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SAMMANDRAG 
 
Uppsatsen avser att undersöka, beskriva och analysera hur kvinnor och män upplever 

kvaliteten av ICAs kundklubb. Genom att studera detta kan företaget ICA få information om 

hur de ska ta hänsyn till genusperspektivet när de sätter samman och marknadsför 

kundklubbserbjudanden. Den genomförda studien bygger på en kvantitativ enkätundersökning 

som är besvarad av 50 stycken respondenter som är medlemmar i ICAs kundklubb.  

 

Studien visar att kvinnorna upplever en högre kvalitet av ICAs kundklubb än vad männen gör. 

Detta för att männen inte tar del av de förmåner som erbjuds från kundklubben i lika stor 

utsträckning som kvinnorna. Därför bör företaget anpassa utskicken beroende på om 

budskapen riktas till kvinnorna eller männen.  Detta för att bättre lyckas behålla relationerna 

med kunderna under en längre tid.   
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1. INTRODUKTION 

 
1.1 Inledning - En kundklubbs kvalitet utifrån ett genusperspektiv 

Skillnaden mellan framgångsrika – och mindre framgångsrika företag är att de mer 

framgångsrika företagen har lojalare kunder som handlar oftare, köper mer vid varje 

köptillfälle och förblir trogna mot företaget under en längre tid (Elinder 1993). Enligt 

Butscher (2000) står 20 procent av företagens mest lojala kunder för 80 procent av företagens 

totala omsättning. Detta menar Elinder (1993) betyder att cirka 80 procent av den budget som 

företagen lägger på marknadsföring riktas till personer som inte genererar några intäkter. 

Armstrong m fl. (2009) menar att det är av stor vikt för företagen att de bygger upp nära 

relationer till sina kunder och tillfredsställer deras behov, detta för att bättre kunna behålla 

dem. De menar precis som Elinder (1993) att kunderna utgör grunden för en fungerande 

verksamhet. Att bygga upp nära relationer till kunderna och tillfredsställa deras individuella 

behov är komplicerat för företagen enligt Armstrong m fl. (2009) som menar att det beror på 

att kunderna är för många och för spridda, samtidigt som de har för olika behov och 

preferenser. Enligt Armstrong m fl. (2009) har det blivit allt viktigare för företagen att 

analysera marknaden vad gäller kunder och konkurrenter. Detta för att vinna kundernas 

intresse och stå sig starkare mot konkurrenterna. För att företagen skall kunna bygga upp rätt 

typ av relation till sina kunder och få information över deras behov behöver företagen enligt 

Jobber och Fahy (2006) urskilja kunderna och deras olikheter från varandra. Detta görs 

genom segmentering som Armstrong m fl. (2009) beskriver som konsten att dela in 

marknaden i mindre delar.  De menar att det inte finns några givna tillvägagångssätt när 

marknader skall segmenteras men förklarar de fyra viktigaste variablerna företagen bör ta 

hänsyn till vid segmentering. Dessa är den geografiska variabeln, den demografiska variabeln, 

den psykografiska variabeln och beteendevariabeln. Företagen behöver använda sig av dessa 

variabler ensamt eller i kombination med varandra för att på bästa sätt beskåda marknadens 

uppbyggnad och för att finna sina kunder (Armstrong m fl. 2009). Armstrong m fl. (2009) 

beskriver att den psykografiska variabeln att ta hänsyn till vid segmentering innefattas av 

bland annat genus. Författaren Schiffman m fl. (2008) menar däremot att gränsen mellan 

kvinnliga och manliga olikheter börjar suddas ut då könen blir mer lika varandra, i 

kombination med att attityder har förändrats. Ur ett historiskt perspektiv handlade kvinnor 

smink och hårfärg medan män inhandlade produkter som verktyg och maskiner enligt 
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Schiffman m fl. (2008). Oavsett hur hänsyn till genus skall tas vid segmentering menar 

Armstrong m fl. (2009) att det är viktigt för företagen att de arbeta fram en image, för att 

bygga upp de rätta relationerna till de funna kunderna. Denna image menar de ska vara 

trovärdig, tydlig, hållbar och konkurrenskraftig. Precis som Armstrong m fl. (2009) talar även 

Elinder (1993) om vikten av att bygga upp nära relationer till kunderna på ett tydligt och 

trovärdigt sätt. Han menar också att företagen ska ta hand om kunderna och måna över dem 

och deras behov. För att kunna ta hand om sina kunder och skapa värdefull kundvård krävs 

enligt Elinder (1993) bra attityder från företagen och ett professionellt bemötande. Detta för 

att kunderna ska känna sig viktiga, sedda och vilja göra sina nästa inköp hos dem. Grönroos 

(2008) talar också om vikten av interaktionen mellan företagen och deras kunder då han 

uttrycker att den ska vara välvårdande, då det möjliggör en långvarig relation mellan parterna. 

Att inte se till kundernas intresse och ta hänsyn till dem kan generera till att uppfattningen av 

kvaliteten på det som företagen erbjuder kunderna påverkas negativt (Grönroos 2008). 

Grönroos (2008) menar att kvalitet är en subjektiv upplevelse som ytterst avgörs av kundernas 

förväntningar och upplevelser. För att skapa värdefull kundvård som möjliggör för företagen 

att etablera välvårdande och långvariga relationer till kunderna anser Elinder (1993) att 

kundklubbar är ett bra kommunikationsverktyg som möjliggör detta. En kundklubb är enligt 

Butscher (2000) en organisation som har för avsikt att hålla kontakten med sina medlemmar 

och erbjuda dem förmåner som skapar ett högt upplevt värde för dem samtidigt som 

kundklubben har till uppgift att öka kundernas lojalitet. Med detta som bakgrund arbetar 

företagen aktivt med att locka kunderna till köp genom olika aktiviteter. Detta för att attrahera 

till konsumtion. (Butscher 2000) Både Butscher (2000) och Elinder (1993) argumenterar för 

att kundklubbar kan skapa gynnsammare förutsättningar för att företagen ska kunna behålla 

sina kunder och via kundklubben kunna erbjuda kunderna värdeskapande förmåner, då 

marknaden hårdnar alltmer på grund av att företagen blir fler. Elinder (1993) menar att det 

kan vara kostsamt för företagen att inte ha en kundklubb, då de flesta av företagen annars inte 

vet vilka deras kunder är.  Detta betyder i så fall att företagen måste bearbeta hela marknaden 

för att nå ut till sina kunder vilket kan vara mycket kostsamt. Han menar vidare att om en 

kund upplever en attraktiv kundklubb tenderar relationen mellan kunder och företag att vara 

mer långsiktig.  

 

Både Butscher (2000) och Elinder (1993) beskriver tydliga exempel på vad en kundklubb kan 

erbjuda sina medlemmar. Butscher (2000) talar om att ett lyckosamt kundklubbskoncept 
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innehåller en kombination av ekonomiska förmåner som rabatter och icke – ekonomiska 

förmåner där exempelvis eventuella medlemstidningar och specialprodukter kan ingå. Han 

säger vidare att det är viktigt för de företag som har en kundklubb att de genomför 

kundundersökningar för att ta reda på vad förmånerna har för värde för medlemmarna. Trots 

detta visar hans forskning att detta sällan är fallet utan att många företag väljer att sätta 

samman erbjudanden och förmåner som liknar konkurrenternas inom samma bransch, utan att 

de utgått ifrån medlemmarnas intresse och behov. Att inte se till kundernas intresse och ta 

hänsyn till dem när erbjudanden och förmåner skall sättas samman kan generera till att 

uppfattningen av en kundklubbs kvalitet kan variera med bakgrund av Grönroos (2008) 

beskrivning av just kvalitet.  

 

Segmentering diskuteras flitigt inom företagsekonomin och författarna Jobber och Fahy 

(2006) och Armstrong m fl. (2009) tar upp vikten av att segmentera marknaden. Detta för att 

företagen skall kunna finna sina kunder och bygga upp nära relationer till dem. De nämner att 

hänsyn till genus skall tas vid segmentering men berör ytterst lite hur kvinnor och män skiljer 

sig åt. Samtidigt talar de lite om hur genusets lik – och olikheter ska tas i beaktande för att 

kunna tillgodose kundernas behov.  

 

Denna undersökning kan vara till särskild nytta för livsmedelsföretaget ICA eftersom 

undersökningen appliceras på det företaget. Genom denna studie kan ICA få information om 

hur de ska ta hänsyn till genusperspektivet när de sätter samman och marknadsför 

kundklubbserbjudandena. Undersökningen ligger även till grund för hur andra företag kan 

arbeta med sina kundklubbsmedlemmar för att de ska uppleva kundklubben som kvalitativ. 

1.2 Frågeställning 

Hur skiljer sig kvinnor och män åt vad gäller upplevd kvalitet i en kundklubb?  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka, beskriva och analysera hur kvinnor och män 

upplever kvaliteten av ICAs kundklubb, för att få en ökad förståelse över hur genus ska tas i 

beaktande vid segmentering. 
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2. DEN TEORETISKA REFERENSRAMEN 
 

2.1 Segmentering – vad innebär det?  

Segmentera innebär att företag delar in marknaden i mindre delar och dessa delar kallas för 

segment (Armstrong m fl. 2009). Genom att segmentera grupperas kunderna efter lika behov 

och en genomförbar strategi utarbetas i syfte att betjäna de valda kunderna bättre än vad 

konkurrenterna gör (Jobber och Fahy 2006). Enligt Armstrong m fl.(2009) finns det ingen klar 

och tydlig mall för hur en marknad skall segmenteras. Däremot beskriver de fyra viktiga 

variabler som ska tas i beaktande när marknader skall segmenteras;  

 Den geografiska variabeln som innebär att hänsyn skall tas till världsdel, land, del av 

landet, stadens storlek och folkmängd.  

 Den demografiska variabeln som innefattas av kön, ålder, familjers storlek, 

familjebild, inkomst, yrke, utbildning, religionstillhörighet, generation och 

nationalitet.  

 Den psykografiska variabeln som innefattar den sociala tillhörigheten, livsstil och 

personlighet.  

 Den fjärde variabeln är beteende och här skall hänsyn till nytta, tilldragelse, 

användarstatus och smak tas.  

Armstrong m fl. (2009) menar att dessa variabler ska användas ensamt eller i kombination 

med varandra för att på bästa sätt kunna beskåda marknaden och dess uppbyggnad.  Företagen 

måste identifiera den marknad de kan betjäna bäst och som är mest lönsam, för att utifrån dem 

utforma en strategi som bygger upp rätt typ av relation till kunderna (Armstrong m fl. 2009). 

När företagen har identifierat marknadens segment har de möjlighet att välja ut ett eller flera 

av de funna segmenten som de anser sig kunna betjäna bäst. Denna valda grupp kallas för 

målmarknad och när målmarknaden är funnen påbörjas arbetet med att bygga upp en image 

som har för avsikt att vara starkare än konkurrenternas. (Armstrong m fl. 2009) 

2.1.1 Segmentering genom genus 
 

Utifrån Armstrongs m fl.(2009) beskrivning av de viktigaste variablerna som företagen bör tar 

hänsyn till vid segmentering nämns den demografiska variabeln som innefattar genus. 

Armstrong m fl. (2009) ger exempel på branscher som har tagit hänsyn till kön när de har 
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segmenterat. Branscher som beskrivs är konfektion, kosmetik och tidningsbranschen. De 

nämner även att bilindustrin tagit hänsyn till könen när nya bilmodeller skall produceras där 

vissa bilmodeller ska vara mer attraktiva för kvinnorna. Genom att inspirera kvinnorna arbetar 

företagen med detaljer och styling som ska fånga deras intresse (Armstrong m fl. 2009). 

Cramphorn (2011) för en diskussion om hur kvinnor och män ser och förhåller sig till sin 

omgivning och miljö på olika sätt. Detta menar han beror på kvinnors och mäns olika sinnen, 

då kvinnor har känsligare sinnen än männen. Detta gör att kvinnor och män har olika respons 

när det gäller kommunikation som reklam och budskap. Även Schiffman m fl. (2008) påtalar 

vikten av att annonser bör vara olika utformade till kvinnor och till män då könen tolkar och 

tar till sig budskap olika. De beskriver hur kvinnor och män attraheras av olika saker och att 

de tar till sig budskap på olika sätt, vilket gör att de upplever tryckta annonser och utskick 

olika. Kvinnor uppskattar annonser som är tydliga och harmoniska, till skillnad från männen 

som uppskattar annonser som är enkla och igenkännande. Samtidigt anser Schiffman m fl. 

(2008) att gränsen mellan kvinnliga och manliga segmenteringar börjar suddas ut. De menar 

att det beror på att könen blir mer lika varandra och att attityder har förändrats. Trots detta 

menar Schiffman m fl. (2008) att kvinnor och män uppskattar och tar till sig reklam och 

budskap olika. Författarna menar vidare att kvinnornas och männens olikheter beror på att 

kvinnorna speglar en bild som ”vårdare” och männen som “jägare”. Denna syn på kvinnors 

och mäns olikheter får stöd av Underhill (2009). Underhill (2009) har studerat konsumenter 

och observerat dem när de har handlat i olika butiker. Han har uppmärksammat att kvinnor 

och män beter sig olika i en köpprocess. Underhill (2009) menar att män är genetiskt bundna 

till att vara jägare, vilket gör att de vill hitta sitt byte på ett effektivt sätt och som de sedan kan 

ta med sig hem. Männen vill helst gå in i butiken för att hitta det de vill köpa, och sedan gå ut. 

Kvinnor vill jämföra och söka produkter och nöjer sig med att endast se och jämföra 

produkter utan att ha ett köpbegär före att de besöker en butik. När kvinnor handlar spelar de 

emotionella och de psykologiska faktorerna en stor roll, vilket inte är lika starkt hos männen. 

(Underhill 2009) Han menar att män i allmänhet lämnar en butik om de inte har hittat det de 

eftersöker, medan kvinnor strosar runt och letar vidare efter andra produkter som kan passa. 

Därför är det svårare att påverka män att handla något som de inte hade tänkt köpa innan de 

gått in i en butik.  

 



Kandidatuppsats Företagsekonomi                                                                                                Cigén & Johnsson  

10 

 

2.1.2 Bakomliggande faktorer som påverkar kvinnliga och manliga beteenden  

Magnusson (2005), forskare inom genusvetenskap, menar att kvinnligt och manligt beteende 

har formats av både genetiken och av den yttre påverkan såsom samhället och normer. Hon 

menar att beteendet inte behöver skilja sig åt beroende på om individen är en kvinna eller en 

man utan att hänsyn till individen skall tas och inte till dess tillhörighet. Enligt Magnusson 

(2005) finns mycket forskning kring vad det är som är biologiskt och vad det är för yttre 

faktorer som påverkar en individ. Många resultat inom området genus menar hon har 

påverkats av forskarnas egna förutfattade meningar, om vad som är kvinnligt och manligt. 

Normer är så starka att människor tar för givet hur ett beteende bör vara, vilket gör att 

människan oftast ser ett beteende utifrån vad de tror och inte för vad det är. Det finns alltså en 

orsak till varför kvinnor och män beter sig olika, men om det är beroende på miljö eller 

genetiken är svårt att avgöra. Johansson (2005) beskriver att det finns skillnader mellan 

kvinnor och män och definierar genus som ett beteende. Han menar att män är generellt 

mindre engagerade på familjelivet och mer prestationsinriktade än kvinnorna då kvinnor 

enligt honom är mer generellt fokuserade på barn och relationer. Idag har normer och 

samhällsfaktorer stor inverkan på hur kvinnors och mäns roller ser ut i samhället än hur det 

sett ut historiskt. Han menar dock att vissa forskare anser att den biologiska aspekten har en 

avgörande roll om varför kvinnor och män beter sig annorlunda. 

2.2 Relationsmarknadsföring som leder till kundupplevd kvalitet 

För företagen är det viktigt att de identifierar den marknad som de anser sig kunna betjäna 

bäst och mest lönsamt. Det är också av stor vikt för dem att de fokuserar på interaktionen 

mellan dem och kunderna, oavsett hur ofta denna interaktion utspelar sig (Grönroos 2008). 

Företagen ska se sina kunder som en relationspartner och enligt Grönroos (2008) är det 

relationen mellan parterna och den interaktion som sker mellan dem som är kärnan i 

marknadsföringen. Relationerna ska vara välvårdade och följden av dessa kundrelationer 

bidrar till att kunderna genomför upprepade köp. Detta kallas för relationsperspektivet och 

vårdandet av kundrelationerna möjliggör en långvarig relation mellan parterna. Denna relation 

ökar också chanserna till att kunderna skapar lönsamhet för företagen då det är kostsamt för 

företagen att hitta nya kunder. (Grönroos 2008) För att företagen ska lyckas upprätthålla en 

varaktig relation till kunderna krävs det att företagen lär känna sina kunders köpmönster, 

behov och önskemål bättre än konkurrenterna. Relationerna ska skapa ett värde för kunderna 
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och för att värde ska kunna skapas och kundrelationerna bestå krävs det att aktiviteter och 

olika processer genomförs. Många av dessa aktiviteter består av traditionella annonser, 

direktreklam och nedsatta priser. Även hur processer som service, underhåll och kontakter 

genomförs är av stor vikt för att vårda kunderna och skapa ett värde för dem. (Grönroos 2008) 

Han beskriver sina teorier utifrån tjänsteföretagens perspektiv men menar att detta synsätt av 

relationsbaserad marknadsföring kan tillämpas på alla typer av företag som vill använda sig 

av relationsbaserad marknadsföringsstrategi, oavsett om det är ett tjänsteföretag eller ett 

traditionellt varuföretag.  Grönroos (2008) menar att aktiviteterna och processerna spelar en 

avgörande roll för att kunderna skall uppleva ett värde hos företagen. Grönroos (2008) talar 

vidare om att företagen måste få kännedom över hur kunderna upplever kvaliteten av de 

tjänster företagen producerar. Han beskriver vikten av kvalitet och vikten av hur kunderna 

uppfattar den då han menar att kvalitet går att betrakta som en nyckel till framgång, då en hög 

kvalitet av tjänster skapar konkurrensfördelar. Kvaliteten på de producerade tjänsterna menar 

Blomqvist m fl. (2004) är ett vitt begrepp som ytterst avgörs av konsumenterna. Enligt 

Blomqvist m fl. (2004) anser Grönroos (2000) att kvalitet utgår ifrån kundernas perception 

och att kunderna ofta har en bredare syn på begreppet än vad företagen har, som i sin tur 

tenderar att fokusera mer på de tekniska och konkreta aspekterna. Uppsatsens teoretiska grund 

kommer att baseras på Grönroos (2003) kvalitetsmodell då modellen bygger på upplevd 

kvalitet, vilket kan relateras till kundklubbsmedlemmarnas upplevda kvalitet. Den 

kundupplevda kvaliteten bestäms av de skillnader som finns mellan kundernas förväntningar 

och upplevelser.  (Grönroos 2003) 

Figuren beskriver vilka faktorer som påverkar kundernas upplevda kvalitet av tjänster och är 

hämtad från Grönroos (2003) kvalitetsmodell.  
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 Förväntningar – De förväntningar kunderna har på tjänsterna företagen producerar 

har stor betydelse för hur kunderna uppfattar kvaliteten. Det är viktigt att företagen 

inte lovar mer än vad de kan erbjuda och att marknadsförarna inte genomför 

reklamkampanjer och andra marknadsföringsaktiviteter som ger löften som företagen 

inte kan hålla. Förväntningarna påverkas även av andra faktorer som tidigare 

erfarenheter, word-of-mouth, förväntad image och kundernas behov och värderingar. 

(Grönroos 2008)  

 Upplevelser – Kundens totala upplevelser av tjänsten består enligt Grönroos (2008) av 

image, teknisk kvalitet och funktionell kvalitet.  

 Image – Image står för kundernas uppfattning om företaget före leveransen av 

tjänsten. Företagens image kan påverka kundens kvalitetsupplevelse på ett flertal sätt. 

Med en bra image kan misstag från företagens sida förlåtas lättare, samtidigt som 

företag med en sämre image inte förlåts lika lätt vid eventuella misstag. Det kan även 

leda till att misstagen får en större effekt än förtjänat. Med upprepade misstag riskerar 

företagen att deras image försämras vilket betyder att den totala upplevda kvaliteten 

försämras. Imagen som styrs av upplevelser påverkas av den tekniska och den 

funktionella kvalitén. (Grönroos 2008) 

 Teknisk kvalitet – Den tekniska kvaliteten består av vad kunderna får och innefattas 

av sakkunskap, tekniska lösningar och redskap som används för att producera tjänsten 

(Grönroos 2003). Enligt Blomqvist m fl. (2004), som baserar sina teorier utifrån 

Grönroos kvalitetsmodell, är den tekniska kvaliteten lätt för kunderna att bedöma.  

 Funktionell kvalitet – Den funktionella kvaliteten består av hur erbjudanden och 

utsändningen av detta upplevs av kunden. Exempel på detta är tjänstens utseende, 

löpande kundkontakt, tillgänglighet, beteende och tjänstvillighet. (Grönroos 2003) 

Enligt Blomqvist m fl. (2004) är denna kvalitet inte lika lätt för kunderna att bedöma 

då de menar att det kan vara svårare för kunden att utvärdera detta objektivt.  

 Upplevd kvalitet – När kunderna har upplevt de olika faktorerna som påverkar den 

upplevda kvaliteten, helt eller delvis, har kunderna en någorlunda klar bild över 

kvaliteten. Här kan dock imagen ha förändrats i processen och när kunderna skall ta 

ställning till om denne skall genomföra sitt nästa köp hos företaget är det den nya 

aktuella imagen som medverkar till kundernas förväntningar. (Grönroos 2003)   
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2.3 Relationsmarknadsföring och segmentering genom kundklubb 

Precis som Grönroos (2008) talar också Butscher (2000) om vikten av 

relationsmarknadsföring och att målet med denna är att etablera relationer med företagens 

kunder som genererar emotionella band. Han menar att kommunikationen från företagen skall 

få kunderna att känna sig utvalda och att det inte finns plats för att företagen skall bedriva 

lojalitetsskapande åtgärder som inte är väl organiserade. Butscher (2000) hävdar att 

kundklubbar är ett bra kommunikationsverktyg för företagen att använda sig av när de vill 

skapa nära relationer till kunderna. Målet med att ha en kundklubb menar han är att bygga upp 

relationer till kunderna som bygger på känslor. Detta gör att det blir ännu viktigare för 

företagen att kunna erbjuda kunderna förmåner som är värdefulla för dem samtidigt som dessa 

förmåner skall etablera ett känslomässigt band mellan kunderna och företagen. Butscher 

(2000) definierar en kundklubb med stöd av egna teorier enligt följande;  

 

”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, med målet att aktivera dem och öka deras lojalitet genom att skapa en 

känslomässig relation.” (Butscher 2000 s. 28) 

 

Butscher (2000) definierar segment som att kunna urskilja olikheter hos kunder för att sedan 

kunna utveckla erbjudanden därefter. Genom detta så identifierar företagen vilka kunder som 

kan vara lojala köpare under ett långsiktigt perspektiv. Men också för att kunna rikta rätt 

erbjudanden och reklam till intresserade kunder. Kundklubbens betydelsefullaste målgrupp 

består av de kunder som genererar till störst del av företagens omsättning då det är 

omsättningen som påverkar företagens framtid (Butscher 2000).  Butscher (2000) menar 

vidare att företagen inte bör utestänga de mindre och påtänkta kunderna då även de kan ha 

nytta av de erbjudanden företagen riktar till kundklubbs-medlemmarna men att företagens 

huvudsakliga fokus skall riktas till de kunder som är mest lönsamma. Kundklubbar kan 

byggas upp på så vis att de är flexibla och kan täcka flera målgrupper. Genom flexibiliteten är 

det möjligt för företagen att bibehålla kundkontakten även om vissa kunder förändrar sina 

vanor och förflyttas mellan olika segment och målgrupper. (Butscher 2000) Nackdelen menar 

Butscher (2000) med att segmentera är att företagen kan ge dubbla budskap till sin 

omgivning. Därför kan ett företags produkter till olika segment förvirra vad företaget faktiskt 

erbjuder och till vem. 
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2.3.1 Kundklubbsförmåner 

 

Butscher (2000) beskriver att det ska finnas en fördelaktig balans mellan kundernas insatser 

som exempelvis utlämning av personliga data och eventuella förpliktelser för att få vara 

medlem i en kundklubb och utbytet de får från företagen genom att vara medlemmar, som 

exempelvis förmåner och service för förmånskunder. Detta är förutsättningen för att ett 

företag med hjälp av en kundklubb skall kunna etablera långvariga relationer till kunderna 

genom uppgifter i dataregister. Ur kundens perspektiv skall utbytet väga tyngre än insatserna 

för att de skall gå med i en kundklubb och fortsätta vilja vara kvar i den. (Butscher 2000)  

Det är viktigt för företagen att undersöka vilka erbjudanden och förmåner kunderna vill ha. 

Trots att detta inte alltid undersöks av företagen väljer många av dem att ta efter 

konkurrenterna inom samma bransch vad gäller vilka förmåner de skall erbjuda medlemmarna 

(Butscher 2000). För att undvika denna kopiering och skapa likvärdiga kundklubbar är det 

viktigt enligt Butscher (2000) att anlägga ett värdebaserat synsätt. Genom detta möjliggörs 

varaktiga relationer till kunderna. Han menar att det är viktigt för företagen att hitta 

långsiktiga fördelar som enbart gäller medlemmarna samtidigt som erbjudandena skall 

kommuniceras ut på ett tilltalande sätt, både till förnuft och till känsla.  

 

Elinder (1993) beskriver bonus som en förmån företagen erbjuder sina kunder i utbyte mot att 

de registrerar sina köp. Han förklarar bonus som pengar kunden får tillbaks från företaget som 

tack för att denne registrerar sina köp. Bonusen är vanligen baserad på hur mycket pengar 

kunden tidigare handlat för hos företaget. Elinder (1993) menar vidare att det finns andra 

förmåner företagen kan erbjuda sina kundklubbsmedlemmar utöver bonusen. Han ger 

exempel på förmåner som informationsutskick som beskriver nyheter, unika erbjudanden som 

är anpassade till hur mycket kunderna handlar samt inbjudningar till olika aktiviteter som 

förhandsvisningar, resor och temakvällar. Elinder (1993) menar att erbjudandena och 

medlemskapet skall vara så attraktivt så att det är fördelaktigt för kunderna att registrera hur, 

var och när de handlar vid varje köp. Samtidigt säger Butscher (2000) att kundklubbarna 

måste ha så bra argument som möjligt för att kunna övertyga kunderna om fördelarna med att 

vara medlem.  Om Elinder (1993) ger en generell bild över vilka erbjudanden och förmåner 

som kan erbjudas kunderna i en kundklubb har Butscher (2000) delat in förmånerna mer i 

detalj. Han har valt att dela in förmånerna i två delar, ekonomiska förmåner och icke 

ekonomiska förmåner. Butscher (2000) menar att en kundklubb skall innehålla både 
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ekonomiska och icke-ekonomiska förmåner för att ett kundklubbskoncept skall vara 

framgångsrikt och upplevas som bra. Ekonomiska förmåner beskriver han som tydliga och 

lätta för kunderna att uppfatta och kan bestå av prissänkningar, rabatter och kuponger. Dessa 

förmåner menar han skapar ett visst värde för kunderna. De icke-ekonomiska förmånerna har 

Butscher (2000) valt att kalla för mjuka förmåner och dessa är svårare för kunden att förstå 

och skapar ett högt värde för dem. De icke-ekonomiska förmånerna kan bestå av exempelvis 

medlemstidningar, specialprodukter, tjänster och evenemang. Han menar att dessa förmåner 

är de viktigaste för att kunna skapa ett lojalt intryck. Oftast är de mjuka förmånerna i en 

kundklubb av immateriell karaktär och relaterade till företaget eller dess produkter. Detta 

menar Butscher (2000) gör att det blir svårt för konkurrenterna att ta efter och en slags 

försäkran för företaget att deras förmånsprogram är unika och skapar attraktiva erbjudanden 

för kunderna.  Han betonar att det inte är de ekonomiska förmånerna som skapar köptrogna 

kunder då de kunder som är medlemmar i en kundklubb med anledning av att spara pengar är 

de första som lämnar klubben om konkurrenterna erbjuder ännu bättre priser. Han menar att 

det finns ett värde i att spara pengar för kunderna men att alltför många kundklubbar baseras 

på att enbart ge prisbelöningar. Detta tillsammans med en värld av konstant pågående 

priskampanjer och lågpriskoncept gör att kunderna blir immuna mot lockpriser. Trots att 

Butscher (2000) menar att det är de ekonomiska förmånerna som först lockar kunderna till 

medlemskap behövs de mjuka förmånerna för att kundklubben ska vara unik och svår för 

konkurrenterna att ta efter. Enligt honom har forskning och erfarenheter visat att det är de 

mjuka förmånerna som utgör byggstena i en kundrelation.    

2.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen  

Istället för att segmentera på traditionellt vis kan kundklubbar användas som ett verktyg för 

att företagen skall kunna identifiera vilka som är deras kunder och som kan vara lojala köpare 

under en längre tid. Kundklubbar har till syfte att skapa känslomässiga band till kunderna och 

kunna erbjuda dem förmåner som är av verkligt värde (Butscher 2000). Kundklubbar är enligt 

Butscher (2000) lojalitetsskapande och företagen kan använda sig av kundklubbar när de vill 

skapa nära relationer till kunderna. De nära relationerna bidrar till att kunderna genomför 

upprepade köp och som i sin tur bidrar till att kunderna skapar lönsamhet för företagen 

(Grönroos 2008). Detta kallar Grönroos (2008) för relationsmarknadsföring och menar att det 

är det som är kärnan i marknadsföringen. Han menar vidare att det är av stor vikt att kunderna 
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upplever en hög kvalitet från det som företagen erbjuder kunderna samtidigt som kunderna 

har en bredare syn på kvalitet än vad företagen har. 

2.5 Analysmodell 

För att kunna besvara vår frågeställning, hur skiljer sig kvinnor och män åt vad gäller upplevd 

kvalitet i en kundklubb, kommer vi utifrån den teoretiska referensramen att använda oss av 

Grönroos (2003) kvalitetsmodells dimensioner, förväntningar och upplevelser där 

upplevelserna bygger på image som i sin tur påverkas av den tekniska – och den funktionella 

kvaliteten. I det kommande avsnittet kommer tillvägagångssättet för insamlad data att 

presenteras. 
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3 METOD  
 
  
3.1 Ämnesval- genus och kundklubb  

Armstrong m fl. (2009) diskuterar kvinnors och mäns olikheter och att hänsyn till genus skall 

tas vid segmentering. Samtidigt anser Schiffman m fl. (2008) att gränsen mellan kvinnliga och 

manliga olikheter börjar suddas ut på grund av att könen blir mer lika varandra genom att 

attityder förändras. Författarna Blomqvist m fl. (2004), Butscher (2000) och Elinder (1993) 

som alla har utforskat kundklubbar nämner ingenting om att hänsyn till genus skall tas när 

kundklubbar skall skapas och förmåner utarbetas. Vi upplever en kunskapslucka, hur genus 

bör tas i beaktande vid segmentering då forskare som Jobber och Fahy (2006) och Armstrong 

m fl. (2009) berör detta ytterst lite. För att besvara vår frågeställning har vi valt att utgå ifrån 

ICAs kundklubb och dess medlemmar. För att utifrån kundklubbsmedlemmarna få en ökad 

förståelse över deras syn på kundklubbens kvalitet och hur kvaliteten skiljer sig åt mellan 

könen. Vi kontaktade Livchitz, kundkontaktsansvarig på företaget ICA för att få information 

över hur deras kundklubbsmedlemmar är fördelade mellan könen och vilka som utnyttjade 

rabatter och bonus i störst utsträckning.  

 

Vi har utifrån egna erfarenheter och observationer från arbete inom detaljhandeln 

uppmärksammat att kvinnor och män betraktar medlemskap i kundklubb olika. De egna 

erfarenheterna visar att männen oftare än kvinnorna inte vet vilka aktuella förmåner som 

erbjuds kundklubbens medlemmar. Samtidigt är männen heller inte lika intresserade av att 

registrera sina köp som ger bonuspoäng samt att de ofta glömmer bort att de är medlemmar. 

Dessa egna observationer och funderingar ledde oss till uppsatsens frågeställning. Denna 

uppsats utgår ifrån ett kundperspektiv på den svenska marknaden då Butscher (2000) förklarar 

att förmåner kan styras av ländernas lagar. Uppsatsens struktur är baserad på Strömquists 

(2006) råd och regler för hur examensuppsatser ska utformas.   

 

3.2 Företaget ICA och dess kundklubb 

Livsmedelsföretaget ICA är nordens ledande detaljhandelsföretag. Företaget har cirka 2150 

butiker runt om i Sverige, Norge och Baltikum. ICA startade sin kundklubb 1990 och har över 

3,7 miljoner aktiva kundklubbsmedlemmar i Sverige. (ica.se) Medlemmarna består enligt 

Livchitz av 55 procent kvinnor och 45 procent män. Livchitz menar att kvinnorna handlar för 
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cirka 2/3 av alla inköp, räknat i kronor samtidigt som antalet köptillfällen är nästan lika 

fördelade mellan könen. Detta menar Livchitz talar för att det är kvinnorna som handlar mest 

livsmedel till hushållens basbehov medan männen kompletteringshandlar. Han menar vidare 

att detta följer av att kvinnorna utnyttjar de rabatterande erbjudandena i högre utsträckning än 

männen då kvinnornas inköp är bredare än männens. ICA kundklubbs medlemmar som enligt 

Livchitz finns i cirka 3,1 miljoner svenska hushåll tilldelas ett kort som registreras vid 

kundernas köptillfällen. Dessa registreringar leder till att kunderna får ett poäng per krona 

som de handlar för. När kunderna har samlat ihop 2500 poäng ges en bonuscheck ut till ett 

värde av 25 kronor. (ica.se) I slutet av varje månad skickas ett saldobesked ut till 

medlemmarna där de kan se hur mycket de har handlat för på ICA den senaste månaden. 

Tillsammans med saldobeskedet skickar företaget ut tidningen Buffé till de medlemmar som 

handlat för minst 1000 kronor under den gångna månaden. Även andra erbjudanden skickas ut 

till kunderna som består av exempelvis mina varor som är individuellt anpassade varor som är 

prissänkta och bygger på kundernas tidigare inköp. Även rabatterade priser hos ICAs 

samarbetspartners erbjuds medlemmarna. Som kundklubbsmedlem hos ICA ges även 

förmånen att få självscanna, som innebär att kunderna själva kan registrera och betala sina 

köp. ICA erbjuder även ett betalkort där kunderna kan spara pengar och handla på kredit. 

(ica.se) 

3.3 Tillvägagångssätt 

Vi kontaktade en ICA butik och frågade om vi fick genomföra en enkätundersökning i 

butiken och intervjua deras kunder som var medlemmar i ICAs kundklubb. Val av butik 

berodde på kontakter med personal på berörd ICA butik. Butikens personal informerades om 

uppsatsen upplägg och om den undersökning som önskades få genomföras. Vi informerade att 

undersökningen skulle vara en anonym enkätundersökning och att vi ville stå i ICA butiken 

under en dag, tills vi hade fått in 60 enkätsvar. Butikens personal ville gärna hjälpa till. Via 

mejl skickades enkätens frågor ut till butikens anställda så att de skulle kunna ta del av 

frågorna före intervjutillfället. Kort efter att mejlet skickades kontaktade butiken oss via 

telefon och godkände enkätfrågorna och erbjöd oss att få genomföra undersökningen. Vi fick 

stå i anslutning till butikens entré och tillfråga kunderna. För att både locka och visa 

uppmärksamhet till enkäterna blev de kunder som besökte butiken bjudna på fika i anslutning 

till vår placering. De informerades om undersökningen och många av de som var medlemmar 
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i ICAs kundklubb ville gärna svara på enkätens frågor samtidigt som de blev bjudna på fika. 

Enkätintervjun genomfördes fredagen den 25 november 2011, klockan 12.00 till 18.00.  

3.4 Enkätens uppbyggnad 

Vi har valt att använda oss av kvantitativa intervjuer i form av enkäter med 20 frågor som 

består av både öppna och slutna frågor. Antalet frågor baseras på Esaiasson m fl. (2003) som 

menar att antalet frågor ska vara få när en enkätundersökning genomförs, så att 

respondenterna har tid till att besvara frågorna. Vi valde kvantitativa intervjuer för att vi ville 

få jämförbara uppgifter vad gäller skillnaden mellan kvinnor och män. Anledningen till valet 

av både öppna och slutna frågor var för att kunna skapa diagram för att kunna se skillnaden 

mellan kvinnors och mäns svar men samtidigt ta del av mer personliga åsikter med öppna 

frågor där respondenterna fritt kunde svara på frågan. Frågorna är ställda i en viss ordning i 

enkäten som gör att det underlättar för respondenterna att besvara dem. Eftersom frågorna 

baseras på Grönroos (2003) kvalitetsmodell har frågorna skapas utifrån medlemmarnas 

förväntningar och upplevelser, där upplevelserna i sin tur påverkas av den tekniska – och 

funktionella kvaliteten. Frågorna 1, 10, 11 och 19 är kopplade till vilka förväntningar 

kvinnorna respektive männen hade på ICAs kundklubb före att de blev medlemmar. Frågorna 

4, 6 och 14 är baserade på hur kvinnorna och männen upplever ICAs kundklubb vad gäller 

den tekniska kvaliteten. Frågorna behandlar medlemmarnas upplevelser av rabatter, 

prissänkningar och det fysiska kundkortet. Frågorna 2, 8, 9, 12, 15,16, 17 och 18 är kopplade 

till den funktionella kvaliteten och behandlar upplevt tjänstvillighet, beteende och 

kundkontakt. Frågorna 3, 5 och 13 tillhör både den tekniska – och funktionella kvaliteten 

beroende på hur respondenterna har svarat. Vi har valt att använda oss utav fyra 

svarsalternativ i enkätundersökningen; stämmer inte alls, stämmer lite, stämmer delvis och 

stämmer helt. Detta för att respondenterna ska ta ställning till om de är positiva eller negativa 

inställda till frågorna. Esaiasson m fl.(2003) menar att om ett mittenalternativ ges i en enkät är 

det lätt att detta missbrukas då respondenten inte behöver ta ställning. Utifrån svarsresultaten 

har vi utformat diagram där de betydelsefulla svaren är redovisade i resultatet och resterande 

svaren är redovisade i bilaga 2. Diagram anses vara bra då det är lättare att se resultaten, 

speciellt för att jämföra resultat enligt Esaiasson m fl.(2003). Genom att använda oss av 

stapeldiagram kan dessa visa höga och låga värden samt att det är passande för denna typ av 

undersökning (Saunders m fl. 2009). Enligt Esaiasson m fl. (2003) kan en frågeundersökning 
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skapa en dialog med respondenten, där allmän information ges då vissa frågor är öppna. 

Denna typ av frågeundersökning används när informanter vill beskriva hur vanligt 

förekommande något är. Enkätfrågorna ställs till slumpvis valda respondenter från en bestämd 

grupp, vilket i detta fall är ICAs kundklubbsmedlemmar som besökte den ICA butik som vi 

genomförde undersökningen i. Vi har valt att använda oss av både enkäter och intervjuer då 

detta ger oss en bredare förståelse över hur kvinnor och män ser på kundklubbskvaliteten. 

Enligt Butcher (2000) kan en sådan intervjuundersökning användas i samband med att 

informanter ställer frågor direkt till respondenterna, för att få spontana kommentarer som kan 

vara intressanta i undersökningen. Därför ansåg vi att denna from av undersökning vad väl 

lämpad då vi vill få svar som var bredare än bara ett svarsalternativ. Före 

enkätundersökningen genomfördes, testades enkäten på sju personer för att se om det fanns 

några frågor som var svårtolkade. Genom att testa enkäten i förväg kunde eventuella 

missförstånd med frågorna minimeras.  

3.5 Antal respondenter 

Målet var att få ett kvoturval på 60 respondenter i åldrarna 18 år och uppåt att besvara 

enkäterna. På grund av arbetets storlek ansåg vi oss inte ha tillräckligt med tid för att 

sammanställa fler enkäter än 60 stycken. Önskemålet var att det skulle vara lika stort antal 

kvinnor som män som besvarade enkäten. Detta för att få en så jämn fördelning över svaren 

som möjligt. Vi bestämde att båda två skulle genomföra enkätundersökningen för att den 

skulle vara så tidseffektiv som möjligt. Vi fick in enkätsvar från 32 stycken kvinnor och 28 

stycken män. Det var totalt sju stycken enkäter från kvinnorna och tre stycken enkäter från 

männen som inte kunde användas i vår undersökning, då dessa inte hade svarat på alla frågor. 

Detta för att vissa respondenter avbröt intervjun på grund av tidsbrist och andra på grund av 

att de inte ville svara på vissa frågor då de inte ansåg sig ha något lämpligt svar. I denna 

undersökning kunde 50 enkätsvar redovisas från 25 stycken kvinnor och 25 stycken män.  

 

3.6 Enkätundersökning och intervjuer 

När kunderna kom in i ICA butikens entré blev kunderna, som visade uppmärksamhet till 

fikat, tillfrågade om de var medlemmar i ICAs kundklubb. De som svarade ja på frågan blev 

tillfrågade om de var intresserade av att besvara en enkät som handlade om ICAs kundklubb. 

De informerades att frågorna skulle besvaras anonymt och att det skulle ta cirka 5 minuter att 
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besvara dem samt att de blev bjudna på fika som tack för hjälpen. Kunderna blev även 

informerade över att undersökningen låg till grund för en kandidatuppsats som skrevs inom 

ekonomi på Uppsala Universitet. Detta gjorde att kunderna fick vetskap om att 

undersökningen inte genomfördes av företaget ICA utan av studenter, vilket resulterade i 

positiva reaktioner. Intervjuerna genomfördes genom att uppsatsförfattarna stod med enkäten i 

handen och lät respondenten se frågorna samtidigt som vi läste upp dem.  Detta ansågs vara 

lämpligt då respondenterna genom detta kunde se svarsalternativen men även för att minska 

risken för svarsbortfall.  

3.7 Observation  

Under den tid som intervjuerna genomfördes fick vi ta del av ett bredare perspektiv än bara 

enkätsvaren. Många av respondenterna ville gärna dela med sig av vad de tyckte om ICAs 

kundklubb i allmänhet. Detta gav oss en möjlighet att få ta del av vad kvinnorna och männen 

hade för åsikter, utöver våra enkätfrågor. Vi ansåg att det kunde vara viktig information som 

tilldelades då den kunde vara till användning för att kunna besvara vår frågeställning och 

kritiskt kunna granska svaren.  

3.8 Kritik till metod 

Det finns faktorer som kan leda till den så kallade intervjuareffekten, som innebär att 

oönskade effekter påverkar informanten och respondenten enligt Esaiasson m fl.(2003). Vi 

som genomförde intervjuerna blev påverkade av att vissa kunder var stressade och endast 

kunde ställa upp om det ”gick fort”. Vi är väl medvetna över att respondenternas svar kan ha 

påverkats av att frågorna lästes upp för dem, då frågorna kan ha tolkats på olika sett beroende 

på hur de lästes upp. Hade respondenterna själva fått fyllt i enkäten så skulle de ha haft 

samma grundförutsättningar.  Beslut togs att alla respondenter skulle få frågorna upplästa och 

få höra frågeformuleringarna så att det inte skulle bli svarsbortfall. Vi är även medvetna om 

att när vissa respondenter inte förstod frågan och fick dem förklarade påverkades svaren 

jämfört med andra respondenter som inte fått frågorna förklarade. Trots detta anser vi att 

enkätundersökningens utformning ledde fram till en fördjupad och breddad förståelse över 

kvinnors och mäns upplevelser och förväntningar av kundklubben, då respondenterna kunde 

ge mer information, utöver bara enkätfrågorna. 
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4. RESULTAT  
 
4.1 Förväntningar  
 
Fråga 1. Varför gick du med i ICAs kundklubb? Frågan var öppen och visade att det var en 

stor bredd av orsaker till att respondenterna gick med i ICAs kundklubb. Resultatet visade att 

majoriteten av kvinnorna gick med i kundklubben på grund av att de handlade mest på ICA 

och att de handlade mest på ICA. För männen handlade det till störst del om att de ville ta del 

av rabatterna. Tydligt var att både kvinnorna och männen blev medlemmar för att få något i 

gengäld, såsom rabatter och erbjudanden.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 10. Ansåg du att ICA kundklubb hade 

en bra image innan du gick med i den? Det 

var 22 kvinnor av totalt 25 stycken som 

ansåg att det stämmer helt eller delvis. Av 

männen var den motsvarande siffran 23 

stycken av totalt 25. Detta visar att ICAs 

kundklubb hade en bra image före 

medlemskap. 
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Fråga 11 A. Har synen på företaget förändras 

efter att du har gått med kundklubben? Det var 

11 kvinnor och 9 män som ansåg att deras syn 

hade förändras helt eller delvis efter att de blivit 

medlemmar i ICAs kundklubb. Kvinnorna 

angav att synen hed förändrats till det bättre 

medan männen var mer splittrade i frågan. 

Vissa upplevde att priserna inte blev så låga 

som de först hade trott, vilket gjort att synen 

försämrats, se bilaga 2 11 B.  

 

Fråga 19 A. Har ICAs kundklubb levt upp till 

dina förväntningar? På denna fråga svarade 

23 kvinnor av totalt 25 stycken och 24 män av 

totalt 25 stycken att det stämmer helt eller 

delvis. Endast 1 man och 2 kvinnor ansåg att 

det stämde lite och ingen respondent ansåg att 

kundklubben inte levt upp till förväntningarna. 

Majoriteten av respondenterna, både 

kvinnorna och männen menade att det till 

störst del berodde på att de inte hade några 

förväntningar på kundklubben före 

medlemskapet. Många av männen hade 

förväntat sig fler erbjudanden och upplevde 

inte att de fick några bättre priser som 

medlemmar, Se bilaga 2 diagram 19 B. 

4.2 Upplevelser 

4.2.1 Teknisk kvalitet  
 

Fråga 4 A. Har du noterat att med ICA kortet 

får du andra erbjudanden från andra företag, 

såsom rabatter på resor? Här har fler kvinnor 
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än män svarat att de har noterat dessa erbjudanden. Av de manliga respondenterna svarade 

nästan lika många av dem ja som nej.  De kvinnor som noterat erbjudandena men inte 

utnyttjat dem angav att det berodde på att de glömt bort dem eller ansåg att erbjudandena inte 

var nog intressanta. Majoriteten av de tillfrågade männen som hade noterat erbjudandena hade 

inte utnyttjat dem med anledning av att erbjudandena inte var tillräckligt bra, se bilaga 2 

diagram 4 C.  

 

Fråga 6 A. Har du varit missnöjd med 

ICAs kundklubb någon gång? Det var 

endast en man som inte var nöjd, då han 

ansåg att det tog för lång tid innan han fick 

ett nytt kort vid förlust av sitt första. Detta 

ledde till att de tillfällen som mannen 

handlade utan kort inte kunde registrera 

sina köp, som i sin tur ledde till utebliven 

bonus för honom.  

 

Fråga 14 A. Är du nöjd med det fysiska  

plastkortet? Svarsresultaten visade att 22 

kvinnor av 25 stycken var helt eller delvis 

nöjda med kundkortet, då de ansåg att 

kortet fungerade bra och att färgen på 

kortet gjorde att det skilde sig åt från 

andra kort i plånboken. Dock önskade 

kvinnorna att de kunde registrera sina köp 

på personnumret istället för att behöva 

dra klubbkortet. Motsvarande siffra för 

männen var 20 stycken av 25 som ansåg 

att kortet var bra då de uppskattade att de 

kunde spara pengar på det och att kortet 

möjliggjorde självscanning. Dock var inte  

kortets färg tilltalande för dem, se bilaga 2 diagram 14 B.  
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4.2.2 Funktionella kvalitet  
 

Fråga 2. Hur länge har du varit medlem? 

Mer är hälften av de kvinnliga och de manliga 

respondenterna har varit medlemmar sedan 

kundklubben startade. Lika många kvinnor 

som män har varit medlemmar i 16 till 20 år.  

 

Fråga 8. Väger fördelarna upp nackdelarna 

med att vara medlem? Med undantag för en 

respondent ansåg både kvinnorna och männen 

att fördelarna vägde upp nackdelarna med att 

vara medlem helt eller delvis. Det var ingen 

som svarade stämmer lite om fördelarna 

vägde upp fördelarna. 

 

Fråga 9. Anser du att du och ICAs kundklubb 

har en god kommunikation? Med undantag 

för en respondent ansåg både kvinnorna och 

männen att de hade en helt eller delvis god 

kommunikation med kundklubben.   

 

Fråga 12 A. Har du någon gång behövs 

kontakta kundklubben? Det var endast ett 

fåtal respondenter som hade behövt kontaktat 

kundklubben. Majoriteten av kvinnorna tyckte 

att bemötandet från kundklubbens personal 

var trevligt och samtliga män ansåg att de 

hade fått ett trevligt bemötande från personalen, 

se bilaga 2 diagram 12 A och12 B. 
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Fråga 15. A Är utskicken som kommer från 

kundklubben lockande? Här är en tydlig 

skillnad mellan könen som visar att kvinnorna 

anser att utskicken från ICAs kundklubb är 

mer lockande än vad männen anser. 

Kvinnorna angav orsaker som att de 

uppskattade att få tidningen Buffé och ansåg 

att utskicken var inspirerande. Männen ansåg 

att utskicken var ointressanta och att 

tidningen Buffé inte var tilltalande, se bilaga 

2 diagram 15 B. 

 

Fråga 17. A Drar du alltid medlemskortet 

när du handlar på ICA? Kvinnorna drar i 

större utsträckning än männen alltid sitt 

medlemskort när de handlar på ICA. Det var 

ingen respondent som aldrig dragit sitt kort 

när de har handlat. 

 

Fråga 18. Hur mycket tid lägger du på att 

läsa erbjudandena som kommer från ICAs 

kundklubb varje månad? Resultatet visar att 

kvinnor och män lägger olika mycket tid på 

att läsa reklamutskicken från ICAs 

kundklubb. De flesta av kvinnorna lägger 

15-20 minuter eller mer varje månad på att 

läsa igenom erbjudandena, männen lägger 

mindre än 20 minuter på detta varje månad. 

Det var ingen kvinna som inte läste 

reklamen alls, dock var det sju stycken män 

som inte läste utskicken alls.  
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4.2.3 Teknisk – och funktionell kvalitet    
 

Fråga 3. Vilka erbjudanden uppskattar du 

mest som ICAs kundklubb ger dig? I 

svarsresultatet fanns det en skillnad mellan 

vad kvinnorna och männen uppskattade mest 

vad gällde erbjudandena. Ett stort antal 

kvinnor ansåg att mina varor var mest 

uppskattat medan männen uppskattade checkar 

och bonus.  

 

Fråga 5. Om du fritt fick bestämma, vad 

skulle ICAs kundklubb erbjuda dig?  Ett stort 

antal kvinnor svarade att de önskade sig 

temakvällar som skulle handla om skönhet 

och världens mat. Männen önskade sig 

rabatter på sportevenemang och större bonus.  

 

Fråga 13. A Uppskattar du den individuella 

uppmärksamheten du får i form av mina 

varor? Här svarade 22 stycken kvinnor av 25 

att de uppskattade den individuella 

uppmärksamheten helt eller delvis då de ansåg 

att de fått personliga utskick och att de 

upplevde dem som tilltalande. De fick en 

känsla av att känna sig utvalda och att de fått 

en specialbehandling trots att de var väl 

medvetna om att andra medlemmar fick 

samma behandling. 19 av 25 män uppskattade 

den individuella uppmärksamheten helt eller 

delvis. Männen menade att med den 

personliga uppmärksamheten så får de rabatter 

som de faktiskt har nytta av.  
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4.3 Observationer 

Nästan var fjärde kvinnlig respondent berättade att de tyckte att det var viktigt att butiken 

uppmärksammade dem som kunder, vilket de ansåg att ICAbutiken undersökningen 

genomfördes i gjorde. Det var även tre män som nämnde att butiken var viktig, då det var det 

som avgjorde i vilken butikskedja de handlade i. Det var 12 respondenter som hade 

begränsade språkkunskaper i svenska vilket gjorde att de hade svårt att förstå vad det stod i 

ICAs utskick. Vi uppmärksammade även att de respondenter som talade gott om butiken som 

undersökningen genomfördes i, var de respondenter som var mest nöjda med kundklubben 

oavsett om de var kvinnor eller män.  
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5. ANALYS  
 

5.1 Analysmodell 

Utifrån den teoretiska referensramen har vi utgått ifrån Grönroos (2003) kvalitetsmodells fyra 

dimensioner som påverkar den upplevda kvaliteten, förväntningar och upplevelser där 

upplevelserna bygger på image som i sin tur påverkas av den tekniska – och den funktionella 

kvaliteten. I följande avsnitt kommer vi att utgå ifrån dessa begrepp för att besvara vår 

frågeställning, hur skiljer sig kvinnor och män åt vad gäller upplevd kvalitet i en kundklubb.  

5.2 Förväntningar 

Kundernas förväntningar påverkas av hur företagen arbetar med reklamkampanjer och andra 

marknadsföringsaktiviteter som ger löften till konsumenter enligt Grönroos (2003). 

Förväntningarna påverkas även av word-of-mouth, image, kundernas behov och värderingar. 

Resultatet av den genomförda undersökningen visade att en stor del av ICAs 

kundklubbsmedlemmar valde att gå med i deras kundklubb på grund av att de blev påverkade 

av personer i sin omgivning vilket syftar till word-of-mouth. En ytterligare anledning till att 

många valde att gå med i kundklubben var för att de sedan tidigare handlade på ICA. Cirka 

1/5 av respondenterna ansåg att ICA hade en bra image före att de gick med i ICAs 

kundklubb. Detta visar att ICA har lyckats tilltala både kvinnorna och männen på ett positivt 

sätt före att de blev medlemmar. Schiffman m fl.(2008) menar att kvinnor och män tilltalas av 

reklamens budskap på olika sätt, vilket tyder på att ICA har lyckats i sin marknadsföring då 

respondenterna hade en positiv syn av företaget. Undersökningen visade att kvinnornas och 

männens förväntningar före att de gick med i ICAs kundklubb skilde dem åt. Kvinnornas 

upplevda kvalitet påverkades inte av förväntningarna då majoriteten av de tillfrågade 

kvinnliga respondenterna menade att de inte hade några förväntningar på kundklubben före de 

gick med i den. Männen däremot var splittrade i frågan där nära hälften av dem ansåg att 

klubben var bättre än vad de först trott, alltså hade de lägre satta förväntningar på 

kundklubben före de blev medlemmar. Samtidigt menade andra hälften av de tillfrågade 

männen att de hade haft större förväntningar på kundklubben än vad de ansåg att kundklubben 

levt upp till. Männen ansåg att priserna var för höga och att företaget erbjöd dem för få 

erbjudanden än vad de hade förväntat sig. Armstrong m fl. (2009) anser att det är viktigt för 

företagen att de skapar en tydlig och trovärdig image för att skapa långsiktig relation till 
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kunderna. Därför är det viktigt att företagen inte får kunderna att uppleva besvikelse, vilket 

männen i detta fall gjorde. Underhill (2009) menar att kvinnor är mer emotionella och 

psykologiska i sin köpprocess och påverkas lättare av sin omgivning, vilket kan dras en 

parallell till att de gick med i ICAs kundklubb för att de påverkades av andra. Han menar 

vidare att det är svårare för männen att påverkas av budskap eftersom de redan har bestämt 

vad de ska köpa före att de besöker butiken.  

5.3 Upplevelser 

Enligt Grönroos (2008) påverkas upplevelserna av image som i sin tur påverkas av tekniks- 

och funktionell kvalitet.  

5.3.1 Teknisk kvalitet 
 

Den tekniska kvaliteten beskriver Grönroos (2008) som vad kunderna får, som består av 

tekniska lösningar. Blomqvist m fl. (2004) menar att den tekniska kvaliteten är lätt för 

kunderna att bedöma. Detta kan dras en parallell till Butchers (2000) beskrivning om de 

ekonomiska förmånerna som erbjuds i en kundklubb, där han menar att de består av 

prissänkningar, rabatter och kuponger som är lätta för kunderna att uppfatta. Det visade sig i 

undersökningen att det var större antal kvinnor än män som hade noterat ICAs erbjudanden 

som var kopplade till andra företag. Utav de respondenter som har sett erbjudandena var det 

dubbelt så många kvinnor som män som hade utnyttjat dessa erbjudanden. Majoriteten av 

respondenterna hade aldrig utnyttjat erbjudandena. Anledningen till detta berodde enligt 

kvinnorna på att erbjudandena inte var tillräckligt intressanta, alternativt att de hade glömt 

bort att utnyttja dem. För männens del var berodde det på att de ansåg att erbjudandena var för 

dåliga. Detta kan med hänsyn till Schiffman (2008) bero på att kvinnorna och männen 

uppskattar och tar till sig budskap olika.  

 

Den tekniska kvaliteten gällde även kundkortets funktion och det var ett jämt fördelat svar 

mellan kvinnorna och männen, som båda ansåg att de var nöjda med det fysiska plastkortet. 

Önskemål fanns hos både kvinnorna och männen att korten skulle kunna ersättas med 

registrering av personnummer istället vid köp. En stor del av männen ansåg däremot att 

självscanning var viktig, samtidigt som inga kvinnliga respondenter ansåg samma sak. Detta 

kan kopplas till Underhill (2009) som menar att män vill hitta sitt byte på ett effektivt sätt och 

därför kan självscanning vara ett komplement till att göra sina inköp på ett snabbare sätt.  
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Hos kvinnorna uppskattades mina varor mest av alla ICAs erbjudanden och männen 

uppskattade checkarna mest. Dock ansåg både kvinnorna och männen att de uppskattade mina 

varor pågrund av att de är individanpassade och personliga. Både kvinnorna och männen 

ansåg att rabatter och prissänkningar uppskattades mest, vilket är intressant då Butscher 

(2000) talar om att konsumenterna har blivit mer emun mot lockpriser idag samtidigt som 

ekonomiska värden inte ligger till grund för att skapa ett högt värde hos kunderna utan ett 

visst värde. Skillnaden mellan könen var stor när de själva fick bestämma vilka erbjudanden 

de önskade få från ICAs kundklubb. Många kvinnor önskade sig temakvällar, vilket inte 

ansågs intressant av männen. Männen ville hellre ha högre erbjudanden och rabatter på 

sportevenemang. Detta kan dras en parallell till det Underhill (2009) säger att det beror på att 

kvinnor tycker om att se, jämföra och känna på produkter, vilket kan tänkas ges i samband 

med temakvällar. 

5.3.2 Funktionell kvalitet 
 

Den funktionella kvaliteten beskriver Grönroos (2003) som hur erbjudanden och 

utsändningen av detta upplevs av kunderna. Exempel på funktionell kvalitet är de löpande 

kundkontakterna såsom service och utskick som ges till kunderna kontinuerligt. Precis som 

Blomqvist m fl.(2004) menar Butscher (2000) att dessa tjänster och erbjudanden kan vara 

svåra för kunderna att förstå och uppfatta samtidigt som han har valt att kalla servicen och 

utskicken som ges till kundklubbsmedlemmarna för icke- ekonomiska värden. De kan utöver 

service och utskick bestå av medlemstidningar, specialevenemang och tjänster. Det är dessa 

icke- ekonomiska erbjudanden som skapar ett högt upplevt värde för kunderna och som är de 

viktigaste för att företagen skall kunna skapa ett lojalt intryck hos konsumenterna. I ICAs 

kundklubbs fall var de respondenter som hade haft kontakt med personal från ICAs 

kundklubb mycket nöjda med det bemötande som de fick, förutom en man som ansåg att han 

inte fått sitt problem avhjälpt tillräckligt snabbt.  

 

ICAs tidning Buffé som skickas ut till de medlemmar som handlar för 1000 kr eller mer varje 

månad hos företaget kan ses som en funktionell kvalitet med anledning av Butschers (2000) 

teori som säger att de icke – ekonomiska erbjudandena kan bestå av exempelvis 

medlemstidningar. I denna undersökning var det endast två kvinnliga respondenter som gick 

med i ICAs kundklubb på grund av tidningen Buffé. Detta är intressant med hänsyn till 

Butschers (2000) teori som säger att det är de icke – ekonomiska förmånerna som skapar högt 
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upplevt värde för kunderna. Vilket inte stämmer överrens med vårt resultat av empirin som 

visade att det är de ekonomiska förmånerna som skapar ett högt upplevt värde för kunderna 

och inte de icke – ekonomiska förmånerna. 

 

Butscher (2000) påtalar vikten av att företagen ska ha starka band till sina kunder för att skapa 

en långsiktig relation till dem. Av ICAs kommunikation till medlemmarna var det fler kvinnor 

än män som var nöjda med den. Det var endast ett fåtal av respondenterna som var missnöjda. 

Butscher (2000) menar att det är viktigt att kunderna känner sig utvalda och att företagen visar 

sina kunderna att de är välorganiserade. Detta tyder på att ICA har visat sina 

kundklubbsmedlemmar att de är viktiga för företaget och att de har lyckats skapa emotionella 

band kunderna. Fler kvinnor än män ansåg att utskicken från ICA var mer lockande. 

Anledningen till det var för att kvinnorna upplevde utskicken som mycket inspirerande 

samtidigt som männen ansåg att utskicken var ointressanta. Schiffman m fl.(2008) beskriver 

hur kvinnor och män attraheras av olika budskap såsom utskick och annonser, vilket även 

stöds av Cramphorn (2011) som påpekar att kvinnor och män tolkar kommunikation som 

reklam och budskap på olika sätt.  

 

Majoriteten av de manliga respondenterna ville få fler utskick i hopp om att få mer bonus. 

Detta säger emot frågan rörande om reklamen var lockande, där männen svarade stämmer lite 

vilket är ett lågt betyg. Majoriteten av de kvinnliga respondenterna läser ICAs reklam 20 

minuter eller mer varje månad, medan männen läser utskicken mindre och många av dem 

läser dem inte alls. Schiffman m fl. (2008) påtalar vikten av att skapa reklam olika beroende 

på om den riktas till kvinnor eller män, då dessa tolkar budskap olika.  

 

Då kvinnorna står för den största delen av familjernas inköp räknat i kronor, samtidigt som 

männen drar sitt kort lika ofta som kvinnorna, enligt Livchitz. Detta stärks av Schiffman m fl. 

(2008) som menar att kvinnor speglar en bild som ”vårdare” vilket gör att de tar mer ansvar 

för hemmet än vad männen gör. Undersökningen visade att det är vanligare att kvinnorna 

alltid registrera sina köp, samtidigt som männen inte alltid gör detta vid mindre småköp. 

Anledningen till detta kan vara att männen enligt undersökningen inte alltid kommer ihåg att 

dra sitt kort, vilket gör att företag behöver skapa starkare band till sina manliga kunder då de 

uppfattar budskapen annorlunda mot kvinnorna. Undersökingens observationer visade att 

respondenterna lade stor vikt vid god service från ICAs butikspersonal tillsammans med 
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trevlig buktiksmiljö. Detta kan kopplas till kärnan i relationsmarknadsföringen som (Grönroos 

(2008) talar om, vilket innebär vikten av interaktionen mellan företagen och dess kunder. 

  

5.4 Upplevd kvalitet  

Den upplevda kvaliteten baseras i uppsatsen på förväntningar och upplevelser. Faktorerna 

som påverkade förväntningarna skilde inte kvinnorna och männen åt avsevärt. Däremot var 

det en skillnad mellan könen om de ansåg att kundklubben levde upp till deras förväntningar. 

Majoriteten av kvinnorna svarade att de inte hade haft några förväntningar på kundklubben 

samtidigt som männen hade förväntningar före de gick med. Nära hälften av de manliga 

respondenter blev besvikna på kundklubben då de trodde att de skulle få ut mer av att vara 

medlemmar.   

 

Resultaten från upplevelserna visar utifrån den tekniska kvaliteten, att det var fler kvinnor än 

män som hade noterat att de hade fått andra erbjudanden från ICAs samarbetspartners. Vad 

beträffar den funktionella kvaliteten visar männen på en svagare respons vad gäller ICAs 

utskick. Resultaten visar tydligt att kvinnorna uppskattar den personliga uppmärksamheten av 

individuellt anpassade utskick och att männen var mer fokuserade på rabatter och bonusar.  
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6. DISKUSSION, SLUTSATS OCH FRAMTIDA FORSKNING 
 

6.1 Avslutande diskussion och slutsats  

Syftet med denna studie var att undersöka, beskriva och analysera hur kvinnor och män 

upplever kvaliteten av ICAs kundklubb. Detta för att få en ökad förståelse för hur genus ska 

tas i beaktande vid segmentering. Genom att studera de faktorer som ligger till grund för 

upplevd kvalitet, har vi utgått ifrån vår analysmodell som är baserad på Grönroos (2003) 

kvalitetsmodells delar, förväntningar och upplevelser, där upplevelserna består av image som 

i sin tur påverkas av den tekniska – och funktionella kvaliteten.  

 

Utifrån den genomförda undersökningen kan vi se att respondenterna uppskattade förmånerna 

ICA erbjuder sina medlemmar olika mycket. Av företagets ekonomiska – och icke 

ekonomiska förmåner var det de ekonomiska förmånerna som uppskattades mest. Detta säger 

emot Butschers (2000) teori som menar att det är de icke ekonomiska förmånerna som skapar 

högst värde för medlemmarna. Resultaten visar också att ICA har lyckats behålla sina kunder 

under en längre tid då många av respondenterna har varit medlemmar i kundklubben sedan 

den startades för över 20 år sedan. Om den långa relationen mellan parterna beror på att 

företaget genom kundklubben gett kunderna värdeskapande förmåner låter vi vara osagt men 

tydligt var det att dessa förmåner bidrog till att banden mellan parterna har stärkts. Banden har 

stärkts genom olika faktorer då kvinnornas band till företaget beror på att de såg de 

individuellt anpassade utskicken som lockande att läsa samtidigt som de uppskattade att de 

var personliga. Banden mellan företaget och männen handlade till stor del om att männen 

uppskattade att de genom kundklubben fick rabattkuponger och möjligheten att samla 

bonuspoäng. 

 

Genom att ICAs kundklubbsmedlemmar får erbjudanden som är speciellt riktade till dem 

personligen och som basras på vad de tidigare har handlat, visar företaget att de ser till 

kundernas intresse och tar hänsyn till dem. Detta skapar med hänsyn till Grönroos (2008) en 

positiv bild av kvaliteten på kundklubben. Precis som Grönroos (2008) menar, att kvalitet är 

en subjektiv upplevelse som ytters avgörs av kundernas förväntningar och upplevelser, visar 

även den genomförda undersökningen att respondenterna som en grupp skilde sig åt. Däremot 

fanns det tydliga skillnader mellan könen som visade på att kvinnorna lade ner mer tid än 
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männen på att läsa igenom de utskick och erbjudanden som skickades från ICA. Många av de 

manliga respondenterna avsatte ingen tid alls till att läsa igenom de utskick som kom från ICA 

då de angav att de inte upplevde dem som tillräckligt lockande. Av detta kan en diskussion 

föras om att kvinnorna upplever en högre kvalitet av ICAs kundklubb än vad männen gör då 

de tar del av de olika erbjudandena i större utsträckning.  

 

Vi kan utifrån den genomförda undersökningen se att gränsen mellan kvinnliga och manliga 

olikheter inte är stor men att olikheter fortfarande finns. Det finns skillnader dem emellan som 

bör tas i beaktande när marknader ska segmenteras, genom att anpassa utskicken beroende på 

om budskapen riktas till kvinnorna eller männen. Detta för att företagen ska lyckas behålla 

sina lojala kunder som i sin tur enligt Elinder (1993) skapar framgångsrika företag. För 

företagen är det viktigt att rikta budskapen till marknaden på ett klart och tydligt sätt för att 

visa att de finns och för att kunderna inte skall gå till konkurrenterna då det är kunderna som 

ligger till grund för företagens verksamheter.  Vi anser med bakgrund av Schiffman m fl. 

(2008) som menar att budskapen bör vara olika utformade till kvinnorna och männen då de 

tolkar och tar till sig budskap olika, att ICA ska utforma sina utskick olika beroende på 

mottagarens genus. Detta för att nå fram med sina budskap och erbjudanden lika tydligt till 

både kvinnorna och männen. Trots att ICA sänder ut erbjudanden som är individuellt 

anpassade är det till synes inte lika synliga för männen.  

6.2 Framtida forskning                                                 

Förslag till vidare forskning är att öka respondenternas antal och tillfråga fler 

kundklubbsmedlemmar för att studera ämnet djupare. Detta skulle kunna utföras med 

fokusgrupper för att få en djupare förståelse inom området och få en klarare bild över hur 

kvinnor och män skiljer sig åt i en kundklubb. Det hade även varit intressant att studera fler 

företags kundklubbar utöver ICAs kundklubb för att stärka uppsatsens resultat.  
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BILAGOR  
 

Bilaga 1- Enkätfrågor  

Frågeformulär till ICAs medlemmar - Är du ICA medlem? 

Ringa in dina svar! (Anonym enkätundersökning) 

                                           *Kön:                      Kvinna                     Man 

 
1. * Varför gick du med i ICAs kundklubb?  

______________________________________________________________________________ 
 

2. * Hur länge har du varit medlem? 

Antal år: _______________________________ 
 

3. * Vilket erbjudande uppskattar du mest som ICA erbjuder dig? (Välj ett alternativ) 

Fritt val:_______________________________________________________________________ 
 

4. A. * Har du noterat att med ICA kortet får du andra erbjudanden, såsom rabatt på exempel 

utlandsresor?  

1. JA                                        2. OSÄKER                      3. NEJ 

 

4. B * Om ja, har du utnyttjat erbjudandena? 

1. JA                                        2. OSÄKER                      3. NEJ 

 

4. C. Om Nej, varför?______________________________________________________________ 

 

5. * Om du fritt fick bestämma, vad skulle du då vilja att ICAs kundkort skulle erbjuda?  

- Fritt alternativ__________________________________________________________________ 
 

6. A.* Har du varit missnöjd med ICAs kundklubb någongång? 

1. JA                                        2. OSÄKER                      3. NEJ 

 

6. B  Om ja, varför? _______________________________________________________________ 

 

6. C Har missnöjet upprepas?________________________________________________________  

 

7. * Var är du bosatt? 

1. Landsbyggd            2. Mindre stad             3.  Storstad              4. Cityläge  
 

8. * Väger fördelarna upp nackdelarna med att vara medlem? 

1. Stämmer inte alls            2. Stämmer lite             3.  Stämmer delvis              4. Stämmer helt 
 

9. * Anser du att du och ICAs kundklubb har en god kommunikation? (utskicken) 

1. Stämmer inte alls            2. Stämmer lite             3.  Stämmer delvis              4. Stämmer helt 
 

10. * Ansåg du att ICA kundklubb hade en bra image innan du gick med i ICAs kundklubb? 

1. Stämmer inte alls            2. Stämmer lite             3.  Stämmer delvis              4. Stämmer helt 

 

11. A.*Har synen på företaget förändras efter att du har gått med kundklubben? 

1. Stämmer inte alls            2. Stämmer lite          3.  Stämmer delvis         4. Stämmer helt 

 



Kandidatuppsats Företagsekonomi                                                                                                Cigén & Johnsson  

39 

 

11. B * Hur har synen förändrats?____________________________________________________ 

 

12. A. * Har du någon gång behövs kontakta kundklubben?      JA                      NEJ 

 

12. B. *Om ja, fick du då ett gott bemötande och hjälp?  

1. Stämmer inte alls            2. Stämmer lite             3.  Stämmer delvis              4. Stämmer helt 
 

13. A * Uppskattar du den individuella uppmärksamheten du får i form av mina varor? 

1. Stämmer inte alls            2. Stämmer lite             3.  Stämmer delvis              4. Stämmer helt 

 

13. B. Varför/varför inte?_____________________________________________________________ 

 

14. A. * Är du nöjd med det fysiska plastkortet?  

1. Stämmer inte alls            2. Stämmer lite             3.  Stämmer delvis              4. Stämmer helt 

 

14. B. * Varför?_____________________________________________________________________ 

 

15. A. * Är utskicken som kommer från kundklubben lockande?  

1. Stämmer inte alls            2. Stämmer lite             3.  Stämmer delvis              4. Stämmer helt 

 

15. B. * Varför?_____________________________________________________________________ 

 

16. A. * Är du nöjd med antalet utskick? 

1. Stämmer inte alls            2. Stämmer lite             3.  Stämmer delvis              4. Stämmer helt 
 

16. B. Skulle du vilja få;                              fler?                   eller                 färre? 

         

17. A. * Drar du alltid kortet när du handlar på ICA?  

1. Stämmer inte alls            2. Stämmer lite             3.  Stämmer delvis              4. Stämmer helt 

 

17. B. * Varför?____________________________________________________________________ 

 

18. * Hur mycket tid lägger du på att läsa erbjudandena som kommer från ICAs kundklubb varje 

månad?   

Tid:_____________________________________________________________________________ 
 

 

19.A * Har kundklubben levt upp till dina förväntningar? 

1. Stämmer inte alls            2. Stämmer lite             3.  Stämmer delvis              4. Stämmer helt 

 

19. B. * Varför?____________________________________________________________________ 
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Bilaga 2- Diagram från resultat 
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