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Abstract  
 
Today’s globalization increases the competition among companies and on this basis the value of 

maintaining good customer relations has come into focus. A shift has been made from the traditional 

transaction marketing, and product focus, to relationship marketing. Thanks to the development 

within information technology in recent years relationship marketing has moved forward. Improved 

data systems enable companies to store and use relevant information regarding their customer base. 

A popular way of collecting useful information in order to strengthen the relationship with the 

customer, and thereby increase profitability, is to invest in a customer loyalty program.  

The aim of this study is to increase understanding of the impact of customer loyalty programs on 

customer loyalty. This will be done through a comparison of the desired outcome of a customer 

loyalty program from a company perspective versus the perceived effects on loyalty from a 

consumer perspective. A case study was conducted at the Elite Hotel in Luleå where eight members 

of the hotel chain's loyalty program were interviewed regarding their view on the impact their 

membership has on perceived customer loyalty. In order to analyze the data the theory of Customer 

Relationship Life Cycle (Peel, 2005) where combined with Customer Relationship Profitability 

(Storbacka, Strandvik, & Grönroos, 1994). The conclusion drawn is that customer loyalty programs 

create customer loyalty in interaction with the appropriate service personnel. 

 

  



 
 

Sammanfattning 
 
I och med globaliseringen ökar konkurrensen mellan företagen och utifrån detta har värdet av att 

bevara goda kundrelationer under senare tid hamnat i fokus. Det har skett ett skift från den 

traditionella transaktionsmarknadsföringen, med produkten i centrum, till 

relationsmarknadsföringen. Tack vare den informationsteknologiska utvecklingen under de senaste 

åren har relationsmarknadsföringen fått hjälp framåt. Förbättrade datasystem möjliggör för företag 

att lagra och använda relevant information gällande sin kundbas. Ett populärt sätt att tillgodose sig 

information i syfte att stärka relationen till kunden, och på så sätt öka lönsamheten, är att investera i 

ett kundlojalitetsprogram.  

Denna studie syftar till att öka förståelsen för kundlojalitetsprogrammens faktiska effekt på kundens 

lojalitet gentemot företaget genom en jämförelse av de önskade kontra upplevda effekterna av 

medlemskap i kundlojalitetsprogram. För att besvara syftet utfördes en fallstudie på Elite 

Stadshotellet i Luleå där åtta medlemmar ur hotellkedjans kundlojalitetsprogram ställde upp på 

intervjuer gällande deras syn på kundlojalitetsprogrammets effekt på deras lojalitet gentemot 

hotellkedjan. För att analysera det insamlade materialet användes teorin Kundrelationens livscykel 

(Peelen, 2005) i kombination med Kundrelationens lönsamhet (Storbacka, Strandvik, & Grönroos, 

1994). Den slutsatsen som drogs är att kundlojalitetsprogram skapar kundlojalitet i interaktion med 

berörd servicepersonal. 

 

  



 
 

Förord 
Detta examensarbete har utförts under vårterminen 2011 vid Luleå tekniska universitet. Idén till att 

undersöka kundlojalitetsprogrammens faktiska effekt på kundens lojalitet gentemot företaget har 

funnits där länge i och med ett starkt intresse för just relationsmarknadsföring, samt från mångårig 

arbetslivserfarenhet i företag med starkt kundfokus.  

Ett stort tack riktas till de nio medlemmarna ur Elite Hotels kundlojalitetsprogram som har ställt upp 

på intervjuer, samt Elite Stadshotellet Luleå, där samtliga intervjuer genomfördes. Härligt med 

serviceinriktad personal som fixar och ordnar så fint för bästa tänkbara intervjumiljö! 

Jag vill även tacka Jenny Öström för att hon bidragit med stöd och lite disciplin under de dagar jag 

själv inte lyckade frambringa den, och slutligen vill jag tacka min handledare Håkan Perzon för hjälp 

och goda råd under examensarbetets gång. 

 
 
 
 
 
Luleå 2011-06-23 
 
 
_______________ 
Sandra Erkki 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel introduceras studien och dess syfte. Bakgrunden beskriver skiftet från den 

traditionella transaktionsmarknadsföringen med Bordens 4P, till dagens fokus på 

relationsmarknadsföring. Vidare presenteras konceptet kundlojalitetsprogram som en åtgärd för att 

skapa en relation med kunden, och en diskussion förs kring huruvida dessa verkligen skapar lojala 

kunder. Utifrån detta presenteras studiens syfte, vilken sedan konkretiseras genom 

forskningsfrågorna följt av studiens avgränsningar och centrala definitioner. 

1.1 Bakgrund  
Vi lever i en tid där globalisering inte längre ses som ett nytt begrepp, landsgränser har inte samma 

betydelse som de en gång hade, vilket möjliggör handel och investeringar på en global nivå. 

Minskade kommunikations- och transaktionskostnader, efter resultat av politiska beslut och 

teknologiska framsteg, gör att allt fler länder kan delta i globaliseringen och ett helt nytt affärsklimat 

tar form. Samtidigt reser vi jorden runt och samlar på oss erfarenheter och nya intryck, vilket 

påverkar efterfrågan samt krav på produkter och tjänster. Internet gör att jämförelser ständigt kan 

göras mellan olika leverantörer, och konsumenter har möjlighet att dela med sig av sina upplevelser 

av olika produkter och tjänster. Konkurrensen ökar och utifrån detta har värdet av att bevara goda 

kundrelationer under senare tid hamnat i fokus. (Grönroos, 1997)  

Marknadsföring är än idag starkt sammankopplat med Neil Bordens marknadsmix, eller de fyra P:na 

som den kom att kallas. Modellen introducerades under 1950-talet (Borden, 1964) och används än 

idag inom marknadsföringsundervisningen. Marknadsmixen utgår från att marknadsföraren har en 

mix av de fyra konkurrensmedlen; produkt, pris, plats och påverkan, som syftar till att skapa en unik 

position för företaget och generera vinst. Problemet med denna modell är att den främst är skapad 

för att marknadsföra en standardiserad, fysisk produkt till ett brett segment. Kunden deltar inte i 

processen utan konsumerar enbart slutprodukten, vilket gör att det är slutprodukten som skapar 

hela upplevelsen. (Grönroos, 1998) Denna typ av marknafsföring kallas transaktionsmarknadsföring 

vilket betyder att vikten inte ligger på långsiktiga relationer utan på ett köptillfälle. (Grönroos, 2004) 

På senare tid har dock relationsmarknadsföringen lyfts fram mer och mer som det ledande 

perspektivet inom marknadsföringen, mycket på grund av det förändrade affärsklimatet och 

anpassningarna som kommer med det. Relationsmarknadsföringen sätter kunden i centrum på ett 

sätt som det tidigare enbart har talats om inom området, och begreppet kundlojalitet får stor vikt. 

Anledningen till att medvetenheten om kunden ständigt ökar har sin naturliga förklaring. Om vi går 

tillbaka till 1800-talet bestod bruttonationalprodukten och sysselsättningen av jordbruket, vilket 

sedan utvecklades till att bestå av produktionen. Marknadsföring relaterades till den fysiska 

produkten, och service var ingenting som inkluderades i detta. Under 1960-talet började 

servicesektorn växa, och sakta har servicesamhället utvecklats till att bidra med den största delen till 

ekonomin. Då service ses som en process där kunden integreras finns naturligt kundfokus och det är 

genom detta kunden har hamnat i blickfånget. (Gummesson, 1994) Gummesson (1998) definierar 

relationsmarknadsföring som ”…marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i 

centrum”. Den huvudsakliga relationen inom relationsmarknadsföringen är den mellan företag och 

kund, men för att denna relation ska fungera krävs det att de andra aktörerna i processen involveras 

och samarbetar i rätt riktning. I och med den ökade konkurrensen räcker det inte längre att enbart 

konkurrera med en produkt som lätt går att imitera, utan det krävs andra typer av 
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konkurrensfördelar; relationsmarknadsföringen ses som ett svar på detta. Slutprodukten är i detta 

sammanhang enbart en del i en ständigt utvecklande serviceprocess, och det är just fokus på 

serviceprocessen som kännetecknar relationsmarknadsföringen. Detta betyder att företaget 

konkurrerar med en hel process där kunden är integrerad. Erbjudandet utökas med tjänster kopplade 

till produkten, och goda resultat beror på hur väl företaget lyckas hantera denna värdeskapande 

process som helhet. (Grönroos, 2004) Utifrån detta synsätt ses även den fysiska produkten som en 

service, och detta i sin tur blir nyckeln till framgång. För att kunna konkurrera i detta affärsklimat blir 

alla företag tvingade att se sig själv som serviceföretag. (Grönroos, 2000) 

1.2 Problemdiskussion 
Inom relationsmarknadsföringen förespråkas långsiktiga relationer, och det ses som en självklart 

effektiv affärsstrategi att bevara befintliga kunder i så stor utsträckning som möjligt. (Andersson & 

Narus, 2004) Pfeifer (2005) påstår att ”det kostar fem gånger mer att skaffa en ny kund jämfört med 

att bevara en befintlig”. Huruvida detta stämmer exakt är omdebatterat (Sterne, 2002), men det ses 

som allmänt känt att det är fördelaktigt att se efter sina befintliga kunder i första hand (Walsh, Groth, 

& Wiedmann, 2005). Långsiktiga relationer grundar sig på olika förutsättningar, och några ledord i 

skapandet av dessa relationer är förtroende, engagemang, gemensamma mål, delade värderingar 

och lojalitet. Om man bejakar dessa ledord och bygger relationer utifrån dem ökar möjligheten till att 

skapa unika konkurrensfördelar då människor tenderar att värdera relationer med sociala band 

högre jämfört med relationer som enbart grundar sig på ekonomiska band (Morgan, 2000).  

Oavsett vilken affärsstrategi ett företag väljer finns värdeskapande i grunden, kunden konsumerar 

produkter och tjänster som han eller hon anser uppfylla ett behov och bidra med någon form av 

värde. Värde kan skapas på en mängd olika sätt. Inom relationsmarknadsföringen anses det 

framgångsrikt att bidra med värde till kunden genom att skapa en trygg relation som i sig minskar 

relationskostnaden och på så sätt ökar värdet för produkten eller tjänsten. Med ökat värde förväntas 

kunden bli nöjdare och kundlojalitet uppnås. En nöjd kund håller sig lojal mot ett företag i större 

utsträckning än en inte lika fullt så nöjd kund, vilket resulterar i fler köp och ökad vinst för företaget. 

(Ravald & Grönroos, 1996)  

Tack vare den informationsteknologiska utvecklingen under de senaste åren har 

relationsmarknadsföringen fått hjälp framåt. Förbättrade datasystem möjliggör för företag att lagra 

och använda relevant information gällande sin kundbas. Ett populärt sätt att tillgodose sig 

information i syfte att stärka relationen till kunden, och på så sätt öka intäkterna, är att investera i ett 

kundlojalitetsprogram. Det finns två huvudsakliga ändamål med kundlojalitetsprogram. Det ena är 

att få kunden att konsumera mer i enlighet med befintliga mönster, eller att utöka sin konsumtion till 

andra produkter och tjänster från företaget, och på så sätt öka den totala försäljningen. Detta uppnås 

genom erbjudanden och bonuspoäng som ger återbäring i form av rabattcheckar. Det andra är att 

skapa en starkare relation till kunden för att behålla sin kundbas och förhindra att kunden väljer att 

gå över till en konkurrent. Relationen bygger upp en barriär som gör det svårare för kunden att ta 

steget att lämna företaget. (Uncles, Dowling, & Hammond, 2003) 

Trots att allt fler företag, främst inom handel och service, väljer att använda sig av 

kundlojalitetsprogram tvistas det om i vilken grad de faktiskt skapar kundlojalitet. Vidare förs en 

diskussion gällande vilken typ av lojalitet som i sådana fall skapas. (Rowley, 2007) Risken sägs vara att 

kundlojalitetsprogrammen tenderar att skapa ett engagemang från kundens sida som är beräknande 
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och endast påverkar beteendet, och inte skapar någon form av djupare lojalitet baserat på känslor 

för företaget (Bolton, Kannan, & Bramlett, 2000; Dowling & Uncles, 1997; Mattila, 2001; McIlroy & 

Barnett, 2000; Whyte, 2004). Enligt Whyte (2004) skapar lojalitetsprogram endast tillfällig lojalitet 

som har svårt att övergå till ett djupare engagemang. Även om kundlojalitetsprogrammen möter 

kritik i stor utsträckning är det troligt att de kommer finnas på marknaden under en lång tid 

framöver, och forskning inom området kan därför ses som relevant. (Uncles, Dowling, & Hammond, 

2003) 

1.3 Syfte och forskningsfrågor  
Utifrån problemdiskussionen formuleras studiens syfte: 

Att öka förståelsen för kundlojalitetsprogrammens faktiska effekt på kundens lojalitet gentemot 

företaget genom en jämförelse av de önskade kontra upplevda effekterna av medlemskap i 

kundlojalitetsprogram. 

Vidare konkretiseras syftet genom studiens forskningsfrågor, presenterade nedan: 

 Vilka är de önskade effekterna av kundlojalitetsprogram? 

 Hur upplever kunden kundlojalitetsprogram? 

 Hur skapar ett kundlojalitetsprogram lojala kunder? 

1.4 Avgränsningar  
Studien kommer att rikta sig mot serviceföretag, och specifikt mot hotellkedjor, där 

kundlojalitetsprogram är vanligt förekommande. Den största delen av inkomsten genereras för de 

flesta hotell mellan måndag och torsdag, och består då av kunder som besöker hotellen i tjänsten. 

Vilket hotell kunden väljer beror till stor del på vilken hotellkedja företaget där denne arbetar har 

logiavtal, och logiavtalet beror i sin tur på vad kunden anser om hotellkedjan. Av denna anledning är 

det viktigt att få dessa kunder att bli lojala mot hotellkedjan. Denna studie kommer därför att rikta 

sig mot affärsresenärer med medlemskap i kundlojalitetsprogram som dessutom utnyttjar ett 

logiavtal för företagets räkning.  

1.5 Definitioner  
Nedan definieras central begrepp för studien. 

1.5.1 Relationsmarknadsföring 

Gummesson (1998) definierar relationsmarknadsföring som ”…marknadsföring som sätter relationer, 

nätverk och interaktion i centrum”. Relationsmarknadsföring syftar till att skapa långsiktiga relationer 

mellan företag och dess kunder. Genom en närmare relation till kunden kan företag få bättre 

kunskap om kundens behov och skapa starka konkurrensfördelar genom att skapa ett högt upplevt 

kundvärde, som i sin tur förhoppningsvis resulterar i kundlojalitet och ökad lönsamhet. (Ravald & 

Grönroos, 1996) 

1.5.2 Kundvärde 

Kundvärde kan beskrivas som förhållandet mellan kundens upplevda fördelar och kundens upplevda 

uppoffringar, eller med andra ord; kostnader. (Monroe, 1991) Kundvärde är en av grundstenarna till 

relationsmarknadsföringen, och det ses som en stor möjlighet för företag att skapa 

konkurrensfördelar i form av ökat värde till kunden. (Ravald & Grönroos, 1996) 
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1.5.3 Kundlojalitet 

Kundlojalitet är centralt för företag när det kommer till att behålla befintliga kunder. Begreppet är 

vida omdiskuterat och någon allmängiltig definition finns inte då kundlojalitet är komplext och 

flerdimensionellt. (Majumdar, 2005) Ett sätt att betrakta kundlojalitet är ur ett attitydperspektiv där 

kunden känner ett djupt engagemang för en produkt, eller en tjänst, som sträcker sig så pass långt 

att denne väljer att vara trogen företaget trots tillfälliga påverkansfaktorer. (Oliver, 1997) Andra 

definitioner ser kundlojalitet som en benägenhet att vara lojal mot ett antal olika varumärke då ett 

företag inte anses kunna tillfredställa en kunds alla behov (Uncles, Dowling, & Hammond, 2003). 

1.5.4 Kundlojalitetsprogram 

Kundlojalitetsprogram är ett sätt för företag att knyta kunder till sig med förhoppningar om ökad 

kundlojalitet. Det finns ett antal olika upplägg för kundlojalitetsprogram där det vanligaste är att 

kunden väljer att bli medlem i kundlojalitetsprogrammet utan kostnad, och erhåller information, 

specialerbjudanden samt ekonomisk belöning kopplat till tidigare konsumtion. Den ekonomiska 

belöningen är ofta uppbyggd som så att konsumtion genererar poäng, som i sin tur ger 

rabattcheckar, gåvor eller andra förmåner. (Butscher, 2002) Det finns två huvudsakliga ändamål med 

kundlojalitetsprogram från företagets synvinkel. Det ena är att få kunden att konsumera mer i 

enlighet med befintliga mönster, eller att utöka sin konsumtion till andra produkter och tjänster från 

företaget, och på så sätt öka den totala försäljningen. Det andra är att skapa en starkare relation till 

kunden för att behålla sin kundbas och förhindra att kunden väljer att gå över till en konkurrent. 

(Uncles, Dowling, & Hammond, 2003) 

2 Teoretisk referensram 
Detta kapitel presenterar teori som anses relevant för genomförandet av studien. Inledningsvis ges en 

beskrivning av kundrelationens livscykel som sätter kundlojalitetsprogram i ett sammanhang. Vidare 

presenteras teori gällande uppkomsten och syftet med kundlojalitetsprogram, kundvärde som kärnan 

i kundlojalitetsprogram, skapandet av kundtillfredsställelse som vägen till kundlojalitet och slutligen 

knyts den teoretiska referensramen samman genom teorin om kundrelationens lönsamhet. 

2.1 Kundrelationens livscykel  
Kärnan i en relation består av engagemang och tillit, vilka är två krafter som växer fram över tid. Vid 

skapandet av långsiktiga relationer är det av stor vikt ha kunskap om vilka mönster relationer följer 

för att kunna påverka dessa i önskad riktning. En relation startar i och med att en transaktion äger 

rum, en kund köper en produkt eller tjänst av ett företag. I början av relationen är förhållandet 

mellan kund och företag väldigt opersonligt, det är en process att lära känna varandra och målet är i 

slutändan att företaget ska kunna tillgodose kundens behov inom ett så brett område som möjligt. 

För att detta mål ska kunna uppnås krävs det att företaget bemödar sig att analysera genomförda 

transaktioner och utvärderar utfall för att lära sig mer om kundens behov, och på så sätt kunna bidra 

med innovativa lösningar för kundens räkning. Genom att uppmärksamma kunden på detta sätt 

skapas en ömsesidig respekt och relationen tas till en ny nivå. Detta förutsätter dock att både kunden 

och företaget är kapabla till att känna empati, vilket innebär att kunna se världen genom en annan 

persons ögon och förstå dennes situation i nuet. (Peelen, 2005)  

Dwyer, Schurr och Oh (1987) identifierade fem faser i en relation som sedan Peelen (2005) har 

utvecklat till en modell anpassad för konsumentmarknaden, kundrelationens livscykel. Modellen 
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beskriver mönstret mellan köp och engagemang, och hur de förändras över tid under påverkan av 

interaktioner. Modellen är generell, men ger en bra överblick gällande relationens gång vilket 

underlättar det praktiska arbetet med kundrelationer. 

Uppmärksammandefasen 
Den första fasen finns inte med i modellen utvecklad av Peelen (2005), utan kommer från de 

ursprungliga fem faserna identifierade av Dwyer, Schurr och Oh (1987). Denna fas bygger på att 

kunden och företaget lägger märke till varandra, men så fort ömsesidig kommunikation sker övergår 

uppmärksammandefasen till utforskandefasen. (Peelen, 2005) 

Utforskandefasen  
I utforskandefasen får kunden för första gången uppleva huruvida företaget lever upp till det som 

utlovats under uppmärksammandefasen. Kunden hinner dock inte bilda sig en ordentlig uppfattning 

om företaget i denna fas utan gör i stor grad sina bedömningar utifrån jämförelser med alternativa 

företag. Detta leder till att kostanden för att välja ett annat företag är relativt låg. (Peelen, 2005) 

Tillväxtfasen 
Relationen träder in i tillväxtfasen efter tre månader till två år. Denna fas kännetecknas av att kunden 

har ett utökat intresse för företagets erbjudanden och antal köp stiger markant. Kunden kan 

utvärdera företagets prestationer efter egna erfarenheter istället för dess rykte eller image, och 

kundtillfredsställelsen ökar. Detta är dock en kritisk fas då kunden lika väl kan få en negativ första 

upplevelse och då välja att avsluta relationen. (Peelen, 2005) 

Mättnadsfasen 
Relationen träder vanligtvis in i mättnadsfasen efter mer än två år. Under denna period är 

engagemanget och antal köp som högst. Förändringar i beteende är inte vanligt, och tilliten mellan 

kund och företag växer. Det är i denna fas som företaget finner sina idealkunder och bindningar har 

skapats över tid vilket gör det svårare för kunden att lämna företaget. (Peelen, 2005) 

Nedgångsfasen 
Denna fas träder in så fort antal köp minskar, vilket kan innebära efter samtliga tidigare faser och av 

många olika orsaker. En kundrelation behöver således inte nödvändigtvis gå igenom alla faser i 

modellen, utan kan hamna i nedgångsfasen närsomhelst. Om en kund väljer att lämna relationen 

efter mättnadsfasen innebär detta ofta att denne inte längre har ett behov av företagets erbjudande. 

Det finns dessutom alltid kunder som ständigt letar efter det mest prisvärda alternativt och därför 

inte föredrar att binda sig till ett företag. (Peelen, 2005) 

2.1.1 Kundrelationens livscykel och kundlojalitetsprogram 

Kundlojalitetsprogram kan ses som ett verktyg i arbetet att skapa en lönsam kundrelation, och den 

information som samlas in genom programmet kommer till nytta och underlättar processen att 

försöka förutse framtida behov. Som medlem i ett kundlojalitetsprogram får kunden en bättre inblick 

i företaget och utökad kunskap gällande vad företaget faktiskt kan erbjuda, vilket resulterar i ett mer 

effektivt användande av företagets produkter och tjänster. Företaget använder kundrelationens 

livscykel för att lokalisera vilka åtgärder som krävs för olika kunder i olika faser, och 

kundlojalitetsprogrammet bidrar med information som kan indikera på ett ungefär i vilken fas 

relationen befinner sig i. 
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2.2 Kundlojalitetsprogram 
Kundlojalitetsprogram, eller lojalitetsprogram, kundklubb och bonusprogram som de även benämns, 

blev mycket populära under 1990-talet och kan enkelt beskrivas som ett sätt företag att skapa och 

utveckla en långsiktig relation med sina kärnkunder. Syftet är att skapa bindningar mellan kund och 

företag. Bindningar definieras som ett beroendeförhållande mellan kund och företag, och kan vara av 

olika karaktär; sociala, kulturella, ideologiska, psykologiska, kunskapsbaserade, teknologiska, 

geografiska, tidsrelaterade, juridiska eller ekonomiska. (Blomqvist, Dahl, & Haeger, 2004) 

Förespråkare av kundlojalitetsprogram lyfter bland annat fram argument som att de bidrar till ökad 

försäljning genom att kunden köper produkter eller tjänster från företaget som denne vanligtvis inte 

skulle ha gjort, gör att kunden håller sig lojal mot ett företag istället för ett flertal, minskar kundens 

incitament till att överväga andra alternativ, gör kunden mindre priskänslig, och uppmuntrar till 

positiv word-of-mouth. Motståndare till kundlojalitetsprogram trycker på att det är mycket kostsamt 

att underhålla kundlojalitetsprogram och att det är svårt att se de faktiska vinsterna då kostnaderna 

kan vara otydliga, samt att den insamlade data som är ämnad att användas för att få ökad kunskap 

om kundbasen ofta är svårtydd. När ett företag väl har introducerat ett kundlojalitetsprogram är det 

inte lätt att på ett bra sätt avveckla det. (Uncles, Dowling, & Hammond, 2003) 

Det finns en mängd olika typer av kundlojalitetsprogram, men rent generellt är majoriteten antingen 

inriktade på att erbjuda värdetillägg, som exempelvis extra service, eller kvantitetsrabatt där bonus 

erhålls i förhållande till konsumtion. Båda inriktningarna syftar till att få kunden att stanna hos 

företaget och samtidigt öka användningen. De flesta kundlojalitetsprogrammen är varianter av de 

olika inriktningarna, och ofta är det kvantitetsrabatterna som attraherar nya medlemmar. Det är inte 

svårt att starta upp ett kundlojalitetsprogram, och medlemmarna strömmar ofta till när företag 

erbjuder just kvantitetsrabatter. Utmaningen ligger dock i att skapa en långsiktig relation med 

engagerade, lojala och lönsamma kunder. (Blomqvist, Dahl, & Haeger, 2004) 

För att konstruera ett framgångsrikt kundlojalitetsprogram är det viktigt att det inte är fristående 

från företagets konkurrens- och marknadsföringsstrategier, som dessutom bör bottna i ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv.  Företaget måste se över sin kundbas och utföra en grundlig 

segmentering för att kunna identifiera sina kärnkunder. När tydliga segment finns underlättas 

utformningen av kundlojalitetsprogrammet då förmånerna kan anpassas utifrån efterfrågan i dessa 

grupper och stimulera till medlemskap. Ett aktivt medlemskap bör eftersträvas, vilket betyder att 

företaget kräver någon form av motprestation för att kunden ska få behålla sitt medlemskap. 

(Blomqvist, Dahl, & Haeger, 2004) Ett exempel är den svenska klädkedjan H&M som har utformat sitt 

kundlojalitetsprogram som så att  första året som medlem är gratis, men att det sedan kostar 60 

kronor per år att vara medlem om kunden inte har handlat för mer än 2000 kronor (www.hm.com). 

Det är även viktigt att differentiera kundlojalitetsprogrammet från konkurrenter på marknaden för 

att undvika att bli imiterad. Då kundlojalitet byggs upp över tid bör långvarigt medlemskap belönas 

och en dialog ständigt föras med avsikt att stärka relationen. (Blomqvist, Dahl, & Haeger, 2004) 

När kundlojalitetsprogram används på rätt sätt kan det ses som en stor möjlighet för företag att 

bygga långsiktiga relationer med sina kärnkunder. Genom kommunikation och ökad information kan 

företag utveckla sina erbjudanden, öka kundlojaliteten och skapa lönsamhet. (Blomqvist, Dahl, & 

Haeger, 2004) 
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2.3 Kundvärde – Kärnan i kundlojalitetsprogram  
Ett företag som bygger sin verksamhet utifrån ett relationsmarknadsföringsperspektiv fokuserar på 

att bygga långsiktiga relationer med sina kunder. Processen att bygga långsiktiga relationer bottnar 

till stor del i att kunna skapa värde tillsammans med kunden, vilket blir avgörande för hur relationen 

mellan företag och kund utvecklas. Det är just detta ömsesidigt skapade värde som särskiljer 

relationsmarknadsföringen från transaktionsmarknadsföringen. (Ravald & Grönroos, 1996) Kunder 

föredrar i allmänhet minskade kostnader framför ökade förmåner när det kommer till värdet av ett 

erbjudande (Monroe, 1991). Detta innebär att företag måste tänka om när det kommer till arbetet 

med att öka värdet för kunden. Istället för att utöka erbjudandet med ytterligare funktioner eller 

service bör företaget minska kostnaderna för kunden genom att utveckla en långsiktig relation. Detta 

har visat sig mer lönsamt då ett utökat erbjudande sällan baseras på kundens verkliga behov. 

Företaget hamnar istället i en ond cirkel där de ständigt tvingas komma på nya spännande 

komplement till det ursprungliga erbjudandet, vilket på kort sikt ger fler kunder, men på lång sikt 

ökar kostnaderna. Kunderna upplever således ett utökat erbjudande, men företaget måste täcka sina 

kostnader vilket leder till ett högre pris för kunden och ett oförändrat nettovärde. Långsiktiga 

relationer bidrar till ett ökat värde genom att minska den upplevda relationskostnaden för kunden.  

(Ravald & Grönroos, 1996) Företag etablerar kundlojalitetsprogram som verktyg i den värdeskapande 

processen.  

2.3.1 Vad är kundvärde? 

Kundvärde definieras av Monroe (1991) som förhållandet mellan kundens upplevda fördelar med 

erbjudandet jämfört med kundens upplevda uppoffringar. Kundens upplevda fördelar är en 

kombination av fysiska egenskaper, serviceegenskaper, support av olika slag, priset och image, De 

upplevda uppoffringarna består av alla kostnader som kunden har haft i samband med köpet; pris, 

transport, installation, orderprocess, risk för dålig kvalitet, reparation och underhåll. Zeithaml (1988) 

tillägger att kundvärde är subjektivt och individuellt, vilket betyder att alla kunder upplever olika 

fördelar och uppoffringar. Detta hör ihop med individuella värderingar, behov, preferenser och 

ekonomiska förutsättningar som påverkar bedömningen av fördelar och uppoffringar (Ravald & 

Grönroos, 1996).  

För att kunna skapa kundvärde i en relation mellan företag och kund måste företaget se till kundens 

verkliga behov av erbjudandet. Det är av stor vikt att identifiera vad kunden ska använda 

erbjudandet till, när detta ska ske och i vilken situation det sker för att på bästa sätt kunna uppfylla 

syftet med erbjudandet och skapa rätt värde. (Ravald & Grönroos, 1996) 

Ur ett relationsmarknadsföringsperspektiv bör även relationen mellan företag och kund läggas till 

som en dimension till kundvärdet. Istället för att enbart se till förhållandet mellan upplevda fördelar 

och uppoffringar delas detta upp i upplevda fördelar i en episod plus upplevda relationsfördelar i 

förhållande till upplevda uppoffringar i en episod plus relationsuppoffringar. En episod är i detta 

sammanhang ett annat ord för kundmöte. Detta visar sedan på ett totalt värde där en enskild negativ 

händelse kan vägs upp mot en positiv relation i stort. Om kunden upplever en positiv relation med 

företaget resulterar det i låga relationskostnader då företaget har kunskap om kundens behov och 

hittills har presterat tillfredsställande enligt kunden. I en sådan situation gör inte en enskild, mindre 

lyckad episod att kundvärdet minskar. (Ravald & Grönroos, 1996) 
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2.3.2 Kundtillfredsställelse – Vägen till kundlojalitet  

Efter ett par episoder har kunden själv fått bilda sig en egen uppfattning om huruvida företaget håller 

sina löften, eller med andra ord om erbjudandet uppfyller kundens behov. Om episoderna har haft 

ett positivt utfall bidrar detta till att kunden känner trygghet, trovärdighet, säkerhet och pålitlighet 

gentemot företaget. Kundtillfredsställelse uppnås och ett förtroende mellan parterna skapas. 

Relationen som har uppstått gör att kunden upplever minskade relationskostnader, vilket i sin tur 

ökar kundvärdet. (Ravald & Grönroos, 1996) 

2.5 Kundlojalitet  
Ett sätt att betrakta kundlojalitet är ur ett attitydperspektiv där kunden känner ett djupt engagemang 

för en produkt, eller en tjänst, som sträcker sig så pass långt att denne väljer att vara trogen 

företaget trots tillfälliga påverkansfaktorer. (Oliver, 1997) Kundlojalitet uppnås genom att relationen 

mellan företag och kund innehar en viss nivå av kvalitet i kombination med ett starkt förtroende. 

Dessa två faktorer påverkas i sin tur av vilken kompetens företaget besitter, kommunikationen 

mellan parterna, hur konflikter hanteras och engagemanget i relationen. (Ndubisi, Wah, & Ndubisi, 

2007) 

Relationskvaliteten kan beskrivas som kundens uppfattning om huruvida relationen når upp till de 

krav, förväntningar och mål som kunden har med relationen till företaget (Ndubisi, Wah, & Ndubisi, 

2007). Förtroende i relationen bygger på att parterna tror på löften som ges och att dessa ska 

uppfyllas (Schurr & Ozanne, 1985). 

Kompetens kan definieras som kundens uppfattning om företagets teknologiska samt affärsmässiga 

förmåga, vilket i sin tur påverkas av företagets kunskap om marknaden, företagets fallenhet för att 

ge goda råd inom området, förmågan att hjälpa kunden planera sina inköp och skickligheten i att 

använda rätt typ av försäljningsåtgärder. (Ndubisi, Wah, & Ndubisi, 2007) 

Kommunikation handlar om att företaget ska kunna tillhandahålla aktuell och trovärdig information 

till kunden, vilket även bör ske i interaktion mellan parterna. Kommunikationen mellan företag och 

kund handlar om allt från information vid leveransproblem, kvalitetsförsäkran och hur köpprocessen 

ser ut, till möjligheten för kunden att ge återkoppling till företaget. (Ndubisi, Wah, & Ndubisi, 2007) 

Genom kommunikation skapar företaget en medvetenhet hos kunden som bidrar till det 

övergripande intrycket av företaget. Detta ska i sin tur påverka till köp. (Ndubisi, Chan, & 

Chukwunonso, 2004) Kommunikationen är även viktig när en kund är missnöjd, och företaget måste 

då vara extra tydlig i hur problemet ska lösas. (Ndubisi, Wah, & Ndubisi, 2007) Dwyer, Schurr och Oh 

(1987) definierar konflikthantering som företagets förmåga att minimera de negativa 

konsekvenserna av uppenbara och potentiella konflikter. Det är av stor vikt för företaget att föra en 

öppen dialog och hitta innovativa lösningar på problem så att kunden förblir lojal.  

Moorman, Zaltman och Deshpande (1992) definierar engagemang som en varaktig vilja att bibehålla 

en värdefull relation. Engagemang ses tillsammans med förtroende som en grundförutsättning för en 

långsiktig relation, och innebär en starkare förpliktelse att verkligen vilja få relationen att hålla och 

vara gynnsam för båda parter. (Ndubisi, Wah, & Ndubisi, 2007) Tillsammans skapar dessa faktorer 

kundlojalitet, ett starkt konkurrensmedel för företaget och i lönsamhet på lång sikt. 
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2.6 Kundrelationens lönsamhet 
Grundantagandet bakom kundrelationens lönsamhet lyder att lönsamheten ökar då företag 

använder sig av en defensiv marknadsföringsstrategi. Detta innebär att fokus ligger på att behålla 

befintliga kunder genom att skapa en relation till dem samt att använda sig av effektiv 

klagomålshantering för att förhindra att kunden försvinner till en konkurrent. I sin tur ska detta leda 

till ökad kundtillfredsställelse, som leder till lägre kostnader och högre intäkter. (Storbacka, 

Strandvik, & Grönroos, 1994) 

Det här antagandet bygger på att företaget ökar kvaliteten på sitt erbjudande vilket resulterar i att 

kunden upplever ett ökat värde som påverkar kundtillfredsställelsen positivt, och stärker relationen. 

Genom en stark relation ökar förutsättningarna för att relationen även kommer till att bli långvarig. I 

detta sammanhang är en långvarig relation synonymt med lojalitet. Intäkterna genereras över tid och 

lönsamheten ökar i och med detta. Modellen över kundrelationens lönsamhet, illustrerad i figur 1 

nedan, ämnar förklara sambanden mellan dessa antaganden; från kundens kvalitetsupplevelse till 

kundtillfredsställelse, från kundtillfredsställelse till relationens styrka, från relationens styrka till 

relationens längd, och slutligen från relationens längd till kundrelationens lönsamhet. (Storbacka, 

Strandvik, & Grönroos, 1994) 

 
Figur 1: Modell över kundrelationens lönsamhet  
Källa: Storbacka, Strandvik, & Grönroos, 1994 

2.6.1 Från kundens kvalitetsupplevelse till kundtillfredsställelse 

Kundens kvalitetsupplevelse kan ses ur ett kognitivt perspektiv. Detta betyder att kunden kan ha en 

uppfattning om företaget enbart genom andrahandsinformation som exempelvis word-of-mouth 

eller marknadsföringssatsningar. Vanligtvis kompletteras dock andrahandsinformationen av en 

faktisk upplevelse. I motsats till kundens kvalitetsupplevelse ses kundtillfredsställelse som någonting 

som enbart upplevs av kunden själv genom egna erfarenheter. Kunden utvärderar sin 

tillfredsställelse genom att jämföra de upplevda uppoffringarna kontra den upplevda kvaliteten. 

(Liljander & Strandvik, The Relation between Service Quality, Satisfaction and Intentions, 1994)  
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Sambandet mellan kundens kvalitetsupplevelse och kundtillfredsställelse illustreras i figur 2 nedan. 

Fyra kombinationer av kundens kvalitetsupplevelse och kundtillfredsställelsen är identifierade. Hög 

och låg refererar till bedömningar gjorda med hänseende till faktisk erfarenhet, och kan således 

variera beroende på person.  

 
 

 
Figur 2: Sambandet mellan kundens kvalitetsupplevelse och kundtillfredsställelse  
Källa: Liljander & Strandvik, 1994 
 
En kund kan enligt figur 2 anse att ett erbjudande är av hög kvalitet, men samtidigt inte vara 

tillfredsställd av den anledningen att det inte stämde överens med dennes ekonomiska 

förutsättningar eller preferenser. Sambandet gäller även då en kund anser att ett erbjudande är av 

låg kvalitet, men ändå känner hög tillfredsställelse. Detta beror då på att erbjudandet stämmer 

överens med kundens ekonomiska förutsättningar, eller preferenser. En kund kan även känna låg 

tillfredställelse samtidigt som kvaliteten upplevs som hög. Anledningen till detta är då att kunden 

värderar erbjudandet högt, men att det inte lever upp till förväntningarna. Exempelvis kan kunden 

anse att priset var för högt i jämförelse med den upplevda kvaliteten. På detta sätt är 

kundtillfredsställelse kopplat till upplevt värde. (Liljander & Strandvik, The Relation between Service 

Quality, Satisfaction and Intentions, 1994) 

2.6.2 Från kundtillfredsställelse till relationens styrka 

I processen att stärka en relation finns det främst tre aspekter att ta hänsyn till, där 

kundtillfredsställelse är en. Kundtillfredsställelse påverkar till ett ökat engagemang från kundens sida 

som då känner ett förtroende för företaget att leverera rätt erbjudande till ett pris i enlighet med 

dennes ekonomiska förutsättningar. (Grönroos, 2002) Enligt Liljander och Strandvik (1993) är 

engagemang och lojalitet relaterade till varandra. Lojalitet definieras av Liljander och Strandvik som 

ett återköpsbeteende hos kunden, och kan uppstå med tre typer av engagemang från kundens sida; 

positivt, negativt eller inget engagemang. Detta visar på att lojalitet inte alltid bygger på en positiv 

attityd, och att långsiktiga relationer inte kräver ett positivt engagemang från kundens sida 
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(Storbacka, Strandvik, & Grönroos, 1994). En kund med ett negativt engagemang gentemot företaget 

stannar i relationen på grund av bindningar, som är den tredje aspekten i processen att stärka en 

relation. Bindningar definieras som ett beroendeförhållande mellan kund och företag, och kan vara 

av olika karaktär. De kan vara sociala, kulturella, ideologiska, psykologiska, kunskapsbaserade, 

teknologiska, geografiska, tidsrelaterade, juridiska eller ekonomiska, och hjälper företaget att knyta 

kunden till sig genom att underlätta för denne med hjälp av de tidigare nämnda tio faktorerna. 

(Grönroos, 2002) 

Sambandet mellan kundtillfredsställelse och relationens styrka illustreras i figur 3 nedan. Fyra 

kombinationer av kundtillfredsställelse och relationens styrka är identifierade. Hög och låg, samt svag 

och stark refererar till bedömningar gjorda med hänseende till faktisk erfarenhet, och kan således 

variera beroende på person. 

 
 

 
Figur 3: Sambandet mellan kundtillfredsställelse och relationens styrka 
Källa: Liljander & Strandvik, 1994 
 
Som illustreras i figur 3 ovan kan en kund uppleva låg kundtillfredsställelse samtidigt som relationen 

är stark. Detta beror då på att det finns bindningar som utgör ett hinder för kunden att lämna 

företaget. Exempelvis gäller detta om en kund är missnöjd med en hotellkedja, men övernattar där 

ofta i tjänsten på grund av logiavtal mellan den berörda hotellkedjan och företaget där kunden är 

anställd. Dessa bidningar kan vara farliga för företag då det ger en felaktig bild av hur nöjda kunderna 

är, och den dagen exempelvis logiavtalet går ut är det troligt att kunden väljer att gå över till en 

konkurrent. En annan aspekt att ta i beaktning är att olika kunder värdera relationer olika, vissa 

finner dem viktiga medan andra inte gör det. Kundtillfredsställelsen kan således vara hög, men 

relationsstyrkan låg då kunden inte är engagerad i relationen. (Storbacka, Strandvik, & Grönroos, 

1994) 
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2.6.3 Från relationens styrka till relationens längd 

I en pågående relation där en kund känner sig nöjd och engagerad kan denne förväntas köpa mer 

från företaget, vilket resulterar i ett större antal stamkunder. Kunden och företaget lär sig även att 

anpassa sig efter varandra i en pågående relation, kunden använder företagets erbjudande på ett 

personligt och effektivt sätt. Detta leder till färre misstag, och utifrån det, färre rättelser. En långvarig 

relation är således önskvärt från företagets sida både när det kommer till effektivitet och lönsamhet. 

(Grönroos, 2002) Relationens längd beror på en mängd faktorer, men de som vanligtvis analyseras är 

yttre faktorer i form av marknadsstruktur och geografiska begränsningar, samt inre faktorer som 

relationens styrka och hanteringen av kritiska episoder. (Storbacka, Strandvik, & Grönroos, 1994) 

Marknadsstrukturen påverkar relationen mellan kund och företag genom att det skiljer i mängden 

valmöjligheter beroende på om det råder exempelvis monopol eller fullständig konkurrens. Om 

kunden har många valmöjligheter, som vid fullständig konkurrens, är det svårare att behålla denne. 

En viktig aspekt att ta hänsyn till är dock att kunden inte alltid är medveten om alla sina alternativ, 

eller ser det som att alternativen är likvärdiga, och stannar i relationen oberoende av relationens 

styrka. De geografiska begränsningarna hänförs till en situation där kunden och företaget inte 

befinner sig på samma plats och kunden då tvingas gå över till en konkurrent. (Storbacka, Strandvik, 

& Grönroos, 1994) Ett exempel kan vara en kund som är trogen en viss hotellkedja, men som reser 

till en plats där hotellkedjan inte är verksam. Behovet av en övernattning kvarstår och kunden går 

över till en konkurrent.  

En kritisk episod kan definieras som en händelse av stor vikt i förhållandet mellan kund och företag. 

Det finns även så kallade rutinepisoder, som kan klassas som mindre viktiga. Relationens längd 

påverkas av hur dessa episoder hanteras från företagets sida. Bra hantering av kritiska episoder kan 

göra så att kunden ser förbi mindre bra hantering av rutinepisoder, medan dålig hantering av endast 

en kritisk episod kan avsluta relationen omgående. Vad som är en kritisk episod kontra en 

rutinepisod beror helt på kundens uppfattning, samt varje unik situation. (Storbacka, Strandvik, & 

Grönroos, 1994) 
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Sambandet mellan relationens styrka och relationens längd illustreras i figur 4 nedan. Fyra 

kombinationer av relationens styrka och relationens längd är identifierade. Svag och stark, samt kort 

och lång refererar till bedömningar gjorda med hänseende till faktisk erfarenhet, och kan således 

variera beroende på person. 

 
 

 
Figur 4: Sambandet mellan relationens styrka och relationens längd  
Källa: Liljander & Strandvik, 1994 
 
Som illustreras i figur 4 kan relationen mellan kund och företag kan vara stark, men samtidigt 

kortvarig, beroende på huruvida företaget har kompetens nog att hantera kritiska episoder på ett bra 

sätt eller inte. Vikten av klagomålshantering poängteras i detta sammanhang. Ur modellen framgår 

även att en långvarig relation inte nödvändigtvis behöver vara stark, utan kan vara svag om 

anledningen till att kunden stannar hos företaget beror på bindningar eller brist på alternativ. 

(Storbacka, Strandvik, & Grönroos, 1994) 

2.6.4 Från relationens längd till kundrelationens lönsamhet 

Relationens längd påverkar kundrelationens lönsamhet genom att bidra till en positiv effekt på 

vinsten. Detta sker genom minskade kostnader för att attrahera nya kunder då fokus ligger på att 

behålla befintliga kunder, samt att trogna kunder i en långsiktig relation gör det möjligt att ta ut 

högre priser. En fungerande relation effektiviserar episodernas utformning då kunderna känner till 

rutiner och får ut maximal nytta av företagets erbjudande. I förlängningen leder denna effektivisering 

till att företaget har möjlighet att ge service på ett kostnadsfördelaktigt sätt som får en positiv effekt 

på relationskostnaderna. Sammanfattningsvis säger sambandet att om alla gynnsamma effekter i 

modellen inträffar bör högre kundvärde leda till förbättrad lönsamhet i kundrelationen. Dock finns 

det faktorer som kan påverka länkarna i modellen på ett ofördelaktigt sätt. Ett exempel på detta kan 

vara att en konkurrent helt plötsligt ändrar prisstrategi och kunden således omvärderar 

förutsättningarna i relationen. (Grönroos, 2002) 
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Sambandet mellan relationens längd och kundrelationens lönsamhet illustreras i figur 5 nedan. Fyra 

kombinationer av relationens längd och kundrelationens lönsamhet är identifierade. Låg och hög, 

samt kort och lång refererar till bedömningar gjorda med hänseende till faktisk erfarenhet, och kan 

således variera beroende på person.  

 
 

 
Figur 5: Sambandet mellan relationens längd och kundrelationens lönsamhet 
Källa: Liljander & Strandvik, 1994 
 
Utifrån figur 5 ovan framgår det att företag inte bör satsa på långsiktiga relationer med alla kunder, 

utan istället fokusera på kunder som har valt att placera en stor andel av sina totala affärer hos dem. 

Samtidigt bör företag inte helt bortprioritera de som väljer att göra affärer med ett flertal företag då 

dessa kunder kan vara många till antalet och därmed tillsammans bidra till stor volym. (Storbacka, 

Strandvik, & Grönroos, 1994) 
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2.7 Den teoretiska referensramen ur studiens synvinkel 
Teorin som har presenterats i detta kapitel ser kundrelationen ur ett företagsperspektiv och nyttan 

av kundlojalitet klassas därför som ökade intäkter. Denna studie har intagit ett kundperspektiv och 

modellen för kundrelationens lönsamhet har därför anpassats enligt figur 6 nedan. 

 
Figur 6: Modell över kundrelationens lönsamhet modifierad för ett kundperspektiv  
Källa: Ursprungligen Storbacka, Strandvik, & Grönroos, 1994 
 
Den ursprungliga modellen över kundrelationens lönsamhet beskriver vägen från kundens 

kvalitetsupplevelse till kundrelationens lönsamhet i form av ökade intäkter för företaget (Storbacka, 

Strandvik, & Grönroos, 1994). Då denna studie ämnar undersöka kundlojalitetsprogrammens faktiska 

effekt på kundens lojalitet gentemot företaget genom en jämförelse av de önskade kontra upplevda 

effekterna av medlemskap i kundlojalitetsprogram är endast en viss del av modellen relevant. De 

orangefärgade boxarna i figur 6 representerar således kundrelationens lönsamhet ur studiens 

synvinkel; från kundvärde till kundlojalitet som en kombination av relationens styrka och relationens 

längd. De mörklila boxarna representerar påverkansfaktorer i processen mot kundlojalitet, och de 

ljuslila boxarna står utanför studien då de representerar företagsperspektivet. Anledningen till att 

modellen tidigare har presenterats i sin helhet är för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning 

om varför företag väljer att använda sig av kundlojalitetsprogram, och för att senare i studien kunna 

koppla kundlojalitetsprogrammets uppbyggnad till kundrelationens lönsamhet genom ökade intäkter 

för företaget.  
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3 Metod 
Detta kapitel behandlar studiens val av metod. Diskussion förs gällande val av metodsynsätt, 

undersökningsansats och forskningsmetod, samt forskningsstrategi. Vidare presenteras studiens 

tillvägagångssätt och en utvärdering av dess trovärdighet genomförs. 

3.1 Metodsynsätt 
Metodsynsättet bestämmer infallsvinkel för studien genom att utgå ifrån dess syfte. Valet står mellan 

två skilda förhållningssätt till den samhällsvetenskapliga forskningen, positivism och fenomenologi. 

Positivismen har hämtat inspiration från naturvetenskapen i arbetet att utforska den sociala världen 

och utgår således ifrån att det, precis som i naturen, finns mönster och regelmässigheter med 

kausalförklaringar. Enligt positivismen bedrivs samhällsforskning i syfta att upptäcka dessa mönster 

och regelmässigheter, och de vetenskapliga metoderna är desamma som inom naturvetenskapen.  

Fenomenologin intresserar sig främst för mänskliga erfarenheter, och hur det sociala livet är 

konstruerat av dem som deltar i det. Forskningen har i allmänhet att göra med människors 

uppfattningar eller åsikter, attityder och övertygelser, samt känslor och emotioner. Fenomenologi är 

ett tillvägagångssätt som förespråkar subjektivitet framför objektivitet, beskrivning snarare än analys 

och tolkning istället för mätning. Syftet med den samhällsvetenskapliga forskningen är enligt denna 

infallsvinkel att skildra människors relevanta erfarenheter på ett verklighetstroget sätt, och komma 

till insikt med varför människor betraktar saker och ting som de gör. (Denscombe, 2009) 

Vidare finns det enligt Arbnor och Bjerke (1994) tre olika metodsynsätt inom ämnet företagsekonomi 

som har vuxit fram ur de två övergripande infallsvinklarna; aktörsynsättet, systemsynsättet samt det 

analytiska synsättet. Aktörsynsättet är det yngsta av de tre, och tog sin form i slutet av 1960-talet. 

Enligt aktörsynsättet är världen en social konstruktion, och helheten förstås utifrån delarnas 

egenskaper. Det finns inget förklaringsintresse inom aktörsynsättet, utan förståelse för sociala 

helheter kommer före kausalförklaringar. Kunskap som genereras via aktörsynsättet är 

individberoende och följer fenomenologiska principer. (Arbnor & Bjerke, 1994) 

Denna studie syftar till att öka förståelsen för kundlojalitetsprogrammens faktiska effekt på kundens 

lojalitet gentemot företaget genom en jämförelse av de önskade kontra upplevda effekterna av 

medlemskap i kundlojalitetsprogram, och kommer således inta en fenomenologisk infallsvinkel med 

utformning enligt aktörsynsättet. Enligt den fenomenologiska infallsvinkeln står den mänskliga 

erfarenheten i centrum för forskningen (Denscombe, 2009), vilket stämmer väl överens med denna 

studies grundtanke; att få ökad förståelse för fenomenet kundlojalitet genom att se till individers 

erfarenheter av sitt medlemskap i kundlojalitetsprogram.    

3.2 Undersökningsansats och forskningsmetod 
Inom den vetenskapliga forskningen finns det två olika syner på förhållandet mellan teori och empiri, 

dessa benämns induktiv och deduktiv undersökningsansats. Enligt den induktiva 

undersökningsansatsen skapas teori genom att insamlad data analyseras och resultatet sedan formar 

teorin. Den deduktiva undersökningsansatsen ser relationen mellan teori och empiri som sådan att 

man utvecklar hypoteser utifrån befintlig teori och sedan samlar in data för att testa huruvida 

förhållandet stämmer. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007) 
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Denna studie har antagit en deduktiv undersökningsansats där teori inom området kundlojalitet och 

kundlojalitetsprogram har format en referensram. Teorin ligger i sin tur bakom företagens syn i 

frågan om kundlojalitetsprogrammens effekt på kundlojalitet, och vidare kundlojalitetsprogrammens 

utformning. Studien ämnar göra en jämförelse mellan hur teorin, och därmed företagen, anser att 

kundlojalitet skapas och hur kunderna, eller medlemmarna i dessa kundlojalitetsprogram, faktiskt 

upplever kundlojalitet. Kundlojalitetsprogrammens framfart inom handel och service kopplat till de 

enorma resurserna som ligger bakom dessa satsningar skapar en efterfrågan på forskning inom 

området.  

Vidare är studiens forskningsmetod av kvalitativ natur då den syftar till att öka förståelsen för 

fenomenet kundlojalitet. Kvalitativ forskning är mer beskrivande och passar bra i studier som vill 

förmedla komplexa situationer. Detta på grund av att den har en förmåga att skapa en djupare 

förståelse för fenomen och händelser. I motsats står den kvantitativa forskningsmetoden som 

vanligtvis förknippas med analys, då den främst ser till statistiska, kvantifierbara resultat som är 

lämpade för jämförelser. (Denscombe, 2009) 

3.3 Forskningsstrategi 
Enligt Denscombe (2009) finns det olika typer av forskningsstrategier som används inom forskningen; 

survey, fallstudie, experiment och aktionsforskning. Vilken forskningsstrategi som passar bäst är 

unikt för varje studie och dess syfte. En fallstudie fokuserar på en, eller några få, 

undersökningsenheter för att kunna tillhandahålla en djupgående redogörelse för händelser, 

förhållanden, erfarenheter eller processer som förekommer i dessa särskilda fall. Inom 

samhällsvetenskaplig forskning, och speciellt vid småskaliga undersökningar, är det mycket vanligt att 

använda sig av denna forskningsstrategi. Fallstudier erbjuder ett brett tillvägagångssätt, en rad olika 

källor är tillåtna och den uppmuntrar till triangulering. När forskaren fokuserar på en, eller några få 

undersökningsenheter, ökar möjligheterna till att fånga upp värdefulla och unika insikter. Fallstudier 

gör att forskaren får tid att studera saker i detalj, vilket inte är möjligt vid exempelvis 

surveyundersökningar där respondenterna är många. (Denscombe, 2009)  

Denna studie har valt att använda sig av fallstudier som forskningsstrategi då det passar utmärkt för 

syftet att öka förståelsen för kundlojalitetsprogrammens faktiska effekt på kundens lojalitet 

gentemot företaget genom en jämförelse av de önskade kontra upplevda effekterna av medlemskap 

i kundlojalitetsprogram. Fallstudier passar bäst när forskaren önskar undersöka en fråga på djupet 

(Denscombe, 2009), precis som i detta fall där kundlojalitet kommer att granskas genom att se till hur 

medlemmar ur kundlojalitetsprogram upplever sin lojalitet gentemot företag.  

Huruvida studien bör bestå av ett eller några få undersökningsenheter beror helt på syftet och om 

forskaren anser att ett enskilt fall är väldigt unikt, och därför känns intressant att undersöka på 

djupet (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007). I denna fallstudie har åtta personer med liknade relation 

till företaget intervjuats för att kunna stärka kvaliteten i den insamlade informationen. I vissa delar av 

studien, se exempelvis 4.1 Elite Hotels of Sweden, kan det framstå som att studien består av nio 

undersökningsenheter istället för åtta. Denna studie har dock ett kundperspektiv och informationen 

om Elite Hotels och deras kundlojalitetsprogram kan betraktas som en förförståelse som möjliggör 

studiens genomförande. 
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3.4 Litteraturstudie 
En litteraturstudie har genomförts får att samla in relevant information och användbara teorier som 

kan användas för att förstå fenomenet kundlojalitet och kundlojalitetsprogram. I första hand har 

litteraturstudien fokuserats på vetenskapliga artiklar, men i viss mån har även tryckt litteratur 

använts.  De vetenskapliga artiklarna har främst hittats genom databasen Emerald, men Google 

Scholar har också varit användbar. Den tryckta litteraturen har hittats via Luleå tekniska universitets 

bibliotek och dess sökmotor Lucia.  

Vid sökningar i tidigare nämnda databaser och sökmotorer har följande sökord använts i olika 

kombinationer: customer loyalty, customer satisfaction, customer value, the value concept, 

customer relations, relationship marketing, customer focus, CRM, profit, communication, marketing 

strategy, marketing mix samt services marketing. 

3.5 Datainsamlingsmetod 
Enligt Denscombe (2009) finns det fyra olika datainsamlingsmetoder som en forskare kan välja 

mellan i syfte att samla in empiriskt material; frågeformulär, intervju, observation eller skriftliga 

källor. Den valda metoden ska sedan hjälpa forskaren i sitt arbete med att förmedla en tydlig bild av 

det undersökta området, samt bygga en grund av fakta och belägg som bekräftar teorin. Metoderna 

kan vara av primär eller sekundär natur. Primärdata är information som forskaren samlar in specifikt 

för studien medan sekundärdata är sådan information som redan finns tillgänglig. När forskaren ska 

samla in primärdata görs alltid ett urval för att säkerställa att informationen som samlas in är lämplig 

med avseende på studiens syfte. (Denscombe, 2009) Denna studie har använt sig av både primär- 

och sekundärdata.  

3.5.1 Urval 

Då denna fallstudie har antagit ett aktörsynsätt används ett selektivt urval och således har 

intervjusubjekten plockats ut på grund av att de antas kunna ge en rättvis, verklighetsförankrad och 

intressant bild av det undersökta fenomenet. Undersökningarna har gjort på Elite Stadshotellet i 

Luleå, som tillhör den rikstäckande hotellkedjan Elite Hotels of Sweden. Studien omfattar Elite Hotels 

som kedja, inte Elite Stadshotellet Luleå som enskilt hotell. Elite Hotels har ett väl utvecklat 

kundlojalitetsprogram, utformat enligt konstens alla regler. Åtta intervjuer har genomförts med 

medlemmar ur Elite Hotels kundlojalitetsprogram på Elite Stadshotellet Luleå. Anledningen till att 

just denna kedja har valts som fallstudieobjekt är att författaren till denna studie har arbetat som 

receptionist på Elite Stadshotellet Luleå under flera år vid sidan av sina studier. På grund av den 

kontakten har tillgängligheten till information varit stor, men valet påverkades även av utformningen 

av deras kundlojalitetsprogram. 

3.5.2 Primärdata 

När forskaren behöver få insikt i saker så som människors åsikter, erfarenheter, känslor och 

uppfattningar passar det bra att använda intervjuer som datainsamlingsmetod (Denscombe, 2009). 

Detta stämmer väl överens med syftet bakom denna studie, och således har primärdata samlats in 

via intervjuer. 

Enligt Denscombe (2009) bygger intervjuer på färdigheten att föra en konversation. Skillnaden är att 

det krävs en hel del förberedelser, samt att forskaren förväntas besitta kunskaper och antaganden 

om situationen, vilket inte annars kopplas till en vanlig konversation. Vid en forskningsintervju 

förutsätts det ur ett etikperspektiv att det finns ett samtycke från intervjusubjektet till att delta. 
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Intervjusubjektet ska även vara medveten om att dennes ord blir protokollförda och dokumenterade, 

samt att det är forskaren som bestämmer dagordningen för diskussionen.  

Denna studie har antagit en deduktiv undersökningsansats och därför har intervjufrågorna 

konstruerats utifrån befintlig teori inom området (se Bilaga 1 – Intervjuguide: Kund). Det finns olika 

typer av upplägg när det kommer till att utforma intervjuer. I denna studie har intervjuerna varit av 

semistrukturerad natur. Detta betyder att intervjuaren har en färdig lista med ämnen eller frågor 

som ska behandlas, men att denne är inställd på att vara flexibel gällande ordningsföljd för att 

uppmuntra intervjusubjektet att utveckla sina tankar och vara utförlig i sina svar. (Denscombe, 2009) 

Alla gäster som bor på Elite Hotels är inte medlemmar i deras kundlojalitetsprogram. Vid utförandet 

av intervjuerna har studiens författare stått med privata kläder bakom receptionsdisken och 

samtidigt skött incheckningar. Detta för att på ett avslappnat sätt kunna ta kontakt med gäster ur 

kundlojalitetsprogrammet. De privata kläderna signalerar att hon har en annan roll än den som 

anställd på Elite Hotels vilket gör att intervjusubjekten ser att det inte är företaget som utför studien.  

Vid tillfället tillfrågades de gäster som är medlem i Elite Hotels kundlojalitetsprogram att ställa upp 

på en intervju för denna studie. Nio intervjuer har totalt genomförts varav åtta har inkluderats i 

studien. Den första intervjun ser författaren som ett test för att säkerställa att intervjusubjektet 

förstod frågorna på ett korrekt sätt, och för att kunna uppskatta tidsåtgången till de kommande 

intervjuerna. Cirka 30 potentiella intervjusubjekt blev tillfrågade och således avböjde 29 potentiella 

intervjusubjekt.  

Intervjuerna genomfördes på Elite Stadshotellet Luleå under två kvällar, tisdagen den 14:e juni 

respektive onsdagen den 15:e juni 2011. Varje intervju var 15-30 minuter lång. Intervjuguiden (se 

Bilaga 1 – Intervjuguide: Kund) har fungerat som ett diskussionsunderlag för att säkerställa att alla 

områden inom studien behandlades under intervjutillfället. Intervjusubjekten fick inte ta del av 

frågorna innan intervjutillfället, men upplägget presenterades tydligt just innan intervjun startade. 

Genom denna intervjuteknik med öppna frågor underlättas diskussionen och intervjusubjektet får 

således möjlighet att tala fritt utifrån sin erfarenhet. Intervjuerna spelades inte in då det kan göra att 

intervjusubjektet känner sig osäker att prata om känsliga ämnen. Överlag kan inte val av hotellkedja 

ses som ett känsligt ämne, men författaren har tagit hänsyn till att flera av intervjusubjekten har 

logiavtal kopplade till ett företag som de representerar vilket kan ha betydelse. För att uppmuntra till 

ett avslappnat samtal där intervjusubjekten får möjlighet att uttrycka sig fritt och vågar framföra sin 

åsikt benämns de inte med sitt riktiga namn i denna studie. Dock har varje intervjusubjekt ett fiktivt 

namn för att texten ska flyta smidigare och läsaren ska kunna hänga med i resonemanget. 

3.5.3 Sekundärdata 

Sekundärdata som har använts i denna studie består av information gällande Elite Hotels och 

utformningen av deras kundlojalitetsprogram.   

3.6 Metodproblem 
Trovärdighet är avgörande för all typ av forskning, oberoende om den är av kvantitativ eller kvalitativ 

natur. Som forskare ska man inte förutsätta att människor är godtrogna och accepterar alla resultat 

som sanningar. För att handskas med denna problematik är det av stor vikt att studien presenterar, 

och grundar sig, på metoder och tillvägagångssätt som är erkända som utgångspunkt för god 

forskning. (Denscombe, 2009)  
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För att bedöma forskningskvaliteten är det vanligt att följande ämnen behandlas: 

 Validitet  
Detta begrepp syftar till huruvida den information som har samlats in undersöker det den är 

ämnad för, studiens syfte. Den ingriper även noggrannheten och precisionen i informationen. 

Vid kvalitativ forskning är det viktigt att forskaren säkerställer att informationen stämmer 

överens med intervjusubjektets uppfattning. (Denscombe, 2009) 

 Reliabilitet 
Detta begrepp syftar till att utvärdera tillförlitligheten i studien och svara för om 

forskningsinstrumentet skulle ge samma resultat vid ett annat tillfälle. Vid kvalitativ forskning 

är det viktigt att beskriva forskningsprocessen så utförligt som möjligt då den inte går att 

upprepa som vid kvantitativ forskning. (Denscombe, 2009) 

 Objektivitet 
Detta begrepp syftar till huruvida det finns snedvridningar i forskningen, om forskaren är 

opartisk och neutral i sitt förhållningssätt till datainsamlingen samt resultatet. (Denscombe, 

2009) 

Denna studie har tagit hänsyn till validitet genom att få intervjusubjekten att känna tillit och 

förtroende i intervjusituationen, och på så sätt ökat möjligheten till ärliga och utvecklade svar. 

Intervjuerna genomfördes i samförstånd, och avskildhet så att intervjusubjekten skulle känna sig 

bekväma. Samtliga intervjusubjekt informerades om studiens upplägg och att de inte skulle komma 

att nämnas vid fullt namn i den slutliga rapporten. Studiens författare har under en längre period 

jobbat i receptionen på Elite Stadshotellet Luleå vilket kan ses som ett hinder när det kommer till 

intervjusubjektens vilja att lämna ärliga svar om deras upplevelser. Dock är samtliga intervjusubjekt 

affärsresenärer som uteslutande bor på hotellet under veckodagar och studiens författare har endast 

arbetet helger under de senaste fyra åren. Även om vissa av intervjusubjekten kände igen henne har 

de inte en så pass stark koppling att det skulle inverka på resultatet. Då denna studie har intagit ett 

aktörsynsätt kommer resultatet med största sannolikhet inte att kunna upprepas exakt. Empirin är 

strikt kopplad till individers uppfattningar och åsikter kopplade till den situation de befinner sig i just 

nu. Vidare kan poängteras att studien har utformats som en fallstudie, men valt att använda sig av 

ett utökat antal undersökningsenheter för att stärka tillförlitligheten i studien.  
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4 Empiri  
Detta kapitel inleds med en presentation av Elite Hotels of Sweden och deras kundlojalitetsprogram. 

Vidare presenteras den information som kom fram under intervjuerna med medlemmar i det tidigare 

nämnda kundlojalitetsprogrammet. Varje intervju presenteras enskilt.  

4.1 Elite Hotels of Sweden 
Elite Hotels of Sweden är en svensk hotellkedja som bedriver verksamhet i centralt belägna svenska 

städer från Luleå i norr till Malmö i söder. Deras affärsidé går ut på att erbjuda en modern och 

effektiv serviceverksamhet i anrika hotell och restauranger av hög klass. Målgruppen är främst 

affärsresenärer som reser under veckorna, men som komplement erbjuds förmånliga priser på 

boende under helger med fokus på privatpersoner. Elite Hotels satsar på att förmedla en 

totalupplevelse som skapas genom kompetent och engagerad personal, vacker miljö, hög standard 

på rum och trevliga restauranger. Verksamheten har sedan 1991 drivits under namnet Elite Hotels of 

Sweden med ägaren, tillika VD, Bicky Chakraborty i spetsen. (www.elite.se) 

4.1.1 Kundlojalitetsprogrammets uppbyggnad 

Elite Hotels of Sweden har ett kundlojalitetsprogram, som i deras fall benämns gästprogram, där 

medlemmarna tjänar en poäng per spenderad krona. I detta inkluderas även mat och dryck i 

hotellets restaurang. Poängen kan sedan användas för att ta ut frinätter och restaurangcheckar eller 

hos Elite Hotels samarbetspartners. Det finns tre medlemsnivåer som beräknas på antalet nätter per 

kalenderår som medlemmen bor. (www.elite.se) Nedan följer en sammanställning av förmånerna på 

de olika nivåerna. 

 Vit nivå, 0-4 nätter/kalenderår (gäller inom hela Elite Hotels) 
Restaurangcheck 25 kronor/natt samt en fri kvällstidning/natt. 

 Silvernivå, 5-14 nätter/kalenderår (gäller inom hela Elite Hotels) 
Restaurangcheck 50 kronor/natt, en fri kvällstidning/natt, 50 % rabatt på betal-TV, 

mineralvatten på rummet på ankomstdagen, bo två personer i dubbelrum betala för en 

person under helger (i mån av plats). 

 Svart nivå, 15 nätter eller fler/kalenderår (gäller inom hela Elite Hotels) 
Restaurangcheck 100 kronor/natt, en fri kvällstidning/natt, fri betal-TV, 50 % rabatt på 

telefonsamtal, mineralvatten på rummet, fri uppgradering (i mån av plats), bo två personer i 

dubbelrum betala för en person alla dagar (i mån av plats), garanterat rum fram till klockan 

12:00 två dagar före ankomst (gäller ej vid mässor eller dyl.), förlängd utcheckning till klockan 

15:00 samt förtur på väntelista. 

4.2 Intervju med Lars 
Lars reser i tjänsten och har bott på Elite Hotels under många år. Medlem i Elite Hotels 

kundlojalitetsprogram har han varit så länge han kan minnas, han har varje år kommit upp till den 

högsta nivån och har således ett svart medlemskort. Företaget som Lars jobbar för har ett logiavtal 

med Elite Hotels vilket gör att han i viss mån måste lägga sina nätter hos kedjan. Dock poängterar 

Lars att ett avtal inte hade kommit till stånd om inte han och hans kollegor hade varit nöjda med 

kedjan. Anledningen till att han valde Elite Hotels från början var den allmänna standarden på 

hotellen i kedjan samt att de har ett centralt läge.  
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Kundlojalitetsprogram 
Lars anser att det är viktigt med långsiktiga relationer mellan kund och företag då det bidrar till 

trygghet och säkerhet. Som kund känner han att det underlättar för honom om företaget är 

trovärdigt, vilket han anser ökar vid en faktisk relation. När det finns ett förtroende mellan parterna 

anser han att han får ut mer av erbjudandet då han inte behöver fundera över huruvida saker och 

ting ska fungera. På så sätt kan han sätta sin energi på det han själv ska göra, vilket i detta fall är 

jobba. Överlag är Lars positiv till kundlojalitetsprogram då han ser det som ett sätt att stärka 

relationen mellan kund och företag samt kunna säkerställa att han som trogen kund får ut någonting 

extra utan att det ska variera från fall till fall.  

Kundvärde 
Kundvärde för Lars är att få ut mer än vad han sätter in i relation mellan honom och företaget. Detta 

förutsätter att vissa grundläggande krav först uppfylls för att det lilla extra sedan ska skapa ett värde. 

Grundläggande krav anser Lars vara att man får vad man betalar för, vilket i detta fall är ett korrekt 

bemötande från personalens sida, ett välstädat rum och en god natts sömn. Det lilla extra består 

sedan i faciliteter runt om så som trevliga restauranger, att incheckning och utcheckning flyter 

smidigt, han får ett igenkännande från personalen och hans önskemål uppmärksammas utan att de 

behöver poängteras från hans sida. Medlemskapet i Elite Hotels kundlojalitetsprogram har definitivt 

gjort att Lars känner ett ökat kundvärde jämfört om han inte hade varit medlem. Han säger att det 

gör upplevelsen smidigare. Vid bokning behöver han bara uppge sitt medlemsnummer och hotellet 

har då alla hans uppgifter, uppstår problem litar han på att personalen löser dem då de känner 

honom och om det är en ny anställd i receptionen underlättar det att denne har mycket information 

om honom i systemet för att kunna se hur han vanligtvis vill ha saker och ting.  

Kundtillfredsställelse 
Lars anser att kundtillfredsställelse är någonting som byggs upp över tid. Han ser det som att han kan 

ha en enskild positiv upplevelse som genererar ett visst värde, men att han först efter ett flertal 

episoder kan känna riktig kundtillfredsställelse. För att från företagets sida kunna skapa 

kundtillfredsställelse ser Lars det som att kontinuitet är ett ledord. Han anser att ett förtroende växer 

fram efter ett antal positiva upplevelser med företaget, då kan han lita på att de även i framtiden ska 

leverera och han känner sig tillfredsställd. Medlemskapet i Elite Hotels kundlojalitetsprogram har 

bidragit till ökad kundtillfredsställelse för Lars genom att kvaliteten i kundmötet säkras över tid 

genom att information alltid finns lagrad för personalen. Han ser även att de poäng som han tjänar 

på att alltid bo på Elite Hotels ger honom en extra bonus som han värderar högt och ökar 

kundtillfredsställelsen.  

Kundlojalitet 
Kundlojalitet är viktigt för Lars som föredra relationer framför enskilda transaktioner. Relationer för 

Lars betyder inte att han ska lära känna personalen på djupet utan mer att hans behov 

uppmärksammas. Hans behov är någonting som dessutom skiljer sig mellan när han är i tjänst och 

när han reser privat. Privat kräver han mer, vilket han ser som naturligt då han betalar själv. Överlag 

ser han mer till helheten och är han nöjd återkommer han gärna. Medlemskapet i Elite Hotels 

kundlojalitetsprogram har gjort honom mer lojal då det fungerar som ett stöd till personalen att 

kunna ge honom det lilla extra och göra hans upplevelse så smidig som möjligt. Företaget som Lars 

jobbar för har dessutom avtal med en annan hotellkedja, men den servicen han upplever genom sitt 

medlemskap gör att han alltid i första hand väljer Elite Hotels. Dock ser han inte att 

kundlojalitetsprogrammet på egen hand skapar kundlojalitet. Utan ett trevligt bemötande från 
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receptionspersonalen och ett väl utfört arbete från städpersonalen hade troligtvis inte hans poäng 

eller restaurangcheckar spelat så stor roll för honom. Det kan mer vara så att 

kundlojalitetsprogrammet blir en utslagsfaktor vid val mellan annars lika hotellkedjor, tror Lars. 

4.3 Intervju med Magnus 
Magnus reser i tjänsten och har varit medlem i Elite Hotels kundlojalitetsprogram så länge han kan 

minnas. Han reser mycket och har kommit upp i den högsta nivån, svart kort. Företaget som Magnus 

jobbar för har inget avtal med Elite Hotels direkt, utan Magnus är ansluten till Hotel Express som i 

princip fungerar som ett logiavtal. Vem som helst kan gå med i Hotel Express och för en viss summa 

varje år får medlemmar i Hotel Express bo till reducerade priser på de hotell som har avtal med Hotel 

Express. För Magnus var det en kombination av pris och standard som gjorde att han valde att börja 

bo på Elite Hotels. Han väger även in faktorer som att hotellen inom Elite Hotels i de flesta fallen har 

ett mycket centralt läge vilket gör att utbudet av restauranger och andra faciliteter är bra. 

Kundlojalitetsprogram 
Magnus är för långsiktiga relationer och anser att det medför ett mervärde som är svårt att uppnå 

genom andra förmåner som ofta är kopplade till någon form av bonuscheckar, även om han inte har 

någonting emot det. För Magnus, som anser sig som en mycket social person, känns det roligt att 

personalen känner igen honom och att de kan småprata lite. Eftersom han reser mycket får det 

honom att känna sig mer som hemma, det är det som är viktigt i relationen för honom. Rent 

generellt är Magnus mycket positiv till kundlojalitetsprogram och han är medlem i de flesta av 

konkurrenternas kundlojalitetsprogram utifall Elite Hotels inte finns i den stad han besöker. Dock är 

Elite Hotels förstahandsval, dels för att han trivs och dels för att han ska kunna samla poäng som han 

sedan kan ta ut frinätter för privat. 

Kundvärde 
Magnus anser att kundvärde handlar om att få ut det där lilla extra som kund. Om han investerar 

engagemang och pengar i en relation vill han få någonting tillbaka också. En positiv relation bidrar 

mycket till att han känner sig nöjd, men han sticker inte under stolen med att han är ute efter ett bra 

pris. Sen tillägger han att ett bra pris självklart är relativt, om upplevelsen av erbjudandet är nog stark 

kan det faktiskt vara värt att betala lite mer. Det är där samspelet träder in fortsätter han, både kund 

och företag tjänar på att se till varandras behov. Ett företag som ser hans behov sparar hans tid vilket 

gör att han värderar dem högre, och är villig att betala ett högre pris. Medlemskapet i Elite Hotels 

kundlojalitetsprogram har bidragit till att han upplever en positiv relation mellan honom och 

företaget. Mycket av det tror han beror på att information om honom är lättillgänglig, och att han 

som kund då känner sig uppmärksammad. Liten extra bonus för Magnus är möjligheten till 

uppgradering till en högre rumskategori, värdechecken som han kan utnyttja i hotellets restaurang 

samt fri kvällstidning. 

Kundtillfredsställelse 
Kundtillfredsställelse ser Magnus ur ett längre perspektiv, någonting som kommer från att man har 

utnyttjat ett erbjudande över en tid. Han talar om ett förtroende som växer och att detta förtroende 

gör att han litar på att hans behov kommer att uppfyllas. En förutsättning för att detta förtroende ska 

kunna växa är att han ur varje kundmöte känner sig nöjd. Det här betyder dock inte att allt alltid 

måste vara perfekt, utan han poängterar personalens förmåga att hantera problem som dyker upp. 

Ofta kan Magnus känna sig mer nöjd efter ett kundmöte som började dåligt, men som personalen 

vände till någonting positivt, än vid ett kundmöte som bara flöt på utan problem. Han jämför detta 
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med en privat relation där konflikter gör att man lär känna varandra på ett annat plan, för att sedan 

gå vidare starkare. Han tror att medlemskapet i Elite Hotels kundlojalitetsprogram har gjort att han 

känner ökad kundtillfredsställelse, och en stor del tror han kan vara att personalen känner större 

engagemang och är mer villig att lösa problem för någon som de tydligt ser är en stamkund.  

Kundlojalitet 
Magnus ser positivt på kundlojalitet och anser att det någonting som företag i dagens samhälle bör 

eftersträva för att kunna vara konkurrenskraftiga. Kundlojalitet är för Magnus att känna förtroende 

för varandra i relationen mellan kund och företag. Förtroende anser han hänger ihop med att löften 

uppfylls och att relationen är givande. Vidare anser han att det krävs ett ömsesidigt engagemang för 

att han ska kunna känna sig lojal mot ett företag. Om inte företaget anstränger sig för att visa sig lojal 

och göra sitt yttersta för att se till hans behov lämnar han relationen utan problem. Medlemskapet i 

Elite Hotels kundlojalitetsprogram ser han som en bidragande orsak till att han håller sig lojal mot 

hotellkedjan. Kundlojalitetsprogrammet anser han vara fördelaktigt och det får honom att känna att 

han får någonting tillbaka. En motivation till att alltid bo inom samma hotellkedja ser han vara att det 

är bättre att samla alla poäng hos samma företag för att kunna utnyttja frinätter privat under helger 

och semester. Magnus säger avslutningsvis att det trots alla poäng och andra förmåner inte hade 

varit trevligt att bo på något hotell om personalen var otrevlig då de bidrar till en atmosfär som är 

svår att skapa med andra medel än de mänskliga. 

4.4 Intervju med Kajsa 
Kajsa reser mycket i tjänsten och har varit medlem i Elite Hotels kundlojalitetsprogram sedan början 

av 2011. Trots det har hon redan hunnit komma upp till mellannivån i kundlojalitetsprogrammet och 

har således ett silverkort. Företaget som Kajsa jobbar för har ett logiavtal med Elite Hotels, men även 

med en annan hotellkedja, som dessutom enligt direktiv bör vara deras förstahandsval. Dock anser 

Kajsa att Elite Hotels erbjuder förmåner som väger så starkt att hon trots andra direktiv väljer att bo 

där. Kajsa är mycket intresserad av träning och känner hon att det är viktigt att hotellet hon bor på 

har ett bra gym. Elite Hotels i Luleå samarbetar med ett av stadens bäst ansedda gym, vilket är 

anledningen till att hon valde hotellkedjan i ett första skede. 

Kundlojalitetsprogram 
För Kajsa är den långsiktiga relationen mellan kund och företag oerhört viktigt, men inte i alla 

situationer. När det kommer till Kajsa så väljer hon gärna vilka företag hon ska engagera sig mer i, 

och det beror i största mån på hur betydelsefullt deras erbjudande är för henne. Hon anser att det 

viktigaste i relationen mellan kund och företag är att det finns ett företroende, vilket i förlängningen 

bidrar till att affärer sker smidigt. En relation bidrar även till ökad service, någonting som kommer per 

automatik när behoven är väl definierade och parterna är engagerade i att få relationen att fungera 

tillägger hon. Rent generellt är Kajsa positiv till kundlojalitetsprogram, men hon anser att det har gått 

inflation i konceptet över de senaste åren. Själv är hon endast medlem i ett fåtal 

kundlojalitetsprogram där hon handlar ofta och ser resultat utöver mindre rabatter, vilket bara känns 

onödigt för henne. För att hon ska gå med krävs det att hon ser ett värde i medlemskapet, som 

exempelvis intjänade poäng som hon sen kan lösa in mot hotellnätter och flygresor privat.   

Kundvärde 
Kajsa anser att kundvärde är att bli sedd, det där lilla extra som personalen bidrar med. Vilket enligt 

henne är att uppmärksamma hennes behov utan att hon själv ska behöva lyfta fram dem. När 

någonting sådant händer växer företaget oerhört i hennes ögon och det bevisar att de är engagerade 
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och bryr sig om sina kunder. Detta är ingenting hon förväntar sig vid enstaka köptillfällen hos ett för 

henne anonymt företag, utan det är någonting som det finns utrymme till i en positiv relation. 

Medlemskapet i Elite Hotels kundlojalitetsprogram har medfört ett ökat kundvärde för Kajsa då hon 

känner sig uppskattad som kund via små gester som i hennes ögon betyder mycket. Det kan 

exempelvis vara att personalen, med hjälp av informationen från kundlojalitetsprogrammet, ger 

henne en viss typ av rum som hon har uttryckt sig positiv över. Sedan ser hon även ett värde i att 

samla alla sina nätter på Elite Hotels, dels för att hon trivs, och dels för att det blir fördelaktigt i det 

långa loppet när det kommer till frinätter. 

Kundtillfredsställelse 
Gällande kundtillfredsställelse så kopplar Kajsa det till kundvärde över en längre tid. Om ett företag 

har visat att de kan leverera kundvärde under flera tillfällen kan hon se sig som tillfredsställd, vilket 

för henne hänger ihop med att hon då känner förtroende för företaget att även fortsättningsvis göra 

henne nöjd. Det här förtroendet är oerhört viktigt för Kajsa, det tar bort orosmoment och gör att 

hennes tillvaro flyter på smidigt. Precis så ska det vara enligt henne, genom förtroendet kan hon lita 

på att företaget gör sitt jobb, och hon kan i sin tur fokusera på sitt eget arbete och sin egen tid. 

Medlemskapet i Elite Hotels kundlojalitetsprogram har ökat Kajsas kundtillfredsställelse, men även 

höjt hennes förväntningar på hotellkedjan. Som medlem i kundlojalitetsprogrammet förväntar hon 

sig att bli lite bättre bemött och få utökad service, vilket hittills har fungerat bra. Hon tillägger att 

detta är en förutsättning för att hon ska stanna i ett kundlojalitetsprogram, att hon känner att hon 

får någonting för det. Med många resor varje år känns det bra för Kajsa att veta att på Elite Hotels 

blir hennes behov bemötta med respekt. 

Kundlojalitet 
Kajsa anser att kundlojalitet handlar om ett djupare engagemang mellan kund och företag där båda 

parter känner att de får ut mer affären än i fall att relationen inte hade funnits. Tillsammans skapas 

ett mervärde som knyter samman och bildar kvalitet i relationen. Detta kräver en öppen 

kommunikation och en vilja från både kund och företag att utvecklas tillsammans. För att Kajsa ska 

vara lojal mot ett företag kräver hon att bli bemött på ett korrekt sätt, att det finns transparens inom 

organisationen, att stämningen känns hjärtlig och att kompetensen är på topp. Värde för pengarna är 

viktigt enligt henne. Huruvida medlemskapet i Elite Hotels kundlojalitetsprogram har gjort Kajsa mer 

lojal är hon osäker på. För henne är det en kombination av förmånerna i kundlojalitetsprogrammet, 

men i grunden anser hon att faciliteterna och personalens bemötande är viktigare. 

4.5 Intervju med Anders 
Anders reser mycket i tjänsten runt om i Sverige, och kommer sällan till samma stad flera gånger per 

år. Han har varit medlem i Elite Hotels kundlojalitetsprogram sedan cirka fem år tillbaka, har nått upp 

till mellannivån i kundlojalitetsprogrammet och vilket betyder att han har ett silverkort. Företaget 

som Anders jobbar för har ett logiavtal med Elite Hotels, vilket också är anledningen till att han valde 

hotellkedjan från första början. 

Kundlojalitetsprogram 
Anders tycker att det känns onödigt att ha relationer med företag i för stor utsträckning, och han ser 

mer till vikten av att få ett bra pris. Han tycker helt enkelt att det tar för mycket tid att engagera sig i 

relationer och anser att det räcker med att företaget levererar enligt avtal. Ett undantag finns dock 

för Anders, och det är mindre lokala butiker så som ICA i byn där han bor. I ett sådant fall tycker han 

att det kan vara trevligt att lära känna personalen och skapa en relation då han är där så pass ofta. 
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Det som är viktigt för Anders när det kommer till relationer mellan kund och företag är då mer att 

skapa en trivselfaktor i sin närmiljö. Kundlojalitetsprogram har han dock ingenting negativt att säga 

om, och han är medlem i ett par stycket. Fördelen med kundlojalitetsprogram är för Anders att få 

diverse rabatter, som exempelvis en värdecheck som går att använda i restaurangen när han bor på 

hotell, gratis kvällstidning och att samla på sig maximalt med poäng som han sedan kan utnyttja på 

semestern med familjen. 

Kundvärde 
Kundvärde betyder mycket för Anders, även om han inte väger in relationsaspekten i någon större 

utsträckning. För honom är värde att få det man betalar för, samt att alla processer ska flyta på 

smidigt. Personalen bör helst vara väldigt jordnära, han uttrycker det som att ”snorkig personal gör 

att man inte känner sig välkommen”. Klagomål ska bemötas professionellt, det anser han skapar 

förtroende och får honom att återkomma. Vidare tillägger Anders att faciliteter utöver standard alltid 

uppskattas, som exempelvis en fin bastu som han kan nyttja efter en löprunda. Elite Hotels 

kundlojalitetsprogram anser han bidrar med kundvärde genom värdecheckar och frinätter som han 

kan använda privat.  

Kundtillfredsställelse 
Kundtillfredsställelse ser Anders som någonting ett företag lyckas skapa efter ett flertal lyckade 

kundmöten, vilket i förlängningen skapar ett förtroende och bidrar till att han som kund kan lite på 

företaget. Även om Anders inte värderar just relation i sig så uppskattar han att företaget levererar 

enligt avtal och inger ett förtroende som gör att han inte får ytterligare kostnader i form av 

orosmoment. Han tycker inte att medlemskapet i Elite Hotels kundlojalitetsprogram har gett direkta 

effekter på kundtillfredsställelsen, men att det kan ha en viss inverkan då just poängen han tjänar ger 

honom ett mervärde privat.  

Kundlojalitet 
Anders anser att kundlojalitet är viktigt för företag ur ett lönsamhetsperspektiv och han ser själv att 

kundtillfredsställelse bidrar till lojalitet. Även om han inte föredrar att lägga sitt engagemang på att 

skapa relationer med företag vars erbjudanden han utnyttjar så kan han ändå se sig som lojal så 

länge han känner sig nöjd som kund. Anders säger vidare att det onekligen gör tillvaron lättare att 

känna förtroende. Då han litar på att ett företag ska leverera enligt avtal kan han släppa just det 

ärendet och fokusera på annat som han ser som mer viktigt i stunden. Anders tillägger avslutningsvis 

att medlemskapet i Elite Hotels kundlojalitetsprogram skapar viss lojalitet för honom då det får 

honom att återvända på grund av poängen. Detta ger hotellkedjan chansen att visa sig från en bra 

sida ett flertal gånger, och därmed få honom att återkomma.  

4.6 Intervju med Nils-Henrik 
Nils-Henrik reser i tjänsten och har bott på Elite Hotels sedan ett år tillbaka. Han är medlem i 

hotellkedjans kundlojalitetsprogram, men bor bara lite då och då vilket gör att han fortfarande är 

kvar på basnivån. Företaget som Nils-Henrik jobbar för har bland annat logiavtal med Elite Hotels, 

men även med en annan hotellkedja där han vanligtvis bor. Nils-Henrik tycker bra om Elite Hotels, 

men besöker ofta städer där hotellkedjan inte är verksam, vilket gör att han väljer den andra 

avtalspartnern i dessa fall. 
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Kundlojalitetsprogram 
Nils-Henrik värnar om relationer och tycker att det är viktigt för företag att engagera sig i sina 

kunder. Allt av värde sker i relationer, viktiga beslut och utveckling. Han tillägger att dagens samhälle 

har tvingat fram nya metoder för differentiering, relationer är i fokus och kundens värde ligger högt 

på dagordningen. För Nils-Henrik själv är det viktigt att priset är anpassat efter vad som erbjuds, han 

är villig att betala, men bara om han finner ett högt värde i erbjudandet. Kundlojalitetsprogram är ett 

bra koncept tycker Nils-Henrik, och han är själv med i ett par stycken. För att han ska orka bli medlem 

vill han tydligt se sina förmåner vilket resulterar i att han värderar kundlojalitetsprogram högt där 

han ofta är i behov av att konsumera. Det blir således mest hotell, flygbolag, en och annan butik samt 

ICA. 

Kundvärde 
Nils-Henrik funderar ofta runt vilket värde han får ut i relation med olika företag, positivt anser han 

det som när han får en bra bild av organisationen och känner att här vill jag handla igen, de här vill 

jag flyga med igen eller det är bara här jag ska bo i framtiden. Den positiva upplevelsen tror han 

skapas genom ett trevligt bemötande, vilket både kan betyda en användarvänlig hemsida eller en 

pratglad receptionist. Det viktiga är att han ska känna att ett värde har skapats. Gällande Elite Hotels 

kundlojalitetsprogram och huruvida det skapar ett ökat kundvärde är han lite osäker på, men han har 

hittills varit nöjd i alla situationer. För att bilda sig en bättre uppfattning tror Nils-Henrik att han 

måste bo lite oftare. I dagsläget har han inte riktigt utvecklat en fullt trygg relation med kedjan, även 

om det är på god väg. 

Kundtillfredsställelse 
Kundtillfredsställelse tro Nils-Henrik skapas genom att i varje kundmöte skapa ett värde, dock tror 

han att det bör ske över en längre tid så att kunden hinner bilda sig en helt egen uppfattning av 

företagets verkliga kompetens. När någonting är konstant tror han att det blir lättare att bygga upp 

ett förtroende, vilket minskar kostanden för kunden att reflektera över eventuella misstag och 

istället ökar det totala värdet. I en sådan relation, där parterna litar på varandras förmåga att 

uppfylla löften, tror Nils-Henrik att riktig kundtillfredsställelse kan växa fram. Eftersom Nils-Henrik 

inte har varit medlem under en speciellt lång tid, och inte heller övernattat allt för många nätter kan 

han inte säga att enbart medlemskapet skulle få honom att känna starkare kundtillfredsställelse.  

Kundlojalitet 
Genom lojala kunder anser Nils-Henrik att ett företag har alla möjligheter i världen att utvecklas och 

generera vinst. Kundlojalitet anser han hör ihop med stamkunder, och stamkunder i sig är de mest 

lönsamma kunderna enligt honom. Nils-Henrik är lojal mot ett företag om han känner sig involverad i 

dess verksamhet på något sätt, han gillar att kunna identifiera sig med en organisation och på så sätt 

känna att det är lite mer än bara enkla transaktioner; varor eller tjänster mot pengar. Vid ett djupare 

engagemang fungerar han gärna som någon form av förespråkare för företaget, och sprider lovord 

till vänner och bekanta. Nils-Henrik tror inte att medlemskapet i Elite Hotels kundlojalitetsprogram 

har lyckats få honom lojal ännu, men han uppskattar standarden på hotellen och den trevliga 

personalen. Troligtvis kommer han att fortsätta bo på Elite Hotels i den mån det går. 

Kundlojalitetsprogrammet är väldigt förmånligt så Nils-Henrik tror inte att det dröjer länge innan han 

klättrar upp nivåerna. Förmåner som kan matcha de han har hos den konkurrerande hotellkedjan 

motiverar honom definitivt till att lägga fler nätter på Elite Hotels.  
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4.7 Intervju med Peter 
Peter reser mycket i tjänsten och har bott på Elite Hotels under snart två års tid. Han är medlem i 

hotellkedjans kundlojalitetsprogram och har samlat på sig nog med nätter för att få ett silverkort. 

Företaget som Peter jobbar för har logiavtal med Elite Hotels, men även andra likande hotellkedjor 

då deras verksamhet är väldigt utspridd i både stora städer och mindre samhällen där Elite Hotels 

inte bedriver verksamhet. Peter kan på grund av detta välja mellan en rad hotell när han ska boka i 

tjänsten. Elite Hotels väljer han alltid som förstahandsval, han tycker att det är oerhört prisvärt och 

förmånerna i kundlojalitetsprogrammet uppskattar han mycket.   

Kundlojalitetsprogram 
Långsiktiga relationer mellan kund och företag är någonting Peter tror kommer att bli den avgörande 

faktorn i många branscher framöver. Då tekniken ofta är lätt att imitera måste konkurrensfördelar 

skapas på andra sätt, tillägger han. Själv föredra Peter att ha relationer med ett fåtal företag som han 

kan lita på uppfyller hans behov. Han handlar inte både på COOP och ICA utan väljer medvetet ett för 

att kunna maximera fördelarna med relationen. Han anser att saker och ting blir mindre tidskrävande 

i en relation. Som exempel nämner Peter att om han alltid går till samma matvarubutik vet han när 

det ofta är mycket folk, när varor kommer in och hur placeringen ser ut i butiken. Detta gör att 

processen blir smidig när han ska fylla sitt behov av att ha mat hemma i kylskåpet. När det kommer 

till kundlojalitetsprogram är Peter rent generellt positiv, dock gäller samma förutsättning vid 

kundlojalitetsprogram som vid långsiktiga relationer; ett fåtal företag räcker. Kundlojalitetsprogram 

ser Peter som ett hjälpmedel i skapandet av långsiktiga relationer. Genom att erbjuda kunden 

förmånen att samla poäng som sedan går att utnyttja för vissa förmåner skapar företaget ytterligare 

en barriär till att gå över till en konkurrent; poängen följer faktiskt inte med. På detta sätt håller 

företag kvar kunder och gör dem mindre känsliga mot enskilt negativt laddade incidenter. Företaget 

ges indirekt fler chanser att visa upp sig från en bra sida, ”…och förhoppningsvis väljer kunderna då 

att stanna.” tillägger Peter. 

Kundvärde 
Kundvärde betyder för Peter att få ut mer än man sätter in i en långsiktig relation mellan honom som 

kund och ett företag. Genom denna definition säger sig han inkludera en mängd faktorer, allt från 

psykologiska till mer materiella, så som en värdecheck i restaurangen på hotellet där han bor. 

Medlemskapet i Elite Hotels kundlojalitetsprogram har således bidragit i viss mån till ett ökat 

kundvärde, värdechecken är för många ett populärt inslag i programmet säger Peter. ”Äta ska man 

alltid göra, att det då blir femtio kronor billigare skapar ett visst värde. Annars har personalens 

bemötande också en stor roll i den värdeskapande processen.” fortsätter han.  

 
Kundtillfredsställelse 
Kundtillfredsställelse tror Peter skaps över tid genom att företag ges ett flertal chanser att visa sina 

kvaliteter, och lyckats i de flesta av dessa fall.  ”Elite Hotels kundlojalitetsprogram kan mycket väl 

vara en bidragande orsak till att jag känner mig nöjd med min upplevelse” säger Peter. Han känner 

sig uppmärksammad av personalen, vilket han tror till stor del beror på att de vet att han har ett 

silverkort. Trots att han är medveten om det tycker Peter att det är trevligt, han ser det som ett 

tecken på respekt. Personalen attityd mot honom bidrar även till att Peter känner ökat förtroende, 

han litar på att de kommer göra sitt yttersta för att få honom nöjd.  
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Kundlojalitet 
Kundlojalitet kommer av kundtillfredsställelse tror Peter, och själv ser han det som en självklarhet att 

vara trogen ett företag om han är nöjd med deras erbjudande. Medlemskapet i Elite Hotels 

kundlojalitetsprogram har varit en bidragande orsak till att Peter känner kundtillfredsställelse, enligt 

honom själv, och detta har gjort att han har utvecklat en lojalitet mot hotellkedjan tror han. 

4.8 Intervju med Torbjörn 
Torbjörn reser i tjänsten och har bott på Elite Hotels sedan långt innan dessa hotell tillhörde kedjan. 

Då han alltid har varit förtjust i gamla anrika stadshotell går detta helt i linje med Elite Hotels 

affärsidé, och han har således fortsatt att bo på hotell som tillhör kedjan. Det han uppskattar mest är 

den trevliga personalen och de välstädade rummen. Han är medlem i kundlojalitetsprogrammet och 

eftersom han reser mycket varje år kommer han alltid upp till den högsta nivån, vilket betyder att 

han har svart kort. Företaget som Torbjörn jobbar för har avtal med Elite Hotels, vilket helt kan 

tillskrivas honom själv då han har stor påverkan på vilka avtal som upprättas. 

Kundlojalitetsprogram 
Torbjörn är en stor förespråkare av den långsiktiga relationen mellan kund och företag. Han ser den 

som utgångspunkten för allt. Även om det ständigt finns faktorer i omgivningen som spelar in är det 

alltid relationen som står i centrum, det är alltid personerna inblandade som skapar varje unikt 

kundmöte. Så länge det finns människor finns det åsikter och känslor, fortsätter Torbjörn. Vad den 

enskilda individen har för attityd är det som bestämmer utfallet. För Torbjörn är det viktigt att det 

finns ett förtroende och ett engagemang mellan involverade parter. Han tillägger att det är viktigt att 

lita på varandras förmåga att leverera rätt lösningar och minimera uppkomsten av problem längs 

med vägen. Kundlojalitetsprogram ställer sig Torbjörn positiv till, men utan kompetent personal är de 

inte mycket värda.   

Kundvärde 
För Torbjörn är kundvärde att få ut en positiv upplevelse av företaget, kvoten mellan vad man ger 

och vad man får. När kundvärde skapas ser han det som att även företaget växer, vilket är precis det 

Torbjörn tycker att relationer handlar om; att växa tillsammans. Det är inte bara den ena parten som 

ska få vinning av relationen, det måste man vara varsam med. Gemensamma mål och värderingar är 

en bra start fortsätter han. Han anser att han som medlem i Elite Hotels kundlojalitetsprogram har 

fått ett ökat värde genom ett bra bemötande från personalen. Då mycket information finns lagrad 

om honom via just kundlojalitetsprogrammet underlättar det jobbet för personalen. Han ser det som 

en stor fördel att de vet vilken standard han föredrar, och att lite då och då bli överraskad av en 

uppgradering av rumskategori. Torbjörn lyfter även fram hur smidigt allt flyter på vid hans vistelser 

på hotellen. Ordinarie personal behöver knappast informationen i kundlojalitetsprogrammet för att 

göra honom nöjd, men den underlättar när vikarier kommer in. Sedan tillför det även ett värde 

bortom relationen att han varje natt får en värdecheck att utnyttja i restaurangen samt att han kan 

samla på sig poäng som han sedan använder privat med frun, eller ger i present till sina barn som får 

fara på weekends. 

Kundtillfredsställelse 
Kundtillfredsställelse byggs upp över tid och är resultatet av ett flertal positiva kundmöten enligt 

Torbjörn. Det här visar att varje enskild detalj bidrar till den stora helheten, och i slutändan 

kundtillfredsställelse. Förtroendet som uppstår då en kund gång på gång känner sig nöjd med ett 

erbjudande är mycket värdefullt för båda parter. Företaget kan lite på att få inkomster även i 
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framtiden, och kunden känner trygghet med att få sina behov tillfredsställda. Torbjörn benämner det 

som en situation där båda vinner på relationen. Genom sitt medlemskap i Elite Hotels 

kundlojalitetsprogram känner Torbjörn en enorm kundtillfredsställelse. Han uppskattar alla förmåner 

som följer med sitt svarta kort, frun får bland annat följa med på jobbresor lite då och då till samma 

pris som om han bodde själv. Efter så många år kan han säga att han litar på personalen så pass 

mycket att om exempelvis olyckan skulle vara framme och han blev sjuk vet han att allt skulle ordna 

sig. Han poängterar att det är en attityd som han uppskattar, att problem löser sig på ett lättsamt 

och positivt sätt.  

Kundlojalitet 
Torbjörn anser att kundlojalitet är någonting att eftersträva från både kund- och företagsperspektiv. 

”Ärlighet och omtanke i kundmötet förmedlar en känsla av trygghet, vilket jag uppskattar med en 

positiv relation.” säger Torbjörn och tillägger att det skapar mer känsla där allt vanligtvis bara handlar 

om pengar, även om relationer i affärssammanhang i slutändan är menade att generera intäkter. För 

Torbjörn är det viktigt att känna kundtillfredsställelse, om han är nöjd kommer han att återkomma 

som en lojal kund. Medlemskapet i Elite Hotels kundlojalitetsprogram har bidragit till att han känner 

viss ökad lojalitet, men han tror att allt är en kombination av bra förmåner och exceptionell personal. 

4.9 Intervju med Robert 
Robert reser i tjänsten och har bott på Elite Hotels sedan ett par år tillbaka. Han är medlem i 

hotellkedjans kundlojalitetsprogram där han har uppnått mellannivån och således har ett silverkort. 

Företaget som Robert jobbar för har ett logiavtal med bland annat Elite Hotels och det var så han 

kom i kontakt med hotellkedjan. Trots att andra alternativ finns väljer han att bo på Elite Hotels, till 

stor del på grund av den höga standarden och det centrala läget, men även till viss del för 

kundlojalitetsprogrammet. Robert anser det som fördelaktigt att samla alla sina hotellpoäng på ett 

och samma ställe för att kunna utnyttja dem privat med flickvännen.   

Kundlojalitetsprogram 
Robert tycker att det är viktigt att upprätta långsiktiga relationer mellan kund och företag för att 

skapa en känsla av trygghet. Han anser att det är viktigt att veta vad man får ut av ett erbjudande, 

och kvalitet är någonting som kan säkerställas genom relationer. Om båda parter litar på varandra är 

det lättare att kommunicera, vilket i sin tur underlättar behovsanalysen. Vid fungerande 

kommunikation blir det tydligare vad som förväntas och chansen att lyckas förbättras. 

Kundlojalitetsprogram är någonting som Robert är positiv till, för det första ger det ett mervärde 

genom ökade förmåner, och för det andra bidrar det till en typ av kommunikationskanal. Företaget 

får ut information till sina medlemmar på ett bättre sätt då oddsen är större att kunden faktiskt tar 

till sig den. Människor tenderar att lyssna på vad de själva ser som viktigt. I dagens mediebrus är det 

svårt att nå fram till kunderna, men när kunden självmant har valt att engagera sig tillsammans med 

företaget finns det möjlighet att ändra på det. Från kundens sida ser Robert det som att denne på ett 

bättre sätt kan utnyttja erbjudandet, då informationen öppnar upp nya dörrar. Det är svårt att 

utnyttja produkter och tjänster man inte visste fanns, kommunikation möjliggör en utvecklad 

användning. Kundlojalitetsprogrammet har även mer direkta förmåner som han kan få användning 

för från ett kortsiktigt perspektiv. Poängen Robert tjänar via kundlojalitetsprogrammet använder han 

mer än gärna privat, vilket uppskattas av flickvännen. 
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Kundvärde 
För Robert betyder kundvärde att få ut mer än man sätter in i en relation till ett företag. Det är 

många faktorer som spelar in när Robert ska beskriva vad kundvärde är för honom; ett igenkännande 

från personalen, ett korrekt och hjärtligt bemötande, extra förmåner, bra kvalitet på erbjudandet 

eller högt värde för pengarna. Utöver det spelar relationen också en stor roll, den minimerar de 

negativa effekterna av osäkerhet. Han föredrar att kunna lita på att motparten levererar på ett 

proffsigt sätt. Sitt medlemskap i Elite Hotels kundlojalitetsprogram ser han som en del av ett ökat 

kundvärde, men kundlojalitetsprogram finns det många av och många är relativt likvärdiga. Dock kan 

kundlojalitetsprogrammet kopplat till standarden mer beskriva hur kundvärdet upplevs i denna 

situation enligt Robert. Självklart vill han tjäna ihop poäng på sina hotellnätter när han ändå reser i 

tjänsten, men standarden är ändå aningen viktigare när man bor så pass mycket borta som han gör, 

tilläger Robert.  

Kundtillfredsställelse 
Kundtillfredsställelse uppnås genom att företaget fortsätter att leverera kundvärde gång på gång, 

anser Robert. Genom en kontinuitet i kundmötet skapas ett förtroende, kunden vågar lita på att 

företaget ska uppfylla dennes behov och kommunikationen öppnas upp. Förtroendet skapar kvalitet i 

relationen som ger ringar på vattnet. Nya möjligheter för båda parter uppkommer när man kan vara 

mer öppen med varandra och sätta sig in i den andres situation. Medlemskapet i Elite Hotels 

kundlojalitetsprogram har gjort att Robert känner ökad kundtillfredsställelse då kedjan genom hans 

medlemskap har givits chansen att visa sig från sin bästa sida, och då lyckats vid ett flertal tillfällen. 

Han tillägger att standarden är en förutsättning som inte ska förbises.  

Kundlojalitet 
Kundlojalitet är någonting som Robert ser mycket positivt på. Han anser att det bör vara ett mål för 

de flesta företagen att uppnå detta, men kanske inte med alla sina kunder. Det är viktigt att ha en 

stabil kundbas att luta sig tillbaka på, alla mår bra av att ha en del tryggade intäkter. Själv ser han sig 

som en person som absolut håller sig lojal bara kundtillfredsställelsen finns. Han ställer sig frågan; 

”Varför överge ett vinnande koncept?”. Så länge båda parter fortsätter att utvecklas ser han det som 

en fördel att ha nära samarbete mellan kund och företag. Genom sitt medlemskap i Elite Hotels 

kundlojalitetsprogram känner Robert att han har utvecklat en viss lojalitet gentemot kedjan. När han 

reser tillsammans med kollegor bokar han alltid in dem på Elite Hotels för att visa vilken 

toppstandard det är, och det är ett riktigt bra betyg avslutar Robert. 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet genom att sätt det i relation till teorier inom 

området som presenterats tidigare. Samtliga intervjuer med medlemmar ur Elite Hotels 

kundlojalitetsprogram sammanfattas, och jämförs, för att underlätta fortsatt analys. Inledningsvis 

analyseras sedan uppbyggnaden och önskade effekter av Elite Hotels kundlojalitetsprogram genom 

kundrelationens livscykel samt teori inom området kundlojalitetsprogram. Efter det analyseras 

kundens uppfattning om kundlojalitetsprogram genom att ställa de sammanfattade intervjusvaren 

mot teori inom områdena kundvärde, kundtillfredsställelse samt kundlojalitet. Avslutningsvis 

analyseras kundlojalitetsprogrammens faktiska effekt på kunders lojalitet gentemot företag genom 

att ställa de tidigare analyserna i relation till varandra. 

5.1 Sammanfattning av intervjuer 
Alla åtta intervjusubjekt reser i tjänsten, jobbar för ett företag som har ett logiavtal med Elite Hotels 

eller Hotel Express, som är ett liknande koncept. Detta betyder att ingen betalar privat för sitt 

boende på Elite Hotel, utan det är någonting som företaget står för. Alla är dessutom medlemmar i 

Elite Hotels kundlojalitetsprogram, och samtliga nivåer i kundlojalitetsprogrammet finns 

representerade. När det kommer till frågan varför de har valt att bo på just Elite Hotels finns det ett 

par punkter som nämns på ett eller annat sätt av de flesta intervjusubjekten; 

 Företaget de representerar har logiavtal med Elite Hotels. 

 Bra standard på rummen. 

 Välstädade rum. 

 Unika faciliteter så som bra gymanläggning. 

 Trevlig personal. 

 Centralt belägna hotell. 
 

Kundlojalitetsprogram 
Långsiktiga relationer är viktiga för merparten av intervjusubjekten, men många tror att det är bra att 

begränsa antalet företag som man skapar dessa relationer med. Detta gäller även från företagets 

sida, i en relation anser de flesta av intervjusubjekten att ett värde ska skapas tillsammans och på så 

sätt ska relationen vara mer fördelaktig än om den inte hade funnits. Överlag är uppfattningen att 

relationer är en stark konkurrensfördel och någonting som företag borde använda sig mer utav och 

då inte bara påstå att de har kunden i centrum, utan verkligen se till att verkligheten ser ut på det 

sättet. Värdet av relationer urholkas lätt om det från företagens sida bara är tomma ord. Gällande 

vad som är viktigt i en relation mellan kund och företag var det ett par faktorer som återkom genom 

intervjuerna; 

 Mervärde 

 Trygghet 

 Trovärdighet 

 Kundens behov i centrum. 

 Viktigt med engagemang från båda håll. 
 
Samtliga intervjusubjekt är positiva till kundlojalitetsprogram, men de är alla överens om att för att 

medlemskapet ska kännas motiverat krävs det att ett värde skapas. Vissa av intervjusubjekten var 

väldigt fokuserade på just de monetära förmånerna från kundlojalitetsprogrammen, medan andra 

mer såg till utökad service som en faktor att väga in vid ett eventuellt medlemskap.  
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Kundvärde 
Den allmänna uppfattningen om kundvärde är bland intervjusubjekten att få ut mer än man sätter in 

i relationen med ett företag. Det här kan uppnås på flera sätt och enligt svaren från intervjuerna är 

det väldigt beroende på person vad som ses som kundvärde. Dock ses kundvärde i samtliga 

intervjusubjekts ögon som någonting positivt, även fast alla inte anser att en relation behöver vara 

inblandad för att kundvärde ska kunna skapas. Nedan följer de vanligast förekommande 

associationerna med kundvärde utifrån intervjusvaren; 

 Att bli sedd som kund och få sina behov uppfyllda. 

 Att genom en positiv relation göra affärerna smidigare för båda parter. 

 Förmånerna i kundlojalitetsprogrammet. 
 

Samtliga intervjusubjekt anser att deras medlemskap i Elite Hotels kundlojalitetsprogram har bidragit 

till ökat kundvärde. Några faktorer som nämns är att information gällande deras preferenser blir mer 

lättillgänglig för personalen som då kan bemöta detta, det blir lättar för kunderna att göra bokningar 

då de endast behöver uppge sitt medlemsnummer, förmånerna gör att ett mervärde skapas då 

intervjusubjekten nämner att de gärna utnyttjar intjänade poäng med sin respektive. Samtidigt som 

intervjusubjekten säger att deras medlemskap har ökat kundvärdet är de noggranna med att 

poängtera att om det inte finns kompetent och trevlig personal som har förmågan att använda 

informationen som finns tillgänglig så faller hela konceptet med kundlojalitetsprogram. Dessutom 

framkommer det av intervjusvaren att företagen måste vara uppmärksamma med sina 

kundlojalitetsprogram, det är få kunder som väljer en hotellkedja i ett första skede enbart för 

förmånerna i kundlojalitetsprogrammet och det är därför viktigt att bevara det som en gång fick 

kunden att välja hotellkedjan. 

Kundtillfredsställelse 
Gällande synen på kundtillfredsställelse var ett genomgående svar bland intervjusubjekten att de 

uppfattade det som kundvärde i ett längre perspektiv, eller ett antal lyckade affärer. Ett flertal av de 

tillfrågade svarade också att kundtillfredsställelse grundar sig på egna erfarenheter med företaget 

och att det är först efter att man har egna upplevelser som relationen blir djupare. Genomgående 

bland intervjusvaren var påståendet att kundtillfredsställelse representerar någon form av kvalitet i 

kundens ögon, efter ett antal lyckade affärer skapas ett företroende och tillit byggs upp mellan 

parterna. Kunden litar på att företaget levererar enligt avtal. Flera av intervjusubjekten poängterade 

även vikten av engagemang i relationen, samt att ett ökat värde i kombination med trygghet gör att 

man som kund gärna återkommer. 

Huruvida deras medlemskap i Elite Hotels kundlojalitetsprogram har bidragit till ökad 

kundtillfredsställelse mellan dem som kund och hotellkedjan var samtliga intervjusubjekt överens om 

att så var fallet. Det poängterades att en kombination av serviceinriktad personal och bra förmåner i 

kundlojalitetsprogrammet är en vinnande kombination. Exakt vad som bidrar till 

kundtillfredsställelsen är svårt att urskilja, säger flera av de tillfrågade. Förmånerna bidrar genom att 

möjligheten till att bli uppgraderad till en högre rumskategori finns, detta medför att medlemmarna 

ofta är mycket nöjda med standarden. En annan faktor att väga in är enligt intervjusvaren att 

kundlojalitetsprogrammet underlättar för personalen som då tydligt ser att personen som är medlem 

är någon form av stamkund och anstränger sig kanske lite mer att ge service. Även om 

intervjusubjekten är medvetna om detta samband ses det inte som någonting negativt utan som ett 

tecken på respekt från företagets sida. 
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Kundlojalitet 
Samtliga intervjusubjekt ser kundtillfredsställelse som en förutsättning för kundlojalitet, om de är 

nöjda med företaget och den relation som finns så återkommer de gärna. Lojalitet skapar positiva 

effekter och utvecklar både kund och företag enligt intervjusubjekten. Förtroende ses som ett ledord 

och de flesta ser inte att man bör vara lojal mot alla företag. Relationen och vilket värde som skapas i 

den är av stor vikt när de väljer vilket företag som blir tilldelade deras engagemang. Majoriteten av 

intervjusubjekten jobbar för ett företag som har logiavtal med flera hotellkedjor, trots det väljer alla 

Elite Hotels i första hand. Alla intervjusubjekt tror att kundlojalitetsprogrammen har stor inverkan på 

kundlojalitet, men att detta sker i kombination med serviceinriktad personal. 

5.2 Kundlojalitetsprogram – Uppbyggnad och önskade effekter 
Det finns en mängd olika typer av kundlojalitetsprogram, men rent generellt är majoriteten antingen 

inriktade på att erbjuda värdetillägg, som exempelvis extra service, eller kvantitetsrabatt där bonus 

erhålls i förhållande till konsumtion. Båda inriktningarna syftar till att få kunden att stanna hos 

företaget och samtidigt öka användningen. De flesta kundlojalitetsprogrammen är varianter av de 

olika inriktningarna, och ofta är det kvantitetsrabatterna som attraherar nya medlemmar. (Blomqvist, 

Dahl, & Haeger, 2004) Kundlojalitetsprogrammet som har fungerat som undersökningsobjekt i denna 

studie finner vi inom hotellkedjan Elite Hotels of Sweden. Syftet med detta kundlojalitetsprogram är 

att fungera som stöd i skapandet av relationer, samt att belöna återkommande gäster med 

förhoppning om kundlojalitet och lönsamhet. Detta kundlojalitetsprogram är lätt att bli medlem i, 

det finns inga krav för medlemskap och det krävs inte lika många nätter för att nå de olika nivåerna 

som i konkurrerande kundlojalitetsprogram. Förmånerna är både inriktade på kvantitetsrabatter i 

form av restaurangcheckar och frinätter, men samtidigt ligger mycket fokus på att erbjuda service 

utöver det vanliga till trogna medlemmar.  

En av framgångarna bakom ett lyckat kundlojalitetsprogram är att se över kundbasen och dela upp 

den i segment för att på bästa sätt uppfylla rätt typ av behov med kundlojalitetsprogrammet. 

Förmånerna måste vara anpassade efter rätt typ av gäst. (Blomqvist, Dahl, & Haeger, 2004) Gällande 

Elite Hotels har de två huvudsakliga segment; affärsresenärer under veckorna och privatpersoner 

under helgerna. Självklart kan dessa två segment ibland falla på en och samma person, men då är det 

i olika situationer. Kundlojalitetsprogrammet är främst utformat för att passa det köpstarka 

segmentet under veckodagarna, men dessa medlemmar kan mycket väl besöka Elite Hotels även 

privat under helger. Dock fyller kundlojalitetsprogrammet sitt syfte och segmentets behov genom att 

anpassa förmånerna så att medlemmen utnyttjar servicedelen under veckodagarna, exempelvis 

garanterad bokning inom 48 timmar, och kvantitetsrabatter under helger, exempelvis frinätter och 

bo två betala för en i dubbelrum. 

5.2.1 Kundrelationens livscykel 

Enligt Peelen (2005) består kärnan i en relation av engagemang och tillit, vilka är två krafter som 

växer fram över tid. En relation mellan kund och företag syftar på lång sikt till att öka värdet för båda 

parter genom att företaget ser till kundens verkliga behov. I och med att kunden får sina behov 

uppfyllda stannar denne hos företaget och bidrar med en trygghet i intäktsflödet. (Peelen, 2005) För 

att placera kundlojalitetsprogrammet i ett sammanhang och finna en förklaring till dess uppbyggnad 

sätts det i relation till kundrelationens livscykel, en modell utvecklad av Ed Peelen (2005).  
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Dwyer, Schurr och Oh (1987) identifierade fem faser i en relation som sedan Peelen (2005) 

utvecklade till en modell anpassad för konsumentmarknaden. I detta fall kommer de olika faserna 

kopplas till Elite Hotels kundlojalitetsprogram och dess uppbyggnad för att öka förståelsen för de 

olika nivåernas betydelse för relationen. 

Uppmärksammandefasen 
I denna fas får kunden kännedom om Elite Hotels som ett alternativ för boende. Detta kan ske på en 

mängd olika sätt; marknadsföring från Elite Hotels som når den potentiella kunden, en släkting som 

har bott på Elite Hotels och berättar om sin upplevelse, genom media eller att kanske att företaget 

där den potentiella kunden jobbar har tecknat ett logiavtal med hotellkedjan. Ingen interaktion sker 

mellan den potentiella kunden och Elite Hotels i denna fas. Så fort tvåvägskommunikation möjliggörs 

övergår uppmärksammandefasen till utforskandefasen. (Peelen, 2005) 

Utforskandefasen 
I denna fas blir den potentiella kunden en riktig kund för första gången. I detta fall betyder det att 

denne bor på något utav hotellen inom Elite Hotels och kommer i kontakt med 

kundlojalitetsprogrammet. Kunden blir medlem i Elite Hotels kundlojalitetsprogram och startar då på 

basnivå med det vita kortet. Den potentiella kunden som nu har blivit medlem skapar sig en bild av 

hotellkedjan och sitt medlemskap. Förmånerna i kundlojalitetsprogrammet är under denna fas 

marginella, medlemmen får en restaurangcheck till värde av 25 kronor per natt samt en fri 

kvällstidning. Syftet med medlemskapet är främst att lära känna företaget. Löftena från 

uppmärksammandefasen testas och förhoppningsvis upplever medlemmen ett positivt kundvärde. I 

denna fas påverkas medlemmen även av yttre faktorer då antalet kundmöten än så länge är få. 

Medlemmen har även en tendens att jämföra fördelarna med Elite Hotels kontra andra hotellkedjor 

som denne har erfarenhet av och om ett alternativ verkar bättre finns risk för att medlemmen 

lämnar för en konkurrent. (Peelen, 2005) 

Tillväxtfasen 
Denna fas tillträder vanligtvis efter tre månader till två år. I Elite Hotels fall är det efter närmare tre 

månader och medlemmen har haft möjlighet att bo mer än fem nätter. Detta resulterar i ett 

silvermedlemskap och utökade förmåner. Efter fem besök på Elite Hotels kan medlemmen utifrån 

egna erfarenheter forma sig en bild av företaget och dess kundlojalitetsprogram. Intresset för 

företaget stiger markant från medlemmens sida, och förhoppningsvis upplever medlemmen 

kundtillfredsställelse. Det tåls dock att poängtera att detta är en kritisk fas, lika väl som 

kundtillfredsställelse kan uppnås finns det möjlighet att medlemmen inte är nöjd med erbjudandet 

och väljer att lämna Elite Hotels för en konkurrent. Om däremot kundtillfredsställelse har uppnåtts 

finns det goda chanser att utifrån denna fas bygga på en långsiktig relation. Förmånerna i 

kundlojalitetsprogrammet har nu tilltagit och medlemmen har börjat samla på sig poäng. Detta 

skapar en barriär som gör att det blir svårare för medlemmen att lämna företaget. 

Kundlojalitetsprogrammet knyter medlemmen till sig. (Peelen, 2005) 

Mättnadsfasen 
Vanligtvis träder mättnadsfasen in efter mer än två år, men i Elite Hotels fall kan det ske redan efter 

ett år beroende på om medlemmen har bott väldigt ofta. Mättnadsfasen karaktäriseras av högt 

engagemang för företaget och den högsta nivån på antal köp, eller i detta fall antal nätter. Denna fas 

skulle kunna liknas med det svarta kortet inom Elite Hotels kundlojalitetsprogram, vilket även är den 

högsta nivån med de mest fördelaktiga erbjudandena. För att nå upp till det svarta kortet krävs det 
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att medlemmen har bott 15 eller fler nätter på Elite Hotels under ett kalenderår. Förmånerna går nu 

ut på att göra vistelsen på Elite Hotels till någonting alldeles extra. Dels får medlemmen 100 kronor 

att spendera i restaurangen varje natt och det tillkommer en mängd mindre förmåner som 

mineralvatten på rummet. Dock är det den ökade servicenivån som utmärker sig mest med fri 

uppgradering till högre rumskategori, garanterad bokning fram till 48 timmar innan ankomst, sen 

utcheckning, gratis betal-TV och mycket annat. Det är i denna fas företag finner sina idealkunder, och 

förmånerna finns till för att få dem att stanna och bli lojala. Medlemmen vet vid det här laget vad 

Elite Hotels står för och ett förtroende har tagit form. Bindningarna är starka och i denna fas är det 

ytterst svårt för medlemmen att lämna Elite Hotels. (Peelen, 2005)  

Nedgångsfasen  
Denna fas kan träda in när som helst under en relation och kännetecknas av att antal köp börjar 

minska. Anledningen till detta kan vara av många skilda orsaker. I fallet med Elite Hotels kan det bero 

på att företaget som medlemmen representerar har bytt avtalskedja och att denne således tvingas 

att lämna för en konkurrent. Det kan också ha med personliga skäl att göra, kanske är medlemmen 

missnöjd med någonting, eller så kan denne ha bytt jobb och minskat antal resdagar per år. I vilket 

fall är det av stor vikt att upprätthålla kommunikation med sina medlemmar från Elite Hotels sida, för 

att snabbt fånga upp medlemmar som är på väg till nedgångsfasen och få tillbaka dem till önskad 

nivå. (Peelen, 2005) 

5.3 Kundvärde 
Kundvärde definieras av Monroe (1991) som förhållandet mellan kundens upplevda fördelar med 

erbjudandet jämfört med kundens upplevda uppoffringar med erbjudandet. Ur ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv bör även relationen mellan företag och kund läggas till som en 

dimension till kundvärdet. Istället för att enbart se till förhållandet mellan upplevda fördelar och 

uppoffringar delas detta upp i upplevda fördelar i en episod plus upplevda relationsfördelar i 

förhållande till upplevda uppoffringar i en episod plus relationsuppoffringar. En episod är i detta 

sammanhang ett annat ord för kundmöte. Detta visar sedan på ett totalt värde där en enskild negativ 

händelse kan vägs upp mot en positiv relation i stort. (Ravald & Grönroos, 1996) Intervjusubjekten 

anser att det är precis så det går till när kundvärde skapas. Resonemanget ges kraft av att 

intervjusubjekten gjorde kopplingar mellan kundvärde och en positiv relation där det är viktigt att bli 

sedd och få sina behov uppfyllda. Förmånerna i kundlojalitetsprogrammet ansågs bidra till att 

behoven uppfylldes genom att personalen fick ett stöd i sitt arbete via informationssystem. På detta 

sätt kände sig intervjusubjekten uppmärksammade och alla processer kunde flyta på smidigt, vilket 

även det bidrog till ett ökat värde. Vikten av klagomålshantering kom också upp under intervjuerna 

och kan kopplas till att personalen genom relationen lyckas bemöta problem samt lösa dem på 

fördelaktigt sätt. Genom kundlojalitetsprogrammet skapas således kundvärde i samspel mellan 

medlem och personal.   

5.4 Kundtillfredsställe 
Kundtillfredsställelse skapas genom kontinuitet och kvalitet i kundmötet. När kunden har utnyttjat 

företagets erbjudande ett flertal gånger är det möjligt för denna att uppleva kundtillfredsställelse 

genom egna erfarenheter. Om företaget har levererat och uppfyllt kundens behov kontinuerligt 

skapar detta en känsla av trygghet, trovärdighet, säkerhet och pålitlighet hos kunden. 

Kundtillfredsställelse bidrar således till att bygga upp ett förtroende mellan kund och företag. (Ravald 

& Grönroos, 1996) Ur intervjuerna framgår det att intervjusubjekten ser kundtillfredsställelse som 
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kundvärde i ett längre perspektiv, vilket är i linje med Ravald och Grönroos (1996). Samtliga 

intervjusubjekt anser vidare att egna upplevelser och erfarenheter har stor vikt i möjligheten att 

känna kundtillfredsställelse då detta enligt dem kan ses som ett djupare engagemang för företaget. 

Intervjusvaren tyder också på att medlemskap i kundlojalitetsprogram skapar kundtillfredsställelse 

genom att personalen tydligt ser om det är en viktig gäst och då ger extra bra service, vilket sedan 

visar sig på kundtillfredsställelsen då varje kundmöte med en medlem har en viss nivå av kvalitet. 

Dessutom uppgraderas medlemmar till en högre rumskategori i mån av plats, vilket påverkar 

standarden på rummen som då blir bättre. Intervjusubjekten förstod själva dessa samband, men 

ansåg att det fortfarande fanns ett värde i handlingarna då det visar på respekt från företagets sida. 

5.5 Kundlojalitet  
Ett sätt att betrakta kundlojalitet är ur ett attitydperspektiv där kunden känner ett djupt engagemang 

för en produkt, eller en tjänst, som sträcker sig så pass långt att denne väljer att vara trogen 

företaget trots tillfälliga påverkansfaktorer. (Oliver, 1997) Kundlojalitet uppnås genom att relationen 

mellan företag och kund innehar en viss nivå av kvalitet i kombination med ett starkt förtroende. 

Dessa två faktorer påverkas i sin tur av vilken kompetens företaget besitter, kommunikationen 

mellan parterna, hur konflikter hanteras och engagemanget i relationen. (Ndubisi, Wah, & Ndubisi, 

2007) 

Intervjusubjekten kopplade kundtillfredsställelse till kundlojalitet genom att kundtillfredsställelse 

enligt dem ansågs skapa kvalitet i kundrelationen. Genom detta följer intervjusubjekten Ndubisi, 

Wah och Ndubisis resonemang. Vidare i samma riktning framgår det av intervjusvaren att de som 

medlemmar i Elite Hotels kundlojalitetsprogram känner att företaget visar en hög kompetensnivå 

inom sitt område samt för en öppen dialog med avsikt att tillgodose behov och hantera konflikter. 

Sammantaget visar detta på ett engagemang som medlemmarna uppskattar och gör att ett 

förtroende förankras. Avslutligen visar intervjuerna att dessa faktorer är inbyggda i 

kundlojalitetsprogrammet och således skapar kundlojalitet. Dock poängterar flera av 

intervjusubjekten vikten av serviceinriktad personal som ger det lilla extra, utan dem skapas ingen 

kundlojalitet.  

5.6 Jämförelse av de önskade kontra upplevda effekterna av medlemskapet 
Teorin bakom kundrelationens lönsamhet lyder att lönsamheten ökar då företag använder sig av en 

defensiv marknadsföringsstrategi. Detta innebär att fokus ligger på att behålla befintliga kunder 

genom att skapa en relation till dem samt att använda sig av effektiv klagomålshantering för att 

förhindra att kunden försvinner till en konkurrent. I sin tur ska detta leda till ökad 

kundtillfredsställelse, som leder till lägre kostnader och högre intäkter. (Storbacka, Strandvik, & 

Grönroos, 1994) 

Det här antagandet bygger på att företaget ökar kvaliteten på sitt erbjudande vilket resulterar i att 

kunden upplever ett ökat värde som påverkar kundtillfredsställelsen positivt, och stärker relationen. 

Genom en stark relation ökar förutsättningarna för att relationen även kommer till att bli långvarig. I 

detta sammanhang är en långvarig relation synonymt med lojalitet. Intäkterna genereras över tid och 

lönsamheten ökar i och med detta. Modellen över kundrelationens lönsamhet förklarar sambanden 

mellan dessa antaganden; från kundens kvalitetsupplevelse till kundtillfredsställelse, från 

kundtillfredsställelse till relationens styrka, från relationens styrka till relationens längd, och slutligen 

från relationens längd till kundrelationens lönsamhet. (Storbacka, Strandvik, & Grönroos, 1994) 
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Sambandet mellan kundvärde, kundtillfredsställelse och kundlojalitet framgår av modellen över 
kundrelationens lönsamhet och styrks av intervjusubjekten som har svarat att kundvärde skapas i ett 
första möte för att efter ett antal lyckade episoder övergå till kundtillfredsställelse. Kundlojalitet har 
enligt intervjusubjekten sin grund i kundtillfredsställelse och ett flertal av intervjusubjekten 
poängterade att de gärna återkommer till ett företag om de är nöjda med erbjudandet. Vidare 
framgår det av intervjuerna att kundvärde, kundtillfredsställelse och kundlojalitet upplevs genom 
medlemskap i kundlojalitetsprogram. Detta är således synen på kundlojalitetsprogrammens faktiska 
effekt på kundlojaliteten från ett kundperspektiv (se 2.7, Figur 6: Modell över kundrelationens 
lönsamhet modifierad för ett kundperspektiv). Intervjusubjekten ser att kundvärde skapas utifrån 
skillnaden mellan upplevda uppoffringar och kvalitetsupplevelsen, precis som i den modifierade 
modellen över kundrelationens lönsamhet i figur 6 (se 2.7). Kundtillfredsställelse skapas i sin tur av 
ett flertal lyckade affärer och påverkar deras engagemang för företaget samtidigt som bindningarna 
blir starkare. Beroende på hur företaget agerar i olika situationer, bland annat vid kritiska sådana, 
bildar sig intervjusubjekten en uppfattning av företaget vilket i de positiva fallen stärker relationen 
och gör att de väljer att stanna. 
 
Företagsperspektivet illustrerades genom kundrelationens livscykel (se 2.1) och hur utformningen av 
kundlojalitetsprogrammet hos Elite Hotels följer den i de olika faserna. I en jämförelse av de båda 
perspektiven; från hur kunden upplever kundlojalitet genom sitt medlemskap i 
kundlojalitetsprogram, till tankarna bakom utformningen och de önskade effekterna ur ett 
företagsperspektiv, kan det konstateras att kundens upplevelse följer kundrelationens livscykel 
gällande skapandet av kundlojalitet.  

6 Slutsats och diskussion 
Detta kapitel presenterar de slutsatser som analysen har gett och rekommendationer till Elite Hotels 

of Sweden i det fortsatta arbetet med deras kundlojalitetsprogram. Avslutningsvis förs en diskussion 

om studiens relevans samt förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsats 
Syftet med denna studie var att öka förståelsen för kundlojalitetsprogrammens faktiska effekt på 

kundens lojalitet gentemot företaget genom en jämförelse av de önskade kontra upplevda effekterna 

av medlemskap i kundlojalitetsprogram. Vidare formulerades tre forskningsfrågor som förväntas 

svara till studiens syfte: 

 Vilka är de önskade effekterna av kundlojalitetsprogram? 
Från företagets sida är lönsamhet det slutliga målet med kundlojalitetsprogram, vilket grundar sig i 

att kundlojalitet förväntas skapa tryggade intäkter över en lång period och således lönsamhet. Det 

här antagandet bygger på att företaget ökar kvaliteten på sitt erbjudande vilket resulterar i att 

kunden upplever ett ökat värde som påverkar kundtillfredsställelsen positivt, och stärker relationen. 

Genom en stark relation ökar förutsättningarna för att relationen även kommer till att bli långvarig. I 

detta sammanhang är en långvarig relation synonymt med lojalitet. Intäkterna genereras över tid och 

lönsamheten ökar i och med detta. Modellen över kundrelationens lönsamhet förklarar sambanden 

mellan dessa antaganden; från kundens kvalitetsupplevelse till kundtillfredsställelse, från 

kundtillfredsställelse till relationens styrka, från relationens styrka till relationens längd, och slutligen 

från relationens längd till kundrelationens lönsamhet. (Storbacka, Strandvik, & Grönroos, 1994) 
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 Hur upplever kunden kundlojalitetsprogram? 
Från intervjusvaren kan det konstateras att kunderna upplever kundlojalitetsprogrammet som 

någonting bra. Samtliga intervjusubjekt är positiva till kundlojalitetsprogram, men de är alla överens 

om att för att medlemskapet ska kännas motiverat krävs det att ett värde skapas. Vissa av 

intervjusubjekten var väldigt fokuserade på just förmånerna från kundlojalitetsprogrammen, medan 

andra mer såg till utökad service som en faktor att väga in vid ett medlemskap. Intervjusvaren gav en 

tydlig bild gällande huruvida kunderna anser att kundlojalitetsprogram skapar kundlojalitet. Precis 

som enligt teorin om kundrelationens lönsamhet anser kunderna att kundvärde skapas i en första 

kontakt, kundtillfredsställelse upplevs efter ett antal lyckade kundmöten för att slutligen om allt 

stämmer längs vägen leda till kundlojalitet. En viktig faktor att ta hänsyn till är enligt 

intervjusubjekten personalen, som genom sitt engagemang och serviceanda påverkar känslan för 

företaget och kundlojaliteten.  

 Hur skapar ett kundlojalitetsprogram lojala kunder? 
De olika faserna i kundrelationens livscykel (Peelen, 2005) representerar de olika nivåerna i Elite 

Hotels kundlojalitetsprogram och i dessa faser skapas även kundvärde, kundtillfredsställelse slutligen 

kundlojalitet enligt intervjusvaren. Relationen mellan kundvärde, kundtillfredsställelse och 

kundlojalitet framgår i kundrelationens lönsamhet (Storbacka, Strandvik, & Grönroos, 1994). Genom 

denna jämförelse visar sig sambandet mellan de olika nivåerna i Elite Hotels kundlojalitetsprogram 

och vägen till kundlojalitet, där vitt kort liknas med kundvärde, silverkort med kundtillfredsställelse 

och svart kort kundlojalitet. Kundens upplevelse av kundlojalitet överensstämmer därmed med 

företagets önskade effekt av kundlojalitetsprogrammet. 

6.2 Rekommendationer 
Enligt svaren som har kommit fram i intervjuerna är kunderna mer än nöjda med servicen som Elite 

Hotels erbjuder. Majoriteten av intervjusubjekten sa sig känna lojalitet gentemot hotellkedjan. Det 

farliga i att bara se till dessa resultat är att endast medlemmar ur kundlojalitetsprogrammet har 

tillfrågats vilket gör att andra kunders åsikter förbises. Dessutom representerar samtliga 

intervjusubjekt ett företag med logiavtal hos Elite Hotels, eller liknande koncept så som Hotel 

Express. Det är viktigt att uppmärksamma signaler utanför statistik gällande antal gästnätter som i 

detta fall kan vara en falsk bekräftelse på kundlojalitet. Undersökningar gällande 

kundtillfredsställelse borde utföras med jämna mellanrum, även bland icke medlemmar, för att 

säkerställa att positiva siffror inte beror på tillfälliga barriärer.  

Viktigaste lärdomen för Elite Hotels gällande denna studie är att fortsätta arbetet med sin 

serviceinriktade personal. Samtliga intervjusubjekt ansåg att personalen har en betydande roll i 

skapandet av kundlojalitet. Därför bör de ständigt få utvecklas i sitt arbete genom exempelvis 

utbildningar eller likande.  
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6.3 Diskussion 
Teorierna som har använts i denna studie anses ha gett en bra grund för att tolka svaren från de 
intervjuade medlemmarna ur Elite Hotels kundlojalitetsprogram och sätta det i relation till 
kundlojalitetsprogrammets syfte och uppbyggnad från företagets sida. Kundrelationens livscykel 
förklarar på ett klart och tydligt sätt hur en relation vanligtvis utvecklas och är till stor hjälp när den 
kopplas samman med teorin gällande kundrelationens lönsamhet. Tillsammans svarar de på studiens 
syfte på ett lättbegripligt sätt. Dessutom har ytterligare en dimension tillkommit genom den för 
studien utvecklade modellen av kundrelationens lönsamhet sett ur ett kundperspektiv. Denna modell 
(se figur 6 Modell över kundrelationens lönsamhet modifierad för ett kundperspektiv, 2.7) har varit 
användbar för att ta studien från ett företagsperspektiv till ett kundperspektiv som var studiens 
grundtanke. 
 
Vidare ligger studien i tiden då användandet av kundlojalitetsprogram är mycket utbrett inom service 

och handel, samt att företag lägger ner stora summor pengar inom området. Huruvida detta alltid är 

lönsamt krävs det mer forskning för att konstatera. Dock är resultaten av denna studie användbara, 

speciellt för Elite Stadshotellet i Luleå, men även för att den väcker en mängd frågor och uppslag till 

fortsatt forskning inom ett relativt nytt ämne.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie har undersökt kundlojalitetsprogrammens faktiska effekt på kundens lojalitet gentemot 

företaget genom en jämförelse av de önskade kontra upplevda effekterna av medlemskap i 

kundlojalitetsprogram. Kundlojalitet och kundlojalitetsprogram är dock ett brett ämne som även bör 

undersökas ur andra perspektiv. Denna studie har riktats mot hotellbranschen och intervjusubjekten 

har haft samma förutsättningar då alla reser i tjänsten för ett företag med logiavtal med berörd 

hotellkedja, samt att alla är medlemmar i det berörda kundlojalitetsprogrammet. En liknande studie 

skulle kunna genomföras på icke medlemmar, samt före detta medlemmar med avsikt att få en mer 

nyanserad bild av fenomenet. Ett annat perspektiv hade kunnat vara att intervjua medlemmar i 

kundlojalitetsprogram som inte har ett logiavtal med hotellkedjan där de är medlemmar. Denna 

studie är även begränsad till Elite Stadshotellet i Luleå där intervjuerna genomfördes och även om 

majoriteten av intervjusubjekten reser över hela Sverige hade det varit intressant att göra en 

jämförelse mellan fler städer. 

Ytterligare en intressant vinkling hade varit att genomföra en studie gällande skillnaderna mellan 

olika hotellkedjors kundlojalitetsprogram, och att samtidigt inkludera kostnadsaspekten. Detta då 

meningen med kundlojalitetsprogram är att skapa relationer och samtidigt öka lönsamheten. Frågan 

är då om förmånerna i kundlojalitetsprogrammen ibland är för förmånliga och lönsamheten uteblir.  

Kundlojalitetsprogram är ett relativt nytt fenomen, men spridningen har varit enorm under de 

senaste åren. Med dess framfart i åtanke kommer behovet av ytterligare forskning inom ämnet bara 

att öka och det finns en rad branscher utöver hotellbranschen som skulle passa ypperligt för dessa 

studier. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Intervjuguide: Medlem/gäst 
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Bilaga 1 – Intervjuguide: Medlem/gäst  
 
 
Allmänt 
 

 Hur länge har du varit medlem i Elite Hotels kundlojalitetsprogram? 

 På vilken nivå i kundlojalitetsprogrammet befinner du dig? 

 Vad fick dig att välja just Elite Hotels? 
 
Kundlojalitetsprogram 
 

 Hur ser du på långsiktiga relationer mellan dig som kund, och företaget? 

 Vad anser du som viktigt i relationen mellan dig som kund, och företaget? 

 Vilken inställning har du till kundlojalitetsprogram? 

Kundvärde 
 

 Vilken är din syn på kundvärde? 

 Anser du att ditt medlemskap i det här kundlojalitetsprogrammet medför ökat kundvärde, 
och i sådana fall på vilket sätt? 

 
Kundtillfredsställelse 
 

 Hur anser du att kundtillfredsställelse uppnås? 

 Har ditt medlemskap i det här kundlojalitetsprogrammet medfört att du känner ökad 
kundtillfredsställelse, och i sådana fall på vilket sätt? 

 
Kundlojalitet 
 

 Vad innebär kundlojalitet för dig? 

 Vad får dig att vara lojal mot ett företag? 

 Har ditt medlemskap i det här kundlojalitetsprogrammet stärkt din lojalitet gentemot 

företaget, och i sådana fall på vilket sätt? 


