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Abstrakt 
”Customer Loyalty” usually means customers having repeat purchase. The study treats five 
categories which all represents a way to achieve this. These are Switching Barriers, Customer 
Loyalty Programmes, Information Collection from the customer, Cooperation with the 
customer and Unconditional Treatment of the customer’s needs and demands. From theories, 
the author has created a temporary image of the how the categories affect each other 
 
The starting point is Switching Barriers which only defines repeat purchase. From this, the 
author proposes that customer loyalty spreads into either rewards for repeat purchase or the 
customer being directly involved in the company’s decisions. The question raised is whether 
this really is the case and, if that’s true, find out which path the retailers find leads to customer 
loyalty. 
 
Data collection was conducted through a survey which 50 retailers answered. The results 
show that retailers see Switching Barriers, Customer Loyalty Programmes and Unconditional 
Treatment as the categories closest related to customer loyalty. The other two categories, 
Information Collection and Cooperation, were given low rank and were thereby considered to 
not lead to loyal customers.  
 
The study reveals that the companies see the same differences in categories as the author, 
which makes the image relevant. It is also revealed that retailers see loyal customers as more 
than just repeat purchase. Earlier theories describe this only as “Switching Barriers” but with 
the result from the study, the author instead proposes: 
 

“Customer Loyalty means that the customer is rewarded for his/hers repeat 
purchase and, because of it, develops loyalty for the company” 
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Sammanfattning 
Begreppet kundlojalitet förknippas oftast med att ett företag har skaffat sig återköpare. En 
återköpare kan fås på många olika sätt. I uppsatsen behandlas fem kategorier som alla har 
gemensamt att de leder till just återköp från kunden. Dessa är Bytesbarriärer, 
Kundlojalitetsprogram, Informationssamlande om kunden, Samarbete med kunden samt 
Villkorslöst bemötande av kundens krav. Författaren har konstruerat en bild av hur 
kategorierna teoretiskt påverkar varandra.  
 
Utgångspunkten för kundlojalitet är bytesbarriärer som endast definierar återköpare. Därefter 
menar författaren att kundlojalitet blir en fråga om antingen belöningar för återköp eller att 
kunden aktivt får vara med och påverka företagens beslut. Frågan som ställs är huruvida 
denna uppdelning är riktig och, om så är fallet, undersöka vilka kategorier som de undersökta 
företagen anser leder till kundlojalitet. 
 
Empiriinsamlingen skedde genom en kvantitativ enkät som ifylldes på plats av 50 
detaljhandelsföretag. Resultatet visar att detaljhandelsföretagen ser Bytesbarriärer, 
Kundlojalitetsprogram samt Villkorslöst bemötande som de kategorier där återköpare kan bli 
lojala kunder. Kategorierna Informationssamlande och Samarbete rangordnas lågt och anses 
därmed inte leda till kundlojalitet.  
 
Därmed visar undersökningen att företagen ser samma skillnader som författaren såg. 
Uppdelningen anses därför relevant. Det framkommer dessutom att detaljhandeln ser lojala 
kunder som något mer än bara en kund som gör återköp. Tidigare har detta beskrivits enbart 
med bytesbarriärer men resultatet från uppsatsen innebär att författaren kan förtydliga det till: 
 

”Kundlojalitet innebär att kunden belönas för sina återköp och på grund av detta 
blir lojal mot företaget” 
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1. Introduktion  
Som i många andra västerländska ekonomier har svenska företag fått känna på de 
kombinerade svårigheterna av ökande internationell konkurrens, långsammare tillväxt och en 
mättad marknad. Resultatet blir att kunderna jagas av allt fler leverantörer som erbjuder 
samma tjänster (de är inte differentierade) (Fornell, 1992; Holmberg 2004). Ett exempel på 
detta inom detaljhandeln är dagligvaruföretagen som den senaste tiden fått konkurrens från 
flera icke-nationella företag som exempelvis Lidl och Netto (Nettobutikerna i Sverige ägs 
förvisso till 50 % av Ica AB (Nettos hemsida, www.netto.se, 2006-10-16)). Under sådana 
omständigheter måste en stor del av företagets resurser gå till att bevara och skydda den 
befintliga kundbasen från både inhemsk och utländsk konkurrens. Därigenom reduceras 
priselasticiteten hos kunderna, det vill säga köparen blir okänslig för prisförändringar och blir 
en återköpare (Fornell, 1992; se även Porter, 1998). 
 
Kundlojalitet är just en sådan strategi som återkommer ofta i samband med att stärka 
kundbasen (Holmberg, 2004; Sällberg, 2004; Blanchard, 2001; Oliver, 1996; Griffin, 1995; 
Sewell, 1991; m.fl.). En lojal kund innebär, teoretiskt sett, många fördelar för ett företag:  
 

- det är liten risk för att kunden byter leverantör 
- kunden är mindre priskänslig och handlar mer 
- företaget inte behöver använda så mycket pengar (inga alls i optimalfallet) på reklam 

och marknadsföring och kan därför lägga tid och pengar på annat 
 
Långsiktiga relationer förespråkas eftersom en sådan relation innebär att kunden återkommer 
och gör sina framtida köp hos företaget, samt spenderar en stor del av sin kassa (hela i 
optimalfallet) i företaget eller affärskedjan. Dessutom spenderar i regel en ny kund mycket 
lite pengar hos företaget jämfört med en kund som varit trogen och lojal länge. Så ju längre 
lojaliteten fortgår, desto större vinster för företaget (Blanchard, 2001; Griffin, 1995). 
 
Men dessa påståenden är ännu så länge begränsade till praktikfall om vad ett företag lyckats 
åstadkomma (se ex. Mitchell, 2003; Sewell, 1991). Sambanden mellan lojala kunder och 
lönsamhet för ett företag är endast teoretiskt grundat och empirisk forskning saknas (Sällberg, 
2004; Oliver, 1996). Sällberg menar att detta beror på den otydliga definitionen av 
kundlojalitet. Själv identifierar han kundlojalitet som:  
 

“a customer having repeat purchased and spent a high share of his wallet on a 
brand or at a firm and who due to switching costs is expected to continue to do so.” 
(Sällberg, 2004, sid. 113).  

 
En annan författare som försöker beskriva kundlojalitet är Griffin (1995, sid. 31, egen övers.) 
som definierar en lojal kund som en kund som: 
 

- gör reguljära återköp 
- köper mer än en vara av företaget/varumärket 
- hänvisar andra till företaget/varumärket 
- uppvisar immunitet mot konkurrenters erbjudanden 
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Holmberg (2004) undersökte just återköpare och kundlojalitet hos dagligvaruhandeln och dess 
kunder och fann att företag (respondenter var butikschefer inom dagligvaruhandeln) är av 
uppfattningen att så länge kunden handlar av ett företag eller en affärskedja så innebär det 
kundlojalitet. Däremot verkar företagen mindre intresserade av hur återköpare uppnås. 
Kunden däremot menar att relationen till butiken är det absolut viktigaste för hur lojal kunden 
kommer att bli. 
 
Innebär detta då att alla återköpare kan likställas med lojala kunder? De definitioner som 
Sällberg (2004) och Griffin (1995) gjort av kundlojalitet beskriver endast att bara kunden 
återkommer till butiken och spenderar en stor del av sin budget i den så uppnås kundlojalitet. 
Sällberg menar sedan att bytesbarriärerna har till uppgift att binda kunden till företaget. 
Griffin (1995) tillägger istället att kunden skall vara immun mot konkurrenters erbjudande 
vilket egentligen även det skulle kunna innebära att företaget har bytesbarriärer. Oliver (1996), 
å andra sidan, motsätter sig bytesbarriärer som en väg mot kundlojalitet eftersom kunden mer 
eller mindre tvingas att handla. En sådan kund kommer förr eller senare att lämna företaget. 
Han får medhåll från Söderlund (2000) som kallade dessa kunder för ”gisslan”.  
 
Efter en genomgång av teorin kring återköpare kan författaren placera bytesbarriärer som en 
utgångspunkt för kundlojalitet (se figur 1.1). Bytesbarriärer förutsätter endast att kunden gör 
ett återköp, men det finns många olika typer av sådana. Därför finns det ett vägskäl. Antingen 
kan kundlojalitet innebära ett utbyte av information, med eller utan kundens vetskap 
(samarbete eller informationssamling), eller så kan det innebära att företaget belönar kunden 
för att han/hon gör återköp (genom kundlojalitetsprogram eller villkorslöst bemötande av 
kundens krav). Hur och vilka kopplingar som finns emellan kategorierna är inte klarlagt, men 
detta kommer att visa sig efter analys av den insamlade empirin. Teorin bakom dessa 
kategorier återfinns i kapitel 3. 
 

 
 

Bytesbarriärer 
(återköpare) 

Villkorslöst 
bemötande 

Figur 1.1. Författarens temporära bild om teorin kring återköpare 

Informations- 
insamling 

KLP 

Samarbete 

Belöningar Informationsutbyte 
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1.1 Problemformulering 
Mot bakgrund av en genomgång av teorin kring kundlojalitet har författaren valt att formulera 
tre frågor som ligger till grund för uppsatsen: 
 

- Inom vilka kategorier anser detaljhandeln att kunden övergår från att vara återköpare 
till att vara lojal?  

- Finns det några samband/kopplingar emellan dessa kategorier? 
- Är det möjligt att göra den uppdelning av teorin som författaren såg? Är det en 

skillnad mellan grenarna informationsutbyte och belöningar?  
 

1.2 Syfte 
Vid en studie av ett begrepp som kundlojalitet så finns det naturligtvis två sanningar: kundens 
och företagets. Medan författaren håller med om att kundens åsikter väger tyngst, så finns det 
en nyligen gjord kvantitativ empirisk studie av just detta. Denna är gjord av Holmberg (2004) 
och presenteras i samband med den övriga teorin i kapitel 3. Däremot har inte författaren 
funnit någon undersökning av butikernas ståndpunkt. Därför kommer studien riktas mot just 
detta. Den empiriska insamlingen sker mot den svenska detaljhandeln och mer specifikt mot 
shoppingcentra. Med uppsatsen hoppas författaren kunna bidra med information som kan 
användas till vidare forskning inom området.  
 

1.3 Viktiga begrepp i uppsatsen 
En kund definieras som ”En konsument som har en köprelation med ett företag”. Konsument 
betyder förbrukare (lat. comsumere) och är en för snäv tolkning eftersom undersökningen 
behandlar inköp och inte användning av varor. En kund är en fysisk människa som handlar 
varor för privat bruk, inte åt ett annat företag (grossisthandel) (tagen ifrån Holmberg, 2004).  
 
En återköpare är en kund som vid upprepade tillfällen (fler än två gånger under en given 
period) köper samma vara i samma butik (Griffin, 1995). Används ofta som en beskrivning på 
kundlojalitet. Se exempelvis Sällberg (2004), Mitchell (2003), Blanchard (2001), Shapiro och 
Varian (1999), O’Malley (1998), Daugherty, Ellinger & Rogers (1994) och Sewell (1991). 
 
Detaljhandeln är sista ledet i distributionskanalen från producent till slutlig konsument. Det 
består av sällanköpsvaror (kläder, bilar, fritidsvaror etc.) och dagligvaror (NE, 1990).  
 
Lojalitet betonar långsiktighet i de relationer vi har till andra människor och företeelser – 
däribland butiker och varumärken. Allmänt innebär lojalitet att vara solidarisk, pålitlig och att 
hålla fast vid något (tagen ifrån Holmberg, 2004).  
 

1.4 Disponering/Upplägg av rapporten 
Efter en kort inledning till området presenteras huvudfrågan tillsammans med viktiga termer 
för uppsatsen. Arbetets tillvägagångssätt och vetenskapliga synsätt presenteras därefter i 
metodkapitlet. Därefter begränsas området av en referensram som ligger till grund för enkäten, 
vars resultat redovisas i empirikapitlet. Den insamlade datan analyseras sedan i efterföljande 
kapitel för att avslutningsvis diskuteras med hänvisningar till vidare forskning. 
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2. Vetenskaplig Metod 
 
Innehåller en kort beskrivning av vilket vetenskapligt synsätt som applicerats i uppsatsen. 
Även undersökningsmetoder, urval och analysmetod granskas och argumenteras här. 
Avslutningsvis ges en argument för trovärdigheten i undersökningen samt kritik till vald 
metod. Avsikten är att öka förståelsen för utgångspunkten i uppsatsen och samt vilken 
trovärdighet som kan tillskrivas slutresultatet. 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Vetenskap är ett förhållningssätt. För att kunna producera vetenskapligt giltigt vetande måste 
forskaren vara beredd att kreativt och kritiskt ompröva nuvarande sanningar, uppfattningar 
och metoder (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1993). Det som skiljer vetenskapligt vetande 
ifrån andra former av kunskap är sättet som den samlas in på. Den måste bygga på en grund 
av medvetna antaganden om verkligheten (Arbnor & Bjerke, 1994).  

2.1.1 Positivism och Hermeneutik  
En forskare måste ta ställning till vilka vetenskapliga ideal han/hon anser sig tillhöra för att 
klargöra utifrån vilket synsätt undersökningen görs. De två vanligaste föreställningarna inom 
vetenskapsteorin är positivism och hermeneutik (Jacobsen, 2002; Arbnor & Bjerke, 1994; 
Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1993). Få forskare ansluter sig helhjärtat till enbart en av 
dessa föreställningar (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1993). Ofta hamnar de mitt emellan och 
försöker hitta en balans som fungerar utifrån de värderingar och föreställanden som forskaren 
själv har. Dessa värderingar är svåra att ändra på och följer ofta med oss livet ut (Arbnor & 
Bjerke, 1994). 
 
Synsätten gör skilda antaganden om det som studeras och angriper på olika sätt det som skall 
förstås, förklaras och förbättras. För att kunna förstå de data som insamlats måste det först 
reflekteras över hur det valda synsättet formar ens observationer och förklaringar (Arbnor & 
Bjerke, 1994). När det gäller uppsatsen syfte (att studera kundlojalitetsbegreppet) så ligger 
den positivistiska synen närmast till hands. Positivister, eller explanatiker, menar att det finns 
en objektiv värld som kan studeras på ett objektivt sätt (Jacobsen, 2002). Det förklarande 
synsättet ger författaren möjlighet att beskriva de sociala sammanhang som ger upphov till 
orsak och verkan (Arbnor & Bjerke, 1994). Förklaringen i uppsatsen innebär att frambringa 
den undersökta gruppens åsikter och formulera ett antagande som passar in på hela 
populationen.  
 
Det finns, förutom positivismen, även dess raka motsats, som istället för att förklara försöker 
förstå verkligheten. Detta synsätt benämns hermeneutik och dess anhängare menar att 
verkligheten endast kan bli begriplig genom att sätta sig in i hur människor tolkar den 
(Jacobsen, 2002). De förkastar således de naturvetenskapliga modellerna som positivisterna 
menar även kan förklara samhällsvetenskapliga problem (Arbnor & Bjerke, 1994). Då 
resultatet i uppsatsen baseras på statistik och empiri förkastar författaren den hermeneutiska 
synen.  
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2.1.2 Metodsynsätt 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) kan tre olika metodologiska synsätt urskiljas ur positivismen 
och hermeneutiken (se figur 2.1 nedan): 
 

- analytiskt synsätt 
- systematiskt synsätt 
- aktörssynsätt 

 
Metoderna utgör vägledande principer för kunskapande. Dessa principer måste stämma 
överrens med de problem som föreligger och de grundläggande föreställningar som innehas 
av forskaren. Eftersom aktörssynsättet är förknippat med hermeneutiken, som tidigare 
förkastades, så kommer detta synsätt inte att presenteras. 
 
Det analytiska synsättet bygger på föreställningen att helheten är summan av delarna och är, 
tillsammans med det systematiska synsättet, de som präglar författarens tankebanor. Enligt det 
analytiska synsättet skall kunskapen som utvecklas ha en individoberoende karaktär, det vill 
säga följa vissa formallogiska omdömen (hypoteser beroende på situationen) och vara 
oberoende av subjektiva (=partiska, Strömberg, 2002) upplevelser. Således anses de bästa 
delarna ge den bästa helheten.  
 
Det systematiska synsättet förutsätter istället att helheten avviker från delarna. Relationerna 
mellan helhetens delar blir därför väsentliga, eftersom dessa ger dylika plus- eller 
minuseffekter (synergi). Systemsynsättet förklarar eller förstår således delarna utifrån 
helhetens egenskaper (Arbnor och Bjerke, 1994). Författaren menar att den undersökta 
termens (helhetens) delar och deras påverkan på termen (plus och minuseffekter) är centrala 
för undersökningen och kommer att visa om de utgör summan av helheten eller inte. 
Samtidigt är den valda gruppens syn på begreppet bara en av många. Enligt studiens syfte 
kommer de bästa delarna (de kategorier som motsvarar kundlojalitet enligt den utvalda 
gruppen) att presenteras som resultat av uppsatsen. 
 
 

 

Förstående kunskap 
(Hermeneutik) 

Förklarande kunskap 
(Explanatik / Positivism) 

Analytiska synsättet 

Systemsynsättet 

Aktörssynsättet 

Författarens synsätt 

Figur 2.1 Författarens synsätt (figur från Arbnor & Bjerke, 1994, sid. 62) 
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2.2 Val av metoder 
Enligt Jacobsen (2002) är det första problemet för metodvalet vilken ansats som skall 
användas: induktiv eller deduktiv. Enligt den induktiva ansatsen skall empirin samlas in först, 
utan förväntningar på vilket resultat det kommer att ge. Teorierna formas därefter enligt data 
som samlats in. Målet är att ingenting skall begränsa vilken information som samlas in utan 
verkligheten skall uppfattas som den verkligen är.  
 
Den deduktiva ansatsen går istället från teori till empiri, det vill säga teorin sammanställs först 
och förväntningarna bekräftas sedan med en empiriinsamling. Författaren valde denna ansats 
eftersom det tillät en kategorisering av teorin. Dessa kategorier användes sedan i utformandet 
av enkäten som i sin tur användes till empiriinsamlingen. Därefter kunde slutsatser dras om 
vilka teoretiska kategorier som respondenterna ansåg stämma överrens med den undersökta 
termen, samt kopplingarna emellan dem. De sistnämnda kunde däremot inte analyseras 
ytterliggare utan hade krävt ytterliggare införande av teori vilket inte hör till den deduktiva 
ansatsen. Kopplingarna kommer därför endast att fungera som en indikation om var vidare 
forskning bör läggas. Ansatsen tillåter däremot att teorin med lätthet kan överföras till en 
annan relevant grupp av respondenter och medger därmed även ett bra underlag för en 
jämförelsestudie.  
 

2.3 Insamling av data 
Datainsamling kan först och främst ske på primär- eller sekundärnivå. Sekundärdata kommer 
ifrån källor, externa eller interna, det vill säga andra forskare som samlat in liknande 
information men med ett annat syfte (Jacobsen, 2002). I uppsatsen är dessa samlade under 
referensramen i kapitel 3.  
 
Primärdata kommer istället ifrån vetenskapliga experiment eller empiriinsamling genom 
exempelvis intervjuer, observationer eller liknande (Jacobsen, 2002). Empirisk forskning 
innebär att söka svaren ”ute i världen” (Denscombe, 2000). När en sådan insamling skall 
utföras finns det i huvudsak två metoder att använda: kvalitativ och kvantitativ. De olika 
metoderna är inte varandras motpoler även om de lämpar sig olika bra för vilken data som 
skall samlas in. Den kvalitativa lämpar sig bäst för ord medan den kvantitativa är fördelaktig 
vid mätbar empiri (Jacobsen, 2002) och den senare passar således in i författarens 
positivistiska synsätt.  
 

2.3.1 Intervjuer ansikte mot ansikte 
Vid en kvantitativ datainsamling (som denna underökning använder sig av) kan många olika 
metoder användas: frågeformulär, intervju, skriftliga källor eller observation (Denscombe, 
2000; Bell, 1995; Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1993). I den här undersökningen används en 
blandning av intervju och frågeformulär. Med en intervju menas en situation där en person 
(intervjuaren) ställer frågor till en annan person (den intervjuade). Frågorna är i huvudsak 
bestämda i förväg (Bell, 1995; Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1993).  
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Intervjuer ansikte mot ansikte är fördelaktig jämfört med postenkäter och telefonintervjuer 
eftersom de uppfattas som mer personliga och svarsfrekvensen blir högre. Det är lättare att 
finna en lämplig balans mellan respondenterna (ex. män/kvinnor, gamla/unga) och det är 
ingen risk för överflödigt material. Intervjuaren kan även intervjuaren försäkra sig om att 
svaren är riktiga på ett sätt som inte går annars. Dessutom är det fördelaktigt om intervjuaren 
snabbt kan svara på frågor som skulle kunna uppstå vid intervjun. Nackdelen med intervjuer 
ansikte mot ansikte är att det kan vara svårt att få respondenterna att ta emot besök. Det kan 
dessutom vara dyrare än enkätundersökningar och telefonintervjuer, samt vara svårt att ställa 
känsliga frågor (Denscombe, 2000; Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1993).  
 
I denna undersökning var intervjuguiden i själva verket en enkät som intervjuaren lämnade 
över och lät ”den intervjuade” själv fylla i. Eftersom intervjuaren hela tiden fanns tillgänglig 
kunde den intervjuade ställa frågor om sådant som var otydligt i enkäten. Dock måste 
intervjuaren ha disciplin nog att inte ge ledande svar (Denscombe, 2000) och detta har 
författaren, i möjligaste mån, eftersträvat.  
 

2.3.2 Frågeformulär 
Ett frågeformulär är en bra metod för att samla in information på ett snabbt och förhållandevis 
billigt sätt. Detta förutsätter dock att svarspersonerna kan läsa, att de tolkar frågorna på i stort 
sätt samma sätt som forskaren samt att forskaren är tillräckligt disciplinerad att utelämna alla 
onödiga frågor (Bell, 1995). 
 
Frågeformuläret har utformats efter Denscombes (2000) riktlinjer och Wiedersheim-Paul & 
Erikssons (1993) checklista har använts för att verifiera. Det kan kategoriseras som ett 
forskningsmässigt frågeformulär eftersom det: 
 

- är utformat för att samla information som sedan kan användas som data för analys 
- består av en serie nedtecknade frågor 
- samlar information genom att fråga människor direkt om de saker som hör till 

undersökningen 
 
Frågorna är av typen fasta frågor, d.v.s. svaren passar endast in i de kategorier som forskaren 
förutbestämt (de är mätbara). Denscombe (2000) menar att fasta frågor passar i allmänhet för 
produktion av kvantitativa data, dock gäller det att undvika: 
 

- ledande frågor 
- att ställa samma fråga två gånger, men på olika vis 
- oklara frågor 
- långa, komplicerade frågor 
- för många frågor 

 
Motsatsen, öppna frågor, har valts bort eftersom dels skulle det ta alldeles för lång tid för 
respondenten att svara på, dels kan svaren komma att kräva en lång analys innan de kan 
användas (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1993).  
 
Enkäten utformades enligt dessa riktlinjer så att respondenten snabbt skulle kunna fylla i den 
och ändå ge så mycket användbar information som möjligt. Frågeformuläret finns tillgängligt 
som Bilaga I med kompletterande uppgifter i Bilaga II. 
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2.3.3 Formulärets utformning 
Företagsnamnet användes endast för att visa vilka som ingick i undersökningen och visa 
spridningen av respondenter inom detaljhandeln. Respondentens position i företaget användes 
på liknande sätt för att få en spridning mellan butikschefer, säljare och ägare (VD). 
 
Huvuddelen, det som genererade den användbara informationen, var utformad så att 
respondenten kunde beskriva kundlojalitet utifrån både kunden och företaget. Indelningen av 
enkäten i dessa två grupper berodde på att ett köp av en vara från detaljhandeln alltid har två 
inblandade parter: Säljaren (företaget) och Köparen (kunden). Enkäten visar på både kundens 
och företagets beteenden för att identifiera en återköpare enligt de fem kategorierna. Dessa 
presenterades som påståenden som beskrev kundlojalitet. Respondenterna förväntades sedan 
rangordna fyra påståenden i varje grupp som de tyckte passade bäst in på begreppet. Detta 
resultat användes sedan för att svara på huvudfrågan. Allra sist gav formuläret möjlighet till 
att lämna övriga kommentarer kring kundlojalitet, om alternativen inte skulle vara tillräckliga 
exempelvis. 
 

2.4 Urval  
Vid en empirisk undersökning, må den vara kvantitativ eller kvalitativ, måste ett urval av 
respondenter göras. Denscombe (2000) menar att det är omöjligt att samla in data från alla 
som ingår i undersökningskategorin. Han hänvisar till att göra ett urval i förhoppning att delen 
överensstämmer med resten av populationen. Det går däremot inte att förutsätta att så är fallet. 
Urvalet måste göras mycket noggrant och det finns i huvudsak två urvalstekniker som 
används: sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurvalet baseras på en 
föreställning om att urvalet utgör ett representativt tvärsnitt av människorna i den population 
som studeras. Icke-sannolikhetsurval gör det inte.  
 
Författaren har i undersökningen valt att göra ett slumpmässigt urval i ett kluster, d.v.s. 
slumpmässigt välja ut respondenter i ett område där de är samlade. Med slumpmässigt menar 
författaren inte exempelvis vart annat eller vart tredje företag intervjuas utan snarare de 
företag som var tillgängliga.  
 

2.4.1 Urvalsram 
Det första urvalskriteriet som fastställdes var att undersökningen skulle behandla kunder som 
handlar någon form av vara och behöver ta sig till en butik för att göra det. Fokus ligger 
därför inom detaljhandeln samt att företagets kunder är konsumeter, inte andra företag. 
Serviceföretag är inte representerade, liksom restauranger och liknande, utan fokus ligger på 
företag som säljer någon form av produkt/vara. 
 
Nästa urval gällde var insamlingen skulle ske. Eftersom det gäller en begreppsdefinition så är 
det viktigt att få ett så brett urval som möjligt (Denscombe, 2000). Författaren eftersökte 
därför platser där många olika detaljföretag samlas och då blev köpcentrer ett naturligt val. 
Enligt Wrigley och Lowe (2002) är köpcentra (eng. shopping malls) den snabbaste växande 
konsumtionsplatsen (efter e-handeln) och Dennis, Marsland och Cockett (2001) menar att just 
köpcentra är en ideal plats för att samla information om kunder. Insamlingen skedde på tre 
platser: Center Syd i Löddeköpinge, Burlöv center i Malmö och Nova center i Lund, samtliga 
i Skåne. Urvalet av respondenter på respektive plats skedde slumpmässigt men med målet att 
få så många olika affärer som möjligt att svara på enkäten.  
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2.5 Analys av Data 
Denscombe (2000) rekommenderar att antalet respondenter för småskaliga 
samhällsvetenskapliga projekt ligger mellan 30-250. Då antalet ifyllda enkäter uppnådde 50 
stycken ligger det inom denna gräns, dock i underkant för vad som kan användas för att 
statistiskt säkerställa resultatet för hela populationen.  
 
Då även den geografiska spridningen av enkäterna är mycket begränsad (huvuddelen är 
insamlade i västra Skåne) kommer forskaren inte att visa några säkra resultat som är 
generaliserbara på hela populationen. Istället kommer vissa antaganden att göras utifrån de 
resultat som kommer fram i senare kapitel. Dessa antaganden kan senare fungera som 
utgångspunkt för framtida projekt och forskning. 
 

2.6 Trovärdighet i undersökningen 
Att mäta trovärdigheten i en undersökning görs ofta genom att mäta reliabiliteten (graden av 
mätprecision eller mätfel) och validiteten (hur giltigt mätresultatet är). Det som avgör om 
mätningen är användbar är om den variabel som försökts kvantifieras har gett en sann och 
trovärdig bild (Befring, 1994). 
 
Det finns några element i undersökningen som tyder på en viss osäkerhet i resultatet. Det låga 
antalet (50) ifyllda enkäter gjorde att det inte gick att statistiskt säkerställa några slutsatser 
utan de resultat som presenteras här är endast författarens egna baserade på en jämförelse 
mellan empiri och teori. Det går därmed inte att anta att resultatet skulle bli detsamma om 
butikerna inte varit samlade i kluster eller om respondenterna skulle vara representanter för 
Internetbutiker. 
 
För det andra är detta endast detaljhandelns syn på kundlojalitet. Kundens syn på begreppet är 
inte representerad i den här undersökningen (även om Holmbergs resultat från 2004 används 
på några ställen). Detta ger naturligtvis en snedvriden bild av lojala kunder men författaren 
valde att fokusera på en syn och studera den noggrannare eftersom tiden var begränsad. Härav 
ansågs även att risken med en jämförelsestudie endast skulle resultera i ett halvdant resultat 
skulle vara för stor. 
 
Fördelningen av respondenter var dock tillfredställande, både vad gäller olika typer av 
representerade detaljhandelsföretag (även om inte alla typer, såsom exempelvis möbel- och 
bilförsäljare, är representerade) samt kön (21 män och 29 kvinnor). Den svarandes position i 
företaget var jämt fördelad mellan säljare och butikschefer. Antalet ägare som fyllde i enkäten 
är dock begränsat vilket beror på insamlingsmetoden. Rundvandring till butiker, särskilt på ett 
shoppingcenter som huserar många större affärskedjor, innebär sällan att ägaren påträffas. 
Således är undersökningen i stora drag begränsad till butikspersonal, även om ett fåtal ägare 
och informatörer från större företag har svarat.  
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2.7 Kritik till Metod  
Att anamma en deduktiv ansats kan leda till att endast den information som söks och ger stöd 
åt förväntningarna uppsnappas. Informationstillgången begränsas och viktig information 
riskerar att förbises (Jacobsen, 2002). Detta till trots, valdes den deduktiva ansatsen eftersom 
författaren ämnade definiera en obestämd term, vilket ansågs kräva kännedom om termen i 
fråga på förhand. 
 
Det fanns däremot ingen möjlighet att undersöka all teori inom området kundlojalitet och alla 
de betydelser som det innebär. De fem som är listade i referensramen verkar vara de 
vanligaste men tids och personalbrist kan ha gjort att relevant teori har förbisetts.  
 
Nackdelen med intervjuer ansikte mot ansikte är att det kan vara svårt att få respondenterna 
att ta emot besök. Det kan dessutom vara dyrare än enkätundersökningar och telefonintervjuer, 
samt vara svårt att ställa känsliga frågor (Denscombe, 2000; Wiedersheim-Paul & Eriksson, 
1993). Eftersom författaren valde att överlämna enkäten själv kunde han snabbt och enkelt 
välja respondenter efter tillgänglighet samt undvika allt för många företag av samma sort. 
Men att välja respondenter ur ett kluster kan medföra skilda resultat emot ett rent 
slumpmässigt urval (Denscombe, 2000). För att motverka detta besökte författaren tre olika 
köpcentra för att på så sätt ändå få spridning i resultatet. En lista över samtliga företag som 
ingick i studien finns i Bilaga III. 
 



Bengtsson 
 

 
Vad innebär kundlojalitet mer än att kunden gör återköp? 17

3. Referensram  
 
Här presenteras den teori som ligger till grund för analysen och empiriinsamlingen. 
Kundlojalitet beskrivs som en strategi för att skapa ett kontinuerligt flöde av återköpande 
kunder till ett företag. Men teorin visar att en återköpare kan skapas på flera olika sätt. Efter 
att ha kategoriserat återköpare i fem grupper ges en sammanfattande modell som visar hur 
författaren delat in kategorierna. 
 
 
Kundlojalitet är ett begrepp som baserar sig främst på fallstudier och teorier, sällan 
kvantitativa empiriska undersökningar. Dock verkar teorin vara ense om att kundlojalitet är ett 
stadium som inträffar när kunderna, av en eller annan anledning, gör återköp. Därefter sprider 
sig teorin och kan grovt delas in i fem kategorier:  
 

- De som menar att återköpare skapas genom att hindra kunden från att byta företag 
(Bytesbarriärer) 

- De som samlar information om kundens köpvanor och använder den i syfte att skaffa 
återköpare (Informationssamling) 

- De som förespråkar att kunden gör återköp eftersom den själv varit med och påverkat 
företagets val (Samarbete) 

- De som anser att belöningar för troget handlande skapar återköpare 
(Kundlojalitetsprogram, KLP) 

- De som tycker det kostar mer att förlora en kund än att bemöta ”alla” kundens krav 
(Villkorslöst bemötande, VB) 

 
Författaren har sett att det finns likheter i några av kategorierna och har utifrån dem gjort 
följande modell (figur 3.1, återfinns även i kapitel 1 som figur 1.1). Frågan är om de länkar 
som markerats med pilar existerar och/eller om det finns ytterliggare kopplingar mellan 
kategorierna. Bytesbarriärer är placerad som en utgångspunkt för kundlojalitet eftersom den 
endast tar återköp för givet, även genom exempelvis hinder eller monopol (Söderlund, 2000). 
De övriga kategorierna har istället gemensamt att de förutsätter någon form av värdeskapande 
relation mellan företag och kund.  
 

 
 
Men innan kategorierna presenteras utförligare så följer här en bakgrund till det undersökta 
begreppet och en sammanställning av den insamlade teorin om kundlojalitet.  

Bytesbarriärer 
(återköpare) 

Villkorslöst 
bemötande 

Figur 3.1. Författarens temporära bild om teorin kring återköpare 

Informations- 
insamling 

KLP 

Samarbete 

Belöningar Informationsutbyte 
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3.1 Från tillfredställda till lojala kunder 
Kunder är en vital del för att ett företag skall överleva, varde sig det handlar om konsumenter 
och vardagspersoner eller företag (se exempelvis Holmberg, 2004; Sällberg, 2004; Oliver, 
1996; Griffin, 1995). Det säger egentligen sig själv: Ingen inkomst, ingen verksamhet. 
Företag är beroende av att kunder handlar av dem (Sewell, 1991). Varje gång en kund köper 
någonting startar en inköpscykel. En förstagångsköpare genomgår fem steg (Griffin, 1995):  
 

- Medvetenhet (Awareness). Kunden blir medveten om att det finns en produkt som 
motsvarar hans/hennes förväntningar 

- Första köpet (Initial Purchase). Kunden bestämmer sig för att köpa varan 
- Efterköpsutvärdering (Post-Purchase Evaluation). Kunden utvärderar varan och 

skaffar sig en bild av hur väl varan mötte förväntningarna 
- Beslut om återköp (Decision to Repurchase). Förväntningarna möttes och kunden 

bestämmer sig för att fortsätta att köpa varan 
- Återköp (Repurchase). Kunden köper varan på nytt. Efter ett genomfört återköp börjar 

cykeln om på efterköpsutvärdering 
- Avträde kan ske i vart och ett av stegen. I så fall sker nytt inträde i samband med att 

kunden blir medveten om en ny vara eller nytt erbjudande 
 

 
 
Ett företag måste alltså dels locka till sig nya kunder, dels behålla de kunder som redan finns i 
inköpscykeln (Griffin, 1995; Fornell, 1992). I en situation av ökad internationell konkurrens, 
långsammare tillväxt och mättad marknad blir det än viktigare för företagen att locka över 
kunderna. Föreställ en hink som är till hälften fylld med ”kunder” till ett företag, men det 
finns ett hål i botten. Företaget fyller hela tiden på med nya kunder men de måste 
stoppa ”läckan”, det vill säga de kunder som lämnar företaget (Fornell, 1992). 
 
Fornell menar att det finns två strategier för att hindra innehållet (kunderna) att rinna ut: 
 

1. Försöka täcka igen hålet genom att resa bytesbarriärer så att kunderna inte kan rinna 
ut/byta företag 

2. Skapa kundtillfredställelse så att kunderna inte vill rinna ut/byta företag 
 

Awareness 

Repurchase Decision to 
Repurchase

Initial 
Purchase 

Post-Purchase 
Evaluation 

Figur 3.2. Inköpscykeln för en förstagångsköpare (Griffin, 1995, sid. 18). 
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Kundtillfredställelse härstammar ifrån 80-talet och var den term som förknippades med 
framgång och ökad försäljning. Målet var att hitta nya sätt att tillfredställa och överträffa 
kundens behov och förväntningar (Griffin, 1995). Tankegången bakom var att om kunden är 
nöjd så köper de mer och oftare (Fornell, 1992) I själva verket är sambandet väldigt ostabilt 
och ett högt tillfredställelsevärde betyder inte automatiskt större försäljningsvolym och högre 
inkomster (Griffin, 1995). Söderlund (2000) visar att en tillfredställd kund inte nödvändigtvis 
alltid innebär kundlojalitet. British Airways fann att ca 13 % av kunderna var ”completely 
satisfied” men hade inte för avsikt att flyga med bolaget igen. Volvo upptäckte att ca 50 % av 
deras olojala kunder faktiskt var tillfredställda. Söderlund benämner dessa kunder, som 
kännetecknas av hög tillfredställelse – låg lojalitet, ”legosoldater” som jagar låga priser, köper 
på impuls och söker förändringar för förändringens egen skull. Motsatsen, de kunder som 
kännetecknas av låg tillfredställelse – hög grad av lojalitet, benämner han ”gisslan” eftersom 
de ofta är ett resultat av att ett företag har satt upp en bytesbarriär. 
 
Men den kanske största anledningen till det tveksamma förhållandet är att de metoder som 
används för att mäta tillfredställelse inte ger några pålitliga resultat som pekar mot att kunden 
gör ett återköp. Kunden ger sken av att vara nöjd och är det kanske också, men endast för att 
han/hon inte förväntar sig mer. Svaren kan också misstolkas eftersom svarsalternativ i stil 
med ”Jättebra/bra/sådär/dåligt/sämst” är missvisande. En betydelsefull del av dem som svarar 
bra (eller lägre) kan inte ses som potentiella återköpare eftersom de inte är fullt nöjda 
(Söderlund, 2000; Adamson, 1994; Sewell, 1991).  
 
Tillfredställelse är alltså bara ett steg i en sekvens för att nå ekonomisk vinning. Det är 
nödvändig för lönsamheten men det måste ses ur ett större perspektiv. Förutom 
tillfredställelse påverkar kvalité och kundlojalitet också lönsamheten genom exempelvis 
mindre fel i produkter, bättre rykte respektive garanterad kundbas, mindre 
marknadsföringskostnader. Dessutom påverkas lojaliteten av tillfredställelsen som i sin tur 
påverkas av kvalitén. Alltså: tillfredställelse är ett tillstånd som infinner sig efter det att 
kunden är nöjd med kvalitén och som i sin tur leder till lojalitet och återköpande kunder 
(Sällberg, 2004; Oliver, 1996; Fornell, 1992). Detta samband visas i figur 3.2. 
 

 
 
Modellen visar att, förutom att påverka lönsamheten positivt, påverkar även de tre faktorerna 
varandra i stigande led från kvalité till tillfredställelse till lojalitet. Kundlojalitet värderas 
alltså högst, eftersom den största effekten som lojalitet har på lönsamheten är en stadig ström 
av kunder, så kallade återköpare. Sällberg beskriver det som “a customer having repeat 
purchased and spent a high share of his wallet on a brand or at a firm and who due to 
switching costs is expected to continue to do so.” (Sällberg, 2004, sid. 113). 

Quality 

Profitability 

Customer 
Loyalty 

Customer 
Satisfaction 

Figur 3.3. Lönsamhetssekvensen (Oliver, 1996, sid. 403) 
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Enligt Griffin (1995) är det största felet många företag gör att bara försöka locka till sig nya 
kunder, inte behålla de existerande. Företaget försöker maximera vinsten genom att vinna 
marknadsandelar, vilket görs genom att attrahera nya kunder, istället för att ta hand om de 
existerande. Att ha en stor marknadsandel kan visserligen vara eftersträvansvärt eftersom det 
kopplas samman med lönsamhet genom sin storlek. Kundlojalitet är istället en långsiktig 
strategi som ämnar vinna över få nya kunder utan istället ta hand om den existerande 
kundbasen (Divett, Crittenden & Henderson, 2003). En stor marknadsandel skulle då innebära 
mängder av kunder och att ta hand om samtliga kommer att bli en omöjlighet (Oliver, 1996; 
Fornell, 1992). Ekonomisk vinning genom kundlojalitet nås istället genom återköp av, i första 
hand, företagets lojala kunder (Mitchell, 2003; Griffin, 1995; Sewell, 1991). 
 
Garanterade framtida kunder tillåter företagen att satsa mer på konkurrensåtgärder. Dessutom 
behöver inte företagen satsa lika hårt på marknadsföring utan kan istället lägga tid och pengar 
på exempelvis produktutveckling eller bättre service. I det ultimata fallet av kundlojalitet 
skulle ett företag inte behöva lägga en enda krona på marknadsföring (Oliver, 1996; Griffin, 
1995). 
 

3.2 Kundlojalitet - en fråga om återköpare? 
Således verkar begreppet kundlojalitet redan definierat som att kunden gör återköp i butiken, 
men teorierna går sedan skilda vägar. Aydin, Özer & Arasil, (2005), Klemperer (1995, i 
Sällberg, 2004) och Shapiro och Varian (1999) menar att det är de bytesbarriärer som 
företaget sätter upp som avgör kundbasen. O’Malley (1998), Duffy (1998) och Harwood 
(1994) påstår att det är införande av kundlojalitetsprogram (ex. kundkort). Riquelme (2001), 
Normann (2000) och Daugherty, Ellinger & Rogers (1994) menar att informationssamling är 
det viktigaste: att känna kundens inköpsvanor. Prahalad & Ramaswamy (2004), Mascarenhas, 
Kesavan & Bernacchi (2004), Olaisen (1993) samt Strömfelt (1990) förespråkar ett samarbete 
mellan kund och företag medan Mitchell (2003), Blanchard (2001) och Sewell (1991) talar 
om att villkorslöst bemöta kundens krav. 
 
Den empiri som författaren funnit i ämnet kommer ifrån Holmberg (2004). I sin undersökning 
visade hon att synen på kundlojalitet skiljde sig, åtminstone mellan dagligvarubutiker 
(butiksansvariga) och dess kunder (målgrupperna i undersökningen). De butiksansvariga 
ansåg att kundlojalitet innebar att kunden:  
 

- Handlar ofta i butiken, men kompletterar i andra butiker (avståndsmässigt, lågpris, 
öppettider etc.). 

- gör sina huvudinköp i butiken 
- håller sig till en kedja (men handlar i mer än en butik) 
- jagar medlemsvaror till extrapriser 
- handlar där det är närmast 

 
Kunderna själva var av uppfattningen att kundlojalitet mot en dagligvarubutik innebar att vara 
trogen, tycka om butiken och ha en relation till den . Trots detta visar Holmbergs 
undersökning att när kunderna skulle identifiera sitt köpbeteende så valde de flesta (72 % eller 
25 av 35 personer) en konsumenttyp som handlar det mesta i en butik men kompletterar i 
andra.  
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Det finns alltså en vis osäkerhet i begreppet kundlojalitet, inte bara i teorin utan även i 
verkligheten. De fem kategorier som behandlas i denna undersökning är gemensamma för att 
de leder till återköpare, men det är olika typer av återköpare. Den första kategorin har 
benämnts bytesbarriärer och fungerar i modellen som utgångspunkt för kundlojalitet eftersom 
den endast förutsätter återköp, även genom exempelvis hinder eller monopol (Söderlund, 
2000). 
 

3.2.1 Bytesbarriärer 
En bytesbarriär kan definieras som ”De kostnader som uppstår för konsumenten i samband 
med ett byte av leverantör” (Shapiro & Varian, 1999). Det inträffar när ett företag skapar 
sådana omständigheter att kunden är låst vid ett visst alternativ. Det kan gälla tid och 
ansträngning likväl som ekonomiska kostnader (Sällberg, 2004; Ranaweera & Prabhu, 2003; 
Söderlund, 2000; Shapiro & Varian, 1999). Söderlund kallade dessa företags kunder 
för ”gisslan”.  
 
En bytesbarriär kan ses som ett straff för kunden att byta företag. Därigenom binds kunden till 
företaget och en form av kundlojalitet uppnås (Aydin, Özer & Arasil, 2005; Porter, 1998). Ett 
bra exempel på detta är mobiltelefonindustrin som säljer telefoner billigt men som i gengäld 
är kopplade under minst 12 månader till operatören. Vid ett eventuellt byte därefter krävs en 
tremånaders uppsägningstid (Telenor, www.telenor.se, 2006-10-27). Kunden avskräcks därför 
ifrån att byta telefon eller operatör (Aydin, Özer & Arasil, 2005). Ett annat exempel kan vara 
bläckpatroner som bara passar till en viss skrivare eller fotolinser som bara passar till en viss 
sorts kamera (Klemperer, 1995, i Sällberg, 2004) 
 
En bytesbarriär kan även vara exempelvis det geografiska läget. Trenden idag är att 
människorna samlas kring de större städerna. Många av de små butiker på landet läggs ner 
vilket tvingar kunder att transportera sig till de större butikerna (Jacobsson, Larsson & 
Reichel, 1989) som anses vara mer lönsamma än de små (Fölster och Bergström, 2001). 
Resultatet blir att kunden handlar i den närmsta butiken eftersom han/ hon inte har 
möjlighet/är inte villig att ta sig till nästa butik (Lee & Cunningham, 2001).  
 
Att resa bytesbarriärer är dock inte en eftersträvansvärd strategi eftersom kunderna då kan 
känna sig tvingade att handla av företaget. Därmed handlar kunden motvilligt och sparsamt är 
inte alls lika intresserad av att spendera pengar. En tvingad kund kommer förr eller senare att 
lämna företaget, trots barriärerna (Oliver, 1996; Fornell, 1992). Dessutom påstår Oliver 
(1996) att ju mer differentierad en bransch är (det vill säga många konkurrenter med 
åtskiljande erbjudande) desto mer tillfredställda är dess kunder, trots att bytesbarriärerna då är 
väldigt låga. Men samtidigt kommer det att skapa återköpare och en viss form av lojalitet 
kommer att infinna sig eftersom kunden ändå spenderar större delen av sin budget hos 
företaget (Aydin, Özer & Arasil, 2005).  
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3.3 Informationsutbyte 
Kategorierna inom denna gren har som igenkännande att de handlar om ett informationsutbyte, 
med eller utan kundens medverkan. Informationssamling fokuserar enbart på att skaffa 
information om inköpsvanor och liknande medan samarbete istället förespråkar direkt input 
ifrån företagets kunder. 
 

3.3.1 Informationssamling om kunden 
Det blir allt vanligare att företag strävar efter att verkligen lyssna på vad deras kunder har för 
önskemål och behov. Det tydligaste tecknet på detta är att beslutsfattandet flyttas nedåt i 
hierarkin och på så sätt kommer närmare kunderna. Informationshanteringen går allt snabbare 
och för att lyckas med att behålla sina befintliga kunder måste företaget snabbt ta reda på vad 
kunden eftersöker, d.v.s. samla information om kunden på lokal nivå (Daugherty, Ellinger & 
Rogers, 1994). Normann (2000) menar att information är en resurs, ett underlag, som i mer 
eller mindre bearbetad form är nödvändig för att kunna fatta beslut, lösa problem och lösa 
arbetsuppgifter. Företaget skall ha sådan kunskap om sin omgivning (exempelvis sina kunder) 
och sitt eget inre att man på grundval av den kan agera tidigt och rätt med hänsyn till: 
 

- marknadens situation och önskemål 
- konkurrenternas planer och förehavanden 
- den tekniska utvecklingen 
- samhälls- och politiska förändringar 
- det egna företagets kompetens och förutsättningar 

 
Ett bra informationsunderlag ger företaget möjlighet att förutspå kundernas önskemål redan 
innan kunderna själva vet om dem. Sådana data kan senare användas för exempelvis riktad 
marknadsföring, beteendeimplikationer eller ett bredare sortiment av en efterfrågad vara 
(Normann, 2000; Strömfelt, 1990). Dessutom är de förberedda på förändringar inom 
marknaden och kan hantera de situationer som kan uppstå vid en förändring (Daugherty, 
Ellinger & Rogers, 1994).  
 
När kunder interagerar med ett företag kommer de att ställa krav som inte kan förutses. Det är 
omöjligt för kunden att ta till sig all tillgänglig information innan ett val av en produkt eller 
service. Därmed inte sagt att kunskapen som kunden har är dålig! Den är bara otillräcklig för 
att kunna göra en korrekt bedömning. Kunden har ofta en övertro på sig själv att han/hon har 
köpt rätt vara. Ett företags försäljning och vinster kan påverkas av kundens misstolkning av 
vilka egenskaper som är viktiga för produkten/tjänsten. Om kunden inte har tillräcklig 
kunskap om en produkt riskeras ”fel” egenskaper att lyftas fram (Riquelme, 2001).   
 
I Sverige är det till exempel vanligt med reklam om prisnedsättningar på speciella varor. 
Sådana tillfälliga reapriser har väldigt liten effekt på kundlojaliteten och riskerar istället att 
locka ”fel” sorts kunder, det vill säga de som endast letar efter de biligaste varorna. En sådan 
kund uppvisar inga tecken på lojalitet och handlar därför sällan mycket mer än det som är 
nödvändigt (och billigt) (Holmberg, 2004; Fornell, 1992).  
 
Marknadsföring är ofta inriktad mot de attribut som kunden säger att de använder när de 
utvärderar en produkt (Riquelme, 2001). Men trots sofistikerad teknik och noggranna 
marknadsundersökningar är det svårt att veta vad kunden egentligen vill ha och vilka 
bedömningar som används för att välja vara. Köpbeteendet är helt enkelt för oförutsägbart och 
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individuellt för att kunna kartläggas (Bareham, 2004). Prahalad & Ramaswamy (2004) menar 
att detta är en naturlig utmaning i arbetet med att skapa värde för kunden. Företag måste se till 
att skapa en miljö för informations- och kunskapshanterande och insamlande. Riquelme 
(2001) påstår däremot att företag måste studera hur kunden egentligen utvärderar en produkt, 
d.v.s. ta reda på vad kunden handlar och använda statistik som grund för sin marknadsföring 
och därigenom skapa sig återköpare.  
 

3.3.2 Samarbeta med kunden 
Olaisen menar att information har blivit mer än en strategisk resurs. Det har blivit en 
företagskultur. Frågan har ändrats från vad maskiner kan göra till vad vill vi att de skall göra? 
Det finns tre breda svar på den frågan: Öka produktiviteten och/eller ge konkurrensfördelar 
och/eller öka lyhördheten mot kunderna (Olaisen, 1993; Strömfelt, 1990).  
 
Prahalad och Ramaswamy menar att framtidens konkurrensstrategi är ett samspel mellan 
företag och kund. Informationssamlande är inte längre tillräckligt för att lojalitet mallen 
parterna skall infinna sig. Det måste infinnas ett samarbete mellan kund och företag för att 
skapa återköpare. För att vidhålla dessa måste dock ny information ständigt insamlas 
(Prahalad & Ramaswamy, 2004). De mest värderade (eller lojalaste) kunderna måste vara 
med och påverka för att avgöra vilken riktning företaget skall välja (Mascarenhas, Kesavan & 
Bernacchi, 2004).  
 
Tillgänglighet av information och lyhördhet mot kunden har ett positivt samband. Om ett 
företag saknar riktig och tillgänglig information är det mindre konkurrenskraftigt. Likaså 
påverkar lyhördheten det operationella arbetet positivt. Företag som lyssnar på sina kunder är 
bättre på att höja sin personals effektivitet (Daugherty, Ellinger & Rogers, 1994).  
 
Sewell (1991) menar att det är farligt för ett företag att förutsätta att de vet vad kunden 
eftersöker. Det är bättre att försöka ta reda på det istället. Kunderna tycker om att engagera sig 
och många kommer att hjälpa till om de blir tillfrågade. Informationssamlande har en stor 
betydelse för samarbetet men det viktigaste arbetet för ett företag är att använda 
informationen rätt. Detta är grundläggande för att bäst kunna serva kunden. Att veta vad 
kunden vill ha gör att företagen verkligen kan ge dem det utan att behöva gissa. Återköpare 
kommer att skapas eftersom kunderna själva får vara med och påverka (Daugherty, Ellinger & 
Rogers, 1994; Sewell, 1991).  
 

3.4 Belöningar 
Kategorierna Kundlojalitetsprogram och Villkorslöst bemötande lägger fokus på att belöna 
kunden för att den gör återköp. KLP fokuserar på poängsamlande och medlemspriser etc. 
medan VB sätter återköparen främst och tillmötesgår i princip alla kundens krav och 
önskemål (med vissa förbehåll). 
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3.4.1 Kundlojalitetsprogram 
Redan 1981 började flygbolagen använda kundlojalitetsprogram för att binda kunder till sig. 
Bakgrunden var att USA 1978 gjorde den inhemska flygplanstrafiken fri från federal kontroll. 
Flygbolag började då leta efter sätt att differentiera sig på, eftersom priser, resmål och service 
för det mesta inte skiljde sig så mycket emellan de olika bolagen. American Airlines 
introducerade sitt kundlojalitetsprogram, ett ”Frequent Flyer Program” kallat ”AAdvantage” 
med vilket man erbjöd kunder gratis resor i utbyte mot lojalitet. Flera flygbolag följde efter i 
trenden och numer finns det liknande program hos vart och vartannat, såväl amerikanska som 
övriga (Duffy, 1998).  
 
Kundlojalitetsprogrammen har på senare tid utvecklats till mer än bara poäng i samband med 
resor. Bilhyrning, långdistanssamtal, övernattningar, t.o.m. inköp av blommor ger extra poäng 
som kan användas hos det associerade flygbolaget. Och det kommer att fortsätta att utvecklas 
av den enkla anledningen att resenärerna tycker att det är ett motiverande system som ger 
eftersträvansvärda belöningar. Det är inte längre bara ett marknadsföringsprogram, det är en 
affärsstrategi (Duffy, 1998).  
 
För att kundlojalitetsprogrammen skall nå sin fulla potential måste de därför samarbeta med 
andra värdeskapande strategier, såsom exempelvis kundtillfredställelse och kvalité. Det får 
inte ses som endast ett sätt för kunderna att samla poäng. Det kommer som bäst att orsaka 
sporadisk lojalitet och är mycket kostsamt för ett företag.  Kundlojalitetsprogrammen får inte 
heller ses som endast ett verktyg för att samla in data. En sådan syn kommer att generera ett 
kontinuerligt sökande efter mer och mer detaljerad information (Oliver, 1996; O’Malley, 1998).  
Många företag inom andra områden än flygtransporter har dragit stora fördelar av 
kundlojalitetsprogram men det finns en baksida också. För minst lika många har det blivit en 
kostsam nödvändighet med kundlojalitetsprogram för att bedriva verksamhet. Det kan 
innebära många fördelar men ofta är programmen påtvingade av konkurrensen vilket gör dem 
ogenomtänkta och väldigt lika sina konkurrenters. Därmed försvinner differentieringen 
mellan företagen och istället för kundlojalitet kommer det bara att innebära stora kostnader 
(O’Malley, 1998).  
 
Ett exempel på kundlojalitetsprogram är kundkorten. Holmbergs undersökning om 
kundlojalitet mot dagligvaruhandeln i Sverige visar att butiksägare förlitar sig på kundkorten 
för att skapa återköpare. Korten belönar återköp i form av rabattcheckar och medlemspriser 
(Holmberg, 2004). Speciellt inom dagligvaruhandeln kan detta bli en konkurrensfaktor 
eftersom den kännetecknas av låg differentiering och stark konkurrens mellan enskilda butiker 
(Fornell, 1992; Harwood, 1994).  
 
Men även om kundernas användning av kundlojalitetsprogrammen kan tala för att de vill vara 
lojala mot företaget så behöver det inte vara så. Holmberg visar att svenska kunders syn på 
dagligvaruhandeln är att det inte är roligt att handla och det är ovanligt att kunden handlar alla 
sina varor i samma butik. Däremot identifieras ofta en huvudbutik eller affärskedja men 
inköpen kompletteras med köp i andra butiker (Holmberg, 2004). Detta resonemang åtföljs av 
Oliver (1996) som menar att så även är fallet för andra branscher. Affärskedjorna lyckas alltså 
skapa återköpare med kundkorten och, i likhet med bytesbarriärerna, får kunden att spendera 
en stor del av sin budget i företaget, förutsatt att de är huvudbutik (McIlroy & Barnett, 2000). 
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3.4.2 Villkorslöst bemötande 
De historier som finns om lyckade arbeten med kundlojalitet visar att ett samarbete inte 
tillräckligt, kunden kommer tillbaka därför att företaget ser honom/henne som sin största 
tillgång och gör allt för att hålla dem kvar (Mitchell, 2003; Blanchard, 2001; Sewell, 1991). 
Mitchell menar att återköpare fås genom att kunden blir företagets ”vän”. Hans företags motto 
är ”Once a customer, always a friend”, det vill säga så fort kunden köper någonting i deras 
butik blir han/hon automatiskt en kompis. Han påstår vidare att hans synsätt beror på att 
kunderna törstar efter relationsdrivna företag. Kunden gillar att bli ompysslad och 
välbehandlad. Detta förutsätter att företaget håller reda på kunden, förslagsvis genom en 
databas (Mitchell, 2003). 
 
Det finns ett talesätt som skulle kunna beskriva dessa företag: Kunden har alltid rätt! De 
relationsdrivna företagen ser till att undvika onödigt käbbel om småsaker och tillmötesgår ofta 
villkorslöst kundens krav. En förlorad kund på grund av en dispyt över en småsumma (de 
exempel som tas upp är nästan uteslutande av ersättningskaraktär) blir många gånger en 
dyrare affär för företaget än som att betala ut ersättningen utan att tveka (Mitchell, 2003; 
Blanchard, 2001; Sewell; 1991).  
 
Kunden har dock inte alltid rätt, men teorin inom denna kategori förespråkar att återköpare är 
viktigast varvid kundens krav nästan alltid möts. Sewell (1991) menar att om företaget börjar 
köpslå med sina kunder förlorar man deras goda inställning och sammanfattar:  
 

”Om du vill att de skall fortsätta att anlita dig bör du ge kunderna exakt vad de ber 
om - eller mer – utan någon som helst tvekan. Om du gör mindre kan du lika gärna 
låta bli att erbjuda dem någonting alls, för då förlorar du deras goodwill” (Sewell, 
1991, sid. 94).  

 
Naturligtvis kommer detta att locka fram fel sorts ”kunder” som utnyttjar situationen för sin 
egen vinning. Men både Blanchard (2001) och Sewell (1991) menar att det endast är ett fåtal 
av kunderna som försöker lura företaget och det är därför orättvist att behandla alla som 
ohederliga. Däremot skriver båda författarna att det inte får kosta hur mycket som helst, eller 
för orimligt ställda krav. Då är det bättre att låta kunden gå till någon annan. 
 
Dessa teorier är tagna från företag som valt att uteslutande se återköparen som den viktigaste 
kunden. Men några samband mellan att villkorslöst möta kundens krav och ett företags 
lönsamhet är inte empiriskt bevisat (Oliver, 1996; Sällberg, 2004). Detta påstående är ännu så 
länge begränsat till just fallstudier. 
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3.5 Sammanfattning av kategorierna 
- Företag inom kategorin bytesbarriärer skaffar sig återköpare genom att resa hinder så 

att kunden, när den en gång blivit kund, har svårigheter att lämna företaget. 
Exempelvis nämndes ovan bläckpatroner som bara passar till en viss sorts skrivare.  

- Informationssamling sker i samtliga kategorier men i kategorin med samma namn 
ligger fokus på just detta. Återköpare skapas genom ett bra informationsunderlag som 
förutspår kundens inköp innan kunden själv vet om dem.  

- När informationssamling och beslut tas i ett samspel med kunden kategoriseras detta 
som ett samarbete. Syftet med detta är att skapa återköpare genom att kunden själv får 
vara med och bestämma.  

- Företag med kundlojalitetsprogram använder dessa för att belöna kunden för att den 
handlar och på så sätt skapa återköpare. Kundkorten är de vanligaste exemplen på 
detta.  

- Den sista kategorin benämns villkorslöst bemötande och betonar vikten av att 
kunden/återköparen betyder allt. Förhållandet mellan kund och företag kan ses snarare 
som vänskapligt än affärsmässigt. Återköpare fås genom att företaget, så långt det är 
möjligt, tillgodoser alla kundens krav och önskemål.  

 
Huruvida dessa kategorier är länkade är ännu så länge teoretiskt grundade. Författaren har sett 
att bytesbarriärer fungerar som en utgångspunkt för två grenar inom kundlojalitetsforskningen:
informationsutbyte och belöningar. Dessa kommer i efterföljande kapitel att testas emot den 
insamlade empirin från de undersökta företagen. 
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4. Empiri 
 
Empirin hämtades ifrån den enkät som utformats efter referensramen. Materialet sorterades 
utifrån tre olika vinklar: i rangordnad form, utan rangordning (endast vilka påståenden som 
kryssats för) samt efter förstahandsvalen. Resultaten användes sedan som analysunderlag. 
Materialet från enkäterna finns som bilaga IV, V och VI.  
 
 
För att undvika förvirring presenteras här först de termer som används i kapitlet: Grupper 
syftar till de två grupper som enkäten var indelad i: kunden och företaget. De båda grupperna 
hade 7 eller 8 påståenden respektive som respondenterna fick rangordna. Dessa påståenden 
var fördelade över de fem kategorier som återfinns i referensramen i kapitel 3. Varje kategori 
är länkat till tre påståenden som är fördelade så att varje kategori är representerad som minst 
ett påstående i varje grupp. Frågeformuläret finns tillgängligt som Bilaga I med 
kompletterande uppgifter i Bilaga II. 
 

4.1 Urplock av data för analys 
Att låta respondenterna rangordna fyra alternativ i varje grupp (8 på 15 påståenden) visade sig 
ge en stor och oöverskådlig spridning av resultatet. Därför bröts materialet ner i tre delar för 
att göra det tydligare. Den första delen visar enkätens resultat med alternativen i de båda 
grupperna rangordnade efter vad företagen tyckte. Den andra delen tar bort rangordningen och 
fokuserar på hur många av påståendena för varje kategori som respondenterna kryssade för. 
Den tredje och sista delen är helt inriktad på förstahandsvalen i de båda grupperna.  
 

4.2 Enkätens resultat enligt rangordningen 
I den här delen inverterades rangordningen och blev till poäng istället (respondenten 
rangordnade 1:a = det påstående som bäst passade in på kundlojalitet, poängen blev 4, 2:a 
blev 3 etc.). Detta gav en totalpoäng på 1000 (Poängen (4+3+2+1) gånger 2 grupper gånger 
50 företag = 1000). Dessa fördelades enligt tabell 4.1 nedan. Hela resultatet finns i Bilaga IV.  
 
 

Tabell 4.1 Sammanställning av enkätens resultat 
Kategori Poäng Poäng i % Bortvald 
Bytesbarriär 296 29,6 1 
Infosamling 105 10,5 9 
Samarbete 140 14 15 
KLP 233 23,3 6 
VB 226 22,6 2 

 
 
Kolumnen ”bortvald” visar hur många företag som inte kryssade för något av de tre 
påståenden som beskrev en viss kategori. Notera att kategorin ”samarbete” fått en relativt hög 
poäng trots att 15 företag inte ser något av de tre påståendena som kundlojalitet. 
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4.3 Resultat från enkäten utan rangordning 
För att göra en jämförelse med hur företag placerat sina röster togs rangordningen bort och 
samtliga förkryssade påståenden fick värdet 1. Detta gav en totalpoäng på 400 (50 företag 
gånger 8 markerade påståenden). Dessa fördelades enligt tabell 4.2. Det går även att utläsa hur 
många företag som kryssade för samtliga 3 alternativ för en viss kategori. Talen inom 
parentes visar att förutom det så var även samtliga 3 alternativ för någon annan kategori också 
förkryssade. Se figur 4.1 för en tydligare överblick. Det fullständiga resultatet finns i Bilaga V. 
 
 

Tabell 4.2 Sammanställning av enkäten utan rangordning 
Kategori Poäng Poäng i % Samtliga 3 
Bytesbarriär 101 25 12 (4) 
Infosamling 59 15 2 (2) 
Samarbete 59 15 6 (2) 
KLP 92 23 12 (5) 
VB 89 22 10 (3) 

 
 

 
 
 
Totalt kryssade 34 företag för samtliga påståenden om minst en kategori. Av dem kryssade 8 
för samtliga påståenden för även en andra kategori (se talen i figur 4.1). Talen i cirklarna visar 
endast de gånger som kategorin var ensam om att få samtliga påståenden ifyllda. Pilarna i 
figuren anger de fall där mer än en kategori fick dito och vilken annan indelningsgrupp som 
den delar det med. Övriga 16 företag spred sina svar över 4 eller samtliga 5 kategorier.  
 

Bytesbarriärer 
(återköpare) 

Villkorslöst 
bemötande 

Informations- 
insamling 

KLP 

Samarbete 

Figur 4.1 Fördelning av de kategorier som fick samtliga tre påståenden förkryssade  

8 

7 

0 7 

4 

1 

1 2 

2 

2 



Bengtsson 
 

 
Vad innebär kundlojalitet mer än att kunden gör återköp? 29

4.4 Resultat enligt förstahandsvalen 
Slutligen plockades alla rangordnade alternativ utom förstahandsvalet bort så att det enklare 
skulle gå att skilja på de kategorier som fått höga poäng. Totalpoängen här blev 100 eftersom 
alla förstahandsval ersattes med en 1:a. Resultatet finns i Bilaga VI. 
 
 

Tabell 4.3 Sammanställning av enkäten efter förstahandsval 
Kategori Poäng Poäng i % I båda 

grupperna 
Bytesbarriär 45 45 8 
Infosamling 3 3 0 
Samarbete 11 11 1 
KLP 17 17 3 
VB 24 24 3 

 
 
Kolumnen ”I båda grupperna” visar hur många företag som i varje grupp hade samma 
kategori som förstahandsval. En sammanställning av hur rösterna föll kan ses i figur 4.2. 
 

 
 
Figuren visar vilka kategorier som fick 2 poäng (rankades som högst i båda grupperna i 
enkäten) samt mellan vilka de övriga förstahandsvalen uppdelades.  
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Figur 4.2 Fördelning av förstahandsvalen mellan kategorierna  
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5. Analys 
 
Kapitlet ämnar till att föra samman teorin från referensramen och empirin från verkligheten 
och analysera detta så att slutsatser kan formuleras. Själva analysen skedde i två steg: Först 
undersöktes de kategorier som undersökningen var indelad i separat. Därefter utvärderades 
kategorierna tillsammans för att slutligen placeras i modellen som tagits fram i kapitel 3.  
 
  

5.1 Analys enligt kategorierna 
Författaren vill först påpeka att några signifikanta skillnader i svar beroende på vilken 
position i företaget respondenten hade, eller vilket kön den tillhörde, inte kunde finnas. Det 
resultat som empirin gav ligger inom de kategorier som tagits fram och kopplingarna emellan 
dem.  
 

5.1.1 Bytesbarriärer 
De flesta respondenterna hade rangordnat något av påståendena som markerade bytesbarriärer 
som högst och det var den enda kategori som hade koppling till de övriga fyra kategorierna. 
Vi kan även se att det var den kategori som hade överlägset flest förstahandsval samt endast 
en gång inte hade ett enda relaterat påstående förkryssat. Därmed anser författaren att 
kategorin var rätt placerad som utgångspunkt för kundlojalitet. Detta i sin tur kan bero på att 
det inte är bevisat om företag tjänar på att ha lojala kunder eller inte (Sällberg, 2004). 
 
Att kategorin hamnade i topp i samtliga tre empiridelar ger en indikation om att företag 
verkligen ser kundlojalitet främst som att kunden gör återköp, d.v.s. precis det som Holmberg 
(2004) påvisade i sin undersökning. Tecknen tyder alltså på att bytesbarriärer är en 
eftersträvansvärd strategi som många företag identifierar som kundlojalitet, trots att bland 
annat Söderlund (2000) och Fornell (1992) menar att detta innebär att kunden förr eller senare 
kommer att lämna företaget.  
 
Kategorin har starka kopplingar till både kundlojalitetsprogram och villkorslöst bemötande 
vilket tyder på dels att kundlojalitet ändå anses vara något mer än att kunden bara gör återköp, 
dels att det verkligen finns en uppdelning av begreppet i (åtminstone) två delar. Dess 
kopplingar innebär att företagen ser belöningar som den gren som är mest förknippad med 
kundlojalitet. 
   

5.1.2 Informationssamling om kunden 
Det intressantaste att notera är att informationssamling hamnar så långt ner i listan. Som vi 
såg i figur 4.1 ovan samt i tabellerna 4.1, 4.2 och 4.3 utpekas aldrig kategorin som en 
kundlojalitetsstrategi. Endast 3 respondenter har ett av påståendena som ett förstahandsval. Vi 
kan också se att kategorin aldrig får samtliga tre påståenden förkryssade ensamt utan alltid 
tillsammans med en annan kategori (se figur 4.1).  
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Därmed kan vi anta att företag inte anser att det viktigaste arbetet med kundlojalitet är att 
känna sina kunders inköpsvanor eller att använda marknadsföring baserad på statistik som 
Riquelme (2001), Normann (2000) och Strömfelt (1990) förespråkar. Vi kan däremot se att 
information och kännedom om sina kunder ändå har en viss betydelse för företagen eftersom 
skillnaden till toppskiktet minskade när rangordningen togs bort. Detta fenomen kan bero på 
att oberoende av vilken övrig kategori som tas upp, så måste företaget på ett eller annat sätt 
veta vad kunden efterfrågar. Information är alltså eftersträvansvärt men då som en del i de 
övriga kategorierna.  
 
Detta stöds även av det faktum att kategorin inte kopplas till bytesbarriärer, som sågs som en 
utgångspunkt för kundlojalitet. Istället är den (svagt) länkad med belöningskategorierna vilket 
kan tyda på att även i dessa så behövs det någon form av informationshantering, vilket till 
exempel Mitchell (2003) använde sig av för att kunna tillmötesgå sina kunder. 
 

5.1.3 Samarbeta med kunden 
Samarbete är även det en kategori som hamnade i bottenskiktet. Dels hamnade den långt ner i 
samtliga rangordningar, dels fick den, tillsammans med kategorin Informationssamling, minst 
antal påståenden förkryssade och hela 15 företag hade inte ett enda, av tre möjliga, ikryssat.  
 
I figur 4.1 kan vi se att samarbete endast förknippas med kategorin KLP. Prahalad och 
Ramaswamy (2004) samt Daugherty, Ellinger & Rogers (1994) menade att ett samarbete 
förutsätter insamlande av information ifrån kunden. En möjlig förklaring till detta samband 
kan alltså vara att kundkorten används som informationsresurs och kundens användande av 
dessa anses vara tillräckligt för ett ”samarbete”.  
 

5.1.4 Kundlojalitetsprogram 
Kategorin får sällan den högsta poängen men många respondenter värderar den ändå högt.  
När rangordningen tas bort ser vi nämligen att KLP får många röster och ligger knappt efter 
bytesbarriärer (se tabell 4.2).  
 
I figur 4.1 kan vi se att kategorin förknippas med samtliga kategorier utom villkorslöst 
bemötande. Kopplingarna till de båda informationsutbyteskategorierna kan förklaras av, som 
författaren varit inne på tidigare, att informationen måste samlas in någonstans ifrån. 
Kundkorten, vilket ju är den vanligaste formen av KLP, kan användas som en form av verktyg 
för sådan insamling (Holmberg, 2004). 
 
Att kategorin inte är kopplad till villkorslöst bemötande kan gissningsvis höra ihop med att 
förespråkare av den senare kategorin menar att kundlojalitet endast uppnås genom att 
behandla kunden på ett visst sett (Mitchell, 2003), inte låta kunden samla poäng eller använda 
korten som en informationsresurs (Harwood, 1994). Detta säkerställer författarens val av att 
dela upp ”belöningsgrenen” i två kategorier och stämmer således överrens med teorin.     
 

5.1.5 Villkorslöst bemötande 
Kategorin får liknande poäng som kundlojalitetsprogrammen men fler respondenter gav 
villkorslöst bemötande högsta poäng. Liksom KLP förknippas kategorin ofta med 
bytesbarriärer vilket indikerar att kundlojalitet innebär, för företagen, att belöna kunderna för 
deras återköp.  
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5.2 Sammanställande analys 
Först vill författaren återvända till den diskuterade modellen som uppkom i samband med 
studerandet av teorin. Modellen anses vara motiverad då teorin bakom först och främst stöds 
av att kategorin bytesbarriärer hamnade i topp i samtliga tre empiridelar. Även Holmberg 
(2004) påvisade i sin undersökning att så skulle vara fallet men nu är det inte längre begränsat 
till dagligvaruhandeln. Sedan visar författarens undersökning att kundlojalitet inte enbart 
innebär återköpare utan något mer. Enligt figur 4.2 har kategorin bytesbarriärer, som ju 
egentligen endast innebär att kunden gör återköp, kopplingar till samtliga andra kategorier 
vilket stödjer påståendet. Denna indikation stöds även av att det är en relativt stor spridning av 
resultatet. 
 
Efter en genomgång av empirin visar det sig att uppdelningen i de två grenarna även den var 
relevant då resultatet påvisade skillnader i svaren som stödjer uppdelningen (se kapitel 4). 
Den gren som förespråkar ett informationsutbyte (med kategorierna informationssamling samt 
samarbete) är den svagaste, enligt respondenterna. Företagen ser att det viktigaste med 
kundlojalitet, efter återköp, är att kunderna belönas för dessa. Att kunden får påverka 
företagets val anses inte vara kundlojalitet. Författaren är medveten om att detta kan bero på 
att de flesta respondenterna är butikspersonal och att de kan ha en annan uppfattning än 
exempelvis företagsledningen eftersom de arbetar så nära kunden, men menar ändå att 
uppdelningen är relevant. 
 
Utifrån detta anser författaren att kopplingarna till kategorierna informationssamling och 
samarbete är för svaga för att innebära att de ses av företagen som ett tecken på kundlojalitet. 
De båda kategorierna fick de lägsta poängen i samtliga empiriindelningar och det med 
marginal. Samtidigt tyckte hela 15 företag tyckte inte att något av de tre påståendena som 
beskrev samarbete passade in på kundlojalitet. Författaren anser att dessa resultat pekar på att 
de båda kategorierna hamnar utanför gränsen för vad som uppfattas som kundlojalitet av 
företagen (se figur 5.1 nedan). 
 

 
 
Intressant att notera är att det inte verkar finnas några kopplingar verken mellan kategorierna 
VB och KLP eller samarbete och informationssamling. Detta tyder på att gränserna mellan 
dessa kategorier är tydligare än gränserna mellan kategorierna inom den andra grenen. Det 
finns nämligen kopplingar över gränserna för de båda grenarna (se figur 4.1 men även figur 
4.2). Detta beror antagligen på, som tidigare argumenterat, att grenarna inte är vitt skilda utan 
överlappar varandra. Således krävs ett visst informationsutbyte även i kategorierna hos 
belöningsgrenen och vice versa.  

Bytesbarriärer 
(återköpare) 

Villkorslöst 
bemötande 

Figur 5.1. Avgränsning för de kategorier som hör till kundlojalitet. 
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6. Slutsatser 
 
I detta kapitel presenteras de viktigaste resultaten i den gjorda undersökningen. Huvudsyftet 
är att besvara och återkoppla till frågeställningen i inledningen. Avslutningsvis anser 
författaren att det finns tillräckligt med underlag för att förtydliga begreppet kundlojalitet och 
presenterar sin egen definition på begreppet. 
 
 
Den modell som författaren konstruerade med hjälp av enbart teori kunde användas som 
analysverktyg för den insamlade empirin. Tanken bakom bytesbarriärer som utgångspunkt för 
de två grenarna stämde överrens med verkligen och således är både kategoriindelningen och 
grendelningen relevanta i sammanhanget.  
 
Tack vare modellen kunde författaren avgöra att kundlojalitet innebär något mer än bara 
återköpare. De kopplingar som bytesbarriärer hade med övriga kategorier stödjer denna teori. 
Således presenterar författaren sin första slutsats: 
 
Slutsats 1: Kundlojalitet innebär någonting mer än bara återköpare. 
 
Teorin visade sen att återköpare kunde nås på många olika sätt, först genom hinder men sedan 
även genom värdeskapande relationer som informationsutbyte och belöningar. Detta i sin tur 
gör att de definitioner som Sällberg (2004) och Griffin (1995) kommit fram till om 
kundlojalitet behöver modifieras: Det räcker inte längre att definiera kundlojalitet som att 
kunden gör återköp på grund av bytesbarriärer. Empirin tydliggjorde att det fanns två 
kategorier som respondenterna inte såg leda till kundlojalitet: informationssamling och 
samarbete. Båda dessa ligger inom grenen informationsutbyte vilket leder författaren till 
slutsatsen att: 
 
Slutsats 2: Kundlojalitet innebär att återköp belönas. Belöningen måste dessutom vara av en 
värdeskapande karaktär. 
 
Således presenterar författaren sist sin egen definition på kundlojalitet, baserade på dessa två 
slutsatser: 
 

”Kundlojalitet innebär att kunden belönas för sina återköp och på grund av detta 
blir lojal mot företaget” 
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7. Implikationer 
Här presenterar forskaren förslag till vidare forskning utefter de resultat som framkommit i 
uppsatsen. Dessa betonar främst vikten av att en större undersökning bör genomföras med 
författarens definition som utgångspunkt. 
 
 
Författaren har visat på en ny definition av termen kundlojalitet. Grunden bakom är en 
kvantitativ studie av företag inom detaljhandeln. Denna måste nu testas dels mot en större 
grupp respondenter, dels mot andra typer av företag (exempelvis serviceföretag) och inte 
minst mot kunden och dess åsikter. 
 
Modellen som har tagits fram i uppsatsen har visat sig användbar, men en del kopplingar 
kräver en noggrannare analys. De båda grenarna verkar påverka varandra och deras 
förhållande borde testas ytterliggare. Samtidigt finns det inga indikationer på att kategorierna i 
de båda grenarna har kopplingar till varandra. Frågan är om de är stadier i varje gren eller om 
modellen bör ha fler grenar. 
 
Undersökningens respondenter är främst butikspersonal och författaren frågar sig om 
företagets och respondentens uppfattning om kundlojalitet är lika. De bevis som framkommit 
att så inte är fallet är främst en butikschef som kryssat för samtliga påståenden för två 
kategorier men sen avslutade med en kommentar att han rekommenderade en bok som snarast 
beskrev en tredje kategori. Liknande kommentarer har lämnats av andra men inte gett en så 
tydlig bild som detta exempel.  
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9. Bilagor  
Bilaga I - Frågeformuläret  
 
Representerat företag:_________________________________________________________ 
 
Position i företaget:___________________________________________________________ 
 
Markera fyra påståenden som bäst passar in och rangordna dessa 1-4 (1=bäst): 
Om något påstående absolut inte passar in, stryk över det påståendet 
 
Kundlojalitet innebär att kunden: 
 

- har ett aktivt samarbete med företaget   ____ 
- mer än en gång köper samma vara i samma butik   ____ 
- utnyttjar de kundlojalitetsprogram (ex. kundkort) som erbjuds ____ 
- ger råd till företaget om utbud, utformning, beslut etc.  ____ 
- har en vänskaplig relation med företaget   ____ 
- uteslutande handlar samma sorts vara i en butik  ____ 
- köper de varor som de fått reklam om   ____ 

 
 
Markera fyra påståenden som bäst passar in och rangordna dessa 1-4 (1=bäst): 
Om något påstående absolut inte passar in, stryk över det påståendet 
 
Kundlojalitet innebär att butiken/företaget: 
 

- har ett kundlojalitetsprogram (ex. kundkort)   ____ 
- villkorslöst bemöter kundens speciella önskemål  ____ 
- erbjuder något speciellt (låga priser, bra service etc.)  ____ 
- ger kunden reklam om till exempel reapriser   ____ 
- belönar kunden för troget handlande   ____ 
- känner sina kunders inköpsvanor    ____ 
- efterfrågar sina kunders synpunkter   ____ 
- pysslar om sina kunder och bjuder till lite extra  ____ 

 
 
Kommentarer om kundlojalitet (fortsätt på baksidan om det behövs): 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Tack för Er medverkan! 
Johan Bengtsson, U5 
Halmstad Högskola, 2006 
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Bilaga II - Påståendenas indikationer 
 
Kundlojalitet innebär att kunden: 
 

1. har att aktivt samarbete med företaget  (samarbete) 
2. mer än en gång köper samma vara i samma butik  (bytesbarriär) 
3. utnyttjar de kundlojalitetsprogram (ex. kundkort) som erbjuds (KLP) 
4. ger råd till företaget om utbud, utformning, beslut etc. (samarbete) 
5. har en vänskaplig relation med företaget  (VB) 
6. uteslutande handlar samma sorts vara i en butik (bytesbarriär) 
7. köper de varor som de fått reklam om  (infosamling) 

 
Markera fyra påståenden som bäst passar in och rangordna dessa 1-4 (1=bäst): 
Om något påstående absolut inte passar in, stryk över det påståendet 
 
Kundlojalitet innebär att butiken/företaget: 

    
8. har ett kundlojalitetsprogram (ex. kundkort)  (KLP) 
9. villkorslöst bemöter kundens speciella önskemål (VB) 
10. erbjuder något speciellt (låga priser, bra service etc.) (bytesbarriär) 
11. ger kunden reklam om till exempel reapriser  (infosamling) 
12. belönar kunden för troget handlande  (KLP) 
13. känner sina kunders inköpsvanor   (infosamling) 
14. efterfrågar sina kunders synpunkter  (samarbete) 
15. pysslar om sina kunder och bjuder till lite extra (VB) 

 
 
Kategori:  Påstående: 
Bytesbarriärer:  2, 6, 10 
Informationssamling:  7, 11, 13 
Samarbete:   1, 4, 14 
KLP:  3, 8, 12 
Villkorslöst bemötande 5, 9, 15 
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Bilaga III - Ingående företag 
Siffror inom parentes indikerar att mer än en enkät har fyllts i av företaget. 
 

Namn:  Säljer:   
 

1. Akademibokhandeln Böcker, skrivmaterial 
2. Albrekts Guld  Smycken 
3. Bertoni  Kläder 
4. Bianco Footwear (2) Skor 
5. Bokia  (2)  Böcker 
6. Brothers (2)  Kläder 
7. Burlöv Zoo  Husdjur och tillbehör 
8. Carlings  Kläder 
9. Din sko  Skor 
10. EB Games  TV och dataspel 
11. Expert  Hemelektronik 
12. Gallerix (2)  Tavlor och posters 
13. Game  (2)  TV och dataspel 
14. Glitter (2)  Smycken 
15. I.me.my  Smycken 
16. Jennifers Cosmetique Kosmetik 
17. JC/Brothers/Sisters  Kläder 
18. Kahls te och kaffehandel Kaffe och Te 
19. Kicks   Kosmetik 
20. Life   Hälsokost 
21. Lindex AB  Kläder 
22. Lundbergs Väskor (2) Väskor och handskar 
23. Mique  Presentartiklar 
24. Newhouse  Kläder 
25. Nova Ur  Klockor 
26. OnOff  Hemelektronik 
27. Panduro Hobby  Hobbytillbehör 
28. Scorett  Skor 
29. Skivlagret  Musik och Film 
30. Slipsgossen  Slipsar 
31. Specsavers Blic  Glasögon 
32. Stadium  Sportartiklar 
33. Stjärnurmakarna  Klockor 
34. Street One  Kläder 
35. Synoptik (2)  Glasögon 
36. Synsam  Glasögon 
37. Teknikmagasinet  Hemelektronik 
38. The Phone House  Mobiltelefoner 
39. TopShop  Kläder 
40. Vero Moda  Kläder 
41. Wedins  Väskor, handskar etc. 
42. ZooAB  Husdjur och tillbehör 
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Bilaga IV – Resultat från enkäten 
Rangordningen är inverterad, där respondenten satte en 1 (= det som bäst passade in på 
begreppet) ersätts av en 4 för enklare summering. För mer information, se bilaga I och II. 
 
Företag # P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 
1  4 2  3  1 1 3 4     2 
2  1 2   4 3 4  3    2 1 
3  3 2 1 4      4  3 2 1  
4  4 2  1  3   2 4  1 3   
5  4 2   3 1   1 4    2 3 
6  4  1 2 3     4 3   2 1 
7  4 3  1  2 2   1 4   3 
8  4 3   2 1 3    1 2  4 
9 2 1 3 4       4  3  2 1 
10  4   3 1 2    4  3  2 1 
11 4 1   3  2   4  1   2 3 
12  3 1  4 2    1 4   2  3 
13  4 3  2 1    4   3  2 1 
14  3 2 1 4     4 3 2    1 
15 1 4  3 2        4 3 2 1 
16 3  4 1 2   1    4 3 2  
17 4  3  2  1    2  1  3 4 
18 3 2 1  4      1  2  4 3 
19 1 2 4 3    4  3    1 2 
20 4 2 3    1    2  1  4 3 
21  1 4 3  2     4  3 2  1 
22  4 3   1 2   1 4 2 3    
23 4  2  3  1 1  2   3  4 
24 2    4 1 3    4 1   2 3 
25 1 2   4  3   2  3  1  4 
26  4 3   1 2   3   2  1 4 
27 3 1 2  4      4  1  2 3 
28 3 2   4  1   3 4    2 1 
29  3 1  2 4    2   4  1 3 
30  4   3 2 1   3 4  2   1 
31  2 3  4  1    1  3  2 4 
32 4  1 3 2   3  4  2  1  
33  3 2  1 4  2  4 1    3 
34 3 4  2   1 3 1   4  2  
35 3 4 2    1 4    2 1  3 
36 4 3 2  1   3 4 2     1 
37   2  4 3 1    4   1 3 2 
38  4 3  1 2  4 3   2 1   
39 4  2  1 3     2  3 1  4 
40 4 3 2    1   2 4 1   3  
41  4 3  2 1  2 4   3 1   
42  4 3 1 2   1  2  4 3   
43  4 1   3 2 3  1  4   2 
44  2 3   4 1 3    4 2  1 
45  3 4 2  1  4  3  2  1  
46  4 3   2 1 1 4 3     2 
47 3 4    2 1   4    1 2 3 
48  4 1   3 2      1 4 2 3 
49  4 3   1 2 2   1 3 4   
50   3 2     4 1   1     3 4   2 
 60 134 97 25 79 60 45 51 56 102 16 85 44 55 91 
byt KLP info sam VB 
296 233 105 140 226 
30 % 23 % 11 % 14 % 23 % 
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Bilaga V – Resultat från enkäten utan rangordning 
 
Företag # P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 
1  1 1  1  1 1 1 1     1 
2  1 1   1 1 1  1    1 1 
3  1 1 1 1      1  1 1 1  
4  1 1  1  1   1 1  1 1   
5  1 1   1 1   1 1    1 1 
6  1  1 1 1     1 1   1 1 
7  1 1  1  1 1   1 1   1 
8  1 1   1 1 1    1 1  1 
9 1 1 1 1       1  1  1 1 
10  1   1 1 1    1  1  1 1 
11 1 1   1  1   1  1   1 1 
12  1 1  1 1    1 1   1  1 
13  1 1  1 1    1   1  1 1 
14  1 1 1 1     1 1 1    1 
15 1 1  1 1        1 1 1 1 
16 1  1 1 1   1    1 1 1  
17 1  1  1  1    1  1  1 1 
18 1 1 1  1      1  1  1 1 
19 1 1 1 1    1  1    1 1 
20 1 1 1    1    1  1  1 1 
21  1 1 1  1     1  1 1  1 
22  1 1   1 1   1 1 1 1    
23 1  1  1  1 1  1   1  1 
24 1    1 1 1    1 1   1 1 
25 1 1   1  1   1  1  1  1 
26  1 1   1 1   1   1  1 1 
27 1 1 1  1      1  1  1 1 
28 1 1   1  1   1 1    1 1 
29  1 1  1 1    1   1  1 1 
30  1   1 1 1   1 1  1   1 
31  1 1  1  1    1  1  1 1 
32 1  1 1 1   1  1  1  1  
33  1 1  1 1  1  1 1    1 
34 1 1  1   1 1 1   1  1  
35 1 1 1    1 1    1 1  1 
36 1 1 1  1   1 1 1     1 
37   1  1 1 1    1   1 1 1 
38  1 1  1 1  1 1   1 1   
39 1  1  1 1     1  1 1  1 
40 1 1 1    1   1 1 1   1  
41  1 1  1 1  1 1   1 1   
42  1 1 1 1   1  1  1 1   
43  1 1   1 1 1  1  1   1 
44  1 1   1 1 1    1 1  1 
45  1 1 1  1  1  1  1  1  
46  1 1   1 1 1 1 1     1 
47 1 1    1 1   1    1 1 1 
48  1 1   1 1      1 1 1 1 
49  1 1   1 1 1   1 1 1   
50   1 1     1 1   1     1 1   1 
 20 43 40 12 30 26 29 20 21 32 10 32 20 27 38 
byt KLP info sam VB 
101 92 59 59 89 
25 % 23 % 15 % 15 % 22 % 
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Bilaga VI – Respondenternas förstahandsval i respektive grupp 
 
Företag # P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 
1  1         1      
2      1  1        
3     1      1      
4  1         1      
5  1         1      
6  1         1      
7  1           1    
8  1              1 
9    1       1      
10  1         1      
11 1         1       
12     1      1      
13  1        1       
14     1     1       
15  1           1    
16   1          1    
17 1               1 
18     1          1  
19   1     1        
20 1              1  
21   1        1      
22  1         1      
23 1               1 
24     1      1      
25     1           1 
26  1              1 
27     1      1      
28     1      1      
29      1       1    
30  1         1      
31     1           1 
32 1          1      
33      1     1      
34  1           1    
35  1      1        
36 1         1       
37     1      1      
38  1      1        
39 1               1 
40 1          1      
41  1        1       
42  1           1    
43  1           1    
44      1       1    
45   1     1        
46  1        1       
47  1        1       
48  1            1   
49  1            1   
50           1             1     
 8 22 4 1 10 5 0 5 7 18 0 8 3 2 7 
byt KLP info sam VB 
45 17 3 11 24 
45 % 17 % 3 % 11 % 24 % 

 

 


