& Macmillan, 2011, s. 39-40). För att undvika att medelvärdet skulle dras upp markant 

av dessa värden togs de bort vid beräkningen. Som ett resultat av detta speglar 

medelvärdet bättre respondenterna som helhet. Respondenterna tillfrågades även om hur 

många gånger de besökt Barista under de senaste 12 månaderna (fråga 4), vilket 

besvarades av 76 av de 84 respondenterna. Även här identifierade vi outliers som inte 

togs med i beräkningen då detta skulle resulterat i ett betydlig högre medelvärde. Vi 

delade in svaren i tre kategorier: Första besöket (≤1), Återkommande kund (2-5) och 

Frekvent besökare (6≤). Andelen respondenter i den första kategorin är 36,8 %, den 

andra kategorin utgörs av 47,4 % och tredje kategorin utgörs av 15,8 %. Medelvärdet 

(m=3.1, median=2.0) ligger närmast kategori 2, Återkommande kund (2–5).  

 

Vidare tillfrågades respondenterna om de främsta anledningarna till varför de besöker 

Barista (fråga 5). Resultaten som baseras på samtliga respondenters svar visar att den 

mest frekvent förekommande anledningen är caféets läge med 64,3 %, följt av att 

Barista är ett Fairtrade och ekologiskt café med 42,9 %. De som angett Stammiskortet 

som en av de främsta anledningarna utgör 3,6 %. På denna fråga kunde respondenterna 

även ange svarsalternativet ”Annan anledning”. Anledningar respondenter uppgav var 

bland annat att Barista erbjuder ett ställe att vila sig efter shopping, att caféet utgör en 

träffpunkt samt att caféet erbjuder möjligheter att ladda dator och mobil. Resultaten 

visar därmed att flertalet respondenter besöker Barista på grund av läget och att 

Stammiskortet inte är en stor bidragande faktor för valet av café. För vidare 

information, se appendix 2.  

 

Frågan om huruvida respondenterna har Stammiskortet (fråga 24) besvarades av 

samtliga deltagare och resultaten visar att de som har Stammiskortet är 12 personer 

(14,3 %) och att 72 personer (85,7 %) inte har det. Alla respondenter ombads vidare 

uppskatta hur många kundkort de har oberoende av bransch (fråga 6). Denna fråga 

besvarades av 81 av de 84 respondenterna (m=6.7, median=5.0). Vi fann en stor 

spridning i denna fråga och även här identifierades outliers som inte tagits med i 

beräkningen för att undvika ett snedvridet medelvärde.  

5.3 Lojalitetsprogram 

För att få en uppfattning om respondenternas generella inställning till kundkort ombads 

de besvara frågor och påståenden som speglar detta. Den första frågan om vad 

respondenterna främst anser att kundkort medför (fråga 7) är en flervalsfråga som 

besvarades av 81 personer. Den anledning som angetts flest gånger är fördelaktiga 

erbjudanden med 79 %, medan endast 1,2 % uppger att de känner sig låsta till företag. 

Därmed visar resultaten att respondenterna ser både fördelar och kostnader med 

kundkort.     

 

 

  
Responses Percent of Cases 

(%) N Percent (%) 

Fördelaktiga erbjudanden 64 38,10 79,00 

Fördelaktiga ekonomiska förmåner 32 19,00 39,50 

Överflödig information från företaget 23 13,70 28,40 

Överflödig insamling av data 10 6,00 12,30 

Speciellt uppmärksammad av företag 7 4,20 8,60 

Medför många kort 26 15,50 32,10 

Samhörighet med företaget 4 2,40 4,90 

Låst till företag 1 0,60 1,20 

Övrigt 1 0,60 1,20 

Total 168 100,00 207,40 

Figur 7: Kundkort medför 
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Efter denna fråga följer en rad påståenden som respondenterna ombads instämma med i 

olika grad. I det första påståendet ombads respondenterna ange i vilken grad de 

instämmer med att ekonomiska rabatter med kundkort utgör bra förmåner (fråga 8) och 

den besvarades av 83 respondenter (m=3.5, median=3.0).  43,4 % instämmer delvis i 

påståendet, 31,3 % instämmer i hög grad, 15,7 % instämmer helt, 7,2 % instämmer i låg 

grad och 2,4 % instämmer inte alls. Utifrån resultaten kan vi konstatera att en stor andel 

av respondenterna angett att ekonomiska rabatter utgör en bra typ av förmån med 

kundkort, men även att flertalet respondenter uttryckt ett neutralt ställningstagande. 

 

Vidare tillfrågades respondenterna om huruvida de föredrar att erhålla förmåner med 

kundkort direkt eller att samla ihop poäng (fråga 9). Detta påstående besvarades av alla 

84 respondenter, varav övervägande del uppger att de föredrar att erhålla förmåner 

direkt (m=3.8, median=4.0). 31,3%  instämmer i hög grad och samma procentandel 

instämmer helt. Endast 2,4 % instämmer inte alls medan de som instämmer i låg grad 

utgör 12,0 % och 22,9 % instämmer delvis. Vi kan utifrån resultaten konstatera att 

respondenterna överlag föredrar att erhålla förmåner direkt framför att samla ihop poäng 

med kundkort.  

 

Påståendet om en i allmänhet positiv inställning till kundkort (fråga 10) besvarades av 

83 respondenter (m=3.3, median=3.0), varav 31,3 % angett att de delvis instämmer. De 

som instämmer i hög grad utgör 30,1 % medan instämmer i låg grad motsvarar 18,1 % 

och instämmer helt 15,7 %. De respondenter som angav att de inte alls instämmer utgör 

4,8 %. Vi kan se att fler respondenter har en positiv inställning till kundkort än de som 

har en negativ inställning. Nästföljande påstående speglar respondenters inställning till 

kundkort i cafébranschen (fråga 11). Denna besvarades av 82 personer (m=3.1, 

median=3.0) som många svarade att de delvis instämmer, 36,6 %. Bland de övriga 

respondenterna är fördelningen av de som har en mer positiv respektive de som har en 

mer negativ inställning till påståenden relativt jämt fördelat. Den andel som angett att de 

instämmer helt utgör 12,2 % och de som instämmer i hög grad 22,0 %, medan de som 

inte alls instämmer utgör 7,3 % och i låg grad 22,0 %. Utifrån dessa resultat är det svårt 

att urskilja om respondenterna tenderar att ha en mer positiv eller negativ inställning till 

kundkort i cafébranschen.  

 

Figur 8: Inställning till kundkort, allmänt och i cafébranschen 
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5.4 CRM  
För att undersöka respondenternas inställning till CRM och företags CRM-arbete 

ombads respondenterna ta ställning till en rad påståenden. I det första påståendet 

huruvida respondenterna gillar att köpa produkter kopplade till CRM (fråga 12) 

instämmer 56,0 % helt, 29,8 % instämmer i hög grad, 10,7 % instämmer delvis, 2,4 % 

instämmer i låg grad och 1,2 % instämmer inte alls. Påståendet besvarades av alla 84 

respondenter (m=4.4, median=5.0) och resultaten visar att respondenterna överlag gillar 

att köpa produkter kopplade till CRM. Påståendet om respondenterna anser att företags 

bidrag till välgörande ändamål är ett bra sätt att samla in pengar till icke-vinstdrivande 

organisationer (fråga 13) besvarades av samtliga respondenter (m=4.3, median=4,5). 

Hela 50,0 % uppger att de instämmer helt i påståendet och 31,0 % instämmer i hög 

grad. De som instämmer delvis utgör 15,5 % medan 2,4 % inte alls instämmer och 1,2 

% instämmer i låg grad. Således visar resultaten att övervägande del av respondenterna 

anser att CRM är ett bra sätt att samla in pengar till icke-vinstdrivande organisationer.  

 

För påståendena om huruvida respondenterna anser att företag inte ska arbeta med att 

skänka pengar till välgörande ändamål och om de är skeptiska mot företag som gör detta 

har svarsalternativen kodats om från 1-5 då dessa påståenden speglar negativa attityder 

till CRM. Detta innebär att instämmer helt motsvarar 1 på skalan och instämmer inte 

alls motsvarar 5. Genom att utforma påståendena på detta sätt utgör dessa även 

kontrollfrågor för att spegla respondenternas inställning till CRM. Det första påståendet 

om att företag inte ska arbeta med att skänka pengar till välgörande ändamål (fråga 14) 

besvarades av alla 84 respondenter (m=4.6, median=5.0). Bland dessa instämmer 69,0 

% inte alls och 21,4 % instämmer i låg grad. 6,0 % angav att de instämmer delvis, 2,4 % 

instämmer i hög grad och 1,2 % instämmer helt. Det framgår således tydligt att de flesta 

av respondenterna antingen inte alls instämmer med påståendet eller endast i låg grad, 

vilket speglar en positiv inställning till CRM. Även påståendet om skepticism mot 

företag som arbetar med CRM (fråga 15) besvarades av samtliga respondenter (m=4.3, 

median=5.0). För detta påstående ser fördelningen liknande ut som för föregående 

påstående. 59,5 % instämmer inte alls, 23,8 % instämmer i låg grad, 9,5 % instämmer 

delvis, 4,8 % instämmer i hög grad och de som instämmer helt utgör 2,4 %. Därmed 

speglar även detta resultat respondenternas överlag positiva inställning till CRM.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Skepticism mot företag med CRM 
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Angående påståendet om respondenter får en mer positiv bild av företag som arbetar 

med att skänka pengar till välgörande ändamål (fråga 16) visar resultaten en positiv 

inställning. Detta besvarades av alla 84 respondenter (m=3.9, median=4.0) och av dessa 

instämmer 35,7 % i hög grad, 33,3 % instämmer helt och 23,8 % instämmer delvis. De 

som angav instämmer i låg grad respektive inget alls uppgår vardera till 3,6 %. Därmed 

anser övervägande del av respondenterna att de får en mer positiv bild av företag som 

arbetar med att skänka pengar till välgörande ändamål. Dessa fem ovan nämnda 

påståenden sattes efter pilotstudien samman till ett index som speglar respondenternas 

attityder till CRM. Ett Cronbach’s alpha-test genomfördes för att undersöka indexets 

interna reliabilitet och resultatet visade hög intern reliabilitet (0,704). Även för 

huvudstudien gjordes ett Cronbach’s alpha-test vilket gav ett värde på 0,81 och därmed 

visar även detta hög intern reliabilitet med ett värde över 0,7. Därefter summerades det 

totala värdet av varje respondents svar på påståendena. Således är det högsta möjliga 

värdet 25 om respondenten instämmer helt i samtliga påståenden och det lägsta möjliga 

värdet är 5, om en respondent inte alls instämmer i samtliga påståenden. Andelen 

respondenter som uppnår ett värde av 20 eller högre utgör 74,8  % och andelen som 

uppnår ett värde av 13 eller mindre utgör 4,8 % (m=21.4, median=22.5). Resultaten 

baserade på 84 respondenters svar visar att de flesta av respondenterna har en positiv 

eller mycket positiv inställning och att endast ett fåtal respondenter har en negativ 

inställning till CRM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att undersöka om det finns en skillnad mellan män och kvinnor angående deras 

inställning till CRM utfördes ett oberoende t-test för indexet (Index och fråga 1). 

Resultatet visar att det inte finns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor i detta 

avseende (t=1.611, p=0.111). Dock identifierar vi tendenser till skillnader med ett något 

högre medelvärde för kvinnor (m=21.9) än män (m=20.6).  

 

  

Figur 10: Index inställning till CRM 
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Figur 6: Kundkort med CRM medför 

5.5 Kundkort med CRM 
För att undersöka respondenternas attityder till kundkort med CRM ställdes 

inledningsvis frågor och påståenden om den allmänna inställningen till sådana kundkort 

och därefter ställdes frågor om Stammiskortet – det upplevda värdet med det, 

intentionen att skaffa det samt dess användarvänlighet. På frågan om vilka fördelar 

respondenter upplever med att bidra till att skänka pengar till välgörande ändamål med 

kundkort (fråga 17) svarade 83 personer. Av dessa upplever 51,8 % att det medför 

tillfredsställelse att skänka pengar, vilket utgör den fördel som oftast angetts. Överlag 

upplever många respondenter fördelar med CRM i kundkort, då endast 4,8 % angett att 

de inte ser några fördelar.  

 

 

Påståendet om respondenterna är positivt inställda till att pengar skänks till välgörande 

ändamål när kundkort används (fråga 18) besvarades av samtliga (m=4.1, median=4.0). 

På detta instämmer 48,8 % helt, 25,0 % instämmer i hög grad, 19,0 % instämmer delvis, 

6,0 % instämmer i låg grad och 1,2 % instämmer inte alls. Resultaten visar att 

respondenterna överlag är positiva till CRM i kundkort. Vi bad även respondenterna 

uppge om de anser sig vara mer positiva till kundkort som innebär att pengar skänks till 

välgörande ändamål än till kundkort som inte gör det (fråga 19). Detta besvarades av 

alla respondenter (m=3.7, median=4.0) och av dessa instämmer 29,8 % helt, 32,1 % 

instämmer i hög grad, 25,0 % instämmer delvis, 8,3 % instämmer i låg grad och 4,8 % 

instämmer inte alls. Vi kan se att övervägande del av respondenterna är mer positiva till 

kundkort med CRM än till kundkort som inte är kopplade till CRM.  

5.5.1 Upplevt värde 

För att erhålla en tydligare uppfattning om CRM i lojalitetsprogram bad vi 

respondenterna uppskatta det värde de upplever med Baristas Stammiskort, vilket 

besvarades av både de som har kortet och de som inte har det. Den första frågan om 

upplevt värde speglar hur mycket värde respondenterna upplever med den ekonomiska 

rabatten med Stammiskortet (fråga 20) och denna besvarades av alla 84 respondenter 

(m=3.6, median=3.5). 46,4 % upplever varken mycket eller lite värde, 34,5 % upplever 

ganska mycket värde, 15,5 % väldigt mycket värde, 1,2 % ganska lite värde och 2,4 % 

inget alls. Detta visar att en stor del av respondenterna varken ser mycket eller lite värde 

med den ekonomiska rabatten i Stammiskortet, men även att många upplever mycket 

värde med den ekonomiska rabatten.  

 

Frågan som följer speglar det värde respondenterna upplever med att pengar skänks till 

välgörande ändamål med Stammiskortet (fråga 21) och den besvarades av alla 84 

respondenter (m=4.1, median=4.0). 51,2 % upplever ganska mycket värde, 31,0 % 

väldigt mycket värde, 11,9 % varken mycket eller lite värde, 3,6 % upplever ganska lite 

Figur 11: Fördelar med kundkort med CRM 



 

43 
 

värde och 2,4 % inget värde alls. Överlag upplever respondenterna således mycket 

värde med CRM i Stammiskortet. Eftersom frågan om det upplevda värdet med CRM i 

Stammiskortet är den fråga som i hög grad besvarar studiens syfte var det intressant att 

se huruvida detta skiljer sig åt mellan de som har Stammiskortet och de som inte har 

det. För att undersöka om det finns skillnader mellan de som har Stammiskortet och de 

som inte har det genomfördes ett oberoende t-test (fråga 21 och 24), baserat på 84 

respondenters svar. Resultatet visar att det inte finns en signifikant skillnad mellan dessa 

(t=0.498, p=0.620). Således kan vi utifrån dessa få respondenter inte se några skillnader 

i upplevt värde mellan de som har Stammiskortet och de som inte har det.  

 

Vidare fann vi det intressant att undersöka om det finns skillnader mellan män och 

kvinnor i frågan om hur mycket värde de upplever med CRM i Stammiskortet (fråga 21 

och 1). För att undersöka detta genomfördes ett oberoende t-test på 84 respondenter som 

inte visar på signifikanta skillnader (t=0.619, p=0.538). Vi kan inte heller se tendenser 

till skillnader då medelvärdet för kvinnor (m=4.09) och män (m=3.97) är snarlika. 

Mellan de olika ålderskategorierna (fråga 21 och 2) jämfördes medelvärdena och vi fann 

att även dessa är snarlika för de tre kategorierna, men att kategori 1 har ett något högre 

medelvärde (m=4.1) jämfört med kategori 2 och 3 (m=4.0). Detta tyder på att det inte 

finns skillnader mellan ålderskategorierna ifråga om upplevt värde med CRM.  

 

För att undersöka ett eventuellt samband mellan det värde respondenterna upplever med 

CRM i Stammiskortet och deras inställning till CRM (fråga 21 och index) genomfördes 

en bivariat korrelationsanlys baserat på 84 personers svar. Analysen visar att det finns 

ett signifikant samband mellan det värde respondenter upplever med CRM i 

Stammiskortet och deras inställning till CRM (r=0.45, p=0.000), vilket innebär att 

respondenter som angett att de har en positiv attityd till CRM i högre grad angett att de 

upplever högt värde med CRM i Stammiskortet. Vidare undersöktes korrelationen 

mellan respondenternas allmänna inställning till kundkort och det värde de upplever 

med att pengar skänks till välgörande ändamål med Stammiskortet (fråga 21 och 10), 

vilken baserades på 83 respondenters svar. Resultatet visar att det finns ett signifikant 

samband mellan respondenternas allmänna inställning till kundkort och det värde de 

upplever med CRM i Stammiskortet (r=0.232, p=0.035). Detta innebär att de 

Figur 12: Upplevt värde med CRM i Stammiskortet, könsfördelning och åldersfördelning 
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respondenter som angett att de har en positiv inställning till kundkort i allmänhet 

tenderar att ange att de upplever mycket värde med CRM i Stammiskortet.  

 

På frågan om upplevt värde med kombinationen av ekonomiska rabatter och CRM som 

förmån (fråga 22) svarade samtliga respondenter (m=3.8, median=4.0). 48,8 % ser 

ganska mycket värde med kombinationen, 21,4 % ser väldigt mycket värde, 22,6 % 

varken eller och 3,6 % svarar ganska lite respektive inte alls. En övervägande del av 

respondenterna upplever således ganska eller väldigt mycket värde med kombinationen 

och endast några få anser den inte medföra något värde alls. Frågan om hur mycket 

värde respondenterna upplever med att erhålla förmåner varje gång de använder 

Stammiskortet (fråga 23) besvarades av 83 personer (m=3.7, median=4.0).  Av dessa 

uppger 51,8 % att de upplever ganska mycket värde, 22, 9 % anger alternativet varken 

eller, 14,5 % ser väldigt mycket värde, 7,2 % ganska lite och 3,6 % upplever inget värde 

alls. Därmed anger en stor del av respondenterna att de ser ganska eller väldigt mycket 

värde, vilket tyder på att omedelbara förmåner föredras av respondenterna.  

5.5.2 Intention 
Nedan presenteras svaren från de som har Stammiskortet och de som inte har det, i 

direkt anslutning till varandra för varje fråga och påstående. De statistiska tester som 

gjorts presenteras i anslutning till dessa redogörelser. Av de respondenter som inte har 

Stammiskortet har 84,8 % av de 66 personer som besvarat denna fråga inte hört någon 

prata om Stammiskortet (fråga 25). Det interna bortfallet uppgår till 6 personer varav 

dessa medvetet togs bort i studien. Detta med anledning av att det inte går att urskilja 

om dessa respondenter missat att de ombads hoppa över en fråga eller om de angivit fel 

svar på frågan om de hört andra prata om Stammiskortet. Bland de som har 

Stammiskortet besvarades denna fråga (fråga 38) av 8 personer och vi identifierade 4 

interna bortfall. Dessa tillfrågades om de hade hört andra personer prata om 

Stammiskortet innan de skaffade det. Bortfallen utgörs av svar som bedömdes inte 

möjliga att använda i studien, av samma anledning som för de som inte har kortet. 87,5 

% uppgav att de inte hade hört andra personer prata Stammiskortet och 12,5 % hade 

hört andra prata om Stammiskortet. Vi kan således konstatera att andelen som hört 

andra personer prata om Stammiskortet är låg. På frågan om hur stor påverkan det andra 

personer sagt om Stammiskortet har på intentionen att skaffa det (fråga 26) svarade 10 

personer (m=2.9, median=3.0). 40,0 % angav varken eller, 30,0 % angav att det hade 

ganska mycket påverkan på deras intention att skaffa det, 20,0 % angav ganska lite och 

10,0 % inget alls och ingen angav väldigt mycket. Denna fråga (fråga 39) besvarades 

bland de som har Stammiskortet av en person, då denna hade hört någon annan prata 

om Stammiskortet och angav att detta hade väldigt mycket påverkan.  

 

Frågan om hur mycket respondenterna överväger att skaffa Stammiskortet (fråga 27) 

besvarades av alla 72 som inte har kortet (m=2.3, median=2.0). Bland dessa uppgav 

33,3 % att de inte alls överväger att skaffa det, 26,4 % ganska lite, 23,6 % varken eller 

medan 8,3 % överväger det ganska mycket respektive väldigt mycket. En övervägande 

del av respondenterna överväger därmed ganska lite eller inte alls att skaffa 

Stammiskortet. Vidare undersöktes ett eventuellt samband mellan hur mycket 

respondenterna överväger att skaffa Stammiskortet och hur mycket värde de upplever 

med att pengar skänks med Stammiskortet (fråga 27 och 21). En bivariat 

korrelationsanalys baserat på 72 respondenter visar att det finns ett signifikant samband 

mellan högt upplevt värde och de som i hög grad överväger att skaffa Stammiskortet 

(r=0.393, p=0.001). Vidare undersöktes om det upplevda värdet med CRM kan 
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predicera intentionen att skaffa Stammiskortet (fråga 21 och 27) och en 

regressionsanalys genomfördes. Resultatet visar att det finns ett signifikant samband 

(p=0.001, r2 (justerat)=0.143). Därmed kan vi se att det värde respondenterna upplever 

med CRM predicerar deras intention att skaffa Stammiskortet i viss mån.  

 

 

Vi fann det även aktuellt att undersöka om det finns ett samband mellan inställningen 

till CRM och intentionen att skaffa Stammiskortet (Index och fråga 27). En bivariat 

korrelationsanalys baserad på 72 respondenters svar visar att det finns ett signifikant 

samband (r=0.357, p=0.002) vilket innebär att de respondenter som en har positiv 

inställning till CRM i högre grad angett att de överväger att skaffa Stammiskortet. Vid 

en bivariat korrelationanalys, baserad på 73 respondenters svar, mellan hur mycket 

respondenterna överväger att skaffa Stammiskortet och den allmänna inställningen de 

har till kundkort (fråga 27 och 10) visar resultatet ett signifikant samband (r=0.306, 

p=0.010). Således kan vi konstatera att de som har en mer positiv inställning till 

kundkort i allmänhet, i högre grad angett att de överväger att skaffa Stammiskortet.  

 

Angående hur stor påverkan den ekonomiska rabatten har på intentionen att skaffa 

Stammiskortet (fråga 28) svarade 47 respondenter (m=2.9, median=3.0). Alla som inte 

besvarade denna fråga, förutom ett fall som utgjorde ett internt bortfall, skulle inte 

besvara denna fråga eftersom dessa personer inte kan göra en uppskattning på grund av 

att de inte alls har någon intention att skaffa Stammiskortet. 34,0 % svarade varken 

eller, 36,2 % angav ganska lite, 23,4 % ganska mycket, 4,3 % väldigt mycket och 2,1 % 

inget alls. Utifrån dessa resultat verkar den ekonomiska rabatten inte ha en stor 

påverkan på intentionen att skaffa Stammiskortet. Bland de som har Stammiskortet 

besvarades denna fråga (fråga 40) av alla 12 respondenter (m=2.8, median=2.5). 41,7 % 

angav ganska mycket, 33,3 % ganska lite, 16,7 % inget alls och 8,3 % angav varken 

eller och ingen svarade väldigt mycket. Dessa resultat indikerar att det finns blandad 

påverkan av den ekonomiska belöningen på intentionen att skaffa Stammiskortet.  

 

På frågan om hur stor påverkan det faktum att pengar skänks till välgörande ändamål 

har på intentionen att skaffa Stammiskortet (fråga 29) svarade 48 personer (m=3.8, 

median=4.0). 36 personer ombads att inte besvara denna fråga eftersom de inte hade 

Figur 13: Upplevt värde med CRM och intention 
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någon intention att skaffa Stammiskortet. Av de som svarade angav 54,2 % att det har 

ganska mycket påverkan, 18,8 % varken eller, 16,7 % väldigt mycket, 10,4 % ganska 

lite och ingen svarade inget alls. Därmed anser en majoritet av de som inte har 

Stammiskortet att CRM påverkar deras intention att skaffa kortet ganska mycket. Bland 

de som inte har Stammiskortet undersökte vi skillnader mellan män och kvinnor och 

mellan olika åldersgrupper. Ett oberoende t-test baserat på 48 respondenters svar, visar 

ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor (fråga 29 och 1) i avseendet hur stor 

påverkan CRM har på deras intention att skaffa Stammiskortet (t=0.141, p=0.889). Inga 

tendenser till skillnader kunde heller identifieras då medelvärdet för kvinnor (m=3.79) 

och män (m=3.75) är snarlika. Således skiljer sig detta inte åt beroende på 

könstillhörighet. Medelvärdet undersöktes för de olika ålderskategorierna (fråga 29 och 

2), baserat på 48 personer. Mellan de olika åldersgrupperna är medelvärdet högst för 

ålderskategori 2 (m=4.1), tätt följt av ålderskategori 1 (m=3.9) och därefter 

ålderskategorin (m=3.2). Detta visar vissa tendenser till att intentionen bland 

respondenter under 45 år påverkas mer av CRM med avseende på deras intention att 

skaffa Stammiskortet.   

Bland de som inte har Stammiskortet ställdes även frågan om hur stor påverkan CRM 

har på intentionen att skaffa Stammiskortet mot hur mycket värde respondenterna ser 

med CRM (fråga 29 och 21). Den bivariata korrelationsanalysen som genomfördes 

baseras på 48 personer och visar att det finns ett signifikant samband (r=0.385, 

p=0.007). Således har respondenter som angett att de upplever mycket värde med CRM 

i Stammiskortet ofta angett att CRM har stor påverkan på intentionen att skaffa det.  

 

Angående CRM’s påverkan på beslutet att skaffa Stammiskortet (fråga 41) svarade alla 

12 innehavare av Stammiskortet (m=4.2, median=4.0). 50,0 % svarade att CRM haft 

ganska mycket påverkan, 41,7 % angav väldigt mycket och 8,3 % angav inget alls. 

Ingen svarade ganska lite eller varken eller. Dessa resultat visar att CRM hade en 

påverkan på beslutet att skaffa Stammiskortet för de flesta. Bland de som har 

Stammiskortet undersöktes också ett eventuellt samband mellan upplevt värde med att 

pengar skänks med Stammiskortet och CRM’s påverkan på beslutet att skaffa kortet 

(fråga 41 och 21). En bivariat korrelationsanalys genomfördes med 12 respondenters 

svar och resultatet visar att det inte finns ett signifikant samband mellan det upplevda 

värdet av CRM och dess påverkan på beslutet att skaffa Stammiskortet (r=0.568, 

p=0.054). För att identifiera eventuella skillnader mellan de som har Stammiskortet och 

Figur 14: Påverkan av CRM på intentionen, könsfördelning och åldersfördelning 
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de som inte har kortet, ifråga om hur stor påverkan CRM har/hade på 

intentionen/beslutet att skaffa det, genomfördes ett oberoende t-test på 60 respondenters 

svar. För testet lade vi ihop fråga 41 med 29 då dessa speglar samma fråga utifrån olika 

tidsperspektiv. Resultaten visade att det inte finns signifikanta skillnader mellan den 

påverkan CRM har på beslut eller intention att skaffa Stammiskortet (t=1.346, p=0.184).  

 

Frågan om kombinationens påverkan på intentionen att skaffa Stammiskortet (fråga 30) 

besvarades av 48 personer (m=3.8, median=4.0). Den största andelen, 39,6 %, angav att 

kombinationen haft ganska mycket påverkan. 25,0 % angav väldigt mycket, 22,9 % 

varken eller, 12,5 % ganska lite och ingen angav inget alls. Därmed kan konstateras att 

en majoritet av respondenterna anser att kombinationen har en stor eller ganska stor 

påverkan på intentionen att skaffa Stammiskortet. Av de 12 respondenterna som har 

kortet undersöktes hur stor påverkan kombinationen hade på beslutet att skaffa det 

(fråga 42) (m=4.0, median=4.0). 41,7 % svarade väldigt mycket, 33,3 % ganska mycket, 

16,7 % svarade varken eller, 8,3 % inget alls. Ingen angav att kombinationen påverkat 

ganska lite. Således hade CRM ganska eller väldigt stor påverkan på beslutet att skaffa 

Stammiskortet. Vidare ombads respondenterna att besvara frågan om hur stor påverkan 

CRM har på intentionen att inte skaffa det (fråga 31), vilket besvarades av 70 personer 

(m=1.8, median=1.0). På detta svarade hela 61,4 % inget alls, 21,4 % angav varken 

eller, 10,0 % ganska lite, 4,3 % ganska mycket och 2,9 % väldigt mycket. I detta 

avseende framgår det tydligt att CRM inte verkar ha stor påverkan på intentionen att 

inte skaffa Stammiskortet.  

 

Sambandet mellan påverkan av CRM på intentionen att inte skaffa Stammiskortet och 

det uppleva värdet av CRM (fråga 21 och 31) undersöktes därefter, vilket beräknades på 

70 personer. Den bivariata korrelationen visar ett signifikant samband (r= -0.245, 

p=0.041) vilket innebär att respondenter som angett att de upplever mycket värde med 

CRM i högre grad angett att CRM inte har stor påverkan på intentionen att inte skaffa 

Stammiskortet. För att undersöka ett eventuellt samband mellan de som inte eller 

ganska lite överväger att skaffa Stammiskortet och CRM’s påverkan på detta, 

undersöktes korrelationen. Vi sorterade ut de respondenter som svarat ganska lite eller 

inget alls, vilket resulterade i att analysen baseras på 43 personer (fråga 27 och 31). 

Resultatet från den bivariata korrelationsanalysen visar att det inte finns ett signifikant 

Figur 15: Påverkan av CRM på intentionen att INTE skaffa Stammiskortet 
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samband mellan CRM’s påverkan på intentionen att inte skaffa Stammiskortet och de 

som endast överväger att skaffa Stammiskortet ganska lite eller inte alls (r=-0.284, 

p=0.065). Vidare ställdes frågan om hur stor påverkan det faktum att respondenten 

laddar Stammiskortet med pengar på intentionen att inte skaffa det (fråga 32). Den 

besvarades av 70 personer (m=2.6, median=3.0) och av dessa angav 34,3 % 

svarsalternativet inget alls, 25,7 % angav varken eller, 22,9 % ganska mycket och 8,6 % 

ganska lite respektive väldigt mycket. Detta tyder på att det faktum att Stammiskortet 

laddas med pengar varken har stor eller liten påverkan på intentionen att inte skaffa det.  

 

I påståendet om hur attraktivt Stammiskortet är (fråga 33) svarade alla 72 som inte har 

Stammiskortet (m=3.3, median=3.0). Av dessa angav 50,0 % att de instämmer delvis, 

20,8 % instämmer i hög grad, 12,5 % instämmer i låg grad och 12,5 % instämmer helt. 

De som inte alls instämmer utgör 4,2 %. Därmed instämmer en stor del av 

respondenterna varken mycket eller lite med att Stammiskortet är attraktivt, men bland 

de övriga är det fler som anser det vara attraktivt. Påståendet om huruvida 

Stammiskortet upplevs som fördelaktigt (fråga 43) besvarades av de 12 personer som 

har Stammiskortet (m=4.3, median=5.0). 66,7 % instämmer helt, 16,7 % instämmer 

delvis, 8,3 % instämmer i hög grad och 8,3 % instämmer inte alls. Ingen person 

instämmer i låg grad. En majoritet av de som har Stammiskortet anser således att kortet 

är fördelaktigt.  

 

Vidare fann vi det intressant att undersöka om det finns en korrelation mellan upplevt 

värde av att pengar skänks med Stammiskortet och hur attraktivt det upplevs (fråga 21 

och 33). För denna analys togs 72 personers svar med i beräkningen. Den bivariata 

korrelationsanalysen visar att det finns ett signifikant samband vilket tyder på att 

respondenter som upplever mycket värde med att pengar skänks med Stammiskortet 

ofta angett att de upplever det som mer attraktivt (r=0.353, p=0.002). Ett liknande 

påstående ställdes till de som har kortet för att se om det finns ett samband mellan CRM 

och hur fördelaktigt Stammiskortet anses vara (fråga 21 och 43). En bivariat 

korrelationsanalys baserad på 12 personers svar visar ett signifikant samband mellan 

upplevt värde av att pengar skänks och hur fördelaktigt de anser att Stammiskortet är 

(r=0.680, p=0.015). Detta indikerar att de som ser mycket värde med CRM i hög grad 

angett att de anser Stammiskortet attraktivt.   

 

Frågan kring om CRM kan öka kunders benägenhet att prata med andra om 

Stammiskortet (fråga 34) besvarades av 72 personer (m=3.4, median=3.0). 30,6 % 

instämmer i hög grad, 26,4 % instämmer delvis, 18,1 % instämmer i låg grad och likaså 

de som instämmer helt, medan 6,9 % inte alls instämmer. Störst andel instämmer 

således i hög grad med att CRM ökar benägenheten att prata med andra om 

Stammiskortet. Bland de som har Stammiskortet (fråga 44) framgår det att 33,3 % 

instämmer helt med att CRM gjort att dessa pratat med andra om kortet, och besvarades 

av alla 12 (m=3.3, median=3.5). De övriga svarsalternativen har en svarsfrekvens på 

16,7 % vardera. Därmed kan konstateras att några av de som har Stammiskortet har 

pratat med andra om det som ett resultat av CRM. 

  

På frågan om Stammiskortet verkar vara lätt att skaffa (fråga 35) svarade 72 personer 

(m=3.7, median=4.0). 44,4 % instämmer i hög grad, 30,6 % instämmer delvis, 18,1 % 

instämmer helt, 6,9 % instämmer i låg grad och ingen har angett svarsalternativet inget 

alls. Således instämmer en övervägande del antingen helt eller i hög grad med att 

Stammiskortet verkar vara lätt att skaffa. Av de som har Stammiskortet (fråga 45) 
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besvarade alla denna fråga (m=4.3, median=5.0).  66,7 % uppgav att de instämmer helt, 

16, 7 % instämmer i hög grad, 8,3 % instämmer i låg grad och 8,3 % instämmer inte 

alls. Ingen angav svarsalternativet varken eller. Även bland dessa instämmer en 

majoritet antingen helt eller i hög grad med att Stammiskortet var lätt att skaffa. 

Påståendet om huruvida Stammiskortet verkar vara lätt att använda (fråga 36) 

besvarades av alla 72 personer som inte har Stammiskortet (m=3.7, median=4.0). 

Resultaten visar att 38,9 % instämmer i hög grad, 31,9 % instämmer delvis, 20,8 % 

instämmer helt och 8,3 % instämmer i låg grad. Ingen har angett att de inte alls 

instämmer i påståendet. De flesta av de som inte har Stammiskortet anser således att de 

verkar lätt att använda det.  

 

 

För de som har Stammiskortet besvarades påståendet (fråga 46) av alla (m=3.9, 

median=5.0). 58,3 % instämmer helt, 16,7 % instämmer inte alls, 16,7 % instämmer i 

hög grad och 8,3 % instämmer i låg grad. Ingen svarade varken eller. En övervägande 

del av de som har Stammiskortet upplever att det är lätt att använda.  

 

Som en sista del av enkäten för både de som inte har Stammiskortet och de som har det 

fanns möjlighet att lämna övriga synpunkter (fråga 37 och 47). För de som inte har 

Stammiskortet fanns bland kommentarerna “Är generellt sett emot att ladda pengar på 

kort i förväg” och ”Bra tips blir att ordna kortet omgående” och av de som har kortet 

fann vi svar som lyder ”Tycker inte om att behöva ladda kortet med pengar (…….) 

p.g.a. det måste laddas använder jag det mer sällan.” Samtliga övriga synpunkter 

återfinns i appendix 2. 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 16: Användarvänlighet 
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6. Analys och diskussion 
    I detta kapitel analyseras de empiriska resultaten. Inledningsvis analyseras 

demografiska faktorer, följt av kunders inställning till CRM, CRM i lojalitetsprogram 

samt dess påverkan på intentionen att gå med i ett lojalitetsprogram i cafébranschen. 

Vidare diskuteras kring faktorer som kan påverka intentionen att inte gå med i 

lojalitetsprogram. Avslutningsvis återkopplas till den modell som konstruerats. 

6.1 Demografiska faktorer  
Studiens deltagare består till övervägande del av kvinnor, 54 stycken, och antalet män är 

30 stycken. Vidare är ålderskategorierna relativt jämna till antalet. I de tre 

ålderskategorierna är män och kvinnor representerade vilket vi anser är fördelaktigt då 

eventuella skillnader mellan män och kvinnor i de olika ålderskategorierna därmed blir 

mer representativa.   

6.2 CRM 
Vi kan se att många kunder i cafébranschen överlag är positiva till CRM. Cui et al. 

(2003, s. 317) och Webb & Mohr (1998, s. 227) menar att konsumenter generellt sätt är 

positivt inställda till CRM. Utifrån det index som skapats för inställningen till CRM kan 

vi se att många respondenter angett höga värden och således är positivt inställda till det. 

Vi kan även konstatera att många respondenter erhållit väldigt höga värden vilket visar 

att de är positiva till samtliga påståenden kring CRM. Denna positiva inställning till 

CRM bland cafékunder stödjer därmed det Cui et al. (2003, s. 317) och Webb & Mohr 

(1998, s. 227) visat i sin forskning, att konsumenter generellt sätt är positivt inställda till 

CRM. Forskning har även påvisat att det kan finnas skillnader mellan män och kvinnor 

angående deras inställning till CRM. Enligt Galan Ladero et al. (2015, s. 62) har 

kvinnor en mer positiv inställning till CRM än män. Resultaten från denna studie kan 

inte stödja sådan forskning eftersom vi inte identifierat signifikanta skillnader mellan 

män och kvinnors inställning till CRM. Cui et al. (2003, s. 317) och Kropp et al. (1999, 

s. 76) menar att det finns tendenser till skillnader, men inte signifikanta sådana. Detta 

ligger vårt resultat i linje med, vilket talar för att vissa skillnader kan finnas men inte är 

markanta. Utifrån detta menar vi att företag kan rikta kommunikationen av CRM mot 

både män och kvinnor eftersom båda har en positiv inställning till CRM. 

6.3 CRM i lojalitetsprogram 
Forskning har visat att CRM är ett marknadsföringsverktyg som bör implementeras och 

kommuniceras med försiktighet (Brønn & Vrioni, 2001, s. 216-217; Elving, 2013, s. 

277-278; Pirsch el at., 2006, s. 137; Varadarajan & Menon, 1988, s. 69). Om CRM 

implementeras fel kan det leda till att kunder blir skeptiska mot företag (Elving, 2013, s. 

278-280). CRM är således ett känsligt marknadsföringsverktyg och konsumenters 

upplevelse av det påverkas av bland annat samstämmigheten mellan företagets val av 

välgörande ändamål och det företagets kunder värdesätter (Varadarajan & Menon, 1988, 

s. 65). Med detta i åtanke skulle kunders upplevelse av CRM kunna påverkas negativt 

av att det används som belöning i ett lojalitetsprogram, som kan ha för avsikt att 

uppmana till återkommande köp.  

 

Våra resultat visar att en klar majoritet av respondenterna är positivt inställda till CRM 

som belöning i lojalitetsprogram. Detta finner vi intressant då det tyder på att CRM inte 

nödvändigtvis behöver vara kopplat till specifika produkter utan även verkar uppskattas 

som belöning i lojalitetsprogram. Utifrån empirin kan vi även konstatera att majoriteten 

av respondenterna anser sig vara mer positiva till denna typ av lojalitetsprogram än de 
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som inte erbjuder CRM som belöning. Enligt Robinson et al. (2012, s. 126-127) kan den 

tillfredsställelse kunder känner som ett resultat av CRM leda till att de blir mer positiva 

till produkter eller företag. Galan Ladero et al. (2013, s. 255) menar att kunder som 

handlar produkter kopplade till CRM erhåller ett mervärde som följd av detta. Att 

respondenterna uppger sig vara mer positiva till lojalitetsprogram med CRM stödjer 

därmed Robinson et al.’s (2012) och Galan Laderos et al.’s (2013) forskningsresultat.  

 

Utifrån de empiriska resultaten ser vi att den fördel som oftast anges med CRM i 

lojalitetsprogram är den egna tillfredsställelsen av att bidra till att pengar skänks till 

välgörande ändamål. Andreoni (1990, s. 464) menar att personer som bidrar till att 

skänka pengar kan uppleva en känsla av “warm glow”. Detta stödjer därmed de 

empiriska resultaten vilket tyder på att kunder inom cafébranschen upplever dessa 

känslor som en fördel med denna belöning. Enligt Mattila (2001, s. 78-79) är det 

fördelaktigt att företag erbjuder sina kunder förmåner i lojalitetsprogram som 

underlättar att känslomässiga band skapas mellan kunder och företag. Eftersom vi kan 

konstatera att CRM kan ge upphov till tillfredsställelse och “warm glow”, och såldes är 

en belöning som anspelar på känslor, skulle detta kunna underlätta att känslomässiga 

band formas mellan kund och företag. Vidare anser respondenterna det fördelaktigt att 

själva erhålla förmåner samtidigt som de bidrar till välgörande ändamål, och endast ett 

fåtal ser inte några fördelar alls med CRM i lojalitetsprogram. Även flertalet 

respondenter anser det fördelaktigt att icke-vinstdrivande organisationer får pengar. 

Detta ligger i linje med Moosmayer & Fuljahn’s (2010, s. 545) resonemang om att 

konsumenter överlag ser CRM som ett bra sätt att samla in pengar till icke-

vinstdrivande organisationer. Att hjälpa andra och samtidigt erhålla förmåner verkar 

därmed vara en form av icke-monetär, hedonisk belöning som kan uppskattas av kunder 

inom cafébranschen.  

 

Vi kan utifrån empirin se att det finns ett samband mellan inställningen till CRM och 

upplevt värde med CRM i lojalitetsprogram. Detta indikerar att kunder med en positiv 

inställning till CRM även upplever mycket värde med CRM som belöning. Vidare 

är majoriteten av respondenterna mer positiv till kundkort med CRM än de som inte 

erbjuder denna typ av belöning. Detta kan tyda på att kunder med en positiv inställning 

till CRM värderar sådana program högre och rimligtvis är mer mottagliga för 

information om dessa program. Även när det upplevda värdet med CRM som belöning 

undersöktes i relation till respondenternas allmänna inställning till kundkort fann vi ett 

samband, dock var detta svagt. Sambandet indikerar att kunder som har en positiv 

inställning till lojalitetsprogram tenderar att uppleva mycket värde med CRM i sådana 

program, och att de kan uppleva mer värde än kunder med en negativ attityd till 

lojalitetsprogram. Enligt Leroi-Werelds et al. (2014, s. 433) kan intentioner att handla 

hos ett företag öka om de upplever mycket värde och de kan prata med andra som ett 

resultat av detta. Med detta som bakgrund skulle personer som upplever mycket värde 

med ett lojalitetsprogram med CRM således kunna prata med andra om det. Empirin 

visar blandande resultat bland de som har kortet och de som inte har det angående 

huruvida CRM som belöning kan öka benägenheten att prata med andra om 

lojalitetsprogrammet. Eftersom vi noterar att flera av respondenterna är återkommande 

men inte frekventa cafébesökare i allmänhet, och inte heller frekventa besökare på 

caféet, kan det vara en förklaring till att CRM inte ökar benägenheten att prata om 

kortet. Trots att många ser värde med CRM i lojalitetsprogram är det enligt oss inte 

förvånansvärt att de som inte frekvent besöker ett visst café inte heller talar om dess 

lojalitetsprogram. 
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Grönroos (2008, s. 18, 40) menar att värde skapas i kunders värdeskapande processer i 

samverkan med företag och kund och att värde är subjektivt. Därmed kan det en person 

upplever som ganska mycket värde för en annan person motsvara väldigt mycket värde, 

varvid en uppskattning av värde är subjektivt. Utifrån empirin kan konstateras att 

respondenterna upplever värde med CRM som belöning i lojalitetsprogram, varav en 

klar majoritet upplever antingen ganska mycket eller väldigt mycket värde. Detta gäller 

bland både medlemmar och icke-medlemmar och vi har inte identifierat signifikanta 

skillnader mellan dem. Leenheer et al. (2007, s. 40) belyser att medlemmar och icke-

medlemmar värderar ekonomiska belöningars storlek olika. Dessa skillnader i värdering 

skulle även kunna gälla CRM, men utifrån studiens respondenter kan vi inte urskilja 

sådana tendenser. Detta bör dock tolkas med försiktighet då antalet respondenter som är 

medlemmar är få, varvid det kan vara intressant för framtida forskning att undersöka 

eventuella skillnader mellan medlemmar och icke-medlemmars värdering av CRM som 

belöning vidare. Beträffande skillnader kan vi som tidigare nämnt heller inte stödja 

forskning som påvisat skillnader mellan män och kvinnors inställning till CRM. Vidare 

kan vi inte urskilja signifikanta skillnader angående hur mycket värde respondenterna 

upplever med CRM i lojalitetsprogram utifrån om de är män eller kvinnor. Moosmayer 

& Fuljahn (2010, s. 457) visar i sin studie att kvinnor påverkas starkare av CRM än män 

i flera avseenden. Dessa forskningsresultat indikerar att kvinnor skulle kunna uppleva 

mer värde med CRM som belöning, dock ser vi inga sådana tendenser. Detta indikerar 

att företag med CRM i lojalitetsprogram kan marknadsföra detta till män och kvinnor i 

lika hög grad eftersom båda grupper upplever mycket värde med belöningen. Bland 

åldersgrupperna finns heller inga tydliga skillnader i upplevt värde.  

 

I tidigare forskning har konstaterats att belöningars art och när de erhålls kan skapa 

värde för kunder i lojalitetsprogram (Dowling & Uncles, 1997, s. 75-76). Kunder 

tenderar att föredra belöningar omedelbart framför att erhålla dessa vid senare tidpunkt 

(Dowling & Uncles, 1997, s. 76). Omedelbara belöningar föredras även bland 

restaurangbesökare (Jang & Mattila, 2005, s. 405; Park et al., 2013, s. 238). En 

majoritet av studiens respondenter föredrar att erhålla förmåner omedelbart framför att 

samla ihop poäng och därmed går studies resultat i linje med denna tidigare forskning. 

Vidare föredrar kunder i restaurangbranschen överlag monetära belöningar framför 

icke-monetära (Jang & Mattila, 2005, s. 405; Park et al., 2013, s. 239). Det finns även 

belägg för att ekonomiskt värde är det som främst driver kunder till att vara lojala mot 

ett lojalitetsprogram (Evanschitzky et al., 2011, s. 633). Våra empiriska resultat stödjer 

att kunder anser att monetära belöningar är bra förmåner och likaså att denna belöning 

erhålls direkt. Kombinationen av ekonomisk rabatt och CRM upplevs medföra mycket 

värde bland respondenterna, men vi kan inte uttala oss om huruvida den ena belöningen 

är bättre än den andra eftersom både ekonomiska rabatter och CRM är kopplade till 

storleken av dessa. Andrews et al. (2013, s. 127-129) har visat att genomslagskraften 

och försäljningen av produkter ökar om CRM och måttliga ekonomiska rabatter 

kombineras. För att stödja detta skulle respondenterna uppleva mer värde med 

kombinationen av belöningarna än enbart CRM, men detta kan inte utläsas från våra 

resultat. Det vi dock kan utläsa är att CRM både i sig själv och i kombination med 

ekonomisk rabatt upplevs medföra mycket värde. Det upplevda värdet av 

kombinationen är även högre än endast ekonomiska rabatter, vilket styrker att kunder 

anser CRM vara en bra belöning i lojalitetsprogram. Det vi däremot inte kan avgöra är 

huruvida endast CRM som belöning medför lika mycket värde om den ekonomiska 

rabatten utesluts. Dowling & Uncles (1997, s. 72,76) menar att belöningar är en central 
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del i lojalitetsprogram och det värde kunder upplever med programmen påverkas av 

belöningarna. Det kan konstateras att det finns ett samband mellan hur attraktivt 

Stammiskortet anses vara och hur mycket värde som upplevs med CRM som belöning. 

Detta indikerar att CRM inte endast upplevs medföra värde som belöning utan även 

påverkar bedömningen av helheten av lojalitetsprogrammet.  

 

Fallföretaget i denna studie är ett café vars CSR-arbete är framträdande och flertalet 

respondenter angav Fairtrade som en av de främsta anledningarna till att de besöker 

Barista. Pirsch et al. (2006, s. 126, 134-135) menar att CSR-arbete som genomsyrar hela 

verksamheter kan resultera i mindre skepticism bland kunder jämfört med CSR-

kommunikation som sker i marknadsföringssyfte, såsom CRM. Elving (2013, s. 281-

282) belyser vidare att samstämmigheten mellan företags CSR-arbete och den egna 

verksamheten påverkar hur kunder ser på deras CRM. Eftersom Barista är ett Fairtrade-

café som genomsyras av CSR och även använder CRM kan det upplevda värdet med 

CRM i Stammiskortet således påverkas av detta. Kunders uppfattning av företags CRM 

kan också påverkas av graden av samstämmighet mellan det välgörande ändamålet och 

det företagets kunder anser vara viktigt (Varadarajan & Menon, 1988, s. 65). Enligt 

Jang & Mattila (2005, s. 406) bör lojalitetsprogram medföra attraktiva belöningar som 

passar företagets kunder för att fungera effektivt. Därmed kan det även vara så att 

kunder som anser att FNs skolmatsprogram är ett bra välgörande ändamål upplever 

starkare samstämmighet med Baristas CRM. Vi kan inte uttala oss om det upplevda 

värdet med CRM blir högre på grund av att Barista är ett Fairtrade-café och att 

belöningen är passande för företagets kunder men det skulle kunna vara så att CRM 

upplevs mer genuin eftersom det är ett Fairtrade-café. Ett väl implementerat 

lojalitetsprogram med CRM kan vara svårimiterat av konkurrenter vars verksamheter 

inte lika starkt genomsyras av CSR-arbete. Det faktum att de flesta av respondenterna 

upplever mycket värde med CRM i Stammiskortet tyder på att Barista lyckats väl med 

att kommunicera ut samarbetet. En utmaning för att lojalitetsprogram ska fungera 

effektivt är att utforma dessa på ett sätt som gör dem svåra att kopiera, för att undvika 

att konkurrenter imiterar dem (Evanschitzky, 2011, s. 634; Meyer-Waarden, 2008, s. 

90). CRM är således ett marknadsföringsverktyg som kan användas av många men hur 

väl det fungerar för företag påverkas av många faktorer då CRM är kontextuellt.  

6.4 CRM’s påverkan på intentionen att gå med i lojalitetsprogram 
Forskning kring lojalitetsprogram har visat att upplevt värde kan påverka kunders 

intentioner att gå med i lojalitetsprogram (Wulf et al., 2003, s. 80-81). En del av syftet 

med denna studie är att undersöka hur mycket CRM som belöning påverkar intentionen 

att gå med i lojalitetsprogram. I detta avseende fann vi ett samband mellan det upplevda 

värdet med CRM som belöning och hur mycket respondenter överväger att skaffa 

Stammiskortet, vilket tyder på att de som upplever mycket värde med CRM har en 

högre intention att skaffa kortet. Vidare utgör detta ett beroendeförhållande, varvid 

CRM som belöning är en prediktor till hur mycket respondenterna överväger att skaffa 

Stammiskortet. Detta stödjer därmed det Wulf et al. (2003, s. 80-81) påvisat, det vill 

säga att upplevt värde påverkar intention. Noterbart är att den andel av upplevt värde 

som kan förklara intentionen är relativt låg, vilket innebär att det är flera saker som 

påverkar intentionen. Angående påverkan av CRM på intentionen, utan att ta upplevt 

värde i beaktning, anser de flesta respondenter CRM påverkar deras intention att skaffa 

Stammiskortet ganska mycket. Även majoriteten av de som har kortet anser att CRM 

hade ganska mycket eller väldigt mycket påverkan på beslutet att skaffa det. Därmed 
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stärks ytterligare att CRM som belöning kan påverka kunders intention att gå med i 

lojalitetsprogram.  

 

Moosmayer & Fuljahn (2010, s. 457) visar i sin studie att kvinnor påverkas starkare av 

CRM än män. Detta stödjer inte denna studie eftersom vi inte identifierat skillnader 

mellan män och kvinnor ifråga om hur stor påverkan CRM har på intentionen att skaffa 

Stammiskortet. Bland ålderskategorierna finns vissa tendenser till skillnader vilket kan 

vara intressant för framtida forskning att undersöka. Utifrån empirin noterades att 

respondenterna anser att den ekonomiska rabatten har mindre påverkan på deras 

intention än CRM och att kombinationen av ekonomisk rabatt och CRM har större 

påverkan på intentionen än endast ekonomisk rabatt. Detta är även urskiljbart bland de 

som har Stammiskortet. Dessa ovan nämnda resultat tyder på att CRM kan vara en 

belöning som både i sig själv och i kombination av ekonomisk rabatt kan ha större 

påverkan på kunders intentioner att gå med i lojalitetsprogram än endast ekonomisk 

rabatt.  Därmed ligger studiens resultat i linje med Andrews et al.’s (2013, s. 129) 

forskning om kunders köpbeteende som visar att CRM har större effekt på kunders 

köpbeteende än endast ekonomisk rabatt. Enligt Ajzen & Fishbein (2010, s. 39, 177) 

föregår intentioner ett beteende, men en intention leder inte nödvändigtvis till ett 

beteende. Trots att vår studie ligger i linje med det Andrews et al. (2013, s. 129) kommit 

fram till kan vi inte utifrån intention uttala oss om CRM har större effekt på kunders 

faktiska beteende än den ekonomiska rabatten.  

 

Det samband som påvisats mellan upplevt värde med CRM och hur stor påverkan CRM 

har på respondenternas intention att skaffa Stammiskortet tyder på att cafékunder som 

ser mycket värde med CRM som belöning också upplever större påverkan av CRM på 

deras intention att gå med i lojalitetsprogram. Därmed skulle det kunna vara så att 

mycket upplevt värde med CRM har en effekt på kunders helhetsbedömning av 

lojalitetprogram. Några synpunkter om Stammiskortet som framkommit av 

respondenter är att det ses som en nackdel att kortet behöver laddas med pengar, samt 

att det medför ytterligare ett kort i plånboken. Med detta som bakgrund ställer vi oss 

frågan om en person som generellt sett ogillar att ladda pengar på kundkort kan uppleva 

detta mindre negativt, tack vare CRM? Denna eventuella förändring i relationen mellan 

ett lojalitetsprograms beståndsdelar och hur mycket vikt kunder lägger vid dessa är 

något som kan undersökas i framtida studier. Bland de som har Stammiskortet finns 

inget samband mellan upplevt värde med CRM och den påverkan det hade på beslutet 

att skaffa kortet. Leenheer et al. (2007, s. 32) menar att kunder som redan är lojala till 

företag tenderar att gå med i deras lojalitetsprogram. Utifrån detta skulle det kunna vara 

så att vissa respondenter redan var lojala och att lojaliteten var det som drev dem i deras 

beslut, snarare än CRM. Dock baseras denna analys på 12 respondenters svar varvid den 

bör betraktas med försiktighet. Forskning har även påvisat att antalet medlemskap i 

lojalitetsprogam påverkar sannolikheten att gå med i fler lojalitetsprogram (Demoulin & 

Zidda, 2009; Leenheer et al., 2007, s. 40-41). Därmed skulle det kunna vara så att 

cafékunder som är medlem i flertalet lojalitetsprogram har en högre intention att gå med 

i fler. Därmed lyfter vi frågan om intentionen även kan predicera upplevt värde, och vad 

som faktiskt kommer först; en intention till att gå med i ett lojalitetsprogram eller 

upplevt värde med en belöning?  

 

Som tidigare belysts påverkar upplevt värde intentionen att gå med i ett 

lojalitetsprogram i cafébranschen. Utifrån empirin kan vi också konstatera att 

respondenternas allmänna inställning till CRM, som överlag är positiv, även påverkar 
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intentionen att skaffa Stammiskortet. Majoriteten av respondenterna är även positiva till 

CRM i lojalitetsprogram och ser överlag mycket värde med CRM i Stammiskortet. 

Trots detta överväger få respondenter i hög utsträckning att skaffa kortet. Därmed ligger 

våra resultat i linje med det Solomon et al. (2013, s. 305-310) belyser, att attityder och 

beteenden inte alltid följs åt. Fastän intentionen att skaffa kortet är relativt låg påverkar 

CRM respondenternas intention att skaffa det ganska mycket. Utifrån detta verkar det 

vara något annat som påverkar intentionen att gå med i ett lojalitetsprogram i 

cafébranschen. 

6.5 Faktorer som påverkar intentionen att inte gå med  
För kunder som är negativt inställda till CRM skulle intentionen att gå med i ett 

lojalitetsprogram kunna minska på grund av CRM. I studien var det dock få personer 

som hade en negativ inställning till CRM varvid det inte är möjligt att undersöka ett 

eventuellt samband däremellan. Vi kan utläsa att CRM inte har stor påverkan på 

intentionen att inte skaffa kortet, eftersom mer än hälften av respondenterna anser att det 

inte alls är CRM som påverkar. Eftersom det finns ett negativt samband mellan det 

upplevda värdet med CRM och påverkan på intentionen att inte skaffa kortet verkar det 

som att kunder som upplever mycket värde med CRM inte anser det vara CRM som gör 

att de inte vill gå med i lojalitetsprogram i cafébranschen. Detta samband skulle även 

kunna tyda på att de som upplever lite värde med CRM som belöning också anser CRM 

ha mycket påverkan på att de inte vill skaffa kortet. CRM kan påverka intentionen att gå 

med i lojalitetsprogram i cafébranschen, men däremot verkar det som att det inte 

påverkar intentionen att inte gå med. Men eftersom få respondenter upplever lite värde 

med CRM som belöning eller är negativa till CRM kan vi inte säga detta med säkerhet.  

 

Utifrån empirin kan vi se att respondenternas intention att skaffa Stammiskortet är 

relativt låg, vilket kan bero på många anledningar. Tidigare forskning har visat att 

kunder i restaurangbranschen har stor villighet att gå med i lojalitetsprogram (Jang & 

Mattila, 2005, s. 405). Vår studies resultat ligger inte i linje med denna studie inom 

restaurangbranschen. Detta skulle kunna bero på att lojalitetsprogram inte är lika vanligt 

förekommande i Sverige som i det land där studien genomfördes. Vi kan konstatera att 

respondenterna är mindre positiva till kundkort i cafébranschen än till kundkort överlag. 

Detta skulle kunna spegla en mer neutral inställning till lojalitetsprogram i 

cafébranschen eller att respondenterna finner det svårt att ange en generell uppfattning 

om lojalitetsprogram i cafébranschen eftersom det inte är lika vanligt som i andra 

branscher. Lojalitetsprogram som är kopplade till produkter och tjänster som kräver 

stort övervägande innan köp kan enligt Dowling & Uncles (1997, s. 79) vara något 

effektivare för företag än lojalitetsprogram kopplade till produkter och tjänster som 

kräver mindre övervägande. Att gå ut och fika på café kan uppfattas som lyxigt men inte 

kostsamt. Resultaten visar att caféets läge är viktigt, vilket kan indikera att val av café 

inte förknippas med stort övervägande. Dock kan även konstateras att Fairtrade och 

ekologiskt utbud för många är en av de främsta anledningarna till valet av café vilket 

kan indikera att valet speglar större övervägande. I Sverige har cafébranschen under 

senare år växt (Statistiska Centralbyrån; 2015, 2014, 2013, 2011a, 2011b), och det har 

blivit allt vanligare för kunder att gå på café (Almér, 2015). Denna utveckling i 

branschen med ökade cafébesök kan innebära att lojalitetsprogram kan bli mer aktuella 

för kunder i framtiden. Studiens resultat tyder på att lojalitetsprogram kan medföra 

mycket värde för kunder i denna bransch, vilket tyder på att utformningen är det 

centrala för att lojalitetsprograms effektivitet.   
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Intentionen att gå med i lojalitetsprogram påverkas av upplevda fördelar och upplevda 

kostnader (Wulf et al., 2003, s. 80-81). Komplexiteten har även visats påverka kunders 

intention att gå med i lojalitetsprogram (Demoulin & Zidda, 2009, s. 400). Vidare 

belyser Wulf et al. (2003, s. 73) att användarvänligheten i lojalitetsprogram är viktigt 

för att kunder ska vilja gå med. Vi menar att komplexitet och användarvänlighet speglar 

kostnader cafékunder kan uppleva. Kunders syn på lojalitetsprogram som helhet 

påverkas vidare av dess belöningssystem och hur mycket som krävs av kunder för att 

erhålla belöningar (Dowling & Uncles, 1997, s. 76-77; Keh & Lee, 2006, s. 127). Enligt 

Ajzen & Fishbein (2010, s. 168) påverkas även en persons intention att utföra en viss 

handling av den ansträngning som krävs av denne. Stammiskortets belöningssystem är 

enkelt uppbyggt eftersom kunder erhåller belöningar direkt istället för att samla ihop 

poäng för att erhålla dessa. Majoriteten av respondenterna anser det verkar vara lätt att 

skaffa och använda Stammiskortet vilket indikerar låg komplexitet och detta var även 

fallet bland de som har kortet. Något som skulle kunna upplevas som en kostnad är att 

kortet i förväg laddas med pengar. Utifrån empirin kan vi se att det finns olika åsikter 

bland respondenterna kring huruvida laddningen av kortet utgör en kostnad. För några 

verkar det upplevas som en kostnad som påverkar deras intention att skaffa kortet men 

för flertalet verkar det inte göra det.  

 

Vidare är majoriteten av respondenterna positiva till kundkort i allmänhet och det finns 

ett samband mellan detta och hur mycket de överväger att skaffa kortet. Attityd och 

intention är något som kan hänga samman (Ajzen & Fishbein, 1975, s. 16, 288), vilket 

detta resultat ligger i linje med. Vi kan konstatera att den allmänna inställningen till 

kundkort överlag är positiv och att de kostnader som identifierats utifrån teori inte 

upplevs som stora. Detta leder till att vi ifrågasätter vad som mer påverkar intentionen 

att gå med i ett lojalitetsprogram i cafébranschen. Anledningar till detta kan vi endast 

spekulera kring. Bentler & Speckart (1979, s. 454-455) menar att tidigare beteenden kan 

påverka både intention och faktiskt beteende. Enligt Wulf et al. (2003, s. 73) kan 

intentionen att gå med i lojalitetsprogram påverkas av kunders tidigare köpbeteende. 

Vissa av respondenterna i studien är inte frekventa cafébesökare och flertalet besökte 

caféet för första gången. En anledning till att relativt få överväger att skaffa kortet skulle 

således kunna vara att många av respondenterna inte går ut och fikar så ofta att de anser 

det aktuellt att ha ett kundkort hos ett specifikt café. Andra faktorer som även skulle 

kunna påverka kunders intention att gå med i lojalitetsprogram med CRM är sociala 

faktorer. Ajzen & Fishbein (2010, s. 168) menar att det andra personer anser att någon 

bör göra, samt hur andra personer agerar, kan ha en effekt på intentionen att agera på ett 

visst sätt. Detta kan innebära att exempelvis andra kunder och personal, vad de säger 

och hur de agerar, kan ha inverkan på kunders beslut att gå med eller inte i ett 

lojalitetsprogram med CRM, något som kan undersökas i framtida studier.  

 

Lojalitetsprogram är ett vanligt använt marknadsföringsverktyg av företag för att skapa 

relationer till kunder (Ha & Stoel, 2014, s. 495). Dock kan konstateras att alla kunder 

inte vill ha långsiktiga relationer med företag (Grönroos, 2008, s. 50; Park et al., 2013, 

s. 226). Med detta i åtanke kan det vara så att intentionen att gå med i lojalitetsprogram 

kan påverkas av att vissa cafékunder inte är intresserade av att ha långsiktiga relationer 

med caféer. 
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6.6 Återkoppling till modell 
Nedan presenteras den modell som redogjordes för i den teoretiska referensramen som 

ämnar illustrera samband mellan studiens områden. De heldragna linjerna belyser 

påvisade samband och pilen påvisar ett beroendeförhållande. 

Vi kan påvisa att upplevt värde med CRM som belöning i lojalitetsprogram påverkar 

intentionen att gå med i ett sådant program. Modellen illustrerar vidare att det finns ett 

samband mellan kunders attityd till CRM och hur mycket värde kunder upplever med 

CRM i lojalitetsprogram. Det finns även ett samband mellan kunders attityd till 

lojalitetsprogram och hur mycket värde kunder upplever med CRM som belöning. 

Vidare finns ett samband mellan kunders attityd till CRM och intentionen att gå med i 

ett lojalitetsprogram med CRM samt mellan kunders attityd till lojalitetsprogram och 

intentionen. Vi kan även se att kunder upplever ganska mycket värde med CRM som 

belöning samt att de upplever ganska mycket påverkan av denna på deras intention att 

gå med i lojalitetsprogram i cafébranschen.  
 

  

Figur 17: Sammanställd modell - återkoppling 
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7. Slutsats  
Inledningsvis presenteras denna studies problemformulering och syfte för att koppla 

tillbaka till vad som ämnats undersökas. I detta kapitel presenteras de slutsatser som 

dragits från insamlad data och analys för att besvara studiens syfte. Vidare presenteras 

praktiska rekommendationer och framtida forskningsområden.  

7.1 Slutdiskussion  
Den problemformulering som legat till grund för denna studie är “Påverkar Cause-

Related Marketing som belöning kunders intention att gå med i lojalitetsprogram i 

cafébranschen?”. Problemformuleringen besvaras vilket kan konstateras utifrån 

nedanstående slutsatser. Studiens syfte var att undersöka hur mycket värde kunder 

upplever med CRM som belöning i ett lojalitetprogram inom cafébranschen och hur 

mycket CRM som belöning påverkar kunders intention att gå med i ett sådant 

lojalitetsprogram. Denna studie bidrar till att fylla det identifierade forskningsgapet 

kring kunders upplevelse av olika typer av belöningar, specifikt i restaurangbranschen. 

Studien bidrar således med insikt kring cafékunders upplevelse av CRM som belöning 

och påverkan av denna på kunders intention att gå med i lojalitetsprogram. För att 

besvara problemformuleringen och syftet studerades teorier kring lojalitetsprogram, 

CRM samt attityder och intentioner. Detta resulterade i förståelse för hur 

marknadsföringsverktygen fungerar och upplevs utifrån ett kundperspektiv.  

 

En slutsats som kan dras är att cafékunder upplever ganska mycket värde med CRM 

som belöning i lojalitetsprogram. Detta innebär att CRM som marknadsföringsverktyg 

inte bara i sig själv utan även i kombination med lojalitetsprogram upplevs fördelaktigt 

av cafékunder. Cafékunder ser flera fördelar med CRM i lojalitetsprogram. En fördel 

som många upplever är att själva erhålla förmåner och samtidigt bidra till att pengar 

skänks till välgörande ändamål. Att kombinationen av dessa marknadsföringsverktyg 

upplevs medföra värde för cafékunder stöds även av att endast ett fåtal respondenter inte 

ser några fördelar alls med CRM som belöning i ett lojalitetsprogram. Cafékunder är 

även generellt mer positivt inställda till lojalitetsprogram med denna typ av belöning än 

lojalitetsprogram som inte erbjuder CRM som belöning. Det kan vidare konstateras att 

inställningen till CRM, vilken är genomgående positiv, hänger samman med hur mycket 

värde cafékunder upplever med CRM i lojalitetprogram. Det upplevda värdet hänger 

även samman med den allmänna inställningen till lojalitetsprogram och därmed verkar 

cafékunders inställning till CRM och lojalitetsprogram som sådana kunna påverka 

värdet med belöningen i dessa. Cafékunder upplever till övervägande del ganska eller 

väldigt mycket värde med CRM som belöning i lojalitetsprogram och inga skillnader 

har identifierats med avseende på demografiska faktorer eller medlemskap i 

lojalitetsprogram. Detta indikerar att CRM är en belöning som kan tilltala både män och 

kvinnor i olika åldrar. Analysen visar att CRM i sig själv och i kombination med 

ekonomisk rabatt kan medföra mer värde än endast ekonomisk rabatt. Dock kan ingen 

slutsats dras om huruvida den ena belöningen anses bättre än den andra av kunder, 

eftersom belöningar är kopplade till deras storlek.  

 

Det upplevda värdet med CRM som belöning påverkar cafékunders intention att bli 

medlemmar i sådana lojalitetsprogram till viss mån. Utifrån analysen kan vi därmed 

konstatera att CRM som belöning påverkar intentionen att bli medlem. Vidare påvisas 

att CRM, och kombinationen av CRM och ekonomisk rabatt, har mer påverkan på 

intentionen än endast ekonomisk rabatt. Det finns även ett samband mellan hur mycket 

värde cafékunder upplever med CRM och hur stor påverkan det har på intentionen, 
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varvid de som upplever mycket värde tenderar att påverkas mer av CRM. Detta 

indikerar att CRM som belöning kan attrahera kunder att bli medlemmar i 

lojalitetsprogram. Utifrån resultaten är respondenternas intention relativt låg, men CRM 

påverkar intentionen ganska mycket bland både män och kvinnor, i åldersgrupperna, 

samt bland medlemmar och icke-medlemmar. Det kan konstateras att CRM inte verkar 

vara en stor bidragande orsak till att cafékunder inte i hög grad överväger att bli 

medlemmar i lojalitetsprogram i cafébranschen, vilket tyder på att någonting annat 

påverkar intentionen. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att CRM som belöning 

upplevs medföra ganska mycket eller väldigt mycket värde för cafékunder samt att 

denna belöning påverkar intentionen att gå med i lojalitetsprogram i cafébranschen 

ganska mycket.  

7.2 Praktiska rekommendationer  
CRM kan vara ett svårimplementerat marknadsföringsverktyg och således även 

svårkopierat för konkurrenter. Cafékunder är överlag positiva till denna typ av belöning 

och anser att CRM medför mycket värde. Cafékunder tenderar även att vara mer positivt 

inställda till lojalitetsprogram som skänker pengar till välgörande ändamål än de som 

inte gör det, vilket tyder på att denna typ av belöning uppskattas av cafékunder. Detta 

tillsammans med att resultaten visar att cafékunder upplever mer värde med CRM som 

belöning än ekonomisk rabatt, indikerar att caféer med fördel kan använda denna form 

av belöning. Utifrån studien kan vi även konstatera att cafékunder är positiva till att 

företag samarbetar med icke-vinstdrivande organisationer och att få cafékunder är 

skeptiska mot företag som arbetar med CRM. Därmed rekommenderas att företag 

fortsätter att marknadsföra denna typ av samarbeten i framtiden. Det är dock viktigt för 

företag att vara medvetna om att det är en svår balansgång med att kommunicera ut 

dessa samarbeten på rätt sätt för att inte riskera att kunder anser företaget ha dolda 

motiv. För caféer med en uttalad värdegrund som ligger i linje med det valda ändamålet, 

skulle deras kommunikation av CRM i lojalitetsprogram kunna påverkas positivt tack 

vare denna värdegrund. Eftersom samstämmighet med företags egen verksamhet och 

val av välgörande ändamål är viktiga för kunders uppfattning av CRM bör företag noga 

överväga dessa val innan implementering av CRM.  

 

Studiens resultat indikerar att CRM påverkar cafékunders intention att bli medlemmar i 

lojalitetsprogram och att även cafékunder som har låg intention att bli medlemmar anser 

CRM vara en belöning med mycket värde. Därmed rekommenderas marknadsföring av 

denna typ av belöning både för att kommunicera ut företagets engagemang och för att 

locka fler kunder att bli medlemmar. Marknadsföring av denna typ av lojalitetsprogram 

behöver inte riktas till segmenterade kundgrupper utifrån demografiska variabler såsom 

ålder och könstillhörighet, eftersom resultaten indikerar att belöningen medför lika 

mycket värde bland dessa grupper av cafékunder. Resultaten visar även att cafékunder 

verkar vara positivt inställda till både lojalitetsprogram och CRM, samt i kombination 

med varandra, varvid det rekommenderas att vidare betona hur bra dessa blir 

tillsammans för både kunder och andra intressenter.  

7.3 Framtida forskning 
Denna studie har belyst sammansättningen av marknadsföringsverktygen 

lojalitetsprogram och CRM utifrån ett kundperspektiv i en specifik bransch hos ett 

fallföretag. Därav behandlar denna studie en av många aspekter av sammansättningen 

och det finns flera att undersöka vidare. Då denna studie visar att CRM som belöning i 

ett lojalitetsprogram upplevs medföra mycket värde för kunder är det intressant att i 
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framtida studier undersöka huruvida CRM skapar mer värde för kunder i sig själv eller 

som belöning i ett lojalitetsprogram. En sådan studie kan således undersöka om 

marknadsföringsverktygen tillsammans kan ge upphov till en synergieffekt.  

 

I denna studie identifierades tendenser till skillnader i hur stor påverkan CRM som 

belöning har på kunders intention att bli medlem i lojalitetsprogram utifrån ålder, varvid 

detta kan undersökas vidare. Vi ser även att det finns ett samband mellan hur stor 

påverkan CRM har på intentionen och hur mycket värde kunder upplever med CRM 

som belöning. Därmed vore det intressant att undersöka huruvida CRM kan förändra 

den upplevda relationen mellan kostnader och fördelar i ett lojalitetsprogram. Vidare 

kan forskning göras för att undersöka om det finns signifikanta skillnader mellan hur 

medlemmar och icke-medlemmar värderar denna belöning och huruvida CRM hade stor 

påverkan på deras intention att gå med. Sociala faktorer kan ha påverkan på en persons 

intention att agera på ett visst sätt (Ajzen & Fishbein, 2010, s. 130-131). Således finner 

vi det relevant att i framtida studier undersöka hur intentionen att gå med i ett 

lojalitetsprogram med CRM kan påverkas av det andra människor tycker och gör, 

exempelvis personal, andra kunder och det egna sällskapet. 

 

Denna studie har även belyst att CRM verkar ge upphov till mer värde än ekonomiska 

belöningar, både i sig själv och i kombination av ekonomiska belöningar. Dock är den 

ekonomiska rabatten och CRM påverkad av dess storlek varvid det inte går att säga att 

den ena belöningen föredras framför den andra. Framtida forskning kan således göras 

kring kunders preferenser för belöningar i lojalitetsprogram och undersöka vilken som 

föredras av dessa. Eftersom CRM är starkt påverkad av dess kontext finner vi det 

relevant för vidare studier att undersöka om denna typ av belöning i lojalitetprogram 

kan upplevas medföra lika mycket värde för kunder i andra branscher och för olika 

typer av varor. 

 

Då denna studie undersökt om upplevt värde kan påverka intentionen att gå med i ett 

lojalitetsprogram med CRM skulle det i framtida studier kunna undersökas huruvida 

CRM som belöning kan påverka faktiskt beteende i den bemärkelsen att kunder går med 

i sådana lojalitetsprogram. Studier kan även genomföras för att undersöka om CRM 

som belöning kan ändra kunders köpbeteende och uppmuntra till återkommande köp. 

Vidare kan framtida studier även undersöka huruvida intentionen att gå med i ett 

lojalitetsprogram kan predicera det upplevda värdet med belöningen i 

lojalitetsprogrammet, det vill säga, kan intentionen komma först?   
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8. Etisk diskussion 
De ämnesområden studien behandlar kan diskuteras utifrån samhälleliga och etiska 

aspekter. I denna avslutande del följer således en diskussion kring några av dessa. 

 

CRM är ett marknadsföringsverktyg som är starkt kopplat till flertalet etiska aspekter. 

Att skänka pengar till icke-vinstdrivande organisationer eller välgörande ändamål kan 

anses som en altruistisk handling. Men om företag marknadsför detta för att måla upp 

en bättre bild av företaget kan det ifrågasättas om handlingen är genuin eller om det 

finns motiv bakom detta. Eftersom CRM är ett marknadsföringsverktyg innebär det att 

företag kan anses dra fördel av andra människors mindre fördelaktiga situationer. Det 

kan således diskuteras huruvida det kan anses etiskt att företag marknadsför sina egna 

verksamheter på detta sätt. Företags roll och uppgifter i samhällen har varit och kommer 

troligtvis vara ett väldiskuterat ämne länge framöver. Bortsett från detta kan CRM 

innebära att icke-vinstdrivande organisationer och välgörande ändamål erhåller mer 

pengar som kan användas för att göra världen bättre.  Dock kan diskuteras huruvida det 

finns risker med CRM för icke-vinstdrivande organisationer och om dessa 

organisationer kan påverkas i negativ bemärkelse av att samarbeta med vissa företag. 

Skulle det även kunna vara så att om CRM används mycket av företag med tvivelaktiga 

motiv skulle oförtjänt kritik kunna riktas mot företag vars arbete med denna typ av 

samarbeten är genuina?  

 

Denna studie indikerar att cafékunder anser att CRM är en bra belöning i 

lojalitetsprogram i cafébranschen.  En aspekt med att koppla CRM till lojalitetsprogram 

är att detta förutsätter att kunder går med i programmen för att kunna bidra till att 

skänka pengar. Det kan diskuteras huruvida CRM i lojalitetsprogram riskerar att hindra 

kunder som vill skänka pengar, men som inte vill binda upp sig i lojalitetsprogram, från 

att göra detta. Om CRM inte implementeras väl, finns det då även en risk att kunder blir 

mer skeptiska mot företags motiv som ett resultat av att CRM är kopplat till ett 

lojalitetsprogram?  
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9. Sanningskriterier  
I denna avslutande del redogörs för sanningskriterierna validitet, reliabilitet och 

replikerbarhet. Dessa sanningskriterier belyser vad som är viktigt vid kritisk granskning 

av en kvantitativ studie och ämnar påvisa studiens trovärdighet.  

9.1 Validitet 
Validitet är ett viktigt kriterium vid kvantitativa studier och denna kan delas in i fyra 

undergrupper; begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet 

(Bryman & Bell, 2013, s. 63-64). Begreppsvaliditet innebär en bedömning av om ett 

mått som ska spegla ett begrepp faktiskt gör det, vilket i sin tur innebär att 

reliabilitetskriteriet måste vara uppfyllt för måttet (Bryman & Bell, 2013, s. 63-64). För 

att undersöka om de påståenden som innefattas i indexet för inställning till CRM 

faktiskt mäter samma sak genomförde ett Cronbach’s alpha-test. Eftersom detta test 

visade en hög intern reliabilitet innebär detta att indexet i hög grad mäter inställningen 

till CRM. 

 

Intern validitet speglar trovärdigheten i beroendeförhållanden och om en oberoende 

variabel direkt påverkar en beroendevariabel (Bryman & Bell, 2013, s. 64). I denna 

studie undersöks endast beroendeförhållande vid ett tillfälle när en regressionsanalys 

görs mellan upplevt värde och intention. Beroendesambandet är relativt svagt och det 

framgår att flertalet andra faktorer också påverkar intentionen. Således verkar det som 

att inte endast det upplevda värdet med en belöning göra att kunder går med i 

lojalitetsprogram, men det är en bidragande faktor.  

 

Den validitet som kännetecknar generaliserbarhet benämns extern validitet, vilket ställer 

krav på att det urval som ligger till grund för en studie är representativt (Bryman & Bell, 

2013, s. 64). Det bästa sättet att få ett representativt urval är att ge alla i populationen 

samma möjlighet att vara med i studier genom sannolikhetsurval (Johansson Lindfors, 

1993, s. 92-97). Detta var dock inte möjligt för denna studie eftersom fallföretaget inte 

samlar in uppgifter om sina kunder. Av denna anledning gjordes ett bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval begränsar resultats generaliserbarhet och är således inte 

representativt för populationer (Holme & Solvang, 1997, s. 183). Därmed kan vi inte 

generalisera resultaten från studien till populationen Baristas kunder i Umeå. Trots att 

generalisering inte är möjligt utgör resultaten indikationer på Baristas kunders 

upplevelse av CRM som belöning i Stammiskortet, i Umeå. Vidare kan studiens resultat 

inte generaliseras till hela cafébranschen på grund av studien är en fallstudie vid ett 

specifikt café. 

 

Ekologisk validitet handlar om överförbarhet av studiers resultat till det verkliga livet, 

vilket innebär att forskare bör se till att en situation inte upplevs som alltför konstlad 

(Bryman & Bell, 2013, s. 64). I denna studie tillfrågades deltagarna om deras attityder 

kring lojalitetsprogram och CRM i den miljö där detta förekommer, det vill säga hos 

fallföretaget. Eftersom deltagarna befann sig på caféet där denna typ av 

lojalitetsprogram förekommer, och fyllde i enkäten utan tidsmässig begränsning, anser 

vi risken för en upplevd konstlad miljö vara låg. Detta tillsammans med det faktum att 

studien är av kvantitativt slag med anonymt deltagande som underlättar sanningsenliga 

svar, ökar studiens ekologiska validitet.  
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9.2 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett viktigt kriterium för kvantitativa studier och speglar tillförlitlighet, det 

vill säga hur mycket studier påverkats av slumpen (Bryman & Bell, 2013, s. 63). När 

reliabiliteten undersöks görs detta utifrån en bedömning av hur stabilt ett mått är och om 

samma resultat skulle erhållas igen i en ytterligare studie (Bryman & Bell, 2013, s. 63). 

Vidare menar Johansson Lindfors (1993, s. 110) att hur datainsamling sker har påverkan 

på studiers reliabilitet. Vid konstruktionen av enkäten var vi noga med att utforma 

tydliga instruktioner hur respondenterna ska besvara frågor och påståenden. Efter 

enkätkonstruktionen genomfördes en pilotstudie för att identifiera eventuella oklarheter 

med enkäten, om instruktionerna och frågor och påståenden förstods av testpersonerna. 

Därmed hjälpte pilotstudien oss att säkerställa att enkäten skulle kunna besvaras av 

studiens respondenter utan stora svårigheter. Om vi inte varit begränsade tidsmässigt 

hade det varit fördelaktigt att genomföra studien vid fler än ett tillfälle för att säkerställa 

reliabiliteten för studien. För indexet som mäter inställning till CRM undersöktes den 

interna reliabiliteten med hjälp av ett Cronbach’s alpha-test både för pilotstudien och 

huvudstudien, och konstaterades vara hög vid båda tillfällen.  

9.3 Replikerbarhet 
Det tredje kriteriet behandlar möjligheten att genomföra en likadan studie igen, något 

som förutsätter att forskare noga redogör för sin arbetsgång (Bryman & Bell, 2013, s. 

63). Vi har i största möjliga mån, för varje del av studien, beskrivit hur vi resonerat och 

gått tillväga för att möjliggöra studiens replikerbarhet. Genom att dokumentera våra 

processer minskade risken att något steg skulle glömmas bort. En detaljerad redogörelse 

för hur datainsamlingen gick till och det faktum att enkäten bifogas möjliggör att denna 

studie kan genomföras vid ytterligare tillfällen, vilket ökar replikerbarheten.  
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Appendix 1 

Till dig som besöker Barista!  
 
Vi är två civilekonomstudenter vid Umeå universitet som 
skriver vårt examensarbete om kundkort i cafébranschen. 
Specifikt undersöker vi hur kunder upplever en förmån som 
innebär att företag bidrar med pengar till välgörande ändamål 
vid varje köptillfälle. För att kunna genomföra vårt 
examensarbete ber vi dig hjälpa oss genom att besvara denna enkät som tar 5-10 
minuter att fylla i. Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt men väldigt betydelsefullt för 
denna studie. Du kan när som helst avsluta ditt deltagande genom att inte besvara 
samtliga frågor eller att inte lämna in enkäten. Ditt deltagande är anonymt och insamlad 
information från denna studie kommer endast användas till vårt examensarbete. 
Vänligen lämna enkäten till oss eller skicka in den i medföljande svarskuvert. Vill du ta 
del av resultatet från studien kommer du kunna göra det i databasen DiVA, via Umeå 
universitets hemsida, från augusti 2015.  
 
Som tack för hjälpen får du möjligheten att vara med i en utlottning av 3 presentkort à 
100 kr hos Barista. För att delta i denna utlottning ber vi dig skriva ditt namn och 
telefonnummer på sista sidan av denna enkät, så avlägsnas denna del för anonymisering 
av enkäten.   
 
Tveka inte att fråga oss om det uppstår funderingar kring enkäten!   
 
 

Stort tack för Din medverkan! 
 
Greta Rönnberg & Isabelle Eriksson 
Studenter på Handelshögskolan, Umeå universitet 
 
 
 
 

 

  



 

 
 

Inledande frågor   
Vänligen kryssa i det svarsalternativ som bäst stämmer in på dig.  
1. Är du?  
⧠ Kvinna 

⧠ Man 

 
2. Hur gammal är du? 
⧠      -15  ⧠ 46-55    

⧠ 16-25     ⧠ 56-65    

⧠ 26-35  ⧠ 66- 75     

⧠ 36-45  ⧠ 76-            

 
3. Uppskattningsvis hur många gånger i månaden besöker du caféer?  
 
…………………………………………… 
 
4. Uppskattningsvis hur många gånger har du besökt Barista under de senaste 12 månaderna?  
  
…………………………………………… 
 
5. Vilka är de främsta anledningarna till att du besöker Barista?  
Ange högst 3 alternativ.  
⧠ Utbud   ⧠ Stammiskortet 

⧠ Fairtrade & ekologiskt café  ⧠ Priser 

⧠ Personal   ⧠ Miljön i caféet  

⧠ Caféets läge    ⧠ Annan anledning: ………………………………  

   …………………………………………………………….. 

Kundkort  

Kundkort används idag av företag och medför olika typer av förmåner och erbjudanden för kunder som är 
innehavare av dessa.  
 
6. Uppskattningsvis hur många kundkort har du oberoende av bransch?  
 
…………………………………………… 
  
7. Vad anser du att kundkort främst medför?  
Ange högst 3 alternativ.  
⧠ Fördelaktiga erbjudanden  ⧠ Speciellt uppmärksammad av företag 

⧠ Fördelaktiga ekonomiska förmåner  ⧠ Medför många kort 

⧠ Överflödig information från företaget ⧠ Jag upplever mig låst till företag 

⧠ Överflödig insamling av data  ⧠ Övrigt: ……………………………………………….. 

⧠ Samhörighet med företaget   …………………………………………………………….. 

   
 
Vänligen kryssa i den ruta som bäst beskriver i vilken utsträckning du instämmer i nedanstående påståenden.  
 

Instämmer      Instämmer      Instämmer      Instämmer      Instämmer 
                                                                            helt                    i hög grad        delvis                i låg grad         inte alls                      
8. Jag anser att ekonomiska                           ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
rabatter med kundkort utgör  
bra förmåner. 
 

9. Jag föredrar att erhålla förmåner           ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
direkt framför att samla ihop poäng  
med kundkort.  



 

 
 

Instämmer      Instämmer      Instämmer      Instämmer      Instämmer 
                                                                            helt                    i hög grad        delvis                i låg grad         inte alls     

10. Jag har i allmänhet en positiv  ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
inställning till kundkort.                  
 

11. Jag har en positiv inställning                  ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
till kundkort i cafébranschen. 

 

Företags bidrag till välgörande ändamål  
Vissa företag väljer att samarbeta med icke vinstdrivande organisationer genom att skänka pengar till 
välgörande ändamål. Vid varje tillfälle kunder handlar bidrar företaget med en viss summa pengar till ett 
välgörande ändamål.  
 
Vänligen kryssa i den ruta som bäst beskriver i vilken utsträckning du instämmer i nedanstående påståenden.  

 
Instämmer      Instämmer      Instämmer      Instämmer      Instämmer 

                                                                            helt                    i hög grad        delvis                i låg grad          inte alls                      
12. Jag gillar att köpa produkter  ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
som innebär att en del av dess   
vinst skänks till välgörande ändamål. 
 

13. Jag anser att företags bidrag  ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
till välgörande ändamål är ett bra 
sätt att samla in pengar till icke  
vinstdrivande organisationer.  
 

14. Jag anser att företag inte ska                      ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
arbeta med att skänka pengar till  
välgörande ändamål. 
 

15. Jag är skeptisk mot företag som  ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
skänker pengar till välgörande  
ändamål. 
 

16. Jag anser att jag får en mer positiv    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
bild av företag som arbetar med att  
skänka pengar till välgörande ändamål. 

 

Kundkort med bidrag till välgörande ändamål 
De personer som innehar kundkort erbjuds olika typer av förmåner. En form av förmån är att företag 
bidrar med pengar till välgörande ändamål när kunder använder sitt kundkort.  
 

Allmän inställning  
Vänligen kryssa i det svarsalternativ som bäst stämmer in på dig.  
 
17. Vad upplever du för fördelar med att bidra till att skänka pengar till välgörande ändamål med 
kundkort? 
Ange högst 3 alternativ.  
⧠ Tillfredsställelse av att skänka pengar                    ⧠ Slipper välja vart pengar skänks 

⧠ Icke vinstdrivande organisationer får pengar                 ⧠ Övriga fördelar: …………………………………………        

⧠ Erhåller förmåner och hjälper samtidigt andra              …..………………………………………………………………… 

⧠ Hjälper andra utan att behöva engagera mig                   ⧠ Inga fördelar 

⧠ Hjälper andra samtidigt som jag konsumerar                    

 



 

 
 

Vänligen kryssa i den ruta som bäst beskriver i vilken utsträckning du instämmer i nedanstående påståenden.  
 

Instämmer      Instämmer      Instämmer      Instämmer      Instämmer 
                                                                            helt                    i hög grad        delvis                i låg grad         inte alls                      
18. Jag är positivt inställd till att ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
pengar skänks till välgörande  
ändamål när kundkort används. 
 

19. Jag anser att jag överlag är mer ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
positivt inställd till kundkort som 
skänker pengar till välgörande  
ändamål än kundkort som inte gör det. 

 
 
Stammiskortet  
Baristas Stammiskort är gratis för kunder att erhålla och använda. Kunder skaffar och laddar 
Stammiskortet i caféet och inga kunduppgifter samlas in. Det finns möjlighet för kunder att koppla 
samman Stammiskortet med sitt körkort. Stammiskortet används som betalning och för varje gång kunder 
handlar erhåller de ekonomisk rabatt. Kunder som köper med sig fika får 20 % rabatt och de som fikar i 
caféet får 10 % rabatt. Varje tillfälle Stammiskortet används bidrar Barista med pengar till FN-förbundets 
projekt ”Skolmat blir kunskap”. Den summa som skänks motsvararar en skollunch till ett barn i Etiopien.  

 
Utifrån ovanstående information 
Vänligen kryssa i den ruta som bäst beskriver det värde du upplever med Stammiskortet utifrån den 
information du tagit del av.  

                        Väldigt             Ganska           Varken            Ganska              Inget                                                                                     
 mycket             mycket           eller                 lite                  alls 

20. Hur mycket värde upplever du      ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
med den ekonomiska rabatten med 
Stammiskortet? 
 

21. Hur mycket värde upplever du    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
med att pengar skänks till välgörande  
ändamål med Stammiskortet?  
 

22. Hur mycket värde upplever du    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
med att erhålla kombinationen av  
dessa förmåner med Stammiskortet? 
 

23. Hur mycket värde upplever du med     ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
att erhålla förmåner varje gång du   
använder Stammiskortet?  
 
 
24. Har du Baristas Stammiskort?  
Vänligen kryssa i det svarsalternativ som bäst stämmer in på dig.  

 

⧠ Ja (fortsätt till fråga 38)             

⧠ Nej  

 
 

Om Ja, vänligen fortsätt till fråga 38, om Nej vänligen fortsätt på nästa sida.  



 

 
 

 

Intention att skaffa Stammiskortet 
Vänligen kryssa i det svarsalternativ som bäst stämmer in på dig.  
 
 
 
 
 
 

25. Har du hört andra personer prata om Stammiskortet? 
⧠ Ja 

⧠ Nej (fortsätt till fråga 27) 
 

Vänligen kryssa i den ruta som bäst beskriver påverkan på din intention att skaffa Stammiskortet.  
 

Väldigt             Ganska           Varken            Ganska              Inget                                                                                    
mycket             mycket            eller                 lite                  alls 

26. Hur stor påverkan har det andra    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠   
personer sagt om Stammiskortet på  
din intention att skaffa/inte skaffa det?   
 

27. Hur mycket överväger du att skaffa    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠   
Stammiskortet?  
Om du svarat ”Inget alls”, vänligen gå till fråga 31. 
 

28. Hur stor påverkan har den ekonomiska   ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
rabatten på din intention att skaffa  
Stammiskortet? 
 

29. Hur stor påverkan har det faktum att    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
pengar skänks till välgörande ändamål 
på din intention att skaffa Stammiskortet?  
 

30. Hur stor påverkan har kombinationen   ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
av dessa förmåner på din intention att 
skaffa Stammiskortet? 
 

31. Hur stor påverkan har det faktum att    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
pengar skänks till välgörande ändamål på 
din intention att inte skaffa Stammiskortet? 
 

32. Hur stor påverkan har det faktum att     ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
du laddar Stammiskortet med pengar på   
din intention att inte skaffa det? 
 

Stammiskortet och dess användarvänlighet 
Vänligen kryssa i den ruta som bäst beskriver i vilken utsträckning du instämmer i nedanstående påståenden.  
 

  Instämmer      Instämmer      Instämmer      Instämmer      Instämmer 
                                                                            helt                    i hög grad        delvis                i låg grad         inte alls                      
33. Utifrån den information jag tagit ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
del av anser jag att Stammiskortet är  
attraktivt. 
 

34. Att pengar skänks till välgörande  ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
ändamål ökar min benägenhet att  
prata med andra om Stammiskortet. 
 

35. Utifrån den information jag tagit ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
del av anser jag att Stammiskortet  
verkar vara lätt att skaffa.  
 

36. Utifrån den information jag tagit ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
del av anser jag att Stammiskortet  
verkar vara lätt att använda.  
 



 

 
 

37. Övriga synpunkter:  

…………………………………………………………………………….………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………….  

 
 
 

Stort tack för Din medverkan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
 
Om du vill vara med i utlottningen av 3 presentkort hos Barista à 100 kr vänligen ange ditt namn och 
telefonnummer nedan. Denna del kommer att avlägsnas.  
 
 

Namn: _________________________________________________________    Telefonnummer: __________________________________ 

  



 

 
 

För dig med Stammiskortet 
 
När du skaffade Stammiskortet  
Vänligen kryssa i det svarsalternativ som bäst stämmer in på dig.  
 
 
38. Hade du hört andra personer prata om Stammiskortet innan du skaffade det? 
⧠ Ja 

⧠ Nej (fortsätt till fråga 40) 

 
Vänligen kryssa i den ruta som bäst beskriver påverkan på ditt beslut att skaffa Stammiskortet.  
 

Väldigt             Ganska           Varken            Ganska              Inget                                                                                    
mycket             mycket            eller                 lite                  alls 

39. Hur stor påverkan hade det andra    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠   
personer sagt om Stammiskortet på  
din intention att skaffa det?   
 

40. Hur stor påverkan hade den     ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
ekonomiska rabatten med Stammiskortet  
på ditt beslut att skaffa det?  
 

41. Hur stor påverkan hade det faktum     ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
att pengar skänks till välgörande ändamål  
på ditt beslut att skaffa Stammiskortet? 
 

42. Hur stor påverkan hade kombinationen   ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
av dessa förmåner på ditt beslut att skaffa  
Stammiskortet? 

 
 
Stammiskortet och dess användarvänlighet  
Vänligen kryssa i den ruta som bäst beskriver i vilken utsträckning du instämmer i nedanstående påståenden.  

 
Instämmer      Instämmer      Instämmer      Instämmer      Instämmer 

                                                                            helt                    i hög grad        delvis                i låg grad         inte alls                      
43. Jag upplever att Stammiskortet  ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
är fördelaktigt. 
 

44. Jag upplever att det faktum att  ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
pengar skänks till välgörande  
ändamål gjort att jag pratat med  
andra om Stammiskortet.  
 

45. Jag upplever att Stammiskortet ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
var lätt att skaffa.             
 

46. Jag upplever att Stammiskortet är ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠                    ⧠ 
lätt att använda. 

 
  



 

 
 

47. Övriga synpunkter:  

…………………………………………………………………………….………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………….  
 

 
 

Stort tack för Din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Om du vill vara med i utlottningen av 3 presentkort hos Barista à 100 kr vänligen ange ditt namn och 
telefonnummer nedan. Denna del kommer att avlägsnas.  
 
 

Namn: _________________________________________________________    Telefonnummer: __________________________________ 



 

 
 

Appendix 2 

Fråga 1 
man/kvinna 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid man 
30 35,7 35,7 35,7 

kvinna 54 64,3 64,3 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

Fråga 2 
Ålder 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid -15 år 1 1,2 1,2 1,2 

16-25 år 23 27,4 27,4 28,6 

26-35 år 24 28,6 28,6 57,1 

36-45 12 14,3 14,3 71,4 

46-55 9 10,7 10,7 82,1 

56-65 år 8 9,5 9,5 91,7 

66-75 år 7 8,3 8,3 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
      

 

Ålder, grupperade 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 
24 28,6 28,6 28,6 

2,00 36 42,9 42,9 71,4 

3,00 24 28,6 28,6 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 
Fråga 3 

Cafebesök i månaden 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1,00 22 26,2 30,1 30,1 

2,00 30 35,7 41,1 71,2 

3,00 21 25,0 28,8 100,0 

Total 73 86,9 100,0  
Missing System 11 13,1   
Total 84 100,0   

 

man/kvinna * kategorisering ålder, grupp Crosstabulation 

 
kategorisering ålder, grupp 

Total 1,00 2,00 3,00 

man/kvinna man 6 14 10 30 

kvinna 18 22 14 54 
Total 24 36 24 84 



 

 
 

Fråga 4 

 

 

Fråga 5 
$Främsta_anledning Frequencies 

 
Responses Percent of 

Cases N Percent 

Främsta anledningar till 
besök Barista

a
 

Utbud 28 16,1% 33,3% 

Fairtade och ekologiskt 
cafe 

36 20,7% 42,9% 

Personal 10 5,7% 11,9% 

Cafeets läge 54 31,0% 64,3% 

Stammiskortet 3 1,7% 3,6% 

Miljön i cafeet 29 16,7% 34,5% 

Annan anledning 14 8,0% 16,7% 
Total 174 100,0% 207,1% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 
Andra anledningar: Lugnt- Följde med familjen- Behöver vila efter shoppingrunda-  

Uttag till att ladda dator/ mobil- Bra att man nu oftast behöver ID-kortet- Lite folk –  

Havremjölk- Nybesök- Lite kunder (mycket plats)- Gick förbi, ville ha kaffe- Vi har shoppat  

länge, behövde paus - För vi är hungriga- Träffpunkt- Lugnt 

 

Fråga 6 
Antal kundkort oberoende av bransch   

N Valid 81 

Missing 3 
Mean 6,747 
Median 5,000 
Std. Deviation 5,4567 

   

Fråga 7 
$Kundkort_medför Frequencies 

 
Responses 

Percent of Cases N Percent 

Kundkort medför
a
 Fördelaktiga erbjudanden 64 38,1% 79,0% 

Fördelaktiga ekonomiska 
förmåner 

32 19,0% 39,5% 

Överflödig information från 
företaget 

23 13,7% 28,4% 

Överflödig insamlign av data 10 6,0% 12,3% 

Speciellt uppmärksammad av 
företaget 

7 4,2% 8,6% 

Medför många kort 26 15,5% 32,1% 

Samhörighet med företaget 4 2,4% 4,9% 

Låst till företag 1 0,6% 1,2% 

Övrigt 1 0,6% 1,2% 
Total 168 100,0% 207,4% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

Ny besök Barista grupperade 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulativ
e Percent 

Valid 1,00 
28 33,3 36,8 36,8 

2,00 36 42,9 47,4 84,2 

3,00 12 14,3 15,8 100,0 

Total 76 90,5 100,0  
Missing 77,00 8 9,5   
Total 

84 100,0   



 

 
 

Fråga 8 
 

 

 

 

 

 

Fråga 9 
Jag föredrar att erhålla förmåner direkt framför att samla ihop poäng med kundkort 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Instämmer inte alls 
2 2,4 2,4 2,4 

Instämmer i låg grad 10 11,9 12,0 14,5 

Instämmer delvis 19 22,6 22,9 37,3 

Instämmer i hög grad 26 31,0 31,3 68,7 

Instämmer helt 26 31,0 31,3 100,0 

Total 83 98,8 100,0  
Missing 77 

1 1,2   

Total 84 100,0   

Fråga 10 
Jag har i allmänhet en positiv inställning till kundkort 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Instämmer inte alls 
4 4,8 4,8 4,8 

Instämmer i låg grad 15 17,9 18,1 22,9 

Instämmer delvis 26 31,0 31,3 54,2 

Instämmer i hög grad 25 29,8 30,1 84,3 

Instämmer helt 13 15,5 15,7 100,0 

Total 83 98,8 100,0  
Missing 77 

1 1,2   

Total 
84 100,0   

Fråga 11 
Jag har en positiv inställning till kundkort i cafebranschen 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Instämmer inte alls 
6 7,1 7,3 7,3 

Instämmer i låg grad 18 21,4 22,0 29,3 

Instämmer delvis 30 35,7 36,6 65,9 

Instämmer i hög grad 18 21,4 22,0 87,8 

Instämmer helt 10 11,9 12,2 100,0 

Total 82 97,6 100,0  
Missing 77 

2 2,4   
Total 

84 100,0   
 

 

Jag anser att ekonomiska rabatter med kundkort utgör bra förmåner 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Instämmer inte alls 
2 2,4 2,4 2,4 

Instämmer i låg grad 6 7,1 7,2 9,6 

Instämmer delvis 36 42,9 43,4 53,0 

Instämmer i hög grad 26 31,0 31,3 84,3 

Instämmer helt 13 15,5 15,7 100,0 

Total 83 98,8 100,0  
Missing 77 

1 1,2   
Total 

84 100,0   



 

 
 

Fråga 12  
Jag gillar att köpa produkter som innebär att en del av dess vinst skänks till välgörande ändamål 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 1 1,2 1,2 1,2 

Instämmer i låg grad 2 2,4 2,4 3,6 

Instämmer delvis 9 10,7 10,7 14,3 

Instämmer i hög grad 25 29,8 29,8 44,0 

Instämmer helt 47 56,0 56,0 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

Fråga 13 
Jag anser att företags bidrag till välgörande ändamål är ett bra sätt att samla in pengar till icke vinstdrivande 

organisationer 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 2 2,4 2,4 2,4 

Instämmer i låg grad 1 1,2 1,2 3,6 

Instämmer delvis 13 15,5 15,5 19,0 

Instämmer i hög grad 26 31,0 31,0 50,0 

Instämmer helt 42 50,0 50,0 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
 

Fråga 14 
Jag anser att företag INTE ska arbeta med att skänka pengar till välgörande ändamål 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer helt 
1 1,2 1,2 1,2 

Instämmer i hög grad 2 2,4 2,4 3,6 

Instämmer delvis 5 6,0 6,0 9,5 

Instämmer i låg grad 18 21,4 21,4 31,0 

Instämmer inte alls 58 69,0 69,0 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

Fråga 15 

Jag är skeptisk mot företag som skänker pengar till välgörande ändamål 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer helt 2 2,4 2,4 2,4 

Instämmer i hög grad 4 4,8 4,8 7,1 

Instämmer delvis 8 9,5 9,5 16,7 

Instämmer i låg grad 20 23,8 23,8 40,5 

Instämmer inte alls 50 59,5 59,5 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
 

Fråga 16 
Jag anser att jag får en mer positiv bild av företags om arbetar med att skänka pengar till välgörande ändamål 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 3 3,6 3,6 3,6 

Instämmer i låg grad 3 3,6 3,6 7,1 

Instämmer delvis 20 23,8 23,8 31,0 

Instämmer i hög grad 30 35,7 35,7 66,7 

Instämmer helt 28 33,3 33,3 100,0 

Total 84 100,0 100,0  



 

 
 

INDEX inställning till CRM 

 
Index inställning till CRM 

      Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

12 1 1,2 1,2 1,2 

13 3 3,6 3,6 4,8 

15 4 4,8 4,8 9,5 

16 2 2,4 2,4 11,9 

17 4 4,8 4,8 16,7 

18 1 1,2 1,2 17,9 

19 6 7,1 7,1  25 

20 7 8,3 8,3 33,3 

21 8 9,5 9,5 42,9 

22 6 7,1 7,1 50 

23 9 10,7 10,7 60,7 

24 16 19 19,0 79,8 

25 17 20,2 20,2 100 

Total 84 100 100   

Fråga 17 
Upplevda fördelar med CRM i lojalitetsprogram 

     Responses   

  N Percent 
Percent of 

Cases 

Tillfredsställelse av att skänka pengar 43 23,10% 51,80% 

 

Icke vinstdrivande organisationer får pengar 38 20,40% 45,80% 

 
Erhåller förmåner och hjälper samtidigt andra 33 17,70% 39,80% 

 

Hjälper andra utan att behöva engagera mig 26 14,00% 31,30% 

 

Hjälper andra samtidigt som jag konsumerar 34 18,30% 41,00% 

 

Slipper välja vart pengar skänks 7 3,80% 8,40% 

 
Övriga fördelar 1 0,50% 1,20% 

 Inga fördelar 4 2,20% 4,80% 

 Totalt 186 100,00% 224,10% 

     
 

Fråga 18 
Jag är positivt inställd till att pengar skänks till välgörande ändamål när kundkort används 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 1 1,2 1,2 1,2 

Instämmer i låg grad 5 6,0 6,0 7,1 

Instämmer delvis 16 19,0 19,0 26,2 

Instämmer i hög grad 21 25,0 25,0 51,2 

Instämmer helt 41 48,8 48,8 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

Fråga 19 
Jag anser att jag överlag är mer positivt inställd till kundkort som skänker pengar till välgörande ändamål än kundkort 

som inte gör det 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 4 4,8 4,8 4,8 

Instämmer i låg grad 7 8,3 8,3 13,1 

Instämmer delvis 21 25,0 25,0 38,1 

Instämmer i hög grad 27 32,1 32,1 70,2 

Instämmer helt 25 29,8 29,8 100,0 

Total 84 100,0 100,0  



 

 
 

Fråga 20 
Hur mycket värde upplever du med den ekonomiska rabatten med Stammiskortet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Inget alls 
2 2,4 2,4 2,4 

Ganska lite 1 1,2 1,2 3,6 

Varken eller 39 46,4 46,4 50,0 

Ganska mycket 29 34,5 34,5 84,5 

Väldigt mycket 13 15,5 15,5 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

Fråga 21 
Hur mycket värde upplever du med att pengar skänks till välgörande ändamål med Stammiskortet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Inget alls 
2 2,4 2,4 2,4 

Ganska lite 3 3,6 3,6 6,0 

Varken eller 10 11,9 11,9 17,9 

Ganska mycket 43 51,2 51,2 69,0 

Väldigt mycket 26 31,0 31,0 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

 

Hur mycket värde upplever du med att pengar skänks till välgörande 
ändamål med Stammiskortet 

Total Inget alls Ganska lite Varken eller 
Ganska 
mycket Väldigt mycket 

kategorisering ålder, 
grupp 

1,00 0 0 2 17 5 24 

2,00 1 2 5 15 13 36 

3,00 1 1 3 11 8 24 
Total 2 3 10 43 26 84 

 
Hur mycket värde upplever du med att pengar skänks till välgörande ändamål med Stammiskortet   

kategorisering ålder, grupp Mean N Std. Deviation 

1,00 4,13 24 ,537 
2,00 4,03 36 1,000 
3,00 4,00 24 1,022 
Total 4,05 84 ,890 

 
Hur mycket värde upplever du med att pengar skänks till välgörande ändamål med Stammiskortet, Medlemmar 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Inget alls 1 8,3 8,3 8,3 

Varken eller 1 8,3 8,3 16,7 

Ganska mycket 4 33,3 33,3 50,0 

Väldigt mycket 6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Hur mycket värde upplever du med att pengar skänks till välgörande ändamål med Stammiskortet, Icke-medlemmar 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Inget alls 1 1,4 1,4 1,4 

Ganska lite 3 4,2 4,2 5,6 

Varken eller 9 12,5 12,5 18,1 

Ganska mycket 39 54,2 54,2 72,2 

Väldigt mycket 20 27,8 27,8 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Fråga 22  
Hur mycket värde upplever du med att erhålla kombinationen av dessa förmåner med Stammiskortet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Inget alls 3 3,6 3,6 3,6 

Ganska lite 3 3,6 3,6 7,1 

Varken eller 19 22,6 22,6 29,8 

Ganska mycket 41 48,8 48,8 78,6 

Väldigt mycket 18 21,4 21,4 100,0 

Total 84 100,0 100,0  



 

 
 

Fråga 23 
Hur mycket värde upplever du med att erhålla förmåner varje gång du använder Stammiskortet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Inget alls 3 3,6 3,6 3,6 

Ganska lite 6 7,1 7,2 10,8 

Varken eller 19 22,6 22,9 33,7 

Ganska mycket 43 51,2 51,8 85,5 

Väldigt mycket 12 14,3 14,5 100,0 

Total 83 98,8 100,0  
Missing 77 1 1,2   
Total 84 100,0   

Fråga 24 
Har du Baristas Stammiskort 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nej 72 85,7 85,7 85,7 

Ja 12 14,3 14,3 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

Fråga 25 
Har du hört andra personer prata om Stammiskortet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nej 
56 66,7 84,8 84,8 

Ja 10 11,9 15,2 100,0 

Total 66 78,6 100,0  
Missing 77 6 7,1   

99 12 14,3   
Total 18 21,4   

Total 84 100,0   

Fråga 26 
Hur stor påverkan har det andra personer sagt om Stammiskortet på din intention att skaffa/inte skaffa det 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Inget alls 
1 1,2 10,0 10,0 

Ganska lite 2 2,4 20,0 30,0 

Varken eller 4 4,8 40,0 70,0 

Ganska mycket 3 3,6 30,0 100,0 

Total 10 11,9 100,0  
Missing 77 

6 7,1   

99 68 81,0   
Total 74 88,1   

Total 
84 100,0   

Fråga 27 
Hur mycket överväger du att skaffa Stammiskortet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Inget alls 24 28,6 33,3 33,3 

Ganska lite 19 22,6 26,4 59,7 

Varken eller 17 20,2 23,6 83,3 

Ganska mycket 6 7,1 8,3 91,7 

Väldigt mycket 6 7,1 8,3 100,0 

Total 72 85,7 100,0  
Missing 99 12 14,3   
Total 84 100,0   



 

 
 

Fråga 28 
Hur stor påverkan har den eknomiska rabatten på din intention att skaffa Stammiskortet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Inget alls 1 1,2 2,1 2,1 

Ganska lite 17 20,2 36,2 38,3 

Varken eller 16 19,0 34,0 72,3 

Ganska mycket 11 13,1 23,4 95,7 

Väldigt mycket 2 2,4 4,3 100,0 

Total 47 56,0 100,0  
Missing 77 1 1,2   

99 36 42,9   
Total 37 44,0   

Total 84 100,0   

Fråga 29 

Hur stor påverkan har det faktum att pengar skänks till välgörande ändamål på din intention att skaffa 
Stammiskortet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ganska lite 
5 6,0 10,4 10,4 

Varken eller 9 10,7 18,8 29,2 

Ganska mycket 26 31,0 54,2 83,3 

Väldigt mycket 8 9,5 16,7 100,0 

Total 48 57,1 100,0  
Missing 99 

36 42,9   
Total 

84 100,0   

 

Hur stor påverkan har det faktum att pengar skänks till välgörande ändamål på din intention att 
skaffa Stammiskortet   

kategorisering ålder, grupp Mean N Std. Deviation 

1,00 
3,94 16 ,772 

2,00 
4,06 18 ,725 

3,00 
3,21 14 ,893 

Total 
3,77 48 ,857 

 

 

Hur stor påverkan har det faktum att pengar skänks till välgörande 
ändamål på din intention att skaffa Stammiskortet 

Total Ganska lite Varken eller Ganska mycket Väldigt mycket 

kategorisering ålder 1,00 
0 5 7 4 16 

2,00 1 1 12 4 18 

3,00 4 3 7 0 14 
Total 

5 9 26 8 48 

Fråga 30 
Hur stor påverkan har kombinationen av dessa förmåner på din intention att skaffa Stammiskortet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ganska lite 6 7,1 12,5 12,5 

Varken eller 11 13,1 22,9 35,4 

Ganska mycket 19 22,6 39,6 75,0 

Väldigt mycket 12 14,3 25,0 100,0 

Total 48 57,1 100,0  
Missing 99 36 42,9   
Total 84 100,0   



 

 
 

Fråga 31 

Hur stor påverkan har det faktum att pengar skänks till välgörande ändamål på din intention att INTE skaffa Stammiskortet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Inget alls 
43 51,2 61,4 61,4 

Ganska lite 7 8,3 10,0 71,4 

Varken eller 15 17,9 21,4 92,9 

Ganska mycket 3 3,6 4,3 97,1 

Väldigt mycket 2 2,4 2,9 100,0 

Total 70 83,3 100,0  
Missing 77 

2 2,4   
99 12 14,3   
Total 14 16,7   

Total 
84 100,0   

Fråga 32 
Hur stor påverkan har det faktum att du laddar Stammiskortet med pengar på din intention att inte skaffa det 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Inget alls 24 28,6 34,3 34,3 

Ganska lite 6 7,1 8,6 42,9 

Varken eller 18 21,4 25,7 68,6 

Ganska mycket 16 19,0 22,9 91,4 

Väldigt mycket 6 7,1 8,6 100,0 

Total 70 83,3 100,0  
Missing 77 2 2,4   

99 12 14,3   
Total 14 16,7   

Total 84 100,0   

Fråga 33 
Utifrån den information jag tagit del av anser jag att Stammiskortet är attraktivt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 3 3,6 4,2 4,2 

Instämmer i låg grad 9 10,7 12,5 16,7 

Instämmer delvis 36 42,9 50,0 66,7 

Instämmer i hög grad 15 17,9 20,8 87,5 

Instämmer helt 9 10,7 12,5 100,0 

Total 72 85,7 100,0  
Missing 99 12 14,3   
Total 84 100,0   

Fråga 34 
Att pengar skänks till välgörande ändamål ökar min benägenhet att prata med andra om Stammiskortet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 5 6,0 6,9 6,9 

Instämmer i låg grad 13 15,5 18,1 25,0 

Instämmer delvis 19 22,6 26,4 51,4 

Instämmer i hög grad 22 26,2 30,6 81,9 

Instämmer helt 13 15,5 18,1 100,0 

Total 72 85,7 100,0  
Missing 99 12 14,3   
Total 84 100,0   

 

  



 

 
 

Fråga35 
Utifrån den information jag tagit del av anser jag att Stammiskortet verkar vara lätt att skaffa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer i låg grad 5 6,0 6,9 6,9 

Instämmer delvis 22 26,2 30,6 37,5 

Instämmer i hög grad 32 38,1 44,4 81,9 

Instämmer helt 13 15,5 18,1 100,0 

Total 72 85,7 100,0  
Missing 99 12 14,3   
Total 84 100,0   

Fråga 36 
Utifrån den information jag tagit del av anser jag att Stammiskortet verkar vara lätt att använda 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer i låg grad 6 7,1 8,3 8,3 

Instämmer delvis 23 27,4 31,9 40,3 

Instämmer i hög grad 28 33,3 38,9 79,2 

Instämmer helt 15 17,9 20,8 100,0 

Total 72 85,7 100,0  
Missing 99 12 14,3   
Total 84 100,0   

Fråga 37 
-Ingen har frågat mig om Stammiskort :( JÄTTEBRA GREJ. Fråga alla!!!! 

-Bra tips blir att ordna kortet omgående 

-Bor ej i Umeå och har inte nära till Barista i min hemstad. Därav ej något Stammiskort :) 

-Eftersom pengar ska laddas innan passar det inte mig, då jag är slarvig tyvärr 

-Om man endast kopplar rabatter och välgörande ändamål till personnummer eller id-kort/körkort kan jag tänka 

mig medlemskap.Vill inte ha ett kort till. Företaget kan skänka extra till välgörenhet för detta 

-Tyvärr innebär det ett kort till som ska trängas i plånboken i relation till hur sällan jag vistas i centrum och 

dessutom fikar känns det tveksamt att skaffa kortet för min del 

- Är generellt sett emot att ladda pengar på kort i förväg. 

Fråga 38 
Hade du hört andra personer prata om Stammiskortet innan du skaffade det 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nej 7 8,3 87,5 87,5 

Ja 1 1,2 12,5 100,0 

Total 8 9,5 100,0  
Missing 77 4 4,8   

99 72 85,7   
Total 76 90,5   

Total 84 100,0   

Fråga 39 
Hur stor påverkan hade det andra personer sagt om Stammiskortet på din intention att skaffa det 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Väldigt mycket 1 1,2 100,0 100,0 
Missing 77 4 4,8   

99 79 94,0   
Total 83 98,8   

Total 84 100,0   

 

  



 

 
 

Fråga 40 
Hur stor påverkan hade den ekonomiska rabatten med Stammiskortet på ditt beslut att skaffa det 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Inget alls 2 2,4 16,7 16,7 

Ganska lite 4 4,8 33,3 50,0 

Varken eller 1 1,2 8,3 58,3 

Ganska mycket 5 6,0 41,7 100,0 

Total 12 14,3 100,0  
Missing 99 72 85,7   
Total 84 100,0   

Fråga 41 
Hur stor påverkan hade det faktum att pengar skänks till välgörande ändamål på ditt beslut att skaffa 

Stammiskortet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Inget alls 1 1,2 8,3 8,3 

Ganska mycket 6 7,1 50,0 58,3 

Väldigt mycket 5 6,0 41,7 100,0 

Total 12 14,3 100,0  
Missing 99 72 85,7   
Total 84 100,0   

Fråga 42 
Hur stor påverkan hade kombinationen av dessa förmåner på ditt beslut att skaffa Stammiskortet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Inget alls 1 1,2 8,3 8,3 

Varken eller 2 2,4 16,7 25,0 

Ganska mycket 4 4,8 33,3 58,3 

Väldigt mycket 5 6,0 41,7 100,0 

Total 12 14,3 100,0  
Missing 99 72 85,7   
Total 84 100,0   

Fråga 43 
Jag upplever att Stammiskortet är fördelaktigt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 1 1,2 8,3 8,3 

Instämmer delvis 2 2,4 16,7 25,0 

Instämmer i hög grad 1 1,2 8,3 33,3 

Instämmer helt 8 9,5 66,7 100,0 

Total 12 14,3 100,0  
Missing 99 72 85,7   
Total 84 100,0   

Fråga 44 
Jag upplever att det faktum att pengar skänks till välgörande ändamål gjort att jag pratat med andra om Stammiskortet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 2 2,4 16,7 16,7 

Instämmer i låg grad 2 2,4 16,7 33,3 

Instämmer delvis 2 2,4 16,7 50,0 

Instämmer i hög grad 2 2,4 16,7 66,7 

Instämmer helt 4 4,8 33,3 100,0 

Total 12 14,3 100,0  
Missing 99 72 85,7   
Total 84 100,0   

 

  



 

 
 

Fråga 45 
Jag upplever att Stammiskortet var lätt att skaffa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 1 1,2 8,3 8,3 

Instämmer i låg grad 1 1,2 8,3 16,7 

Instämmer i hög grad 2 2,4 16,7 33,3 

Instämmer helt 8 9,5 66,7 100,0 

Total 12 14,3 100,0  
Missing 99 72 85,7   
Total 84 100,0   

 

Fråga 46 
Jag upplever att Stammiskortet är lätt att använda 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer inte alls 2 2,4 16,7 16,7 

Instämmer i låg grad 1 1,2 8,3 25,0 

Instämmer i hög grad 2 2,4 16,7 41,7 

Instämmer helt 7 8,3 58,3 100,0 

Total 12 14,3 100,0  
Missing 99 72 85,7   
Total 84 100,0   

Fråga 47 
-Tycker inte om att behöva ladda kortet med pengar bättre att bara....de när man betalar med andra kort 

pga det måste laddas använder jag det mer sällan 

T-test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T test man /kvinna 
Index CRM 

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 Levene's Test for Equality 
of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

0,449 0,505 1,611 82 0,111 1,27037 0,78853 -0,29826 2,839 

    1,577 56,417 0,12 1,27037 0,80532 -0,34261 2,88335 

 
T test män/kvinnor fråga 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Levene's Test for Equality 
of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

0,628 0,43 0,619 82 0,538 0,126 0,204 -0,279 0,531 

    0,645 67,765 0,521 0,126 0,195 -0,263 0,515 

  man/kvinna N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Index 
inställning 
till CRM 

Kvinna 54 21,8704 3,3705 0,45867 

Man 30 20,6 3,62558 0,66194 

 

 man/kvinn
a N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Hur mycket värde 
upplever du med att 
pengar skänks till 
välgörande ändamål 
med Stammiskortet 

kvinna 54 4,09 ,937 ,128 

man 

30 3,97 ,809 ,148 

 



 

 
 

T test medlemmar/icke medlemmar fråga 21 

  Levene's Test for Equality 
of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

1,999 0,161 0,498 82 0,62 0,139 0,279 -0,416 0,694 

    0,388 12,872 0,705 0,139 0,358 -0,636 0,914 

T Test man/kvinna fråga 29 
 
 
 
 

       
 
       

Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

1,376 0,247 0,141 46 0,889 0,036 0,253 -0,474 0,546 

    0,148 45,865 0,883 0,036 0,242 -0,451 0,522 

T test medlemmar/icke medlemmar fråga 29  

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

0,034 0,854 1,346 58 0,184 0,39583 0,29406 -0,19278 0,98445 

    1,148 14,414 0,27 0,39583 0,3447 -0,34149 1,13316 

Korrelationer  

    

Index inställning till 
CRM 

Hur mycket värde upplever 
du med att pengar skänks till 

välgörande ändamål med 
Stammiskortet 

Index inställning till CRM 

Pearson Correlation 1 ,450
**
 

Sig. (2-tailed)   ,000 

N 84 84 

Hur mycket värde upplever 
du med att pengar skänks till 
välgörande ändamål med 
Stammiskortet 

Pearson Correlation ,450
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000   
N 84 84 

 
man/kvinna N Mean 

Hur stor påverkan har CRM på 
intentionen att skaffa kortet man  20 3.75 

  kvinna 28 3.79 

 



 

 
 

 

    
Index inställning till CRM 

Hur mycket överväger du 
att skaffa Stammiskortet 

Index inställning till CRM 

Pearson Correlation 1 ,357
**
 

Sig. (2-tailed)   0,002 

N 84 72 

Hur mycket överväger du 
att skaffa Stammiskortet 

Pearson Correlation ,357
**
 1 

Sig. (2-tailed) 0,002   

N 72 72 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

    
Hur mycket överväger du 
att skaffa Stammiskortet 

Jag har i allmänhet en 
positiv inställnign till 

kundkort 

Hur mycket överväger du 
att skaffa Stammiskortet 

Pearson Correlation 1 ,306
**
 

Sig. (2-tailed)   0,01 

N 72 71 

Jag har i allmänhet en 
positiv inställnign till 
kundkort 

Pearson Correlation ,306
**
 1 

Sig. (2-tailed) 0,01   
N 71 83 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

    

Hur mycket värde 
upplever du med att 
pengar skänks till 

välgörande ändamål med 
Stammiskortet 

Hur stor påverkan har det 
faktum att pengar skänks 
till välgörande ändamål på 

din intention att skaffa 
Stammiskortet 

Hur mycket värde 
upplever du med att 
pengar skänks till 
välgörande ändamål med 
Stammiskortet 

Pearson Correlation 1 ,385
**
 

Sig. (2-tailed)   0,007 

N 84 48 

Hur stor påverkan har det 
faktum att pengar skänks 
till välgörande ändamål på 
din intention att skaffa 
Stammiskortet 

Pearson Correlation ,385
**
 1 

Sig. (2-tailed) 0,007   
N 48 48 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

    

    

Jag har i allmänhet en 
positiv inställnign till 

kundkort 

Hur mycket värde 
upplever du med att 

pengar skänks till 
välgörande ändamål med 

Stammiskortet 

Jag har i allmänhet en 
positiv inställnign till 
kundkort 

Pearson Correlation 1 ,232
*
 

Sig. (2-tailed)   0,035 

N 83 83 

Hur mycket värde 
upplever du med att 
pengar skänks till 
välgörande ändamål med 
Stammiskortet 

Pearson Correlation ,232
*
 1 

Sig. (2-tailed) 0,035   

N 83 84 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

    

Hur mycket värde upplever 
du med att pengar skänks 

till välgörande ändamål 
med Stammiskortet 

Hur mycket överväger du 
att skaffa Stammiskortet 

Hur mycket värde upplever 
du med att pengar skänks 
till välgörande ändamål 
med Stammiskortet 

Pearson Correlation 1 ,393
**
 

Sig. (2-tailed)   0,001 

N 84 72 

Hur mycket överväger du 
att skaffa Stammiskortet 

Pearson Correlation ,393
**
 1 

Sig. (2-tailed) 0,001   
N 72 72 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 

 
 

Correlations 

    

Hur mycket värde 
upplever du med att 

pengar skänks till 
välgörande ändamål med 

Stammiskortet 

Hur stor påverkan har det 
faktum att pengar skänks 
till välgörande ändamål på 

din intention att INTE 
skaffa Stammiskortet 

Hur mycket värde 
upplever du med att 
pengar skänks till 
välgörande ändamål med 
Stammiskortet 

Pearson Correlation 1 -,245
*
 

Sig. (2-tailed)   0,041 

N 84 70 

Hur stor påverkan har det 
faktum att pengar skänks 
till välgörande ändamål på 
din intention att INTE 
skaffa Stammiskortet 

Pearson Correlation -,245
*
 1 

Sig. (2-tailed) 0,041   
N 70 70 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Filtrerade från Fråga 27 

  

    

Hur stor påverkan har det 
faktum att pengar skänks 
till välgörande ändamål på 

din intention att INTE 
skaffa Stammiskortet 

Hur mycket överväger du 
att skaffa Stammiskortet 

Hur stor påverkan har det 
faktum att pengar skänks 
till välgörande ändamål på 
din intention att INTE 
skaffa Stammiskortet 

Pearson Correlation 1 -0,284 

Sig. (2-tailed)   0,065 

N 43 43 

Hur mycket överväger du 
att skaffa Stammiskortet 

Pearson Correlation -0,284 1 

Sig. (2-tailed) 0,065   
N 43 43 

 

    

Jag har en positiv 
inställning till kundkort i 

cafebranschen 

Utifrån den information jag 
tagit del av anser jag att 

Stammiskortet är attraktivt 

Jag har en positiv 
inställning till kundkort i 
cafebranschen 

Pearson Correlation 1 ,404
**
 

Sig. (2-tailed)   ,000 

N 82 71 

Utifrån den information jag 
tagit del av anser jag att 
Stammiskortet är attraktivt 

Pearson Correlation ,404
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000   
N 71 72 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

    

Hur mycket värde 
upplever du med att 
pengar skänks till 

välgörande ändamål med 
Stammiskortet 

Utifrån den information jag 
tagit del av anser jag att 

Stammiskortet är attraktivt 

Hur mycket värde 
upplever du med att 
pengar skänks till 
välgörande ändamål med 
Stammiskortet 

Pearson Correlation 1 ,353
**
 

Sig. (2-tailed)   0,002 

N 84 72 

Utifrån den information jag 
tagit del av anser jag att 
Stammiskortet är attraktivt 

Pearson Correlation ,353
**
 1 

Sig. (2-tailed) 0,002   
N 72 72 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 

 
 

    

Hur mycket värde upplever 
du med att pengar skänks 

till välgörande ändamål 
med Stammiskortet 

Jag upplever att 
Stammiskortet är 

fördelaktigt 

Hur mycket värde upplever 
du med att pengar skänks 
till välgörande ändamål 
med Stammiskortet 

Pearson Correlation 1 ,680
*
 

Sig. (2-tailed)   0,015 

N 84 12 

Jag upplever att 
Stammiskortet är 
fördelaktigt 

Pearson Correlation ,680
*
 1 

Sig. (2-tailed) 0,015   
N 12 12 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Chronbach’s Alpha 
Reliability Statistics, Pilotstudien 

 

Reliability Statistics 

 
Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 

N of Items 

 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 

N of Items 

0,704 0,595 5 

 

0,81 0,816 5 

Regression 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,393
a
 0,155 0,143 1,161 

a. Predictors: (Constant), Hur mycket värde upplever du med att pengar skänks till välgörande ändamål med 
Stammiskortet 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 17,261 1 17,261 12,8 ,001
b
 

Residual 94,392 70 1,348     

Total 111,653 71       

a. Dependent Variable: Hur mycket överväger du att skaffa Stammiskortet 

b. Predictors: (Constant), Hur mycket värde upplever du med att pengar skänks till välgörande ändamål 
med Stammiskortet 

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -0,048 0,676   -0,072 0,943 

Hur mycket värde 
upplever du med att 
pengar skänks till 
välgörande ändamål med 
Stammiskortet 

0,588 0,164 0,393 3,578 0,001 

a. Dependent Variable: Hur mycket överväger du att skaffa Stammiskortet 
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