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Abstract 
 
As the competition between companies in the clothing and fashion industry is high, many 
of them offer customer clubs and loyalty programs to their customers. The customer 
clubs are a way for companies to differentiate themselves from their competitors but will 
they be different when most companies in this business offers similar customer clubs and 
loyalty programs to their customers? 
 
To differentiate themselves, companies in this industry have developed their customer 
clubs, however, the actions are options for most companies in this business, which makes 
the differentiation absent. The Swedish grocery chain ICA has taken the customer club to 
a new level and offers its customers “my products”. “My products” are based on 
customers’ previous purchases and they get therefor unique personalized offers. The 
question is whether it exist an interest among consumers in the clothing and fashion 
industry to adapt this kind of offer and how to make each offer from customer clubs 
unique. For this to work the companies requires registering costumers buying habits. Can 
this be a threat to customers’ privacy?  
 
The purpose of this paper is to examine what customers in the clothing and fashion 
industry thinks about today's customer clubs and their attitude to introduce personalized 
offers, like ICA, in the clothing and fashion industry. The goal is to examine whether 
customers have an interest in a new form of customer club in the clothing and fashion 
industry. 
 
The questions that have been investigated are: 
1. What do customers think about personalized offers in the clothing and fashion 
industry? 
2.What do customers think about today’s customer clubs? 
3. What do customers think about the fact that companies register their buying habits in 
order to use this information for the personalized offers?  
 
To answer the questions a case study has been implemented using a focus group and five 
personal interviews. The research has shown that consumers in the clothing and fashion 
industry relate customer clubs with offers to get you to buy more, which this study 
showed that the customers in some cases do. It turned out that consumers in this business 
believe that it would not be as easy to customize personal offers on clothes and fashion as 
it is on groceries. The research also showed that consumers are okay with companies 
register their purchases as long as the companies not collect to personal information for 
marketing purpose.  
 
The report is written in Swedish.  
 
Keywords: consumer club, personalized offers, marketing, integrity 
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Sammanfattning 
 
Då konkurrensen mellan företag inom kläd- och modebranschen är hög erbjuder många 
företag kundklubbar och lojalitetsprogram till sina kunder. Kundklubbar ska vara ett sätt 
för företag att differentiera sig, men blir det en differentiering när de flesta företag 
erbjuder sina kunder liknande kundklubbar och lojalitetsprogram?  
 
För att differentiera sig har företag inom branschen utvidgat sina kundklubbar och 
lojalitetsprogram, men med åtgärder som de flesta företag kan använda inom branschen, 
vilket gör att differentieringen uteblir. Den svenska matvarukedjan ICA har tagit 
kundklubben till en ny nivå och erbjuder sina kunder ”mina varor”. Utifrån kunders 
tidigare köp får de sedan erbjudanden som är personliga. Varje erbjudande blir unikt. 
Frågan är om det finns ett intresse hos konsumenter inom kläd- och modebranschen för 
ett anpassat erbjudande, för att göra kundklubbars erbjudanden mer unika. För att det ska 
genomföras behöver företag registrera kunders köpvanor och beteenden. Kan erbjudandet 
då utgöra ett hot mot kunders integritet? 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad kunder inom kläd- och modebranschen anser 
om dagens kundklubbar och hur de ställer sig till att införa personanpassade erbjudanden, 
likt ICA:s, i kläd- och modebranschen. Målet är att undersöka om kunden har ett intresse 
för en ny form av kundklubb i kläd- och modebranschen.  
 
Frågeställningarna som ska undersökas är: 
  
Huvudfråga:  
Hur ser kunden på personanpassade erbjudanden i kläd- och modebranschen? 
 
Underfrågor: 
Hur ser kunden på de erbjudanden som kundklubbar erbjuder idag? 
 
Hur påverkas kunder av det faktum att företag måste registrera deras köpvanor för att 
kunna erbjuda personliga erbjudanden? 
 
För att besvara frågeställningarna har en fallstudie utförts med hjälp av en fokusgrupp 
samt fem personliga intervjuer. Undersökningen har visat att konsumenter inom kläd- och 
modebranschen relaterar kundklubbar med erbjudanden för att få dig som kund att handla 
mer, vilket konsumenterna i vissa fall också gör. Det visade sig också att konsumenter 
inom branschen inte tror att det skulle vara lika lätt att anpassa personliga erbjudanden på 
kläder och mode som det är på dagligvaror. Dessutom är dagens konsumenter vana vid 
att företag registrerar deras köp och tycker att det är acceptabelt så länge företag inte 
samlar för personlig information i marknadsföringssyfte. 
 
 
Nyckelord: kundklubb, personanpassade erbjudanden, marknadsföring, integritet 
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1 Inledning 
Många företag inom detaljhandeln använder sig av kundklubbar eller belöningssystem 
för erbjudanden och marknadsföring till kunder. Konkurrensen är hög mellan företag 
och kundklubben kan vara ett sätt för företag att binda kunder till sig för att skapa 
lojalitet. Det är oklart hur många svenskar som är medlemmar i olika belöningssystem 
inom detaljhandeln, men bara IKEA Family har drygt 2 miljoner medlemmar och 
Åhléns Club har 850 000 medlemmar1 - vilket tyder på att många svenskar är 
involverade i belöningssystem. 

Låg tillväx och hög konkurrens ökar behovet av att behålla befintliga kunder (Navarro, 
Iglesias & Torres, 2004). Sverige har under de senaste åren haft en relativt låg 
konjunktur2. Företag i lågkonjunktur är ännu mera måna om att jobba med mer riktade 
marknadsföringsverktyg (Dunér, 2007). Har kunder under de senare åren då blivit 
mättade på belöningssystem? Det menar Vesel och Zabkar (2009) som skriver att 
kundklubbar inom detaljhandeln och dess ökning har gjort att marknaden blivit just 
mättad. 
Kundklubbar kan användas för att ett företag ska ha möjlighet att differentiera sig mot 
sina konkurrenter, men blir det en differentiering när nästan alla detaljhandelsföretag 
har någon form av en kundklubb? Hur ska företag sticka ut i den ”djungel” av 
kundklubbar som finns? Är det lönsamt för ett företag att använda sig av kundklubbar 
eller belöningssystem om en mättnad börjat växa sig fram? 

1.1 Forskningsöversikt 

Kundklubbar är en del av den relationsmarknadsföring företag kan använda sig av för 
att nå sina kunder. Relationsmarknadsföring handlar om att välja rätt kunder.  Företaget 
vill knyta dem närmare sig och fokusera marknadsföringen mot de befintliga och 
potentiella kunderna som företaget på bästa sätt kan skapa värde med (Blomqvist, Dahl 
& Haeger, 2004). Enligt Blomqvist, et al. (2004) innebär relationsmarknadsföring att 
medvetet arbeta för att etablera, utveckla och avveckla relationer med kunder så att 
ömsesidiga värden och konkurrenskraft skapas. Syftet är att skapa ökat värde i 
kundrelationerna och därigenom öka kundlojaliteten och förbättra lönsamheten 
(Blomqvist, et al., 2004) 
 

En kundklubb är en åtminstone kommunikativ sammanslutning av personer eller 
organisationer som startas och drivs av en organisation i syfte att kunna kontakta 
medlemmarna direkt och regelbundet och erbjuda dem ett förmånspaket med ett 
högt upplevt värde, men med målet att aktivera dem och öka deras lojalitet genom 
att skapa en känslomässig relation (Butscher, 2000, s. 28). 

 
Enligt Wel, Nor och Ahmad (2011) har det visat sig att kundklubbar ger fördelar till 
både kunder och återförsäljare på ett sådant sätt som motiverar båda parter att engagera 
sig i en relation. Studier visar också på att det finns flera faktorer som påverkar 
förhållandet. Till exempel är förtroende, tillfredsställelse och engagemang viktiga 
variabler när det gäller att skapa och underhålla en stabil och långvarig relation. Enligt 
Blomqvist, et al. (2004) bör företaget anpassa kampanjer till den enskilda kundens 

                                                
1 http://www.dn.se/ekonomi/poang-far-dig-att-handla-mer?rm=print (2012-02-06) 

2 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/Konjunkturen---
Barometerindikatorn/?from3925=2000&to3925=2012 (2012-02-27) 
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situation framför allmänna kampanjcykler för att bäst utnyttja relations-
marknadsföringen. Företaget ska fokusera på att skaffa ”rätt” kunder samt att utveckla 
ömsesidigt värdefulla relationer. När kunden ingått i företagets lojalitetsprogram är 
relationen mellan företaget och kunden inte slut för att köpet är avslutat. Relationen 
fortsätter och har en betydelse när kunden fattar sitt nästa köpbeslut. För företag är 
relationen till kunden viktig då företaget är beroende av kundens återkommande för 
fortsatt försäljning (Blomqvist, et al., 2004). 
 
Enligt Navarro et al. (2004) måste företaget ge kunden löften av olika slag för att skapa 
en relation dem emellan, exempelvis ett löfte om en rabatt vid ett visst köp. Relationen 
måste sedan expanderas och företaget måste upprätta nya löften till kunden för att hålla 
kunden intresserad. Något som företag måste vara medvetna om är att lojala kunder kan 
vara svårare att tillfredsställa och att de är mer känsliga för misslyckanden. Därför är en 
utvärdering av vad kunderna förväntar sig från företag en viktig del av för att kunna 
uppnå det autentiska värdet för kunden (Navarro, et al., 2004). 
 
Vesel och Zabkar (2010) menar att kunden kan ha två typer av engagemang till 
företaget; beräknande engagemang och känslomässigt engagemang. Med beräknande 
engagemang menas ett mer rationellt och ekonomiskt baserat beroende, medan 
känslomässigt engagemang har mer emotionella faktorer som utvecklas genom en viss 
grad av ömsesidighet eller personligt engagemang. För att utveckla dessa engagemang 
kan företaget använda sig av både ”hårda” ekonomiska fördelar för medlemmarna 
exempelvis rabatter och kuponger men också ”mjuka” fördelar som särskilda 
inbjudningar och kundkvällar. 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Blomqvist, et al. (2004) ligger fokus för relationsmarknadsföring på individen 
och den individuella kundrelationen. På grund av det måste företagets kommunikation 
ske i interaktion med kunden och på så vis i största utsträckning på kundens villkor.  
 
Många svenska företag inom detaljhandeln använder sig av olika typer av 
belöningssystem för att nå kunden. Ett exempel på det är Ikea som genom sin 
kundklubb Ikea Family ger kunden:  
 

Erbjudanden på ett unikt IKEA FAMILY sortiment och på produkter i ordinarie 
IKEA sortiment, inredningstidningen live, nyhetsbrev via e-post, personlig 
heminredningshjälp, inbjudningar till temakvällar och heminredningsseminarier, 
mat- och fikaerbjudanden i restaurangen3.  

 
Ett annat är Åhléns klubb där de bjuder på unika erbjudanden, tips och inspiration och 
poäng på allt4. Även H & M5, Lindex6 och Sisters7/Brothers8 erbjuder förmåner för 
medlemmar i sina kundklubbar. Alla företag i exemplen använder sig av 
medlemsförmåner, men är det unikt när vem som helst, och hur många som helst kan bli 
medlemmar? Då vem som helst kan bli medlem fokuserar inte heller företagen på att 

                                                
3 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/ikea_family/member_benefits.html (2012-02-27) 
4 http://www.ahlens.se/klubb/ (2012-02-27) 
5 https://www.hm.com/se/my-hm (2012-02-27) 
6 http://www.lindex.com/se/lindex-club/ (2012-02-27) 
7 http://www.sisters.se/KLUBB1/ (2012-02-27) 
8 http://www.brothers.se/KLUBB1/ (2012-02-27)	  
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skaffa de ”rätta” kunderna och på det sättet minskar chansen för att utveckla ömsesidigt 
värdefulla relationer.  
Kundklubbar kan vara uppbyggda på olika sätt men alla har gemensamt att de syftar till 
att behålla kunden och få den att återkomma och upprepa köp. Ett bonussystem för att 
hålla ordning på sina kunder samt få dem att köpa mer kan vara uppbyggt genom att det 
alltid måste finnas ytterligare en bonusnivå att sträva efter. Det finns exempelvis 
bonussystem som är uppbyggda i brons, silver och guld, men när kunden kommer till 
guld slutar kunden att handla då kunden inte kan komma högre upp i systemet. 
Bonuspoäng har ett symbol- och statusvärde som gör belöningssystemen mer 
intressanta för kunden9. Kundklubben måste därför utveckla bonussystemet för att verka 
attraktiv för kunden även när högsta mål är uppnått. Vilka sätt finns då för att utveckla 
dessa system så kunden attraheras och blir lojal till företaget? 
 
När det gäller kundklubbar och belöningssystem finns det dock vissa negativa aspekter. 
Wendlandt och Schrader (2007) menar att kunden inte längre vill vara knuten till ett 
visst företag. Frågor som integritet och diskriminering ökar kundens oro. Även Pressey 
och Mathews (2000) har kommit fram till slutsatsen att många av de så kallade 
belöningssystemen är dyra och kortsiktiga taktiskt sätt. I butik har lojalitetsprogram och 
kortsystem främjats och ses som en metod för att uppnå verklig differentiering och 
konkurrensfördelar. Då nästan alla butiker aktivt använder sig av någon form av 
lojalitetskortsystem återstår det att se om det faktiskt är en differentiering (Pressey & 
Mathews, 2000).  

För att fortfarande göra kunder intresserade av detaljhandelsföretagen har de hittat nya 
sätt att skapa lojala kunder. Många företag använder sig idag av mer ”mjuka” fördelar, 
så som tidningar, kundkvällar och VIP-kvällar. Genom att bjuda in kunder till speciella 
kundkvällar utanför ordinarie öppettider ska kunden känna sig utvald och på det viset 
bli mer lojal mot företaget (Björk, 2010). Tidningar är också ett nytt sätt för företag att 
bygga relationer och skapa lojalitet hos sina viktigaste kunder (Dunér, 2007). Enligt 
Dunér gör det ökade reklambruset att det blir viktigare för företag att arbeta med riktad 
kommunikation till utvalda målgrupper. Egna tidningar från företagen gör att de kan 
kombinera säljerbjudanden med redaktionellt innehåll utan att störas av konkurrenters 
budskap (Dunér, 2007). Enligt Gunilla Holma, VD för branschorganisationen Sveriges 
Uppdragspublicister, finns det över 1000 stycken olika kundtidningar i Sverige idag, 
vilket gör att tidningarna kanske inte längre sticker ut i reklambruset. Hur ska då en 
kundklubb vara utformad för att på bästa sätt nå ut genom reklambruset, för att sedan 
skapa lojala och trygga kunder som känner sig unika? 
 
Den svenska livsmedelskedjan ICA har utvecklat sin kundklubb och erbjuder idag sina 
stamkunder personanpassade erbjudanden som de kallar ”mina varor”10. ICA i 
samarbete med sina märkesleverantörer ger rabatten till kunden. Kunden får 
erbjudanden på varor från tidigare köp som den registrerats på sitt kundkort. För att 
kunden ska kunna ta del av sina personliga erbjudanden finns de samlade på det 
bonusbesked ICA skickar ut med post till kunderna, men även via andra medel som på 
kvittot, via ICA:s hemsida och via mobilen. Rabatterna är laddade på ICA:s kundkort 
och dras direkt när kunden betalar varan i kassan. ICA skräddarsyr kundens 
erbjudanden utefter vad kunden tidigare har handlat i butiken; vilket ger kunden unika 
erbjudanden utefter kundens egna behov. För att ICA ska ha möjlighet att erbjuda 
                                                
9 http://www.dn.se/ekonomi/poang-far-dig-att-handla-mer?rm=print (2012-02-06) 
10 https://www.ica.se/Mina-sidor/Mina-formaner-med-ICA-Kort/Om-personliga-erbjudanden/ 
(2012-03-15) 
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kunderna de varor de tidigare köpt eller troligtvis är intresserade av att köpa lagrar ICA 
kundens köp i en databas. 
 
Information om kunders köp lagras även i klädkedjors kundklubbar. Finns det en 
möjlighet för klädkedjor att utveckla sin kundklubb så att även de kan erbjuda 
personanpassade erbjudanden på samma sätt som ICA erbjuder ”mina varor” till sina 
stamkunder. Finns det ett intresse från kunden? Kan det uppstå problem eller motstånd 
då företaget behöver samla mer information om kundens köpbeteende? Eller är det det 
nya sättet att få kunden att känna sig unik och utvald som på det viset skapar lojalitet 
mellan kund och företag? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad kunder inom kläd- och modebranschen anser 
om dagens kundklubbar och hur de ställer sig till att införa personanpassade 
erbjudanden, likt ICA:s, i kläd- och modebranschen. Målet är att undersöka om kunder 
har ett intresse för en ny form av kundklubb i kläd- och modebranschen.  
 

1.4 Problemformulering 

För insamling av data som utmynnar i att besvara syftet är följande forskningsfråga 
uppställd; 
 
Hur ser kunden på personanpassade erbjudanden i kläd- och modebranschen? 
 
För att besvara frågan har även två underfrågor legat till grund för uppsatsens resultat; 
 
- Hur ser kunden på de erbjudanden som kundklubbar erbjuder idag? 
 
- Hur påverkas kunder av det faktum att företag måste registrera deras köpvanor för att 
kunna erbjuda personliga erbjudanden? 
 

1.5 Avgränsningar  

Studien är genomförd i Borås och kunden motsvarar i fallet medlemmar i kundklubbar 
inom kläd- och modebranschen i Borås. I undersökningen har tio män och kvinnor i 
åldern 20-30 år medverkat. Då arbetet är utfört under en begränsad tid på två månader 
och med endast två studenters ekonomi, har en fokusgrupp och fem personliga 
intervjuer med personer som tillhör målgruppen valts att undersökas.  Uppsatsen är 
skriven utifrån kunders perspektiv och hur de uppfattar personliga erbjudanden från en 
kundklubb i kläd- och modebranschen.  
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2 Metod 
Kapitlet syftar till att ge läsaren en förståelse för författarnas tillvägagångssätt i 
uppsatsskrivandet. Det redovisar metodvalet, fokusgrupp och personliga intervjuer, och 
hur dem har genomförts. I kapitlet framgår även att uppsatsen är grundad i en 
fallstudieansats. 

2.1 Ansats 

Till uppsatsen har en fallstudieansats valts att användas. Det innebär att information har 
samlats om det avgränsade fallet, forskningsfrågorna (Johannessen & Tufte, 2003). 
Generellt sätt finns det fyra olika typer av ansatser att använda sig av vid en 
undersökning; tvärsnitts-, fallstudie-, longitudinell och experimentell ansats. 
Tvärsnittsansatsen är den vanligaste förekommande ansatsen, vilken är mest användbar 
när du vill kvantifiera din beskrivning och genomför din undersökning vid en tidpunkt 
(Johannessen & Tufte, 2003). Med den longitudinella ansatsen samlas data in under en 
längre tid, vid mer än en tidpunkt (Johannessen & Tufte, 2003). Den experimentella 
ansatsen skiljer sig sedan från de övriga ansatserna då den kan göras som både en bred 
och ytlig eller smal och djup studie. Ett experiment kan därför utformas på olika sätt, 
och kan även beskrivas som en datainsamlingsteknik (Christensen et al., 2010).  
 
I uppsatsen har syftet varit att tränga in på djupet i problemen och att försöka få en 
förståelse för dem. Enligt Christensen et al. (2010) passar fallstudieansatsen in vid 
tillfällen när det ska göras. Både Christensen et al. (2010) och Johannessen och Tufte 
(2003) menar att en fallstudieansats med fördel kan kombineras av både kvalitativ och 
kvantitativ sekundär- och primärdata. Till uppsatsen har enbart kvalitativ data använts.  
 
Enligt Christensen et al. (2010) kan en fallstudieansats av endast kvalitativ karaktär få 
kritik i vissa sammanhang. För att stärka relevansen i uppsatsen har därför två typer av 
insamlingsmetoder använts vid insamling av primärdata. Christensen et al. (2010) 
menar att det är viktigt att undersökaren använder sig av olika typer av 
datainsamlingstekniker i en kvalitativ fallstudie för att få en bredd i uppsatsen.  

2.2 Undersökningsmetod 

I den samhällsvetenskapliga metodläran finns det två olika typer av 
forskningsundersökningar, kvalitativ och kvantitativ forskning. Den kvalitativa 
forskningen betonar ofta ord medan den kvantitativa forskningen istället betonar siffror 
och kvantifiering vid insamling och analys av data (Bryman, 2004). 
 
En undersökning med kvalitativ karaktär, som uppsatsen grundas i, svarar på frågor som 
hur och varför. Uppsatsen efterfrågar en helhetsförståelse där samband lyses upp. 
Frågorna i uppsatsen kan inte besvaras genom exempelvis en enkät då de kräver mer 
djupgående svar. Valet att endast utgå från kvalitativa metoder beror därför på 
forskningsfrågornas uppbyggnad.  
 
Olika typer av insamling av kvalitativdata kan göras, bland annat intervjuer, 
fokusgrupper, observationer och experiment (Faarup & Hansen, 2011). Till uppsatsen 
har en fokusgrupp och personliga intervjuer använts som datainsamlingsteknik för att få 
de djupgående svar som krävs. Dock finns det nackdelar till att använda sig av enbart 
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kvalitativa metoder. Det kan bland annat vara att författaren själv tolkar informationen 
som samlas in och tolkar den subjektivt. För att informationen ska tolkas så objektivt 
som möjligt valdes det att genomföras en transkribering av intervjuerna och 
fokusgruppen för att sedan använda respondenternas ord i empiri och analys. 

2.3 Urvalsmetod 

Till fokusgruppen och de personliga intervjuerna gjordes ett urval, i båda fall har samma 
urvalsmetod använts. Det finns många typer av urval. Enligt Christensen et al. (2010) är 
det gemensamma att desto större urval som används, desto större blir sannolikheten att 
urvalets uppfattning stämmer överens med populationens. Målpopulationen för 
uppsatsen är män och kvinnor i Borås, 20-30 år, som är medlemmar i någon typ av 
kundklubb inom kläd- och modebranschen. Till uppsatsen fanns ingen möjlighet att 
genomföra någon totalundersökning, vilket vanligtvis inte heller görs i sammanhanget. 
Urvalet har inte heller utgått från något register utan fokusgruppen och de personliga 
intervjuerna har ett icke-sannolikhetsurval. I ett sannolikhetsurval har alla i 
populationen en känd sannolikhet att slumpmässigt bli utvald att delta i undersökningen. 
Uppfylls inte dessa krav är det ett icke-sannolikhetsurval (Christensen et al. 2010).  
 
Då urvalet är ett icke-sannolikhetsurval är möjligheten stor att urvalet blir snedvridet. 
Undersökningen svarar på vad de kvinnor och män i åldern 20-30 år som undersöktes 
ansåg om personanpassade erbjudanden. Urvalet till fokusgrupperna och de personliga 
intervjuerna var ett strategiskt urval. Det är bra att använda vid en kvalitativ studie där 
det är viktigt att respondenterna erhåller kunskap om det som ska studeras (Christensen 
et al., 2010). De som ingick i fokusgruppen och i de personliga intervjuerna var därför 
tvungna att vara med i någon typ av kundklubb för att få medverka. 
 
Respondenterna som medverkade i undersökningarna valdes ut av undersökarna. Det 
gjordes genom att diskutera och prata med människor som var intresserade av att 
medverka i undersökningen, och som representerade målgruppen. Till fokusgruppen 
tillfrågades respondenter på Högskolan i Borås som var intresserade och hade möjlighet 
att delta vid det tillfället då diskussionen skulle genomföras. Till de personliga 
intervjuerna tillfrågades personer i författarnas omgivning. 
 
Christensen et al. (2010) menar att deltagarna i fokusgruppen bör vara lika varandra och 
de bör ha lika demografiska, sociala och ekonomiska bakgrunder. Respondenterna i 
fokusgruppen var alla boende i Borås och studerade på Högskolan i Borås. Alla 
respondenter som medverkade var mer eller mindre insatta i ämnet, och var medlemmar 
i en eller flera kundklubbar. Urvalet till fokusgruppen bestod av sex studenter från 
Högskolan i Borås, vid genomförandet förekom dock ett bortfall. För de resurser och 
den tid som fanns till förfogande ansågs det att fokusgruppen trotts det var stor nog för 
genomförandet av uppsatsen.  
 
Respondenterna i fokusgruppen och i de personliga intervjuerna hade en spridning i 
åldrar. I fokusgruppen deltog en respondent som var 23 år gammal, en som var 24 år, en 
25 år, en 26 år och en 27 år. I de personliga intervjuerna var en 23 år gammal, två var 24 
år, en 25 år och en 26 år. Spridningen representerar där med en stor del av målgruppen. 
I fokusgruppen medverkade två män och tre kvinnor och i de personliga intervjuerna 
ställde en man och fyra kvinnor upp. 
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2.4 Fokusgrupp 

I fokusgruppen kom djupare förståelse fram om vad kunden ansåg om personliga 
erbjudande i kundklubben. Faarup & Hansen (2011) och Christensen et al. (2010) menar 
att en fokusgrupp passar bra att använda för att få fram information i mer komplexa 
frågor. I uppsatsen krävdes en diskussion för att undersöka vad respondenterna hade för 
inställning till personanpassade erbjudanden. Samspelet mellan de som intervjuade och 
respondenterna skapade stimulans i svaren och diskussionerna i gruppen. 
 
Syftet med fokusgruppsintervju i uppsatsen var att få en diskussion mellan 
respondenterna och att få andra aspekter om ämnet än vad som framkom vid personliga 
intervjuer. Fokusgruppsintervjun var semistrukturerad och enlig Christensen et al. 
(2010) används vanligt vis det eller en helt ostrukturerad intervju. Vid den 
semistrukturerade intervjun använder intervjuaren en lista på frågor eller teman som ska 
tas upp under diskussionen. I fallet användes det för att inte missa någon fråga som 
ansågs var viktigt att diskutera.  
 
Enligt både Christensen et al. (2010) och Faarup och Hansen (2011) finns det för- och 
nackdelar med att använda sig av fokusgrupp. Det kan vara svårt för moderatorn att 
tolka och förstå diskussionen rätt och missförstånd kan därmed uppstå (Faarup & 
Hansen, 2011). För att undvika det valdes att göra en ljudinspelning under diskussionen 
för att sedan använda de ord som deltagarna använde i uppsatsens empiri och analys. 
Respondenterna kan även påverka varandra och svara lika på frågor för att de inte vågar 
stå ut i mängden, men samtidigt kan vissa kommentarer leda fram till en spännande 
dynamik i gruppen (Christensen et al., 2010).  Under fokusgruppsintervjun var 
moderatorn noga med att alla svarade på frågorna för att inte missa vad någon person 
ansåg om någon fråga. Om personerna påverkades av varandra är dock något som är 
svårt för moderatorn att inverka på. 

2.4.1 Genomförande av fokusgrupp 

Inför genomförandet av fokusgruppen tillfrågades potentiella kandidater för ämnet. Sex 
personer valdes för att medverka vid diskussionen. Diskussion genomfördes på en 
neutral plats, i ett grupprum på Högskolan i Borås. Det för att respondenterna skulle 
känna sig trygga i situationen och inte störas från ljud eller händelser runt om som 
kunnat påverka dem. Innan fokusgruppen genomfördes skickades ett mail ut till de som 
deltog (se Bilaga 1). Det gjordes för att deltagarna skulle vara medvetna om ämnet och 
för att de skulle få möjlighet att tänka igenom ämnet innan de medverkade i 
fokusgruppen. Det ledde till att diskussionen flöt på utan störningar på grund av 
okunskap. 
 
Den 18 april 2012 klockan 09:00 ägde fokusgruppen rum, en av uppsatsskrivarna var 
moderator och den andra antecknade under diskussionen. Inledningsvis gick moderatorn 
igenom riktlinjer och information inför diskussionen så alla deltagare skulle vara 
medvetna om vad som skulle diskuteras i fokusgruppen (se Bilaga 2). Moderatorn hade 
en frågeguide med de frågeställningar som togs upp under diskussionen, dock var dessa 
inte hårt strukturerade utan det blev en dynamisk diskussion (se Bilaga 2).  
 
För att dokumentera fokusgruppen spelades diskussionen in. Alla deltagarna var 
medvetna om det redan innan fokusgruppstillfället. En av uppsatsskrivarna antecknade 
väsentligheter som uppstod i diskussionen. Vid vissa tillfällen kom även den med 
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frågeställningar till deltagarna för att utveckla samtalet. Moderatorn avslutade 
diskussionen med att tacka respondenterna för dess medverkan.  

2.5 Personliga intervjuer 

Enligt Christensen et al. (2010) för intervjuaren och respondenten en dialog med frågor i 
den personliga intervjun. I intervjuerna uppkom svar på frågor utan att respondenten 
påverkades av någon annans reflektioner kring ämnet. Kombinationen av metoderna, 
fokusgrupp och personliga intervjuer, valdes då det ansågs vara viktigt att se om svaren 
kunde skilja mellan de olika typerna av intervjuerna.  
 
Faarup och Hansen (2011) och Christensen et al. (2010) menar att en fördel med den 
personliga intervjun är att en trygg intervjusituation kan skapas, vilket kan leda till att 
respondenten svara på ett mer verklighetstroget sätt och att intervjuaren kan ställa mer 
djupgående frågor. Vid intervjuerna medverkade endast två personer, undersökaren och 
respondenten. Det gjordes för att respondenten skulle känna sig trygg och att det skulle 
bli ett mer personligt samtal mellan den och undersökaren. Svaren blev därmed 
avslappnade och naturliga. 
 
Nackdelar med att använda personliga intervjuer är de intervjuareffekter som kan uppstå 
(Faarup & Hansen, 2011). Därför användes en semistrukturerad intervju där 
intervjuaren hade en lista med frågor som skulle ställas till samtliga respondenter. För 
att minska intervjuareffekterna ytterligare intervjuade samma person samtliga 
respondenter i de personliga intervjuerna. Uppstod några frågor från respondenterna 
kunde intervjuaren svara på liknande sätt till alla respondenter. 

2.5.1 Genomförande av personliga intervjuer 

För uppsatsen är fem personliga intervjuer genomförda. Alla fem intervjuer är utförda 
på samma sätt med samma struktur för att minska de systematiska fel som kan uppstå i 
intervjusituationer. Det kan exempelvis vara att frågorna ställs på olika sätt (Christensen 
et. al., 2010). Varje intervju startade med en genomgång av uppsatsens syfte och 
innehåll så att respondenten skulle veta vad intervjun senare skulle handla om (Se 
Bilaga 4).  
 
Intervjuerna genomfördes i ett grupprum på Högskolan i Borås för att vara på en neutral 
plats. Intervjuerna var semistrukturerade och varje fråga ställdes utifrån ett formulär 
intervjuaren tog med sig till intervjutillfället. Om frågor uppstod från respondenten 
svarade intervjuaren på dem med ett försök att inte påverka respondentens svar. Alla 
intervjuer spelades in för att få så korrekt och exakt information som möjligt till 
empirin. Dessa intervjuer transkriberades sedan. 

2.6 Sammanställning av data 

Då uppsatsen består av kvalitativa insamlingsmetoder har den även sammanställts 
kvalitativt. Både fokusgruppen och de personliga intervjuerna spelades vid tillfällena in. 
Christensen et al. (2010) skriver att den kvalitativa analysen främst kännetecknas av att 
den fokuserar på undersökningens helhet och att sammanhanget betonas, i stället för 
specifika ord. Därför avlyssnades ljudupptagningen och skrevs sedan ner ungefärligt. 
Det på grund av den korta tid uppsatsen är förlagd på och att undersökningens analys 
inte krävde en total transkribering.  
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Utifrån svaren i fokusgruppen och de personliga intervjuerna sammanställdes sedan 
informationen kvalitativt. För att få ett tydligt resultat av de svar som framkom valdes 
att sammanställa data från fokusgruppen och de personliga intervjuerna tillsammans då 
många svar var lika och kompletterade varandra.  

2.7 Datakällor 

För att svara på frågeställningar och uppfylla syften i undersökningar analyseras primär- 
och sekundärdata (Faarup & Hansen, 2011). Primärdata innebär i sammanhanget att det 
är data som är insamlat för uppsatsen aktuella frågeställningen. Att använda sig av 
primärdata betyder även att frågeformuleringen är medveten och formulerad innan 
insamling av data ägt rum (Faarup & Hansen, 2011). Uppsatsen inleddes med 
inledningskapitlet och valet av insamlingsmetod diskuterades sedan efter att 
forskningsfrågorna var sammanställda. Sekundärdata är information som har samlats in 
tidigare och behöver nödvändigtvis inte vara kopplad till en specifik frågeställning. Den 
kan användas för att stärka information som framkommit i primärdata. (Faarup & 
Hansen, 2011).  
 
Till undersökningen har primärdata och tidigare forskning analyserats. Relevant 
sekundärdata har inte påträffats och har därför valts bort. Den primärdata som 
analyserats är sammanställningar från fokusgruppen och de personliga intervjuerna som 
genomförts. Den tidigare forskningen refereras till vetenskapliga artiklar från bland 
annat forskningsjournaler.  

2.8 Undersökningens tillförlitlighet 

Reliabilitet handlar, enligt Christensen et al. (2010), om i vilken grad undersökningen 
som genomförts kan upprepas om den läggs upp på ett precist eller liknande sätt. Faarup 
och Hansen (2011) beskriver reliabiliteten som en beteckning för om undersökningen 
har genomförts på ett sätt som gör att den kan göras om och få ett likartat resultat varje 
gång. I den kvalitativa undersökning som genomförts, är analytikern och mät-
instrumentet samma person. Information har samlats in av samma person som tolkat och 
analyserat den. Det är därför svårt att få en hög reliabilitet i kvalitativ studie då 
resultatet är kopplat till undersökaren och analytikern som genomfört studien (Faarup & 
Hansen, 2011). Både verkligheten och de personer som genomför undersökningen 
förändras och reliabiliteten blir därmed låg.  
 
För att ändå försöka fastställa den kvalitativa undersökningens tillförlitlighet används 
istället begreppen intern och extern validitet. Validitet har att göra med om ett mått för 
ett begrepp verkligen mäter begreppet ifråga – om undersökarna mäter det som ska 
mätas (Bryman, 2011). Enligt Christensen et al. (2010) har dock begreppen intern och 
extern validitet en annan betydelse i den kvalitativa analysen. I en kvalitativ analys 
försöks ett sammanhang eller en helhet tydas. Det leder till att den interna och externa 
validiteten, som i sammanhanget är trovärdighetsaspekten och generaliserbarheten, 
måste diskuteras efter andra utgångspunkter än hur väl fenomenet är mätt eller hur 
statistisk representativt resultatet är.  
  
För att visa på en trovärdighet i studien är arbetets insamling- och analysarbete 
systematiskt och öppet.  I uppsatsen framgår därför hur insamlingen gjorts, vilket urval 
som används och hur metoden och analysen har genomförts. Enligt Christensen et al. 
(2010) bör även olika insamlingstekniker användas för att öka validiteten. För den tid 
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och ekonomi som uppsatsen grundats på är två typer av insamlingstekniker genomförda. 
Dock hade även någon typ av djupintervju med exempelvis ett företag eller annan typ 
av empiri skapat en triangulering i uppsatsen. Att inte göra det är ett medvetet val som 
grundats i brist på tid och ekonomi.   
 
I en kvalitativ analys kan aldrig en statistisk generalisering förekomma (Christensen et 
al., 2010). Uppsatsen som har genomförts kan därför endast klassas som en 
arbetshypotes för vidare forskning inom området. Läsaren får sedan själv bestämma hur 
den vill generalisera uppsatsen, till endast de respondenter som har medverkat i 
undersökningen eller till en större målgrupp utifrån vad uppsatsen resulterat i. 

2.9  Replikerbarhet 

I tidigare avsnitt nämndes att reliabiliteten i den kvalitativa undersökningen blir låg. Då 
både undersökningen och analysen genomförs av samma personer är det dem som både 
reliabiliteten och replikerbarheten grundas på. Till uppsatsen är det två författare som 
samlat in data, som spelats in och sedan tolkats. Författarna har försökt att i så stor 
utsträckning som möjligt använda respondenternas ord för att sammanställa empiri och 
analys. Enligt Bryman (2011) kritiseras ibland kvantitativa forskare för att vara för 
subjektiva. Då det är forskaren själv som samlar information och analyserar den, är det 
denne som är det viktigaste redskapet i den kvalitativa forskningen. Det gör att 
tillvägagångssättet och forskarens syn och tolkning av insamlad data gör att det blir 
svårt att replikera forskningen (Bryman, 2011).  
 
Vid undersökningarna som genomfördes till uppsatsen användes semistrukturerade 
intervjuunderlag för att stärka trovärdigheten i undersökningarna. Både fokusgruppen 
och de personliga intervjuerna har spelats in och skrivits av. Därefter har de tolkas så 
objektivt som möjligt för att öka trovärdigheten i undersökningen. Dock kvarstår 
faktumet att uppsatsen får en subjektiv analys.  

2.10  Källkritik 

För uppsatsen har olika källor använts till metoden för att få en bredd och olika vinklar 
på hur undersökningen kunde genomföras på bästa sätt. Litteraturen som har valts är i 
huvudsak författad under de senaste åren för att metoden ska vara så uppdaterad som 
möjligt. För att ytterligare öka tillförlitligheten i källorna har samma fakta funnits ur 
olika källor. För metodkapitlet har endast litteratur i bokform använts, men för att öka 
trovärdigheten har olika böcker användas för att visa på ett engagemang och tydlig 
förståelse för det den valda metoden.   
 
För att få ett så tillförlitligt material som möjligt ska författaren ha som mål att alltid 
försöka få tag på den ursprungliga källan (Christensen et. al., 2010). Uppsatsen har i 
största utsträckning grundats på vetenskapliga artiklar för att samla information till 
studiens referensram. I ett fall har en bok använts som är byggd på vetenskapliga 
artiklar (Principles of direct and database marketing – a digital orientation, Tapp, 2008). 
Det bedöms dock som att boken har bidragit till relevant fakta för uppsatsen och det har 
därför beslutats att använda den som en tillförlitlig källa.  

2.11  Metodreflektioner 

Det finns både för och nackdelar med att använda sig av en fallstudieansats av kvalitativ 
karaktär (Christensen et al. 2010). Då endast ett fåtal personer medverkar kan inte 
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någon statistisk generalisering göras och det går därför inte säga med sanning att det 
som kommer fram i uppsatsen är något som andra samtycker med. Det som dock är 
intressant i denna undersökning, trots ett fåtal respondenter, är att deltagarna i 
fokusgruppen diskuterade liknande saker som personerna i de personliga intervjuerna 
gjorde. Det tyder på att någon form av trovärdighet finns i resultatet. 
 
För att ytterligare öka validiteten i uppsatsen hade ett utförande av en triangulering varit 
ett alternativ, alltså att använda sig av ännu en insamlingsteknik. I uppsatsen har två 
tekniker används men ytterligare någon hade stärkt relevansen i studien. För 
forskningsfrågorna är dock en kvalitativ fallstudieansats relevant och ännu en kvalitativ 
insamlingsteknik skulle därför behövts tillämpas. De frågor som ställs i 
problemformuleringen skulle inte en kvantitativ studie svara på då svaren i exempelvis 
en enkät inte skulle bli tillräckligt djupa. Undersökningen skulle med kvantitativa 
metoder blivit bredare men med ytliga svar och skulle inte ge de djup som efterfrågats i 
frågeställningen. 
  
Uppsatsen kan inte svara på vad en bred population anse om problemet och det finns en 
medvetenhet i det. Undersökningen är ändå aktuellt för att i vidare forskning undersöka 
problemet. Då uppsatsen syftade till att undersöka en tillämpning av personanpassade 
erbjudanden i kläd- och modebranschen var alla de som deltog i fokusgruppen och i de 
personliga intervjuerna medlemmar i någon form av kundklubb inom kläd- och 
modebranschen. Det innebar att respondenterna hade en relation och insikt i frågorna 
som ställdes och det ökade trovärdigheten till att svaren är relevanta.  
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3 Studiens referensram 
 
Utgångspunkten för studiens referensram är begreppen kundklubb, segmentering, 
marknadsföring och integritet. Övergripande behandlas begreppet kundklubbar för att få 
en förståelse för vad företag vill uppnå med sin kundklubb och vilken typ av 
erbjudanden som de erbjuder.  

För att kunna analysera och diskutera en ny forma av kundklubb där personanpassade 
erbjudande ingår, krävs en redogörelse för hur segmentering används i sammanhanget.  
I relation till det redovisas hur företag marknadsför sig till sina kunder/kundgrupper 
genom kundklubben, via direktmarknadsföring och databasmarknadsföring. 
Avslutningsvis redogörs för forsning om hur kunden ställer sig till att företag kräver en 
öka informationsinsamling för att ha möjlighet att erbjuda personanpassade 
erbjudanden. 
 

3.1 Kundklubb 

En kundklubb är en form av relationsmarknadsföring som kan vara utformad på många 
olika sätt. Enligt Navarro, Iglesias et al. (2004) är en av de mest accepterade 
definitionerna av relationsmarknadsföring; 

…det som avser alla marknadsföringsaktiviteter riktade till att skapa, utveckla och 
underhålla framgångsrika relationsdatabaser.  

I en relationsmarknadsföring försöker företag att skapa en relation med kunden och gör 
det genom att försöka se genom kundens ögon. Företag vill skapa den typ av erbjudande 
som kunden efterfrågar. Genom att skapa något extra och tillföra tjänster som skiljer sig 
från konkurrenterna kan de öka relationen till kunden. Hög betoning på ökad service 
och servicekvalitet är ett viktigt element inom relationsmarknadsföring (Pressey & 
Mathews, 2000).  

Företagets vilja att skapa ett lojalt band till kunden är den gemensamma grunden i 
kundklubbar och relationsmarknadsföringen. Syfte är att skapa en relation mellan 
företag och kund, där konsumenten är benägen att stödja en viss butik eller butikskedja 
över en längre tid (Vesel & Zabkar, 2009 och Wel et al. 2011). Företaget vill genom 
kundklubben motivera kunden till köp, genom erbjudanden, omedelbara 
kostnadsbesparingar, rabatter och olika typer av bonussystem endast för medlemmar 
(Wel et al., 2011).  

Vesel och Zabkar (2009) och Reinartz (2010) beskriver också kundklubben som ett 
marknadsföringsverktyg för att belönar frekventa och trogna kunder. Enligt Reinartz 
(2010) finns det dock många olika typer av kundklubbar och det är därför svårt att 
definiera en kundklubb. Han menar att det ändå blivit ett viktigt verktyg för företag för 
att belöna och behålla trogna kunder.  

Flera forskare, bland andra Pressey och Mathews (2000), Wel et al. (2011) och Ndubisi 
(2006) skriver att relationen som uppstår genom kundklubben måste vara uppbyggd på 
engagemang och förtroende för att kunna upprätthållas mellan kund och företag. 
Ndubisi (2006) menar därför att företag ska skapa kundrelationer som är innefattar 
ömsesidiga belöningar som gynnar både företaget och kunden.  
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En kundklubb är en åtminstone kommunikativ sammanslutning av personer eller 
organisationer som startas och drivs av en organisation i syfte att kunna kontakta 
medlemmarna direkt och regelbundet och erbjuda dem ett förmånspaket med ett 
högt upplevt värde, men med målet att aktivera dem och öka deras lojalitet genom 
att skapa en känslomässig relation (Butscher, 2000, s. 28).   

 
Vissa företag använder sig av olika typer av kortsystem kopplat till kundklubben. En 
förutsättning för att systemet ska fungera är att kunden har tillräckligt med engagemang. 
Fall där kortsystemet blivet ett misslyckande kan beror på just bristande engagemang 
från målgruppen att använda kortet (Reinartz, 2010). Enligt Blomqvist, et al. (2004)  är 
relationen mellan företag och kund inte slut för att ett köp har avslutats utan fortsätter 
och har en betydelse när kunden fattar sitt nästa köpbeslut. För företaget är relationen 
till kunden viktig då företaget är beroende av kundens återköp för fortsatt lönsamhet. 
 
I de flesta kundklubbar med kortsystem får kortinnehavaren poäng som grundas på 
genomförda inköp. Dessa kan sedan lösas in i butiken mot någon form av belöning t.ex. 
rabatter eller gåvor. Enligt Smith och Sparks (2009) är det ett sätt för företag att etablera 
ömsesidighet mellan dem och kunden. Inlösen av belöningen är ett svar från kunden i 
form av fler affärer och att ett engagemang till företaget finns. Det kan i sin tur leda till 
fler belöningar till kunden. I många kundklubbar finns det dock en fördröjning mellan 
insamling av poäng och inlösen av belöning, exempelvis har företag någon typ av 
poängtröskel som kunden måste nå för att ta del av belöningen. Det kan ta tid, eller vara 
svårt för kunden att nå tröskeln och beroende på hur lätt, eller svårt, det är för kunden 
att lösa in sin belöning kan lojaliteten till företaget brista (Smith & Sparks, 2009). Enligt 
Reinartz (2010) kan företaget ha en dåligt anpassad kommunikation eller brist på 
belöningar som leder till att kunden inte blir lojalt mot företaget. Företaget måste därför 
designa sin kundklubb för att passa till målgruppen de riktar sig mot (Reinartz, 2010).  
 
Smith och Sparks (2009) menar att inlösen av belöningar som ges via e-post är en 
kategori som inom detaljhandeln är låga. De skriver att inlösen är låg på grund av 
samverkan av tid, värde och ansträngning. Det kan bero på när e-posten kommer, vilken 
typ av erbjudande det är och hur kunden ska gå till väga för att utnyttja erbjudandet. 
Undersökningar säger även att många kunder går till olika butiker och handlar för att få 
de bästa erbjudandena (Pressey & Mathews, 2000). Pressey och Mathews (2000) skriver 
att kundklubben idag inte är något effektivt sätt att skapa lojala kunder på utan att 
företagen i detaljhandeln måste förbättra kundrelationerna. 

3.2 Segmentering 

För att få en mer personligt kontakt med kunderna via exempelvis kundklubben 
använder sig fler och fler företag av segmentering. Enligt Irene Gil-Saura och Maria 
Eugenia Ruiz-Molina (2009) är kundsegmentering en nödvändighet för att garantera en 
effektiv marknadsföringsstrategi i dagens konkurrenskraftiga marknad. Företag väljer 
att segmentera utifrån olika uppsättning av variabler exempelvis utifrån kundernas 
geografiska och demografiska likheter. Neal och Wurst (2001) menar dock att det inte 
finns någon anledning att begränsa segmenteringen till en eller ett fåtal variabler då det 
kan finnas fler anledningar till varför kunden utför ett köp. Variabler att ta hänsyn till 
kan enligt dem vara attityder, behov, värderingar, förmåner, orsaker och tidigare 
erfarenheter. Variablerna är flerdimensionella och oftast mer användbara vid planering 
av en marknadsföringsstrategi (Neal & Wurst, 2001).  Företag kan enligt Neal och 
Wurst (2001) få ut mer av segmenteringsstrategin och blir bättre om de samlar mer 
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omfattande information om kunders beteende i en databas.  

Tapp (2008) förklarar att det inte går att beskriva hur viktig en konsumentdatabas är för 
ett företags segmenteringsstrategi och det finns enligt honom två anledningar till det. 
För det första kan en databas lagras med en stor volym av information från kunderna i 
form av deras beteende och personliga preferenser. För det andra kan varje kund 
kontaktas utefter den grupp kunden blir tilldelad (Tapp, 2008). De centrala kraven på ett 
segment säger han är att det ska vara diskret, lönsamt och tillgängligt, vilket det blir 
genom en databas.  
 
Den viktigaste användning av databasen är dess förmåga att segmentera på individnivå 
(Tapp, 2008). Genom att kolla på data menar Tapp (2008) att det går att bygga upp en 
bild av vem kunden är och vad den vill ha ut av företaget och genom det skapa värde för 
kunden. Databasen kan också hjälpa marknadsförare att använda kunders tidigare inköp 
för att segmentera utifrån deras köpbehov (Tapp, 2008).  Ett annat sätt att segmentera är 
genom konsumenters egenskaper (Tapp, 2008) Tapp (2008) menar att marknadsförare 
genom dessa egenskaper kan bygga upp bilder av de kunder som exempelvis är mer 
benägna att svara på en viss kampanj.  
 
Segmentering utifrån kunders behov är enligt Tapp (2008) relativt vanligt. I allmän 
marknadsföring är det standardiserat att använda marknadsundersökningar för att förstå 
vilka fördelar olika kunder ser med samma produkt (Tapp, 2008). Genom att studera 
enskilda kunders beteende och psykografiska uppgifter menar Tapp (2008) att 
marknadsförare som använder sig av databaser kan addera ännu ett verktyg för att se 
och förstå dessa fördelar. 
 

3.3 Marknadsföring via kundklubben 

Kundklubben är en del av marknadsföringen av ett företag. Enligt Hasouneh och Alqeed 
(2010) är det ett sätt att nå befintliga kunder på ett personligt sätt. De menar att företag 
inte längre är nöjda med att tala till kunder utan vill istället ha en dialog med dem. 
Genom kundklubben kan företag ge kunden erbjudanden via till exempel brev, e-post 
eller sms. 

3.3.1 Direktmarknadsföring 

Swedma är en bransch- och intresseorganisation för företag och organisationen som 
arbetar med bland annat direktmarknadsföring. De skriver på sin hemsida att syftet med 
direktmarknadsföring är att genom en oberoende mediekanal nå ut till nya och befintliga 
kunder och sedan mäta responsen på den aktivitet som genomförts.  
 
Enligt Swedma är syftet med marknadsföringsaktiviteten att få en kommunikation med 
kunden. Aktiviteten ska vara mätbar där företaget kan se responsen från kunden. 
Företag skickar ut exempelvis en kupong via kundklubben som kunden i sin tur tar med 
sig till butiken för att erhålla ett erbjudande. Företaget registrerar kundens återbesök och 
kan genom det göra en utvärdering av erbjudandet. Enligt Michelle A Morgansky 
(1997) skapar företaget på så vis en tvåvägs kommunikation med kunden vilket gör att 
direktmarknadsföring även är lärande. Både Swedma och Morgansky (1997) menar att 
är det viktigt för företag att veta vilka de intressantaste kunderna är, vad de köper och 
hur ofta de köper för att maximera responsen på marknadsföringen.  
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En viktig egenskap hos direktmarknadsföringen är att den är databasdriven. Morgansky 
(1997) menar därför att företag kan titta på konsumenten på ett nytt sätt och dela in 
individerna i små grupper med individuella önskemål som ska tillfredsställas.  

3.3.2 Databasbaserad marknadsföring 

Företag samlar information genom lojalitetsprogram och kundklubbar. Det hjälper 
företaget att främja långsiktiga relationer till kunderna och för att skapa återkommande 
köp (Vesel & Zabkar, 2009). För att skapa ett framgångsrikt program menar Vesel och 
Zabkar (2009) att belöning till kunden, utformning av erbjudandet samt rätt användning 
av kunddata är viktiga delar. Trenden inom hantering av kunddata samt 
konsumentmarknadsföring har under de senaste åren blivit mer inriktad mot de mest 
lönsamma befintliga kunderna samt de mest potentiella nya kunderna (Schoenbachler, 
Gordon, Foley & Spellman, 1997). Företag har insett att de måste bygga upp en relation 
med kunderna på mer än bara priset för att vara konkurrenskraftiga. Det är både lättare 
och billigare att få en befintlig kund att återkomma till butiken framför att fånga en ny 
kund (Schoenbachler et al., 1997). Cooke (1994) förklarar dock att marknadsföring 
utifrån en databas inte är något nytt. Han ger exempel på hur en skräddare kunde 
registrera sina kunders mått samt deras personliga information för att skapa en 
kunddatabas som sedan hjälpte skräddaren att sälja sina tjänster och marknadsföra dem.  
 
En kundbaserad databas menar Schoenbachler et al. (1997) är en samling data baserad 
på exempelvis kunders namn, adresser och inköp. Informationen gör i sin tur att 
företaget lättare kan fatta beslut och nå sina mål gällande marknadsföringen till sina 
kunder (Schoenbachler et al., 1997). Cooke (1994) förklarar att databasen kan användas 
taktiskt och strategiskt i marknadsföringssyfte. Genom insamlad information om sina 
kunder kan företaget isolera vissa kundgrupper och analysera dessa för att sedan skapa 
erbjudanden utifrån vad som passar de utvalda kundgrupperna bäst (Cooke, 1994). 
Schoenbachler et al. (1997) förklarar att syftet med databasbaserad marknadsföring är 
att bilda en lönsam individuell relation till varje kund som gör att kunden känner att den 
får den personliga service och uppmärksamhet den behöver. Genom det sättet att 
marknadsföra ett företags produkter sätts inte bara kunden i fokus, utan företaget kan 
också ta hjälp av databasen för att produktutveckla, förbättra kvalitén och effektivisera 
kundservicen (Cooke, 1994).   
 
Schoenbachler et al. (1997) förklarar att konsumenterna idag har mindre tid att ta del av 
och sortera ut de annonser och den reklam de dagligen utsätts för. Samtidigt menar de 
att konsumenterna visar sig mer positiva till personliga erbjudanden riktade till deras 
specifika behov baserade på tidigare köp. Cooke (1994) menar att kundernas mättnad på 
reklam minskar om produkterna eller tjänsterna som marknadsförs till dem är 
anpassande.  
 
Då konkurrensen företag emellan ständigt ökar är databaserad marknadsföring ett sätt 
att differentiera sig på (Schoenbachler et al., 1997). Schoenbachler et al. (1997) menar 
att dagens konsumenter kräver mer variation av varor och bättre kundservice. De 
förklarar också att konsumenterna blir allt mer utbildade och kräver mer information om 
de varor och tjänster de köper än tidigare. Kundernas valmöjligheter gör att de vill ta de 
bästa besluten gällande de köp de utför. Genom att företagen ger kunderna den 
information och erbjudanden de behöver ökar kundernas förtroende till företaget samt 
känslan av att de tagit rätt köpbeslut (Schoenbachler et al., 1997). 
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Genom en kundbaserad databas har företaget, som tidigare beskrivits, också möjlighet 
att ge kunden information om de varor och tjänster företaget har att erbjuda 
(Schoenbachler et al., 1997). Schoenbachler et al. (1997) menar att databasen kan hjälpa 
företaget att skicka ut information om produkter kunderna kan tänkas vara intresserade 
av. Utifrån tidigare köp kan de på det sättet öka och bredda försäljningen – så kallad 
korsförsäljning. De förklarar också att företaget genom att samla data om kundernas 
inköp kan utläsa trender i försäljningen. Databasen kan visa att vissa produkter eller 
erbjudanden fungerar bättre under sommaren än vintern exempelvis (Schoenbachler et 
al., 1997).  
 
Ett företag som sedan länge har använt sig av databaserad marknadsföring är den 
amerikanska klädkedjan Bloomingdales (Cooke, 1994). De arbetar med att rätt kund 
ska få rätt personligt erbjudande som gör att kunden med största sannolikhet ska 
svara på det. 

3.4 Integritet  

Databaserade system har gjort det enkelt och billigt för marknadsförare att samla in, 
lagra, använda och dela information. Det har lett till att frågan om personlig integritet 
har blivit mer aktuell (Dolnicar & Jordan, 2007).  Den media och teknik som 
marknadsförare använder sig av kan bli påträngande och få negativt inflytande på hur 
konsumenterna uppfattar marknadsförares kommunikation menar Dolnicar och Jordaan 
(2007). Aggressiv marknadsföring, speciellt direktmarknadsföring, kan leda till att 
kunder känner oro om hur deras integritet kan påverkas (Dolnicar & Jordan, 2007).  De 
kunder som känner sig berörda av det kan enligt Dolnicar och Jordaan (2007) agera 
genom att ändra sitt köpbeteende och vägra ge ut information om sig själva vilket kan 
leda till att idén med direktmarknadsföring går förlorad.  
 
Enligt Dolnicar och Jordaan (2007) uppfattar många konsumenter ett hot mot deras 
personliga integritet då dagens sätt att marknadskommunicera ger fler möjligheter till 
intrång i deras personliga sfär. De menar också att många konsumenter känner att de har 
liten eller ingen kontroll över den reklam som de utsätts för via exempelvis 
direktreklam, mail och telefonsamtal. Det leder i sin tur till att de blir oroade över hur 
deras personliga information hanteras (Dolnicar & Jordan, 2007). Undersökningar visar 
dock att konsumenter anser att viss information om dem själva är mer privat än andra, 
Dolnicar och Jordaan (2007) förklarar att det verkar som att konsumenter blir mindre 
upprörda om företag samlar information om deras köpbeteende framför om deras 
telefonnummer registreras och används. Konsumenter är också mer villiga att ge ut 
information om deras kön och ålder än ID-nummer (Dolnicar & Jordan, 2007). Dolnicar 
och Jordaan (2007) menar också att konsumenter kan välja att avstå kontakter med 
företag om det visar sig att konsumenten kan behöva ge ut personlig information. 

3.5 Sammanfattning 

Kundklubben är i fallet ett marknadsföringsverktyg för företag. Via kundklubben binds 
kunder till företag. Företag kan med hjälp av informationen skicka adresserad reklam 
till medlemmarna. För att företag ska ha möjlighet att inte bara erbjuda adresserad 
reklam utan även personanpassade erbjudanden till kunden måste de samla information 
i en databas. Genom att segmentera uppgifterna om kunderna efter exempelvis 
köpbeteende, så som när, var, eller hur ofta en kund handlar, kan företaget i sin tur 
skicka ut erbjudanden via direktmarknadsföring. När företag ökar 
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informationsinsamlingen av uppgifter om kunden kan det göra intrång på dess integritet. 
Frågan är om insamlingen skulle påverka kunden och om den skulle avstå att bli 
medlem på grund av det? 
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4 Empiri 
 
I kapitlet finns sammanställningar av resultatet från fokusgruppen och de personliga 
intervjuerna. För att få ett tydligt resultat har all empiri sammanställts tillsammans 
uppdelat i tre begrepp, kundklubb, integritet och personanpassat erbjudande. Till den 
empiriska delen har tio respondenter medverkat, person 1-5 deltog i en fokusgrupp, 
medan person 6-10 deltog i varsin personlig intervju. 

4.1 Kundklubb 

Den utförda fokusgruppen samt de personliga intervjuerna som utfördes för uppsatsen 
visade på att rabatter är väl sammankopplade med vad de associerar med ordet 
kundklubb. Diskussionen huruvida kundklubbars tillvägagångssätt att skicka ut reklam 
samt erbjudanden på, visade på olika åsikter bland respondenterna. Mail uppskattades 
mindre, men person 3 hävdade dock under fokusgruppsintervjun att mail och riktad 
reklam kan vara okej med viss måtta. Då de flesta av respondenterna ansåg att mail inte 
var att föredra med dagens kundklubbar menade person 1 dock att det är positivt för 
företagen att via mail exponera varumärket för sina kunder. Den påminnelse samt 
igenkänningsfaktor kunden får för varumärket kan sedan leda till att kunden väljer detta 
varumärke vid nästa köp. Person 2 ifrågasatte antagandet med att undra om det är en 
positiv känsla som kopplas till företaget i detta fall, eller om det finns en chans att de 
som tar emot dessa mail istället får en känsla av irritation? Person 5 ansåg att mail från 
företag bör vara en service, men att det idag finns en förväntan om att alla butiker och 
kedjor inom kläd- och modebranschen ska ha en kundklubb vilket leder till att mailen 
endast blir ett sätt för företagen att sälja på.  
 
Många av dagens kundklubbar använder sig av någon form av bonus- och/eller 
poängsystem (Wel et al., 2011). Under fokusgruppsintervjun diskuterades de plastkort 
som företagen använder sig av för att registrera bonusen/poängen. Flertalet av 
respondenterna ansåg att detta plastkort inte gjorde någon större nytta då de exempelvis 
tog plats i plånboken. Person 4 påpekade dock att registrering med hjälp av 
personnummer numera underlättar för att minska risken att glömma bonus-/poängkortet.  
Flertalet av de respondenter som medverkat i denna studie menade att de var mer 
intresserade av vissa kundklubbar framför andra, speciellt i de butiker där de handlade 
mer. Person 2 menade att butiker med dyrare varor hade mer attraktiva kundklubbar då 
kunden kan spara en högre summa pengar vid erbjudanden, vilket även person 8 
förklarade under sin intervju. Vissa respondenter, däribland person 2 och 4, menade att 
de nästan bara handlade i vissa butiker när de fick ett erbjudande från dessa, vilket 
gjorde att de drog en egen slutsats om att de på detta vis inte blev de lönsammaste 
kunderna.  
 
Deltagarna i fokusgruppen och respondenterna i de personliga intervjuerna fick frågan 
om vad som var bra med en kundklubb? Vissa personer i både fokusgruppen och de 
personliga intervjuerna menade då att de fanns fördelar för både kunder och företag med 
kundklubbar. Person 2 förklarade att det idag finns olika valmöjligheter för kunder att 
handla på och att företagen genom kundklubbar kan binda upp sina kunder och att de 
finns till för att företag själva ska tjäna på det. Person 10 menade att kundklubbar 
hjälper företag och butiker genom att få kunder att handla inom företaget istället för hos 
konkurrenterna. De frågade sig dock om det egentligen spelar någon roll att erbjuda 
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kundklubbar idag för att särskilja sig då de flesta butiker erbjuder någon form av klubb. 
Person 1 påpekade att man som kund på något vis kände sig utvald, trots att 
medvetenheten om att andra också får erbjudandet finns.  Alla respondenter från de 
personliga intervjuerna svarade att rabatter och erbjudanden var något positivt med 
kundklubbar. Några av respondenterna tyckte också att kataloger och liknande var 
inspirerande, men att det då i huvudsak var kläd- och modeföretags kataloger som var 
intressanta. Vissa erbjudanden ansåg person 7 vara onödiga och som ändå inte kom till 
användning. I fokusgruppen menade person 3 att det var bekvämt för kunden att vara 
med i en kundklubb då kunden slapp finna erbjudanden själv.  
 

”Jag måste gå dit och kolla även om man egentligen inte behöver något” 
    (Person 1, fokusgrupp 120418) 

 
Vid både fokusgruppen och de personliga intervjuerna tillfrågades respondenterna om 
de trodde att köpbenägenheten påverkas av erbjudanden från kundklubbarna. Alla i 
fokusgruppen instämde, dock var svaren mer spridda i de personliga intervjuerna. Både 
person 6 och 7 trodde att erbjudanden påverkar köpbenägenheten medan de övriga hade 
en annan uppfattning. Person 8 menade exempelvis att köpbenägenheten snarare 
påverkas av butikens utbud än deras erbjudanden, detsamma ansåg person 9. Person 10 
svarade att denne vid vissa tillfällen handlade på grund av erbjudanden, men att det i så 
fall var på varor som den mer frekvent köpte. Denne trodde inte att köpbenägenheten 
ökade på grund av att något var billigare.  
 
I fokusgruppen menade person 1 att kunden påminns av ett företag vid erbjudanden och 
att den då går dit trots att den inte behöver något, vilket fler respondenter också 
påpekade. Person 2 menade att den passar på att köpa något när en rabattcheck erbjuds, 
även om ingen efterfrågan från denne egentligen finns. Person 3 förklarade att vid rabatt 
på en ”valfri vara” så påverkas personen till att köpa vad som helst - vilket leder till ett 
köp bara för att rabatten erbjuds. Person 4 berättade också att rabattcheckar på valfri 
vara kan leda till köp i butiker respondenten i vanliga fall inte besöker. I de personliga 
intervjuerna menade flera personer att de letade upp varor att köpa när de fick rabatter 
från företag. Person 5 menade istället att det berodde på vilken butik, vilka produkter 
och i vilken prisklass det rörde sig i om denne utnyttjade ett erbjudande eller ej. 
Respondenten kunde även tänka sig att en kund var mer benägen att köpa en vara om 
rabatten blev högre. Person 5 visade också på att rabatterna ofta är tidsbegränsade och 
att kunden då var tvungen att köpa något innan rabatten gick ut samt att rabatterna ofta 
kommer i samband med löning, vilket även person 3 samtyckte till. Person 2 antog i 
samband med denna diskussion att vid ett erbjudande till en kund på en produkt som 
kunden har behov av förr eller senare, köps produkten likväl i samband med 
erbjudandet.  
 
Person 1 ifrågasatte under fokusgruppsintervjun om butiker i de högre prissegmenten 
använder sig av kundklubbar i samma utsträckning som butiker i det lägre 
prissegmentet. Respondenterna kom fram till att dessa butiker använde sig av maillistor 
framför kundklubbar med poäng- och bonussystem, medan person 2 var mer övertygad 
om att det fanns kundklubbar även inom det högre segmentet. Diskussionen visade att 
det finns olika typer av kundklubbar även i det högre prissegmentet, men att den inte var 
av den kommersiella typen med exempelvis klubbkort.  
 
Diskussionen i fokusgruppen ledde in på matvarukedjan ICA och person 4 ansåg att när 
kunden laddar sitt ICA kort med pengar är denne bunden till företaget. Respondenten 
menade att kunden möjligtvis småhandlar i en annan matvarukedja, men går i huvudsak 
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till ICA då pengarna är insatta där. Person 3 höll med och ansåg att det erbjudandet ICA 
har nu, där alla studenter får dubbla bonusar på allt de handlar, också gör att de binder 
kunder. Personen trodde även att erbjudandet skulle fungera inom en annan bransch. 
Person 2 höll med om att ICA binder sina kunder på ett bra sätt genom studenter, då 
majoriteten av de som går med i ICAs kundklubb som student, troligtvis stannar kvar 
efter studietiden, vilket troligtvis var ICAs tanke. Person 1 tog upp frågan om det skulle 
fungera att sätta in pengar i ett modeföretag och kom fram till att det i så fall skulle 
kunna fungera på en butik som i huvudsak erbjuder fast fashion. 

4.2 Integritet 

I fokusgruppsintervjun fick respondenterna diskutera det faktum att företag registrerar 
deras köpbeteende utifrån vad de handlar. Person 5 menade att vilken typ av 
information företag samlade in skulle spelade roll för om det ansågs var okej eller inte. 
Vid endast transaktioner i form av pengar spelade det ingen roll, vilket också person 1 
och 4 höll med om. Person 5 tog dock upp det faktum att företag kan köpa information 
från externa databaser. Den ansåg att det skulle vara jobbigare om företag fick reda på 
att personen i fråga exempelvis fått barn och att företaget nu ville sälja barnkläder 
också.  
 
Under de personliga intervjuerna tog person 6 upp att den inte brydde sig om att företag 
registrerar kunders köpvanor, personen i fråga tyckte att det var värre att privatpersoner 
kan få tag på personliginformation. Den menade att företag inte känner sina kunder 
personligt och därför inte heller kollar upp dem privat, betydelsen blir inte lika stor då. 
Både person 7 och 8 ansåg i sina intervjuer att det inte var något problem med att 
företag registrerar deras köpvanor då de inte konsumerar något uppseendeväckande.  
 
Person 3 påpekade i fokusgruppsintervjun att den numera var van vid att företag samlar 
in data om sina kunder och att det var okej. Både person 1 och 2 höll med om det men 
person 1 förklarade att det var okej så länge det inte störde. Person 3 menade att 
företags insamlande av data var bra så länge personen hade något att vinna på det, och 
kan få erbjudanden utifrån den insamlade informationen. Person 5 upplevde att inget 
företag än så länge hade gått över gränsen, person 3 höll med och menade att denne 
aldrig känt sig kränkt av ett företag, vilket inte heller person 2 blivit.  
 
Under fokusgruppsintervjun fortsatte diskussionen om lanseringen av ICAs mina varor, 
och att en del diskussioner i media uppkom om den personliga integriteten vid 
lanseringen av dessa erbjudanden. Person 1 och 3 menade att det troligtvis berodde på 
att det var någonting nytt vid den tidpunkten. Person 1 förklarade också att det var ICA 
som tog steget så att erbjudandet till konsumenten blev mer personligt; från mail, namn 
och telefonnummer till vad en kund gör till vardags, vad den äter och vad den gillar. 
Enligt person 3 var ICA troligtvis ute på ”tunn is” ett tag vid lanseringen då det kunde 
upplevas som ett intrång i personers vardag, men person 3 menade dock att det rör sig 
om ytlig information. Person 5 förklarade att ICA som företag troligtvis klarade sig då 
de har ett stort förtroende från sina kunder vilket person 3 höll med om och påpekade 
samtidigt att de har ett familjärt och starkt varumärke.  
 
Person 5 jämförde de personliga erbjudandena med hur det sett ut tidigare historiskt sett. 
Då hade den lokala handlaren kunskap om vad varje enskild kund handlade och nu har 
företag endast moderniserat det. Person 1 menade dock att det kan bli för personligt om 
kunden skulle behöva berätta för företag vad den har för kroppstyp, vikt och mått för att 
få så specifika erbjudanden som den forna handlaren kunde erbjuda. Det höll också 
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person 2 med om, som skulle tycka att det var jobbigt om företag dömde och skickade 
speciella erbjudanden utifrån sina mått. 

4.3 Personanpassat erbjudande 

Under fokusgruppen diskuterade respondenterna om möjligheten och sättet att tillämpa 
personliga erbjudanden inom kläd- och modebranschen. Person 5 menade att företag 
säkert kan se köpmönster om hur mycket kunder köper ur en viss kollektion och när den 
sedan ska reas ut kan dessa kunder få rabatt på varor utifrån deras tidigare köp. Den 
berättade också att det troligtvis behövs en ganska lång historik för att företag ska se 
vad som är lämpligt för varje kund.  
 
Under de personliga intervjuerna menade respondenterna att det skulle reagera olika vid 
utskick av personliga brev. Flertalet tog upp fenomenet där företag gör utskick med 
mottagarens namn tryckt i reklamen, exempelvis ”Hej Andreas!”. Person 6 och 10 
menade dock att de inte skulle påverkas av det och person 10 skulle rentav tycka att det 
var konstigt om personen fick ett sådant brev då företaget inte känner denne privat. 
Person 7 ansåg istället att den påverkas av ett personligt meddelande av det slaget. 
Respondenternas åsikter gällande hur de skulle påverkas av personliga erbjudanden 
skildes åt. Person 8 menade exempelvis i sin intervju att den inte skulle påverkas av 
personliga erbjudanden och istället skulle uppskatta valfria erbjudanden framför 
personliga. Person 9 trodde att denne skulle påverkas av personliga utskick men att den 
i slutändan skulle handla där den alltid handlat ändå.  
 
En aspekt som uppkom i fokusgruppdiskussionen var att preferenserna inom kläd- och 
modebranschen ständigt förändras. Person 3 menade att folks personliga stil ändras 
kontinuerligt och att det kan vara svårt för företag att uppmärksamma denna förändring. 
De ansåg att kläder är väldigt individuellt. Person 4 tog upp att det kan vara svårt att 
erbjuda enskilda klädprodukter. Den menade att bara för en kund köper en skjorta 
behöver det inte betyda att kunden vill köpa en till.  Även person 2 förklarade att om en 
kund köpt smycken i tre månader betyder det inte att den kommer att göra det den 
fjärde.  
 
Person 2 och 4 menade att det är lättare att anpassa personliga erbjudanden på matvaror 
som är förbrukningsvaror, det menade också person 6 i sin intervju. Person 7 tar också 
upp att det är lättare att anpassa erbjudanden som dessa på matvaror då kunden ofta 
köper samma sorts vara eller märke.  Den trodde att det skulle vara svårt att anpassa det 
på kläd- och modebranschen då den ständigt förändras och kunder ändrar sina stilar. 
Person 1 tog upp att H&M har en viss ruljangs precis som matförbrukning. Den menade 
att det kan leda till att H&M kan urskilja att en kund har köpt byxor, skor och tröja men 
inte smycken, vilket gör att H&M kan skicka ut rabatt på smycken för att skapa ett 
begär hos kunden för att locka kunden till ytterligare köp. 
 
Person 1 tog upp i diskussionen att exempelvis H&M är väldigt uppstyrt företag med 
olika avdelningar som L.O.G.G, Sport eller Trend. Det finns då en möjlighet att se ett 
mönster om hur ofta en kund handlar på de specifika avdelningarna. Person 6 menade 
dock under intervjun att ett erbjudande i form av hur en kund har handlat på olika 
avdelningar kan bli otillfredsställande, men bra om kunden endast är intresserad av en 
avdelning. Den tycker att en rabatt på hela butikens sortiment och få välja fritt istället 
skulle vara mer attraktivt.  
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Person 2 förklarar att företag skulle kunna skicka hem erbjudanden där de visar vad en 
kund tidigare har köpt och vilka varor som skulle kunna passa till, vilket person 1 och 4 
höll med om. Person 1 och 3 tar upp att det konceptet redan finns på liknande sätt inom 
den nätbaserade kläd- och modebranschen. Exempelvis visar vissa hemsidor vad andra 
har köpt eller hela outfits med produkter kunden kan köpa till det valda plagget. Person 
2 tog i samband med det upp att kunder kan få hem liknande erbjudanden fast i 
brevlådan vilket person 1 håller med om.   
 
Under fokusgruppen tog person 1 själv upp frågan om hur folk kommer att reagera 
gällande erbjudanden som dessa i samband med dagens tankar kring miljön. Kunden 
kan komma att anse att det blir otillfredsställande när erbjudanden från företag ständigt 
dyker upp. Den menar att det till slut kan leda till en motreaktion som gör att kunder går 
mot företaget och blir mer individuella och vill visa att kunden själv bestämmer vad den 
vill konsumera. För att företag ska bli bättre i miljösynpunkt, menade person 2 att de 
genom den sparade köphistoriken kan ta fram gamla plagg kunden köpte för exempelvis 
ett år sedan. De kan visa att kunden fortfarande kan använda plagget samt komplettera 
med en annan vara. Företag tar då upp gamla plagg ur miljösynpunkt samtidigt som de 
har möjlighet att erbjuda nya produkter. Detta förslag menade person 4 också kan 
komma att kännas mer personligt. 
 
På frågan om respondenterna trodde att de skulle bli mer mottagliga för företags 
information om erbjudanden var personliga svarade person 2 och 4 att fallet kunde bli så 
om rätt information eftersöktes och användes. Person 1 menade att en kund möjligtvis 
kan bli kränkt om företaget skickar ut fel erbjudande. Att få fel personligt erbjudande tar 
också person 10 upp som något som kan vara skadligt för företaget och att det är en svår 
balansgång för företag att ta. Person 4 menade att om ett företag hittar rätt varor så kan 
personliga erbjudanden vara positiva och att det skulle underlätta för vissa.  Är en kund 
väldigt intresserad av mode och sedan blir matad med fel erbjudanden kan kunden 
istället bli missnöjd, vilket person 3 höll med om. Även person 6 tog upp ämnet om fel 
erbjudanden. Den menade det skulle vara irriterande om någon i dennes 
bekantskapskrets skulle få ett bättre erbjudande baserat på tidigare köp. Som kund finns 
möjligheten att den har handlat för en högre summa, men ”tråkigare” varor som gör att 
kunden då får sämre erbjudanden trots att den lagt ut mer pengar. 
 
Person 5 tog upp att det kan vara lätt att syna fenomenet om att det personliga 
erbjudandet bara handlar om att sälja mer, vilket person 3 höll med om.  Person 5 tog 
även upp att det egentligen ska vara något speciellt, ett privilegium att få vara med i en 
klubb, i dagsläget finns det inget unikt med det. Person 3 tog i sambandet upp att alla 
klädföretag har en kundklubb och att det nästan är konstigt om ett klädföretag väljer att 
inte ha det.  
 
Person 5 trodde att det finns en svårighet i att göra något speciellt och individanpassat 
med kundklubbar av de resurserna som finns. De flesta kundklubbar har många 
medlemmar och person 5 menade att det inte skulle fungera att maila ut ett individuellt 
erbjudande till var och en av kunderna, vilket också person 3 höll med om. Person 1 tog 
upp att det troligtvis inte går att individanpassa erbjudanden då folk i slutändan har 
liknande smak. Person 1 menade att om en t-shirt tilltalar flertalet konsumenter tillhör 
de tillslut samma segment, vilket leder till samma erbjudanden. Person 5 höll med om 
det, men trodde ändå att det finns en möjlighet att applicera ICAs ”mina varor” i 
modebranschen, vilket person 1 och 4 höll med om.   
 



 

 23 

Vid fokusgruppsintervjun togs frågan upp om det skulle fungera för företag att erbjuda 
personliga varor utifrån produktgrupper. Ett exempel var om en kund köper bastoppar 
och att den sedan skulle få erbjudande på produktgruppen. Person 4 och 5 trodde att det 
skulle fungera och menar att det är mer likt det ICAs koncept ”mina varor”. Där får 
kunden rabatt på alla typer av pytter vid köp av en sorts pyttipanna. Person 4 påpekade 
dock att det i det fallet skulle bli ett erbjudande på basplagg och inte ett individuellt 
plagg som matchas ihop från kundens köpbeteende. 
 
I fokusgruppsintervjun diskuterades att det är svårt att anpassa erbjudanden via 
kataloger eller post, då modet ändras fort. Person 5 gjorde en jämförelse med IKEA-
katalogen. Kunder kan vänta på den, som endast kommer en gång per år, men det kan 
vara svårt för klädbranschen att använda sig av en katalog då modebranschen kan ha 
fyra till tolv kollektioner per år. Person 1 påpekade att det kan vara lättare att anpassa 
erbjudanden som dessa via internet, då kataloger snabbt blir inaktuella medan en 
hemsida ständigt kan uppdateras och alltid vara aktuell.  
 
Under fokusgruppen kom respondenterna fram till att mail är det bästa sättet att få 
erbjudanden på. Att ha en ”min sida” på företags hemsida som kunden loggar in på för 
att se erbjudanden skulle person 1 endast fungera om en kund fick ett mail som 
förklarade att ens sida nu var uppdaterad och att det ändå endast skulle bli ännu ett 
lösenord att hålla reda på. Ett annat alternativ skulle enligt person 2 vara att företag har 
en app till mobiltelefonen där kunden kan får sina erbjudanden.   
 
Vid fokusgruppsintervjun kom diskussionen in på om personliga erbjudanden från kläd- 
och modeföretag skulle uppfattas olika beroende på vilket företag som skulle använda 
det. Person 1 menade att en klädkedja som Gina Tricot, som har fått kritik för att arbeta 
med fast fashion, skulle få mer kritik om de försöker sälja mer genom personliga 
erbjudanden. Person 4 menade att H&M som ses som ledaren inom branschen kanske 
hade fått större acceptans, eller Åhléns som enligt denne känns mer familjärt. Person 3 
höll med om det och påpekade att företaget måste vara starkt för att det ska fungera. 
Person 2 trodde att Lindex skulle vara perfekt för personliga erbjudanden då de har en 
äldre målgrupp som skulle uppskatta hjälpen som erbjudanden skulle ge, vilket också 
person 4 och 3 ansåg. Person 5 tog dock upp att Gina Tricots målgrupp, som person 5 
menade är yngre, möjligtvis skulle vara mer toleranta för personliga erbjudanden. Den 
menar också att de som är kritiska mot Gina Tricot antagligen inte är deras primära 
målgrupp och då inte heller skulle ta del av erbjudandet. 
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5 Analys  
Analysen grundas på den information som sammanställts i kapitlet empiri och den 
samlade informationen i referensramen. Kapitlet är uppdelat efter, kundens syn på 
dagens kundklubbar, reaktionen på den ökade registreringen av kundens köpbeteende 
och den nya formen av kundklubb – personanpassat erbjudande. Det för att få en tydlig 
struktur i analysen. 

5.1 Kundens syn på dagens kundklubbar 
Wel et al. (2011) skriver att företag genom kundklubben vill motivera kunden till köp 
genom bland annat rabatter och erbjudanden. I fokusgruppen och de personliga 
intervjuerna framgick att rabatter är något som sammankopplas med vad dagens 
kundklubb står för. Undersökningen tyder på att det sätt företag vill använda sina 
kundklubbar till delas med respondenternas syn på hur kundklubbar används. Den 
utförda undersökningen visar, precis som Wet et al. (2011) beskriver, också att 
respondenterna förknippar vissa kundklubbars användning av bonussystem till vad 
kundklubbar står för idag (se avsnitt 4.1 sid 18). 
 
Respondenterna visar sig till stor del positiva till att kundklubbar erbjuder rabatter samt 
bonussystem, hur kundklubben sen väljer att samla in denna information hade 
personerna i fråga åsikter om. Flera av de intervjuade personerna ansåg att det var 
jobbigt med plastkorten som tar plats i plånboken medan andra menade också att det är 
lätt att glömma plastkortet hemma på grund av detta (se avsnitt 4.1 sid 18). Enligt teorin 
är många kundklubbar kopplade till olika kortsystem. Enlig Reinartz (2010) är det en 
förutsättning att kunden har tillräckligt med engagemang till klubben för det ska 
fungera. I de fall då kunden glömmer kortet hemma kan det betyda att engagemanget 
inte är stort från kund till kundklubb och företaget har därmed inte tilltalat kunden 
tillräckligt. Över lag var det en negativ inställning från deltagarna och respondenterna 
till korten vilket tyder på att förändringen med ett ökat användande av personnummer 
istället för klubbkorten kan ge en positiv effekt (se avsnitt 4.1 sid 18). 
 
I fokusgruppen diskuterades även mailen och dess påverkan. Enligt Smith och Sparks 
(2009) så har de rabatter som kunder får via mail en låg inlösen. Det är någon som 
stämmer överens med diskussionen i fokusgruppen om mail då många tyckte att de får 
för mycket mail och att de då inte har varken tid eller tillräckligt med engagemang för 
att utnyttja erbjudandet (se avsnitt 4.1 sid 18). Många av respondenterna är alltså 
positiva till erbjudanden från kundklubben men inte alla gånger via mail. Enligt 
respondenterna är mailen bra i viss mån. Kan det bero på att respondenterna fortfarande 
är intresserad av vissa erbjudanden via mailen, men att företag skickar för mycket mail 
som inte attrahera kunden?  

Enlig Smith och Sparks (2009) får kortinnehavarna i vissa kundklubbar poäng som 
grundas på dess inköp vilket även diskuteras i fokusgruppen. Det framgår i 
fokusgruppen att flera av de butiker respondenterna handlar i har samma typ av 
bonussystem där kunden får hem olika typer av rabatter och förmåner som kan utnyttjas 
i respektive butik (se avsnitt 4.1 sid 18). Både person 2 och 4 menade att det handlade 
mest när de fick erbjudanden (se avsnitt 4.1 sid 18) och enligt Pressey och Mathews 
(2000) är det något som även andra undersökningar tyder på. Det visar på att dagens 
kundklubbar ändå tilltalar respondenterna trotts att de i vissa fall menar att delar av 



 

 25 

kundklubben är negativ. Att utläsa från respondenternas svar verkar det dock som om 
intresset för kundklubbar finns men att de vill ha en annorlunda uppbyggnad av 
kundklubben där den exempelvis är kortlös och utan inriktning mot massmarknaden.  
 
För att utveckla en eftertraktad kundklubb menar Ndubisi (2006) att företagen bör skapa 
en kundklubb som gynnar både företaget och kunden. Vissa personer i både 
fokusgruppen och de personliga intervjuerna menade just att de fanns fördelar för både 
kunder och företag att ha kundklubbar. Person 2 ansåg att det idag finns många olika 
valmöjligheter för kunder att handla på och att företagen genom kundklubbar kan binda 
upp kunder lite mer, men att den går till olika företag själv för att tjäna på det (se avsnitt 
4.1 sid 18). Även person 10 förklarade att det var bra för företagen för att få kunder att 
handla mycket på ett ställe istället för hos konkurrenterna (se avsnitt 4.1 sid 18). Man 
frågar sig även om det egentligen spelar någon roll idag då alla har kundklubbar?  
 
Många av de som medverkade i fokusgruppen eller i de personliga intervjuerna 
instämde i frågan om att vissa kundklubbar var mer intressanta än andra. I de personliga 
intervjuerna ansåg flera av respondenterna att det var mer intressant att vara med i de 
kundklubbar som tillhörde butiker där de ofta handlade (se avsnitt 4.1 sid 19). I 
fokusgruppen var deltagarna mer övertygade om att kundklubbens erbjudanden ökade 
köpbenägenheten i butikerna med kundklubb än vad deltagarna i de personliga 
intervjuerna var. Person 8 menade att en ökad köpbenägenhet snarare berodde på 
butikens utbud än på erbjudanden (se avsnitt 4.1 sid 19). Person 1 trodde däremot att det 
var bra för företaget att skicka ut erbjudanden då kunden hela tiden blev påmind om 
företaget och att den då går dit fast den inte behövde köpa något (se avsnitt 4.1 sid 19).  
Det kan alltså vara så att respondenterna omedvetet påverkas av kundklubben och att de 
handlar oftare i vissa butiker på grund av att de erbjudanden som de får vilket gör att det 
ger en vinst för företaget. 
 
Flera respondenter ansåg att rabatter från vissa specifika kedjor var mer intressanta än 
andra. Exempel var hos dem som anses vara större butikskedjor, men även de som har 
dyrare varor vilket leder till en större summa rabatt i kronor (se avsnitt 4.1 sid 19). Det 
är något som även person 8 tyckte från den personliga intervjun. Det tyder på att 
kundklubbar med bättre erbjudanden tilltalar kunden mer och att det bidrar med ett 
större engagemang från kunden till butiken. Flera forskare (Pressey och Mathews, 2000; 
Wel et al., 2011; Ndubisi, 2006) skriver att relationen som uppstår genom kundklubben 
måste vara byggd på engagemang. Även Blomqvist, et al. (2004) gör en beskrivning av 
relationen mellan företag och kund. De menar att relationen mellan företag och kund 
inte är slut för att ett köp har avslutats utan att den fortsätter och har en betydelse när 
kunden fattar sitt nästa köpbeslut. Handlar kunden ofta i en butik har den mer 
engagemang till den och relationen mellan företag och kund blir starkare. Gör 
kundklubben köpbeslutet enklare för kunden i de butiker som kunden har en starkare 
relation till?  Person 1 menade att kundklubben skapar ett band mellan kunden och 
företaget och att den som kund på något sätt kände sig unik, trots medvetenheten om att 
alla får rabatten (se avsnitt 4.1 sid 19). Reinartz (2010) menar just det; att kundklubben 
är ett verktyg för företaget att belöna och behålla trogna kunder.  
 
Person 2 nämnde under fokusgruppen att den passar på att köpa något när erbjudanden 
kom även om den egentligen inte behövde något vid tillfället(se avsnitt 4.1 sid 19). 
Även person 4 menade att får den en rabatt på ”valfri vara” blir det lätt att den köper 
något (se avsnitt 4.1 sid 19). I de personliga intervjuerna svarade flera att de letade upp 
varor att köpa när de fick rabatter från företag (se avsnitt 4.1 sid 19). Det är något som 
Wel et al. (2011) skriver om i artikel Exploring relationship drivers' toward loyalty card 
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programs; att företag genom kundklubben vill motivera kunden till köp, via 
erbjudanden, omedelbara kostnadsbesparingar, rabatter och olika typer av bonussystem 
endast för medlemmar. Enligt fokusgruppen och de personliga intervjuerna verkar det 
därför som att företag får den effekten av kundklubben som är menat. Dock svarade 
person 10 att den vid vissa tillfällen möjligtvis handlade på grund av erbjudanden, men 
att det i så fall var på varor som den mer frekvente köpte. Person 5 trodde att det 
berodde på vilken butik, vilka produkter och i vilken prisklass det rörde sig i (se avsnitt 
4.1 sid 19). Vilket ändå tyder på att vissa erbjudanden och kundklubbar är mer 
intressantare än andra.  

5.2 Reaktionen på ökad registrering av kundens köpbeteende 

De flesta företag segmenterar sina kunder utifrån exempelvis kundernas geografiska 
eller demografiska likheter, Neal och Wurst (2001) menar dock att det bästa är att 
använda flera variabler för att få en så bra information om kunders beteende som 
möjligt. Databasbaserade system har gjort det enkelt och billigt att samla information 
(Dolnicar & Jordan, 2007) vilket gör att frågan om kunders integritet blir aktuell. Vilken 
information från kunder är det okej för företag att lagra och vilken är inte okej? Vart går 
gränsen?  
 
Under fokusgruppsintervjun framkom att det är okej att företag samlar in information 
om kunden så länge det inte är allt för privat information och om kunden får fördelar av 
den insamlade informationen. Person 5 förklarade under fokusgruppen att företags 
insamling av kunders transaktioner i form av pengar är okej och respondenterna menade 
att det var något de var vana vid och såg som något självklart (se avsnitt 4.2 sid 20). 
Dolnicar och Jordaan (2007) menar att aggressiv marknadsföring och då speciellt 
direktmarknadsföring kan få kunder att känna oro om hur deras integritet påverkas. 
Under diskussionen i fokusgruppen förklarade person 5 att det som känns påträngande 
är det faktum att företag kan köpa in extern information som är mer privat och använda 
det i marknadsföringssyfte samt om företag skulle ha möjlighet att hålla koll på allt vad 
konsument gör (se avsnitt 4.2 sid 20). Det tyder på kunden accepterar förtagets 
informationsinsamling till en viss gräns, men att de inte accepterar att företag använder 
sig av informationen för ”personlig marknadsföring”. 
 
Dolnicar och Jordaan (2007) förklarar att kunder kan känna oro över hur den personliga 
information företag innehar om dem hanteras. Många kunder, menar de, har en känsla 
av att inte ha någon kontroll över den marknadsföring de utsätts för. Respondenterna 
under fokusgruppsintervjun upplevde dock än så länge inget problem med att företag 
samlade information om deras köpbeteende. De upplevde än så länge heller inte att 
något företag hade gått över gränsen gällande kunders integritet (se avsnitt 4.2 sid 20). 
Det blev en viss uppståndelse när ICA lanserade ”mina varor”, men det menade 
respondenterna var på grund av att det upplevdes som något nytt framför att det var 
integritetskränkande (se avsnitt 4.2 sid 20). Det kan alltså betyda att hur lanseringen av 
en mer personanpassad kundklubb utförs kan vara betydande, då kunderna reagerar på 
att det är ett nytt sätt för företag att skicka ut erbjudanden framför kundens integritet.  
Dolnicar och Jordaan (2007) menar att konsumenter är mer villiga att ge ut viss 
information om dem framför annan, vilket också respondenterna under fokusgruppen 
förklarade. Enligt person 3 i fokusgruppsintervjun var ICA troligtvis ute på ”tunn is” 
när de lanserade ”mina varor” då de gick från opersonlig direktmarknadsföring till att 
visa vad du som kund faktiskt konsumerar – vilket kan ses som integritetskränkande (se 
avsnitt 4.2 sid 20).  
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Under de personliga intervjuerna menade respondenterna att det inte var något problem 
att företag registrerade deras köp då företag inte känner dem personligt så som 
privatpersoner gör och inte heller kollar upp dem personligen. Det visar, precis som 
vissa undersökningar, att konsumenter är mer villiga att ge ut information om deras kön 
och ålder än exempelvis ID-nummer eller telefonnummer (Dolnicar & Jordan, 2007), 
som då blir mer personligt. Både person 7 och 8 förklarade i sina intervjuer att de inte 
har något problem med att företag registrerar deras köp då de ändå inte köper något 
uppseendeväckande (se avsnitt 4.2 sid 20). Det visar på att kundens förbrukning och 
inköp har en betydelse i huruvida denna reagera på att företag registrerar köpen eller 
inte, då det kan vara individuellt.  
 
Av undersökningen kan utläsas att dagens konsumenter är vana vid att företag 
registrerar deras köp. De anser inte att det kränker deras integritet och möjligtvis är det 
på grund av att företag än så länge inte har gått över den gränsen där en kund känner sig 
kränkt. Det som dock bör tilläggas är att dessa respondenter inte heller ansåg sig köpa 
varor som var uppseendeväckande, vilket kan ha en betydelse i utfallet. I 
undersökningen fokuserades det på erbjudanden utskickade i form av post eller mail och 
undersökningen gällande identitetskränkning kan möjligtvis ha blivit annorlunda om 
diskussionen kommit in på telefonförsäljning som visat sig vara känsligare (Dolnicar & 
Jordan, 2007). Frågan blir vad respondenterna anser är personlig marknadsföring. Ingen 
har uttalat sig om något motstånd mot ICA´s personliga erbjudanden. Men de vill inte 
heller att företag ska använda sig av ”för privat” information till marknadsföring eller 
att de ska dela informationen till andra företag.  

5.3 Ny form av kundklubb – personanpassade erbjudande 

Under fokusgruppen samt de intervjuer som genomfördes framkom att det troligtvis 
skulle bli svårt för företag inom kläd- och modebranschen att anpassa personliga 
erbjudanden i deras kundklubbar. Enligt Tapp (2008) är den viktigaste användningen av 
en databas förmåga att segmentera på individnivå samt att bygga upp vem kunden är 
och vad den vill ha ut av företaget. Person 5 menade i under fokusgruppsintervjun att 
företag kan använda data för att se kunders köpmönster, men att det troligtvis skulle 
kräva en lång historik tillbaka för att se varje enskild kunds behov (se avsnitt 4.3 sid 
21). Tapp (2008) menar att segmentering utifrån kunders behov är relativt vanliga. Han 
menar att marknadsförare som använder sig av databaser har ytterligare ett verktyg för 
att förstå enskilda kunders behov framför marknadsförare som använder vanliga 
marknadsundersökningar. Under fokusgruppen framkom det dock att respondenterna 
trodde att det kunde bli ett problem för företag inom branschen då modet ständigt 
förändras. Kläder och mode var enligt respondenterna väldigt individuellt och person 4 i 
fokusgruppen menade att bara för att en kund köper en skjorta betyder inte det att den 
vill ha ett erbjudande på en liknande produkt igen (se avsnitt 4.3 sid 21). Finns det en 
anledning till att företag inom kläd- och modebranschen inte använder sig av 
personanpassade erbjudanden i någon större utsträckning i jämförelse med exempelvis 
ICAs personliga erbjudanden?   
 
Flera respondenter, både i fokusgruppen samt de enskilda intervjuerna, menade att 
personanpassade erbjudanden är lättare att tillämpa för dagligvaror och 
förbrukningsvaror. Person 7 tog i sin intervju upp att om en konsument ofta köper 
samma sorts bröd och får ett erbjudande på just det brödet, blir det något positivt då det 
ständigt förbrukas (se avsnitt 4.3 sid 21). Kläder förbrukas inte på samma sätt menade 
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respondenterna. I fokusgruppsintervjun menade respondenterna även att det är svårt att 
anpassa erbjudanden via kataloger eller post då modet ändras fort. I det fallet är det 
lättare att använda internet och mail (se avsnitt 4.3 sid 21). Av det kan utläsas att 
personliga erbjudanden i vissa fall fungera. Dock kan det vara svårt att anpassa dem till 
kläd- och modebranschen då kläder inte förbrukas tillräckligt snabbt och att modet 
förändras. 
 
Då konkurrensen ökar mellan företag är databaserad marknadsföring ett sätt att 
differentiera sig på och dagens konsumenter kräver mer variation av varor samt bättre 
kundservice (Schoenbachler et al., 1997). Person 5 påstod under fokusgruppsintervjun 
att det kan vara svårt för företag att göra något speciellt och individanpassat utifrån de 
resurser som finns (se avsnitt 4.3 sid 22). Kundklubbar inom kläd- och modebranschen 
har många medlemmar och det finns ingen möjlighet att exempelvis skicka ut 
individuella mail till varje individ menade respondenten. En fråga som kan ställas är 
dock om dagens teknik verkligen har dessa begränsningar? Även om det inte finns 
möjlighet att skriva ett nytt mail per kund borde företag ha kunskap i att skapa vad 
kunder tror är individuellt anpassade mail. Även om konsumenter kräver mer variation 
av varor (Schoenbachler et al., 1997), menade dock person 1 i fokusgruppen att 
konsumenter i slutändan väljer liknande produkter och de då inte är så individuella som 
det kan tros (se avsnitt 4.3 sid 22). Kan det betyda att erbjudanden via mail inte tilltalar 
kunden trotts att den är individuellt anpassade? 
 
Schoenbachler et al. (1997) menade att konsumenterna blir allt mer utbildade samt att 
de kräver mer information om de produkter de köper än tidigare. Det kan visas genom 
att person 5 i fokusgruppen menade på att en kund lätt kan syna fenomenet med 
personliga erbjudanden och förstå att erbjudanden från företagen endast handlar om att 
de ska sälja mer (se avsnitt 4.3 sid 22). Schoenbachler et al. (1997) menade också att 
företags information och erbjudanden ska öka kundernas förtroende för företaget samt 
att de känner att de tagit rätt köpbeslut. Under fokusgruppsintervjun tog respondenterna 
upp att det egentligen inte är något unikt med kundklubbar. Idag är det inte något unikt 
med att vara med i en sådan, vilket gör att erbjudanden kan få minskad effekt. 
Respondenterna tog också upp att det är mer unikt om ett större kläd- och modeföretag 
väljer att inte ha en kundklubb då det upplevs som konstigt om de inte har det (se avsnitt 
4.3 sid 22). Respondenterna är alltså medvetna om att kundklubbar finns till för att de 
ska köpa mer. Frågan är om medvetenheten spelar någon roll då det visat sig under 
intervjuerna att respondenterna ändå utnyttjar många av de erbjudanden de får? 
 
Diskussionen i fokusgruppsintervjun visade att personanpassade erbjudanden dock kan 
fungera gällande vissa klädkedjor i branschen. Person 1 menade att H&M har en 
snabbare omsättning på varor vilket liknar en matvarukedja (se avsnitt 4.3 sid 21). 
Databasen kan då hjälpa marknadsförare att använda kunders tidigare inköp för att 
segmentera utifrån deras köpbehov (Tapp, 2008), men enligt diskussionen endast i 
klädföretag med hög varuomsättning. Fortsatt visade både fokusgruppsintervjun samt 
intervjun med person 6 att tillämpningen av personanpassade erbjudanden var möjliga 
att använda mot klädkedjors olika avdelningar (se avsnitt 4.3 sid 21). H&M togs även 
här upp i båda fallen då de har flera avdelningar att erbjuda kunderna, exempelvis H&M 
Trend, L.O.G.G samt H&M Sport. Respondenterna menade att kunden skulle få 
möjlighet att få erbjudanden från den avdelning köpen mestadels gjordes ifrån – dock 
visade det sig att respondenterna hellre ville ha valmöjligheten att få välja från hela 
butiken framför en enskild avdelning (se avsnitt 4.3 sid 21). Vidare diskuterades om 
möjligheten till att segmentera erbjudanden utifrån produktgrupper, så som bastoppar, 
strumpor etc. Både person 4 och 5 i fokusgruppen trodde att det skulle fungera samt 
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refererade det sättet till ICAs ”mina varor” – dock påpekade respondenterna att det 
endast skulle bli intressant i form av basplagg och inte individuella plagg utifrån 
kundens stil och smak (se avsnitt 4.3 sid 21). Det kan dock leda till att de 
personanpassade erbjudanden bli för lika om de är uppbyggda på produktgrupper och då 
inte heller blir personliga. 
 
Några av respondenterna i de enskilda intervjuerna tog upp fenomenet om hur företag 
använder kundens personliga namn vid utskick; exempelvis genom att starta 
erbjudandet med ”Hej Andreas!” om kunden i fråga heter Andreas (se avsnitt 4.3 sid 
21). Företag är idag medvetna om att de måste bygga en relation med kunderna på mer 
än endast priset för att vara konkurrenskraftiga (Schoenbachler et al., 1997), och det kan 
vara ett av många sätt för företag att använda sig av. Schoenbachler et al. (1997) menar 
att konsumenter har mindre tid att ta del av de erbjudanden de utsätts för dagligen samt 
att det visat sig att konsumenter är mer positiva till personliga erbjudanden riktade mot 
kundens specifika behov. Att få erbjudanden mer personliga ska få relationen mellan 
kunden och företaget starkare. Person 7 menade under sin intervju att denne troligtvis 
påverkas av erbjudanden som var speciellt riktade till personen (se avsnitt 4.3 sid 21). 
Person 6 och 10 förklarade istället att de inte alls skulle påverkas nämnvärt av det 
fenomenet och person 10 skulle rentav tycka att det vore konstigt att få ett utskick från 
ett större företag med sitt namn i erbjudandet då företaget inte känner personen i fråga 
privat (se avsnitt 4.3 sid 21). Som tidigare nämnts visade det sig under intervjuerna att 
respondenterna är väl medvetna gällande företags reklam. En fråga som kan ställas är 
dock om de verkligen inte skulle reagera vid mer personliga erbjudanden som vid 
exemplet ovan? 
  
Schoenbachler et al. (1997) menade att kunder har mindre tid att ta del av annonser och 
erbjudanden de utsätts för idag och de menade också att kunder visar sig mer positiva 
till personliga erbjudanden riktade till deras specifika behov baserade på tidigare köp. 
Under de enskilda intervjuerna gav respondenterna olika svar gällande vad de ansåg om 
hur de skulle påverkas av personliga erbjudanden. Person 8 berättade under sin intervju 
att denne inte skulle påverkas av erbjudanden som var personligt riktade och menade att 
valfria erbjudanden skulle uppskattas mer (se avsnitt 4.3 sid 21). Person 9 menade 
istället att denne troligtvis skulle påverkas av riktade erbjudanden till men att personen i 
fråga i slutändan skulle göra sina inköp där denne vanligtvis handlar (se avsnitt 4.3 sid 
21). Flera av respondenterna menar alltså att de inte skulle påverkas av personliga 
erbjudanden, trots att forskning visar motsatsen. Är det lättare att säga att personen som 
kund inte påverkas av företags erbjudanden än vad den faktiskt gör i den situationen 
kunden nås av erbjudandet? Undersökningen tyder också på att kunder troligtvis inte 
påverkas av personliga erbjudanden vad de vet, men det betyder inte att den inte lägger 
ner mer tid på att ta till sig personliga erbjudanden som de exponeras av. I flera fall 
framkommer det i fokusgruppen och de personliga intervjuerna att kunderna handlar när 
de får en rabatt trotts att de egentligen inte behöver något. Varför skulle de då inte 
påverkas av ett personligt erbjudande? 
 
Under fokusgruppen diskuterade respondenterna om hur företag har möjlighet att skicka 
hem erbjudanden där kunden har möjlighet att se vad den tidigare köpt och vilka 
nyheter som nu skulle passa till. Det skriver Schoenbachler et al. (1997) om och menar 
att en databas kan hjälpa företag att skicka ut erbjudanden om produkter kunderna kan 
tänkas vara intresserade av utifrån tidigare köp och då öka, samt bredda försäljningen – 
så kallad korsförsäljning. Respondenterna menade korsförsäljning också kan hjälpa 
företag i ett annat anseende. Då miljön och konsumtion har blivit en allt viktigare del i 
företags anseenden menade respondenterna under fokusgruppen att företag måste tänka 
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på vilken syn de vill att kunder ska ha på dem (se avsnitt 4.3 sid 22). Om företag 
ständigt gör utskick med erbjudanden kan det istället få en negativ effekt ur 
miljösynpunkt då det hetsar till konsumtion menade respondenterna. Genom att företag 
sparar köphistoriken föreslog respondenterna i fokusgruppen att företag har möjlighet 
att vi sina kunder deras tidigare köp och på det vis påpeka för kunderna att de 
fortfarande kan använda gamla produkter med erbjudanden om nya produkter – för att 
undvika att köpa allt nytt samt för att få kunden att känna ett personligare samband med 
företaget (se avsnitt 4.3 sid 22).  
 
En databas kan användas taktiskt och strategiskt i ett företags marknadsföring (Cooke, 
1994), men flera av respondenterna förklarade att det finns en möjlighet att erbjudanden 
kan bli felaktiga. Person 1 menade i fokusgruppsintervjun att kunden kan känna sig 
kränkt om ett företag skickar ut ett personligt erbjudande som inte alls passar dess tycke 
och smak (se avsnitt 4.3 sid 22). Då databasbaserad marknadsföring har som syfte att 
bilda en lönsam relation till varje enskild individ (Schoenbachler et al., 1997) menade 
respondenterna att det är viktigt att företagen erbjuder rätt för att det inte skall förstöras. 
Person 10 menade i sin intervju att det är en svår balansgång för företag att ta och rentav 
skadligt om de skickar ut fel erbjudande (se avsnitt 4.3 sid 22). Cooke (1994) förklarar 
att insamlad information från kunder hjälper företag att isolera och analysera dessa för 
att skapa erbjudanden som passar kunderna. Person 6 påpekade under sin intervju att 
dessa analyser kan bli ofördelaktiga för vissa kunder. Kunden kan möjligtvis lagt ut mer 
pengar på ett företag men köpt ”tråkigare” produkter vilket leder till sämre personliga 
erbjudanden än en kund som köpt för mindre pengar men produkter som ger ”roligare” 
erbjudanden – vilket kan få en negativ inverkan på kunderna (se avsnitt 4.3 sid 22).  
 
En slutlig aspekt som diskuterades under fokusgruppen var hur personliga erbjudanden 
kan uppfattas beroende på vilket företag som lanserar det. Lojalitetsprogram och 
kundklubbar är som tidigare beskrivits en hjälp för företag att skapa långsiktiga 
relationer till kunderna och återkommande köp från dem (Vesel & Zabkar, 2009). Kan 
fel intryck skapas från företag beroende på hur deras varumärke ser ut idag? 
Respondenterna i fokusgruppen menade att så var fallet (se avsnitt 4.3 sid 23). En 
klädkedja som arbetar med så kallad fast fashion där affärsidén går ut på att sälja 
mycket, ofta och billigt kan lättare ta skada av att erbjuda personliga erbjudanden 
medan ett företag med en familjär känsla till sitt varumärke skulle ha möjlighet att 
stärka det ytterligare genom personliga erbjudanden. Fokusgruppsintervjun visade dock 
att ett företag som har ett kombinerat starkt varumärke och säljer fast fashion, i fallet 
H&M, skulle klara av att använda personliga erbjudanden då varumärket är så pass 
starkt och ledande inom denna bransch (se avsnitt 4.3 sid 23). Respondenterna menade 
också att målgruppens ålder kan ha en betydelse när det gäller mottagandet av 
personliga erbjudanden. Dock visade fokusgruppen att det inte fanns någon åldersgrupp 
som skulle vara felaktig att vända sig till då respondenterna menade att yngre är mer 
mottagliga för nyheter och äldre skulle uppskatta personliga erbjudanden för att få tips 
och hjälp (se avsnitt 4.3 sid 23).  
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6 Slutsatser 
Av analysen framkom flera slutsatser. I frågan gällande hur kunder inom kläd- och 
modebranschen ser på de erbjudanden befintliga kundklubbar inom branschen erbjuder 
idag framkom bland annat att rabatterbjudanden och kortsystem är två parametrar som 
respondenterna starkt förknippar med kundklubben. Rabatter är något positivt som 
tilltalar dem och då erbjudandet om rabatter är något som tas upp ofta i undersökningen 
kan det tyda på att rabatter är en självklarhet för dem att det ska ingå i en kundklubb. 
Kortsystemen tas dock oftast upp i negativa sammanhang. Respondenterna uppskattar 
inte de kort som är kopplade till kundklubben utan vill istället att kundklubben ska bli 
kortlös. En slutsats är att engagemanget från kunden till kundklubben måste vara starkt 
för att kunden ska bära med sig kortet även om det inte anses som något positivt. 
Kunder handlar mest, och gärna när erbjudanden kommer från kundklubben men 
uppskattar inte erbjudanden per mail.  
 
I undersökningen framgick det även tydligt att vissa kundklubbar var mer intressanta än 
andra. Troligtvis beror det på att respondenterna är mer benägna att handla i vissa 
affärer än andra och att det då blir medlemmar i de som besöks ofta. Att vissa 
respondenter därför passar på att handla vid tillfällen där rabatter erbjuds kan visa på 
intresset för butiken och dess kundklubb. Om erbjudande från kundklubben ökar 
köpbenägenheten hos respondenterna framkom delade meningar, vissa trodde att 
köpbenägenheten snarare berodde på butikens utbud medan andra trodde att de köpte 
produkter på grunda utav erbjudanden. Frågan är om det är det som företag eftersträvar, 
att kunden ska känna att den gör ett bra köp på grund av utbudet fast den egentligen 
köper något för att få rabatt. Kunden kanske handlar ofta i en butik där utbudet är bra, 
men får den en rabatt förenklar möjligtvis det kundens köpprocess och fler beslut till 
köps tas än om kunden inte fick någon rabatt.  
 
En annan slutsats under frågan visar på att det finns en medvetenhet hos respondenterna 
om företagets syfte med kundklubben. Fler respondenter sa sig vara medvetna om att de 
handlar mer på grund av kundklubbens erbjudanden. De vet även att företagen vill 
skapa en relation med dem för att de ska handla mer i en viss butik framför en annan. 
Respondenterna ser dock inte det som något negativt utan menar på att även de själva 
tjänar på att få rabatter från företag. 
 
Av frågan; Hur påverkas kunder av det faktum att företag måste registrera deras 
köpvanor för att kunna erbjuda personliga erbjudanden? – kan utläsas att 
respondenterna menar att det finns en gräns som företag kan korsa i form av att de 
samlar in eller köper in extern information i syfte att skicka personliga erbjudanden. 
Undersökningen visade att kunder är villiga att ge företag en del av sin personliga 
information så länge de själva får ut något av det samt så länge de själva som 
konsumenter inte anser att de köpt eller agerat på ett sätt som anses fel eller pinsamt. 
Respondenterna visade också på att insamling av information som den är okej så länge 
personal på företag inte går in och kollar upp personer privat, som kund känner du dig 
än så länge som en i mängden trots att den information som samlas in är personlig. 
 
Flera slutsatser kan också dras av de diskussioner som uppkom under huvudfrågan om 
hur kunder inom kläd- och modebranschen uttalar sig om att anpassa personliga 
erbjudanden i branschen. Det framkom att respondenterna över lag anser att det skulle 
vara svårt för företag inom kläd- och modebranschen att tillämpa personliga 
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erbjudanden på samma sätt som exempelvis dagligvaruhandeln gör idag. Kläder och 
mode förbrukas inte på samma sätt som dagligvaror samtidigt som den personliga 
smaken gällande kläder förändras medan förbrukning på dagligvaror förblir liknande. 
Undersökningen visar att allt för personliga erbjudanden inom denna bransch kan få en 
negativ effekt då kunden kan bli misstänksam om företagen blir allt för personliga. Då 
miljön har blivit allt viktigare för många konsumenter kan för många erbjudanden från 
företag även få en negativ inverkan genom fokusering på förbrukning av varor som går 
att använda länge. Det visade sig också att respondenterna var medvetna om att 
personliga erbjudanden lätt kan genomskådas som sätt för företag att sälja mer samt att 
företag måste vara medvetna om att fel erbjudande till fel kund kan förstöra den 
relationen. Det visade sig också att vilket klädföretag som använder sig av personliga 
erbjudanden kan ha en betydelse för hur kunden reagerar på det. Ett företag med starkt 
och/eller familjärt varumärke skulle få ut mer positiv respons än ett företag som 
fokuserar på snabbt mode och har ett svagare varumärke.  
 
Trots de svårheter som framkom visade undersökningen dock att det finns flera 
alternativ och förslag för företag inom denna bransch som vill använda sig av personliga 
erbjudanden. Det visade sig att anpassa erbjudanden utifrån produktgrupper eller 
avdelningar skulle vara ett alternativ, dock visade det sig också att kunden gärna 
behåller den valmöjlighet som finns idag då erbjudanden ofta gäller hela sortiment samt 
samma erbjudande för alla kunder. För att som företag visa sig mer miljövänligt och 
kundanpassat kan tilläggsprodukter till tidigare köp också uppmärksammas och 
kombinationer med tidigare köp i erbjudandet visas upp. Kunden är intresserad av en ny 
form av kundklubb, men inte på ett erbjudande som endast ska öka kunden inköp. De 
vill ha inspiration och medvetenhet i erbjudandet som ska bidra till en ökad användning 
av redan inköpta plagg som sedan kan kombineras med nya. 
 
Undersökningen visade även att konsumenter är olika medvetna om hur de påverkas av 
personliga erbjudanden eller erbjudanden från företag över huvud taget. Mycket tidigare 
forskning visar på att kunder påverkas av företags erbjudanden samt marknadsföring 
och vissa av respondenterna ansåg att de troligtvis påverkades av det medan andra 
menade att de inte påverkades alls. 
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7 Avslutande diskussion 
I kapitlet diskuteras valet av ämne till uppsatsen, hur den har genomförts och hur 
tillvägagångsättet varit i uppsatsprocessen. Författarna diskuterar även förslag till 
fortsatt forskning och om hur undersökningen kan utvecklas.  

7.1 Reflektioner kring uppsatsämnet och uppsatsprocessen 

Vid val av ämne för uppsatsen uppkom personliga erbjudanden genom gemensamt 
intresse från oss författare. Kundklubbar är för oss en självklar del i butiker och företags 
sätt att marknadsföra sig på – vilket samtidigt fick oss att fundera på hur effektiva dessa 
kundklubbar verkligen är? Matvarukedjan ICAs nytänkande i form av att erbjuda sina 
kunder rabatter på varor de tidigare köpt, gjorde oss intresserade av huruvida det skulle 
vara möjligt att anpassa inom kläd- och modebranschen.  
 
Det har visat sig finnas mycket information om hur företag inom kläd- och 
modebranschen använder sig av kundklubbar och vad de vill ha ut av dessa. Den 
tidigare forskningen säger dock liknande saker, vilket har resulterat i en begränsad 
teoretisk referensram. Det finns inga självklara teorier om hur en kundklubb ska vara 
uppbyggd eller vilka specifika hörnpelare som ska ingå. Vad en kundklubb, 
segmentering och marknadsföring inom kundklubben är beskrivs konkret vilket har 
gjort att vi försökt återspegla det på samma sätt, men med egna infallsvinklar i analys 
och slutsatser.  
 
Det resultat som framkommit var inte det vi från start trodde att vi skulle komma fram 
till. Resultatet av empirin visade inte ett så starkt intresse för personliga erbjudanden 
inom denna bransch. Respondenterna var kritiska till personliga erbjudandet och ansåg 
att det skulle vara svårt att anpassa det på varor som inte förbrukades i samma 
utsträckning som exempelvis dagligvaror. Det visade sig också att den personliga 
integriteten inte har en stor betydelse, vilket tidigare forskning i vissa fall visar på. Att 
resultaten säger annorlunda mot vad vi som författare trodde anser vi endast stärker det 
arbete vi utfört och visar på att vi inte påverkat respondenternas åsikter.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns flera möjligheter till att utveckla undersökningen. En av dessa är att göra en 
bredare undersökning med fler respondenter för att göra generaliseringar med en 
bredare grund. En annan möjlighet är att undersöka skillnader och likheter vid val av en 
annan målgrupp. Den målgrupp vi valde för undersökningen är exempelvis vana vid 
företags registrering av deras köp och beteenden. Det är antagligen något som pågått 
under deras uppväxt. Resultatet av undersökningen skulle möjligtvis ge ett annat utslag 
vid val av en exempelvis en äldre målgrupp gällande både responsen på personliga 
erbjudanden samt hur de ser på det rent integritetsmässigt.  
 
För att undersöka frågorna djupare är ett alternativ att utföra observationer eller 
experiment. Exempelvis skulle ett samarbete med ett företag kunna erbjuda 
respondenter personliga erbjudanden utifrån tidigare köp för att sedan se vilken respons 
de fick på det. Utifrån experimentet finns det också möjlighet att se hur respondenterna 
reagerar gällande sin integritet.  
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Då respondenterna under fokusgruppsintervjun menade att mottagandet av personliga 
erbjudanden kan påverkas beroende på vilket företag som använder sig av det är ett 
förslag till fortsatt forskning att undersöka skillnaden i mottagandet mellan företag med 
olika image. I undersökningen finns det även en möjlighet att undersöka de olika 
företagens målgruppers respons till erbjudandet.    
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Bilaga 1 
 
Fokusgrupp: Personanpassade erbjudanden 
 
Hej! Vad kul att Du vill vara med och medverka i vår fokusgrupp onsdagen den 18/4 – 
12.  
 
I denna fokusgrupp kommer vi att diskutera ämnet kundklubbar i mode-/klädbranschen. 
Vi kommer bland annat att ta upp frågor om olika typer av erbjudanden i kundklubben 
och dess påverkan på köp.  
 
Vi räknar med att det kommer att ta ungefär en timme. Vi ses i grupprum j432 klockan 
nio.  
 
Med vänliga hälsningar Fanny och Evelina 



 

 

 

Bilaga 2 
 
Välkomna till fokusgruppen! 
 
Vi kommer i denna fokusgrupp att diskutera ämnet kundklubbar i kläd- och branschen. 
Vi kommer bland annat att ta upp frågor om erbjudanden i kundklubben och dess 
påverkan på köp. 
 
För att inleda fokusgruppen tänkte jag bara berätta vår tanke. Vi vill undersöka 
möjligheten att tillämpa personanpassade erbjudanden i kläd- och modebranschen. 
 
För er som inte vet vad personanpassade erbjudanden så kommer jag förklara ICAs idé 
om detta:  
ICA samarbete med leverantörer för att erbjuda dig bra rabatter på varor du brukar köpa 
och även produktnyheter i sortimentet som de tror du skulle gilla. De låter sin dator välja 
varor baserat på dina tidigare inköp. Du får alltså rabatt på varor som de tror att du vill 
köpa.  
 
Vi vill i huvudsak att ni diskuterar och att vi bara är med och leder er genom 
diskussionen genom att ställa frågor att spinna vidare på;  
 
Till att börja med så undrar vi; 
Vad tänker ni på när ni pratar om kundklubb? 

- Är man mer intresserade av vissa kundklubbar? Varför? 
Vad kan en kundklubb vara bra till?? 

- Påverkas du av eventuella erbjudande som du får från kundklubb?? 
- Påverkan det din köpbenägenhet? 

Hur skulle personliga erbjudanden från kläd- och modekedjor kunna se ut?? 
- Kan man bli påverkad av denna typ av erbjudanden? Varför? 
- Kan det ha någon inverkar på handlandet i kläd- och modebutiker?? 

På vilket sätt skulle ni påverkas av personliga erbjudande från modeföretag?  
- Skulle personliga erbjudanden göra dig mer mottaglig för företagets information? 

För att personanpassade erbjudanden ska vara möjligt måste alla dina köp registreras i en 
databas, Företaget kommer då se allt du köpt när du dragit ditt ”medlemskort”.  
Vad tycker ni om det?? 

- Hur känns det om ett företag kartlägger dina köpvanor?



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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