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Abstrakt 

Titel: Lojalitet genom bonusprogram, en framgångsrik strategi? En studie av servicenäringen. 
Nivå: C-uppsats i företagsekonomi  
Författare: Anna Kapetanakis & Johan G. Eriksson 
Handledare: Agneta Sundström 
Datum: 2014 – 06 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka värden som på längre sikt har avgörande 
betydelse för att engagera en kund med avseende på lojalitetsprogram.  
 
Metod: I studien användes en kvantitativ metod där en enkät med stängda svarsalternativ skickades ut 
till ca 30 000 respondenter. Till enkäten användes ordinal- och nominalskala för att möjliggöra 
Spearman’s rho korrelationsanalys med hjälp av statistiska mjukvaran IBM SPSS. Analyserna 
användes sedan för acceptera eller förkasta de hypoteser som deducerats från teorin.  
 
Resultat: Resultatet visade att trots en pågående negativ trend för lojalitetsprogram så skapar de 
engagemang och är betydande för kunden. Det värde som visade sig ha signifikant betydelse för 
engagemanget var kundens mervärde. Kundens mervärde leder till upprepade köp och har en direkt 
påverkan på kundens lojalitet och kundens uppfattning av programmet som påverkar engagemanget. 
Resultatet av studien kan därför ses som en pågående interaktionsprocess där företagets aktiviteter 
påverkar kundens engagemang både i och utanför lojalitetsprogrammet. Ett ökat mervärde i 
interaktionsprocessen till följd av företagets aktiviteter och kundens värdering av varumärket, ökar 
kundens engagemang, vilket möjliggör att lojalitet kan skapas genom program på längre sikt. 
 
Förslag till fortsatta studier: Syftet med studien är att öka förståelsen för de värden som engagerar 
kunden med avseende på lojalitetsprogram. Författarnas ambition är att vidare forskning ska ta 
avstamp i studiens resultat och den modell som utvecklats. Förhoppningen är att studien ska ligga till 
grund för empirisk tillämpning inom servicenäringen samt utgöra underlag vid strategiska beslut och 
marknadsundersökningar. 
 
Studiens bidrag: Studiens bidrag är att ge en ökad förståelse för vilka värden som engagerar kunden 
på längre sikt med avseende på lojalitetsprogram. 
 
Nyckelord: kundlojalitet, lojalitetsprogram, kundens engagemang, återköp, mervärde, kundbeteende, 
varumärke.  
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Abstract 

Title: Loyalty through Bonus Programs, a Successful Strategy? A Study of the Service Industry. 
Level: Bachelor Thesis in Marketing  
Authors: Anna Kapetanakis & Johan G. Eriksson 
Supervisor: Agneta Sundström 
Date: 2014 – 06 

 
Aim: The aim of this thesis is to examine the value that, in the longer term, is essential to engage a 
customer in loyalty programs.  
 
Method: In the study a quantitative method is used in which a survey was sent to respondents with 
closed answers. In the survey an ordinal and nominal scale is used to allow correlation analysis with 
the IBM SPSS computer software using Spearman's rho analysis. The results were then used to accept 
or reject the hypotheses deduced from the theory. 
 
Result: The results showed thus an ongoing negative trend in loyalty programs that reward programs 
create engagement and is essential to the customer. The value that was found in the study to have a 
significant effect on the level of engagement was added value. Added value leads to repeated 
purchases and have a direct impact on customer loyalty and the customer's perception of the program 
that influences engagement. The result of the study can be seen as an ongoing interaction process 
where a company’s activities affect customer engagement both within and outside the program. An 
increased added value in the interaction process as a result of activities and the customers valuation of 
the brand, increases customer engagement and enables loyalty to be created within the program in the 
long term. 
  
Proposal for further studies: The proposal for further studies is to increase the understanding of the 
values that engages the customer in loyalty programs. The authors’ ambition is that the study's results 
and the developed model will be used as a starting point for further research. We hope that this study 
will form the basis for empirical application in the studied service industry and consider the values that 
engage the customer, in strategic decisions, and serve as a basis for market research. 
 
Contribution: The study's contribution is to provide a greater understanding of the values that engages 
the customers in the long term regarding loyalty programs. 
 
Keywords: customer loyalty, reward programs, customer engagement, repeat purchase, added value, 
customer behavior, brand.  
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1. Introduktion 

Kapitlet inleds med att introducera problembakgrunden. I kapitlet presenteras sedan syfte och 

hypoteser som studerats i uppsatsen. I anslutning till syfte finns de avgränsningar som gjorts samt 

definitioner som är centrala för studien. Därefter ges en kort redogörelse över studiens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Företagens arbete att skapa överlägsna värden till kunderna har fått stor uppmärksamhet i såväl den 

akademiska som den industriella världen (Heinonen, 2004). Aktivt värdeskapande ses som ett sätt för 

företag inom serviceindustrin att skapa lukrativa konkurrensfördelar (Parasuraman, 1997). 

Värdeskapande för kunderna är därmed en viktig faktor för företag och en central del i ett 

serviceföretags strategiska ledning (LeBlanc & Nguyen, 2001; Burns & Woodruff, 1992). 

Inom marknadsföringslitteraturen förklaras ofta lojalitet som ett resultat av samspelet mellan 

kundens attityd och dennes beteende när det gäller återkommande köp (Oliver, 1980). Att skapa 

ömsesidiga relationer är ett sätt att öka värdet både för kunden samt för företaget som tillhandahåller 

servicen (Homans, 1961; Grönroos, 2004). Värdeskapande leder ofta till etableringen av en fortgående 

relation som främjar för säkerhet, känsla av tillit, minimering av köprisk samt reducering av kostnader 

även för kunden (Grönroos, 2004). Det ligger inom företagets ansvarsområde att öka mervärdet för 

kunden även om själva värdeskapandet ses som en pågående interaktionsprocess där samtliga parter 

har ett ansvar (ibid.). En interaktiv process kan beskrivas som en social interaktion som innehåller en 

utbytesrelation mellan kund och företag som består av materiella och immateriella aktiviteter och 

belöningar (Boksberger & Melsen, 2011). Lojalitetsprogram, som undersöks i denna studie, är ett 

exempel på en interaktionsprocess där företag eftersträvar att etablera ett personligt band till kunden, 

vilket kan leda till kundlojalitet (Kelley, 2006). 

Att utveckla lojalitetsprogram är idag vanligt och mer eller mindre en självklarhet för många företag 

och ses som en strategi för att binda kunden till företaget (Kelley, 2006). Registrering av vem kunden 

är och dennes köpvanor verkar som en drivkraft inom företaget varför de lägger stor vikt vid att 

utveckla värdeskapande program (Lacey & Sneath, 2006; Saarijärvi, Karjaluoto & Kuusela, 2013). 

Serviceföretag använder lojalitetsprogram som ett verktyg att anpassa verksamheten till hur de 

kommunicerar sina erbjudanden och för att precisera vilka aktiviteter som behöver ingå för att nå ut till 
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ett specifikt kundsegment (Grönroos, 2000). Programmen fungerar på så sätt som konkurrensmedel då 

företaget erbjuder förmåner riktade mot kunderna som syftar till att göra dem lojala och stärka 

relationen till företaget med avseende på konkurrens inom den specifika marknaden (Hu, Huang & 

Chen, 2009). 

Tarasi et al. (2013) anser att kundlojalitet inte är något som kan tas för givet utan kan stärkas genom 

värdeskapande aktiviteter som kan kopplas till lojalitetsprogram.  Kunder som registrerar sig i dessa 

program och är lojala i den mån att de upprepar sina köp hos företaget erhåller kuponger, rabatter och 

övriga förmåner som tack för visat stöd till företaget (Kelley, 2006). Kundlojalitet, sett från detta 

perspektiv, är inte något som sker per automatik utan utgår från att lojalitet behöver förstärkas genom 

upprepade marknadsinsatser och att utveckla förtroenden genom upprättandet av specifika program 

hos företagen. 

Forskning visar att det finns olika grader av kundlojalitet (Dick & Basu, 1994; Griffin, 2002; 

Uncles, Downling & Hammond, 2003). Dick och Basu (1994) samt Griffin (2002) har identifierat att 

det finns fyra nivåer av kundlojalitet, vilka sträcker sig från att kunden inte har någon lojalitet till att ha 

utvecklat stark lojalitet. Istället för att studera graden av lojalitet har Uncles et al. (2003) valt att 

utveckla en modell som omfattar tre perspektiv av kundlojalitet, där lojalitet ses som en attityd hos 

kunden som leder till en relation i förhållande till varumärket. De menar att köplojalitet beror på 

kundens köpbeteende, individuella egenskaper, omständigheter i samband med köp och/eller 

inköpssituationen. 

Under 1990-talet ökade antal medlemmar inom lojalitetsprogram samt företag som använde dem i 

sin marknadsföring kraftigt (Sharp & Sharp, 1997). Robinson (2013) anser emellertid att vändpunkten 

är nådd och att antal medlemmar som försvinner ur lojalitetsprogram är fler än antalet nyregistrerade 

medlemmar. Det råder således osäkerhet om huruvida lojalitetsprogram idag är ett bra verktyg att 

skapa lojalitet genom. 

Diskussionen visar att det finns behov av lojalitetsprogram men senare statistik tyder på att 

lojalitetsprogrammen är en nedåtgående trend som fått allt mindre betydelse för kunden. Den negativa 

trenden samt resonemangen om nivåer och attityder av kundlojalitet väcker frågan om motståndet till 

att acceptera lojalitetserbjudanden är något generellt, eller om den pågående antilojalitetstrenden beror 

på vilka värden programmen kan förmedla till kunden (Dick & Basu, 1994; Evans, Jamal & Foxall, 

2009; Hernant & Boström, 2010; Griffin, 2002; Uncles et al., 2003). Ett flertal studier har riktat 
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uppmärksamhet mot vilka värden (läs: förmåner, erbjudanden etc.) i ett lojalitetsprogram som 

uppfattas som mer eller mindre attraktiva för kunden (Liebermann, 1999; Mattila, 2006; Shanshan, 

Wilco & Eric, 2011; Stauss, Schmidt, & Schoeler, 2005). Med avseende på servicenäringen har 

däremot få studier studerat vilka värden som engagerar kunden på längre sikt samt vilka hinder som 

kan finnas inom ramen för ett befintligt lojalitetsprogram.  

Denna uppsats utgår från den internationella hotellkedjan Best Western och hur de arbetar med 

stamgästprogram för att få kunder att återkomma. De, precis som Robinson (2013) har under senare tid 

sett att allt färre kunder vill knyta an till företagets stamgästprogram och de förmåner som erbjuds. 

Inom ramen för uppsatsen genomförs en enkätstudie riktad mot samtliga aktiva kunder som finns i 

företagets lojalitetsprogram.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka värden som på längre sikt har avgörande betydelse för 

att engagera en kund med avseende på lojalitetsprogram. 

 

1.3 Hypoteser 

Centralt i studien är lojalitetsprograms förmåga att engagera medlemmarna och undersöka hur kunder 

uppfattar företagens erbjudanden kopplat till lojalitetsprogram. Det blir därmed essentiellt att kartlägga 

vilka värden inom lojalitetsprogram som medlemmarna anser är mest viktiga för att leda till 

återkommande köp.  För att besvara ovanstående resonemang deducerades sex hypoteser ur 

teorikapitlet, kursiverade ord anger vilka värden som undersökts: 

H1. Det finns en positiv relation mellan kundlojalitet och upprepade köp. 

H2. Det finns en positiv relation mellan kundens uppfattning om lojalitetsprogram och kundlojalitet 

H3. Kundlojalitet är positivt relaterat till kundens engagemang i lojalitetsprogram. 

H4. Kundens uppfattning om mervärdet är positivt relaterat till dennes engagemang i 

lojalitetsprogram. 

H5. Kundens uppfattning om lojalitetsprogrammets förmåner är positivt relaterat till upprepade köp. 

H6. Kundens värdering av varumärket är positivt relaterat till dess engagemang i 

lojalitetsprogrammet. 
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1.4 Avgränsning 

Studien är enbart avsedd att lyfta fram de värden som har en avgörande betydelse för kunders 

engagemang med avseende på lojalitetsprogram. Avgränsningen valdes då det idag är oklart vilka 

värden som påverkar kundens engagemang till lojalitetserbjudanden.  

Undersökningen riktas mot den internationella hotellkedjan Best Western och till kunder på den 

svenska marknaden. Valet av företag gjordes med hänsyn till den likartade utformningen av 

lojalitetsprogram inom servicenäringen. Best Western har länge arbetat med lojalitetsprogram och 

ställer sig positiva till studien eftersom de sett en minskning av antalet medlemmar inom 

lojalitetsprogrammet. 

Enkätutformningen har avgränsats till frågor som analyseras samt frågor som inte är kopplade till 

studien. De frågor som inte är kopplade till studien är enbart valda av eget intresse från författarna och 

Best Western (se figur 6, avsnitt 3.8.6).  

 

1.5 Definitioner 

Kundlojalitet: Kundens vilja att göra upprepade köp utifrån tidigare erfarenheter. 

Upprepade köp: Återköp till ett specifikt varumärke under en bestämd tidsperiod.  

Värdering av varumärke: Kundens syn på varumärket relaterat till lojalitet och engagemang.  

Mervärde: Kundens syn på det extra värde som lojalitetsprogram skapar. 

Uppfattning om lojalitetsprogram: Hur kunden uppfattar värden i lojalitetsprogrammet. 

Lojalitetsprogram: Aktiviteter genom ett program som belönas med förmåner. 

Engagemang: Kundens motivation relaterat till aktivitet i lojalitetsprogrammet.  
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1.6 Disposition 
 

 

Figur 1: Studiens disposition  
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2. Teoretisk referensram 

Avsnittet utgår från studiens huvuddefinitioner: kundlojalitet, lojalitetsprogram och kundens 

engagemang. Inom respektive avsnitt lyfts studiens hypoteser. Avslutningsvis har en modell skapats 

som visar det teoretiska sambandet mellan studiens värden och hypoteser. 

2.1 Kundlojalitet 

Tidigare lojalitetsstudier visar att kunder avslöjar lojalitet på ett flertal olika sätt (Backman & 

Crompton, 1991; Narayandas, 1998; Pritchard & Howard, 1997). En vanligt förekommande definition 

på kundlojalitet är upprepat inköpsbeteende inom en företag- och kund relation (Grönroos, Storbacka 

& Strandvik, 1994). Oliver (1980) menar att kundlojalitet inte existerar utan ett upprepat köpbeteende 

och Jeon och Yi (2003) tillägger att det upprepade köpbeteendet skall gälla under en bestämd 

tidsperiod till en viss produkt eller tjänst. Knox och Walker (2001) samt Rundle-Thiele och Mackay 

(2001) menar att den bristande entydiga definitionen är en konsekvens av den breda användningen av 

begreppet kundlojalitet. Definitionen på kundlojalitet i studien blir med avseende på studiens syfte; 

”Kundens vilja att göra upprepade köp utifrån tidigare erfarenheter.” 

Enligt resonemanget ovan existerar inte kundlojalitet utan ett upprepat köpbeteende (Oliver, 1980; 

Grönroos et al., 1994), därav antagandet att fler upprepade köp leder till en starkare grad av 

kundlojalitet.  

 

H1. Det finns en positiv relation mellan kundlojalitet och upprepade köp. 

 

Det grundläggande argumentet för att arbeta med stärkt kundlojalitet är att kostnaden för att erhålla en 

ny kund överstiger kostnaden för att behålla en befintlig och lojal kund (Grönroos et al., 1994; Nunes 

& Dréze, 2006). En av anledningarna är dyra marknadsföringskostnader som kan hållas nere mot lojala 

kunder då lojalitetssegmentet inte, i samma mån, behöver lockas med erbjudanden som icke lojala eller 

svagt lojala kunder (Aaker, 1996). Ganesh, Arnold, och Reynolds (2000) menar att den lojala kunden 

utgör hjärtat av företagets mest värdefulla kundgrupp. Lojala kunder har gör fler upprepade köp än de 

mindre lojala samt att de sprider ett gott ord om företaget vilket kan resultera i ett gott rykte och på 

längre sikt ekonomisk vinning (O’Brien & Jones, 1995).  
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Ett betydande och resurskrävande område för många företag är det aktiva arbetet med 

marknadsorientering och värdeskapande för kunder (McNaughton, Osborne & Imrie, 2002). En viktig 

konkurrensfördel är att skapa överlägsna värden som ibland leder till kundlojalitet (Grönroos, 2004). 

 
2.1.1 Kundvärde 

Att skapa värde för kunden har genom åren ändrat både betydelse och skepnad, under 1990 talet kom 

revolutionen där företags engagemang för kundvård fick sitt verkliga genomslag (Daniels, 2000; Gale, 

1994; Woodruff, 1997). Många företag använde den nya arbetsmetoden fel och fokuserade mer på 

kundvård än, den för kunden viktiga faktorn, efterfrågade varor och tjänster.  Daniels (2000) menar att 

kundens syn på kundvärde var något helt annat än vad företagen till en början antog. Feltolkningen 

bland företag gav senare en grund för utvecklingen av CVM (Customer Value Management) där fokus 

ligger på att betrakta hur kunden i sin köpprocess väljer bland konkurrerande varumärken och företag 

(Daniels, 2000). Förståelsen för kundens uppfattning av värde i erbjudanden, att skapa och sedan 

hantera dem över längre tid har en betydande roll i företagens arbete med sina affärsstrategier (Porter, 

1998; Slater & Narver, 1998). Porter (1985) var tidig med att konstatera att företag skapar sina 

konkurrensfördelar beroende på sin skicklighet att generera värde för sina kunder. Att integrera kunder 

i företagets olika värdeskapande processer har blivit allt vanligare (Grönroos, 2004) aktivt arbete med 

värdeskapande aktiviteter ses som en nyckelfaktor inom organisationer och företag för att upprätthålla 

och stärka sin marknadsposition (Woodruff, 1997; Woodruff & Gardial, 1996).  

En traditionell och kundinriktad definition av begreppet kundvärde inom marknadsföring har 

tidigare varit ägandet av varor och de fördelar som uppstår i samband med ägandet (Anderson & 

Narus, 1999; Monroe, 1990; Zeithaml, 1988). Denna definition skapar en länk mellan att värdet bäddas 

in i produkter/ tjänster och att upptäcka kundens behov samt anpassa lösningar efter dessa (La Rocca 

& Snehota, 2014). Kotler et al. (2008, ss. 597-601) beskriver en tjänst som en immateriell produkt, 

Grönroos, 2008 menar däremot att en tjänst består av en process med en rad aktiviteter som sker i 

samspelet mellan en kund, varor och andra resurser.  

Grönroos (2008, sid. 323) skiljer på två olika perspektiv vid skapandet av kundvärde: 

• “Vid användning av resurser från ett företag tillsammans med andra källor och tillämpningen 

av de kunskaper som de innehar, skapar kunder värde för sig själva i sina vardagliga rutiner 

(kundservice logik).” 
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• “När interaktiva kontakter skapas med kunder under deras användning av varor och tjänster, 

utvecklar företaget möjligheter att tillsammans skapa värde med dem och för dem (leverantör 

tjänstelogik).” 

  

Kundvärde för tjänster betonar vikten av interaktionen mellan företaget och kunden (Grönroos, 2008). 

La Rocca och Snehota (2014) menar att företag idag experimenterar med olika typer av organisatoriska 

konfigurationer liknande interaktionsprocesser eftersom ett effektivt värdeskapande kräver insikt i 

såväl externa som interna faktorer. En sådan interaktionsprocess där man tillsammans skapar värde är 

vad Grönroos (2008) kallar för tjänstelogik. Vidare beskriver Grönroos (2008) problemet med att 

definiera begreppet kundvärde. I artikeln beskrivs kundvärde som den process där kunden mår bättre 

efter att ha konsumerat tjänsten än före (Grönroos, 2008).  

Om kunden själv skapar sitt upplevda värde ställs också frågan vad företagets roll blir (Grönroos, 

2008). En vanlig åsikt är att företaget betraktas som själva skaparen bakom värdegrunden för kunden 

så att produkten sedan konsumeras, i studiens syfte innebär detta ett stamgästprogram. För att kunden 

skall uppfatta företags arbete med värdeskapande kan inte enbart en avdelning inom en organisation 

som exempelvis sälj eller marknad arbeta aktivt med att skapa värde (Gummesson, 1991).  När sedan 

kunden skapar sig en uppfattning av den specifika och konsumerade produkten ligger detta inom 

ramen för kundens preferenser och dess eget värdeskapande (Grönroos, 2008). Om kunden har en 

positiv upplevelse efter att tjänsten är konsumerad är chansen stor till vidare upprepade köp, vilket i 

sin tur innebär att kundvärde och kundlojalitet kan parallelliseras (Oliver, 1980). 

 

2.1.2 Kategorier av kundlojalitet  

Ett flertal författare har påvisat att segmentering av kundlojalitet kan hjälpa utvecklingen för 

marknadsåtgärder och relationsskapande aktiviteter i en positiv riktning (Rowley, 2006). Företag bör 

segmentera sina kundgrupper utefter vilka de anser kan bidra till högsta möjliga lönsamhet (Zineldin, 

2006). En lojal kund är mer värdefull än en mindre lojal kund och bör därmed vårdas särskilt noggrant 

(Nunes & Dréze, 2006). För att identifiera vilka de mest respektive minst lojala kunderna är har det 

uppkommit olika uppfattningar på kategorier av kundlojalitet. Reichheld (1996) förklarar att en av den 

viktigaste kundgruppen för företag är de som är förutsägbart lojala oavsett företag de gör affärer med, 
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de föredrar bland annat långsiktiga och stabila relationer. Dick och Basu (1994), Griffin (2002) och 

Uncles et al. (2003) har tagit detta resonemang ett steg längre där det visar olika nivåer av lojalitet 

samt perspektiv på kundlojalitet. Avsnittet kommer nu ge en inblick i de två mest förekommande 

tolkningarna av kundlojalitet. 

 

2.1.2.1 Dick och Basus modell över kundlojalitet 

Dick och Basu (1994) och Griffin (2002) har skapat en modell innehållande fyra typer av lojala 

kunder. Griffins (2002) tolkning på lojalitet grundas i kundens återköpsfrekvens samt grad av 

trofasthet. Desto högre trofasthet och återköpsfrekvens ju lojalare anses kunden att vara. En kund med 

få återkommande köp och låg trofasthet anses som mindre lojal.  

(1) Ingen lojalitet, de kunder som inte innehar någon lojalitet. Griffin (2002) menar att den icke lojala 

kunden söker en produkt till lägst pris på marknaden och har mycket svagt intresse i varumärket. 

Återköp för produkten är få till antalet. Trofasthet kan även uttryckas som en relativ attityd, Dick och 

Basu (1994) menar att en kund med kombinationen få upprepade köp och en låg relativ attityd är 

konsekvensen av företags bristande förmåga att kommunicera tydliga skillnader och fördelar med sin 

produkt jämfört med konkurrentens. Vidare menar Dick och Basu (1994) att företagets bristande 

förmåga att differentiera sin produkt kan vara en direkt orsak av att skillnaden inom marknaden för 

produkten är låg mellan olika varumärken. Generellt skall företag inte fokusera på denna målgrupp, de 

ger inte företag samma stöd som en lojal kund och inbringar därmed små förtjänster (Rowley, 2006). 

Dick och Basu (1994) menar att svårigheten ligger i att undvika att belöna icke lojala kunder i förmån 

för kunder som visar starkare lojalitet.  

(2) Låg köpfrekvens med samtidig låg trofasthet karakteriserar inertia lojalitet. Inertia beskrivs även 

som trög lojalitet och kännetecknas som ett beteende där en vana präglar köpbeslutet och kunden 

saknar motivation till att jämföra alternativ (Huang & Yu, 1999). Anledningen kan vara att kunden 

alltid köpt varan eller de gör det enbart av bekvämlighet (Griffin, 2002). Denna kund har inget 

missnöje mot företaget utan har istället fått positiva signaler. Nunes, Bellin, Lee och Schunck (2013) 

menar att kunden inom segmentet för trög lojalitet bör behandlas varsamt då de har lätt att byta 

varumärke om de skulle uppleva något mindre tillfredställande. Enligt Griffin (2002) är en vanlig 

tolkning att mer frekvent köpta produkter kategoriseras som produkter där kunder med trög lojalitet 

återfinns, ofta på grund av, som ovan nämnt, bekvämlighetsskäl. Även White och Yanamandram 
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(2004) har funnit att den tröga lojaliteten kan vara en direkt orsak av bekvämlighetsfaktorer, de visar i 

sin studie att kunden gärna vill undvika nya och tidskrävande köpbeslut. Pitta, Franzak och Fowler 

(2006) är inne på samma spår som tidigare författare men tillägger att denna kategori av lojalitet även 

finns hos kunder som inte vill lära sig och tillämpa nya rutiner samt vill undvika prisjämförelser. 

Griffin (2002) menar att trög lojalitet är den minst komplicerade formen av lojalitet att påverka i en 

högre grad genom belöningar som exempelvis lojalitetsprogram kan erbjuda.  

(3) Latent lojalitet, kunder som gillar företaget eller varumärket men inte har möjlighet att göra 

regelbundna köp för exempelvis privatekonomins inverkan eller på grund av den tillfälliga situationen 

(Griffin, 2002). Dick och Basu (1994) ger ett vardagsexempel på latent lojalitet där ett par skall gå ut 

och äta, den ena partnern gillar att äta på en italiensk restaurang och tycker mycket om deras meny 

medan den andra vill äta indiskt, valet blir kanske att de aldrig går till den italienska restaurangen för 

att kompromissa så båda får något de tycker om. Valet berodde därmed på helt på situationen och hade 

inget att göra med bristande lojalitet. Yoon och Kim (2000) menar däremot att det inte enbart beror på 

situationen utan att latent lojalitet även kan grundas i hur köparen upplever att andra människor och 

omgivning ser på produkten eller tjänsten vid köptillfället. De menar även att få inslag av omväxlande 

köp stimulerar den latenta kunden. Latent lojalitet är svårt att styra för marknadsförare då det är något 

som skapas individuellt, enligt Dick och Basu (1994) är subjektiva normer som varje individ har en 

inflytelserik faktor för köpbeslut. Dick och Basu (1994) fortsätter och menar att det finns lösningar för 

att övertyga de latent lojala kunderna att skapa starkare lojalitet, dessa är dock kostnads och 

tidskrävande att genomföra då normativa och situationsrelaterade köpbeslut måste begränsas eller helst 

försvinna. 

(4) Kunder med premium lojalitet är kunder som ständigt återkommer och som tycker mycket bra om 

ett varumärke Griffin (2002). Det råder delade meningar om vilket denna kategori enbart är 

konstruerad för lojala kunder eller kunder som visar extra stark lojalitet (Yoon & Kim, 2000; Dick & 

Basu, 1994; Griffin, 2002).  Det finns däremot en entydig syn på att företag skall sträva efter att 

identifiera och visa extra engagemang för dessa kunder då lojala kunder ger företaget en bättre 

lönsamhet (Grönroos et al., 1994; Nunes & Dréze, 2006; Dick & Basu, 1994). Även Griffin (2002) 

framhåller att de lojala kunderna genererar stora fördelar, dels genom att ständigt själva återkomma 

och aktivt stärka företagets ekonomi men även locka nya kunder till varumärket som sprider ett gott 

rykte. En stark lojal kund pratar aldrig dåligt om varumärket som denne är lojal till, anledningen till 

detta är att kunden upplever att det finns stora skillnader mellan varumärken inom sin produktportfölj 
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(Dick & Basu, 1994). Företag försöker ständigt identifiera sina kunder, ofta görs konkurrentanalyser 

där meningen är att företaget skall se vad kunden uppskattar eller nervärderas med företagets 

konkurrenter (Kotler et al., 2008, ss. 463-469). Dick och Basu (1994) menar att företag skall arbeta för 

att minska kundens upplevda differentiering mellan varumärken samt stärka sin egen position mot sina 

konkurrenter, lyckas de är sannolikheten stor att företaget får kunder med starkare lojalitet.   

 

 
           Figur 2: Modell konstruerad enligt Dick och Basu (1994) grader av lojalitet. 
   

2.1.2.2 Uncles modell över kundlojalitet 

Uncles et al. (2003) har i stället för studerat graden av lojalitet utvecklat en modell som omfattar tre 

perspektiv av kundlojalitet, där lojalitet ses som en attityd hos kunden som leder till en relation i 

förhållande till varumärket. De menar att köplojalitet beror på kundens köpbeteende, individuella 

egenskaper, omständigheter i samband med köp och/eller inköpssituationen. Modellen grundas på tre 

antaganden: 

Modell 1; Lojalitet är en attityd som ibland leder till en relation med ett varumärke.  

Modell 2; Lojalitet som kan avslöjas genom ett beteende, exempelvis köpmönster.  

Modell 3; Köpet beror på individens egenskaper, omständigheter och/eller inköpssituationen.    

Modell 1; här visar kunden en högre vilja till psykologiskt och socialt värde än funktionellt värde. 

Påverkan kan ske från det sociala umgänget men även kundens personliga identitet har betydelse. 

Lyxvaror kategoriseras ofta till denna kundlojalitet (Uncles et al., 2003). Varumärken som attraherar 

kunder med attityd-lojalitet är ofta mycket unika och personliga, kundens uppfattning om varumärket 

skiljer sig därmed markant (Fournier, Dobscha, & Mick, 1998). Varumärket kan vara attraktivt för den 

ena kunden medan den andre inte alls skulle tänkas genomföra ett köp. 

Modell 2; beskriver den vanligaste kunden, visar även att en kund innehar lågt engagemang till flera 

olika varumärken inom sin varumärkesportfölj, en orsak kan vara att kunden anser det finns en 
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obetydlig anledning att fördjupa relationen till varumärket. Uncles (2003) menar att huvudorsaken 

bakom denna kategori av lojalitet är företagets spridning av varumärket inom olika marknader, den 

exklusiva lojaliteten faller bort och benämns då som varumärket har en bristande särskiljningsförmåga, 

även kallad POD (Points of Difference) (Keller, 2008). Ehrenberg, Barnard och Scriven (1997) menar 

att i många produktkategorier är de praktiska och upplevda skillnaderna små mellan olika varumärken, 

detta gör att kunder får svårt att se meningsfulla skillnader. Vidare menar Ehrenberg et al. (1997) att 

många av dessa märken erbjuder liknande typer av erbjudanden och samma struktur på 

lojalitetsprogram, fördelarna mellan exempelvis olika hotellkedjors stamgästprogram är mycket lika. 

En oväntad köpsituation kombinerad med en ny produkt eller ett konkurrenskraftigt pris kan innebära 

att den beteende lojala kunden väljer ett varumärke framför ett annat. De Chernatony och Riley (1998) 

menar att det inte är nödvändigt för en kund som köper på rutin eller genom en vana att ha starka 

positiva föreställningar om varumärket om produkten uppfyller sin funktion och tillfredsställer 

köparen. Att som kund klassas i Modell 2 betyder inte att en attitydinriktad lojalitet (Modell 1) är 

omöjlig att uppnå över tiden (Uncles et al., 2003). 

Modell 3 är den sista och lägsta graden av lojalitet enligt Uncles et al. (2003). Här finns kunder som 

både visar mycket låga nivåer av lojalitet och svaga attityder, deras beslut grundas främst på 

produktens tillgänglighet, pris, pågående erbjudanden och kampanjer eller liknande (Uncles et al., 

2003). Exempel kan vara kunder som inom sektor för hotell använder bokning genom tredjepartssidor 

på nätet där hotell efter bästa pris kan rangordnas (Tanford, 2013).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figur 3: Begrepp av kundlojalitet (Uncles et.al, 2003) 
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Det framgår tydliga likheter mellan Griffins (2002) och Uncles et al. (2003) syn på vilka de lojala 

kunderna är men det finns även skillnader i deras synsätt. Griffin (2002) förespråkar att latent lojalitet 

är då individens förutsättningar eller inköpssituation påverkas, vidare anser Griffin (2002) att kunden 

har en stark lojalitet men påverkas av yttre faktorer. Uncles et al. (2003) menar däremot att en kund 

som påverkas av yttre faktorer innehar en lägre grad av lojalitet och kunden har inte starka band till 

varumärket. Oavsett den oklara bilden på vilka kunder som skall rymmas inom lojalitetsnivåerna finns 

en antydan inom Griffin (2002) och Uncles et al. (2003) resonemang att beroende på grad av 

kundlojalitet så påvisar denne olika aktivitet inom ett lojalitetsprogram. 

Resonemanget ovan visar att det finns en entydig bild av teorin om skapandet av kundlojalitet 

genom lojalitetsprogram (Dick & Basu 1994; Uncles, 2003). Därav antagandet att det går att skapa 

kundlojalitet genom lojalitetsprogram.  

 

H2. Det finns en positiv relation mellan kundens uppfattning om lojalitetsprogram och 

kundlojalitet 

 

2.1.3 Mått på kundlojalitet 

Det finns olika mått på kundlojalitet. Oliver (1980) menar att en varaktig tillgivenhet mot ett objekt 

eller upplevelse kan definieras som kundlojalitet. Kundens attityd utgör en central del eftersom det 

krävs en positiv attityd för att överväga ett upprepat beteende, det vill säga ett upprepat köp (Oliver, 

1980). Först efter detta kan kunden klassificeras som lojal (Oliver, 1980). Gómez et al. (2006) har 

fastställt att de viktigaste komponenterna för lojalitet är att utveckla affektiv lojalitet, attityd, 

tillfredsställelse, tillit och engagemang. Således kan kundlojalitet mätas i bland annat engagemang 

(Gómez et al., 2006). 

Kundlojalitet kan även mätas i köpfrekvens då kravet att kunden ska klassificeras som lojal innebär 

att ett beteende sker upprepade gånger (Oliver, 1980). Meyer - Waarden (2002) menar att spridningen 

av köp inom en varumärkesportfölj minskar hos medlemmar i lojalitetsprogram, kunden blir mer lojal 

mot det företag man är medlem hos, detta blir ett resultat av ökad köpfrekvens. Lojalitetsprogram har 

därför en direkt påverkan på köpfrekvensen, medlemmar i ett lojalitetsprogram gör fler köp än icke-

medlemmar (Passingham, 1998; Meyer - Waarden, 2002). Den positiva effekten av kundlojalitet på 

köpfrekvensen gör att Meyer - Waarden (2002) drar slutsatsen att medlemmar i ett lojalitetsprogram 
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konsumerar mer än de som inte är medlemmar. En annan faktor till varför köpfrekvensen ökar i ett 

lojalitetsprogram är attityden, att kunden blir tillgiven ett visst varumärke eller upplevelse och att 

kunden uppvisar ett visst köpbeteende (Oliver, 1980). Slutsatsen är att det krävs en varaktig 

tillgivenhet för att en kund ska karaktäriseras som lojal, det vill säga ett engagemang. På så sätt ökar 

kundlojaliteten köpfrekvensen. 

 

2.2 Lojalitetsprogram 

Ett lojalitetsprogram är ett marknadsföringsprogram som syftar till att stärka kundlojalitet genom att 

uppmuntra lönsamma kunder (Jeon & Yi, 2003). Kelley (2006) menar att programmen skall fungera 

som en motivationsfaktor att stärka lojaliteten till företagets tjänster eller produkter. Programmets 

främsta uppgift att skapa långsiktiga relationer med sina bästa kunder (Gómez et al., 2006; O’Brien & 

Jones, 1995). Kunder uppfattar lojalitetsprogram som en aktivitet där överlägset värde erbjuds genom 

belöningar och fördelar (De Wulf et al., 2003). Företag bör se värdeskapande program som värdefulla 

verktyg att bygga lojalitet och skapa konkurrensfördelar (Hu et al., 2009).  

Resonemanget ovan om skapandet av kundengagemang inom ett lojalitetsprogram kopplat till 

programmets uppgift att skapa långsiktiga relationer mellan kund och företag visar att företag bör se 

lojalitetsprogram som effektiva verktyg att generera kundlojalitet (Gómez et al., 2006; O’Brien & 

Jones, 1995; Hu et al., 2009). Därav antagandet att kundens engagemang påverkar kundens grad av 

lojalitet. 

 

H3. Kundlojalitet är positivt relaterat till kundens engagemang i lojalitetsprogram. 

 

Lojalitetsprogram kan ses som ett drivande medel till att skapa en win-win situation mellan kund och 

företag (Sharp & Sharp, 1997). Lojalitetsprogram behöver inte nödvändigtvis generera lojala kunder i 

den mån att köpfrekvensen är hög till endast ett varumärke, utan kan också generera kunder som är 

lojala mot fler företag i olika lojalitetsprogram (Kelley, 2006). Lojalitetsprogrammens utformning 

varierar beroende på vilken sektor de återfinns inom men Rapp och Decker (2003) menar utifrån den 

som är medlem att den grundläggande synen på programmen är att ju mer kunden konsumerar desto 

högre och bättre förmåner skall kunden premieras.  
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Varje lojalitetsprogram har en egen databas med ett register över medlemmar, här lagras 

information som exempelvis köpvanor, kontaktuppgifter, ålder, kön m.m. (Woolf, 1996). Det har visat 

sig att databasen för lojalitetsprogram kan skapa viktiga konkurrensfördelar i form av att den 

innehåller detaljerad kundinformation, vilket ger en grund till att utveckla kundrelationer som 

resulterar i trogna kunder och lönsamhet (Hamilton & Howcroft, 1995; Woolf, 1996). Det har däremot 

visat sig vara en nackdel för företag att lagra ytterst detaljerad information om sina kunder, de ställer 

sig nämligen frågande till att binda sig till dessa program då de är osäkra att tillhandahålla företaget 

med de uppgifter som krävs för ett medlemskap (Lacey & Sneath, 2006) Även Stauss et al. (2005) har 

funnit att många medlemmar inom lojalitetsprogram uttalat en splittrad inställning för hanteringen av 

personuppgifter. Ytterligare negativ kritik har riktats mot lojalitetsprogram där medlemmar anser att 

belöningen är för liten i förhållande till de uppgifter företag får tillgång till samt den aktivitet kunden 

måste påvisa inom lojalitetsprogrammet (Stauss et al., 2005). Då användningen av program fått en 

central roll inom företagets arbete med CRM (Customer Relationship Management) skapas en obalans 

inom denna avdelning till följd av kunders misstycke till hantering av personuppgifter (Saarijärvi, 

Karjaluoto & Kuusela, 2013). En metod att lindra detta är enligt Nunes och Dréze (2006) företagets 

strävan i marknadsföringen av lojalitetsprogrammet att framhålla hur personuppgifter hanteras, vilket 

programmets syfte är och vad kunden kan förvänta sig av programmet. 

Om ett lojalitetsprogram kan ses som attraktivt och värdeskapande för kunden eller ej beror inte 

enbart på storleken på belöningarna, en betydande faktor är om belöningen finns tillgänglig omedelbart 

eller ej (Hu et al., 2009). Hu et al. (2009) visar på två typer av belöningar, fördröjda eller omedelbara. 

Den omedelbara belöningen har en stark psykologisk faktor där den ger en känsla av deltagande 

medan den fördröjda belöningen ger kunden en känsla av tillhörighet (Hu et al., 2009). Stauss et al. 

(2005) visar att kundens syn på belöningen har tendens att minska om kunden upplever att gränsen för 

belöningen är svår att uppnå. Ett av de vanligaste sätten att belönas och uppmuntras som medlem i ett 

lojalitetsprogram är att få poäng på sina köp som sedan kan utnyttjas till en förmån (Nunes & Dréze, 

2006). Det blir ett sätt för företag att ge belöning till sina kunder för de köp de gjort genom aktivitet i 

lojalitetsprogrammet (Nunes & Dréze, 2006). 

Det finns tydliga kopplingar mellan teorier om förmåner som skapar mervärde och därmed ökar 

kundens engagemang i lojalitetsprogrammet (Nunes & Dréze, 2006; Stauss et al. 2005). Därav 

antagandet om att mervärde ökar kundens engagemang i lojalitetsprogrammet.  
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H4. Kundens uppfattning om mervärdet är positivt relaterat till dennes engagemang i 

lojalitetsprogram. 

 

Medlemmar i lojalitetsprogram har tidigare uttryckt att en nackdel med dessa program är att det 

uppstår en känsla av att de är bundna enbart till ett företag (Nunes & Dréze, 2006). Det finns idag 

företag som tagit ställning till sina kunders önskemål och skapat möjligheten där medlemmen inom ett 

lojalitetsprogram kan tillhöra fler organisationer än enbart en (Star Alliance, 2014). Nunes och Dréze 

(2006) menar att denna modell av värdeskapande program inte endast är till kundens fördel. De menar 

att även företagen själva gör en vinst på detta system och kan lättare hantera komplexiteten av att agera 

på en marknad då företaget får stöd genom olika aktörer som medverkar i samma lojalitetsprogram. 

Nunes och Dréze (2006) har visat att medlemmar i lojalitetsprogram ger mer respons till 

biprodukter av lojalitetsprograms förmåner än den specifika belöningen. De menar exempelvis att 

kunder uppskattar att få belöningar som de själva inte skulle lägga pengar på som till exempel en 

skönhetsbehandling i samband med en hotellövernattning. Nunes och Dréze (2006) har dragit 

slutsatsen att många framgångsrika lojalitetsprogram har mindre funktionella belöningar men 

fortfarande belöningar som ger kunden tillfredsställelse. 

Kunder med lägre köpfrekvens har upplevt medlemskapet till ett lojalitetsprogram som mindre 

givande, anledningen enligt Nunes och Dréze (2006) är att många lojalitetsprogram inom rese- och 

servicesektorn har en funktion som påminner att en kund som inte återkommit eller agerat aktivt inom 

sitt medlemskap under en bestämd tid faller ur programmet. Att kunder med lägre köpfrekvens 

upplever detta kan därav bekräftas då tanken med lojalitetsprogram är att ju mer aktiv kunden är desto 

bättre belöning (Sharp & Sharp, 1997). Vidare menar även Nunes och Dréze (2006) att hörnstenarna 

till ett lojalitetsprogram är att belöningar skall ges till de kunder som konsumerar frekvent och vill 

stärka sin relation till företaget genom medlemskap. De framhåller även att en kund som inte är lojal 

per definition, att det sker återkommande köp, bör heller inte belönas. 

Lojalitetsprogram har tack vare visade problem en stark position inom marknadsföringslitteratur 

och forskning då det framstått som en effektiv metod att skapa relationer mellan kund och företag men 

omfattar även vissa svårigheter som bör undersökas och lyftas fram (Passingham, 1998; Meyer - 

Waarden, 2002; Keller, 2008; Kotler et al., 2008). Nunes och Dréze (2006) menar att många 
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lojalitetsprogram har anpassat sig väl till de krav som idag ställs i takt med att kunderna blir alltmer 

medvetna i sin konsumtion. Vidare betonar de att lojalitetsprogrammen har förändrats genom 

samarbeten mellan olika företag vilket gör att de kan erbjuda ett bredare spektrum av sina produkter än 

tidigare. Förändringen har också medfört att företag kan minska kundomsättningen, öka sin försäljning 

och lönsamhet vilket medför att de kan ge en högre standard på sin service vilket kunderna värdesätter 

(Sharp & Sharp, 1997). Det viktigaste steget är att programmet är tydligt med vad de förväntas göra 

och hur de skall uppfylla förväntningarna, det vill säga värdet och naturen av de belöningar som 

erbjuds (Nunes & Dréze, 2006). 

Det har konstaterats att det finns delade meningar vad gäller lojalitetsprogrammets syfte samt 

definitionen av kundlojalitet där en kund måste upprepa sina köp för att klassificeras som lojal (Kelley, 

2006; Meyer-Waarden, 2002). Meyer-Warden (2002) samt Nunes och Dréze (2006) påstår att, genom 

lojalitetsprogram, skapa en starkt lojal kund kan vara att ställa höga förväntningar på programmets 

utformning. De menar däremot att programmen kan leda till flera andra fördelar som långsiktiga 

relationer och nöjdare kunder. Palmer et al. (2000) visar att arbetet med långsiktiga relationer är en 

viktig konkurrensfördel. Driver (1999) samt Palmer och Beggs (1997) menar att arbetet med 

långsiktiga relationer blir extra viktigt för servicenäringen som är en relativt smal bransch med små 

variationer där det har visats vara svårt att skapa konkurrensfördelar och behålla en återkommande 

kundkrets.  

 
2.2.1 Utformning och funktion inom hotellsektor  

Inom hotellsektorn används begreppet stamgästprogram. Stamgästprogram är en synonym för 

lojalitetsprogram och har samma funktion, stamgäster är återkommande gäster (Mattila, 2006; 

Shanshan, Wilco & Eric, 2011). Stamgästprogrammens införande grundades till en början liksom 

lojalitetsprogram för att skapa värde till kunden samt att öka lojaliteten till dess erbjudna produkt eller 

tjänst (Tanford, 2013). 

Stamgästprogram ger medlemmar belöningar och förmåner som är direkt relaterade till 

konsumtionen inom hotellkedjan (Palmer et al., 2000). Systemet bygger på att kunden får poäng på 

varje övernattning som sedan kan utnyttjas till någon förmån eller erbjudande, desto fler 

övernattningar ju bättre förmåner finns att tillgå (Best Western Rewards, 2014; Scandic Friends, 2014; 

Club Carlson, 2014). Belöningarna uppmuntrar medlemmar att konsumera ytterligare, detta stärker 
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banden mellan företag och kund vilket enligt teorin skapar lojala kunder (Palmer et al., 2000). Då 

hotellkedjor vill kategorisera sina kunder efter vilken återköpsfrekvens de har på sina övernattningar 

har ett system valts där medlemmar till stamgästprogram delas in i grupper om medlemsnivåer 

(Berman, 2006; Shanshan et al., 2011). Det är vanligt förekommande att nivåerna klassas som Brons, 

Silver, Guld, Platina eller Diamant. 

Shanshan et al. (2011) visar stamgästprogrammens betydelse för att locka gäster, de menar att en 

tredjedel av medlemmarna skulle återkomma mindre frekvent om programmen försvann. De visar 

också att 13% av medlemmarna skulle direkt överväga att byta hotellkedja om detta hände. Det råder 

dock en pågående diskussion om hur programmen verkligen skapar lojalitet eller inte, Shanshan et al. 

(2011) menar att det finns bristfällig forskning som styrker om stamgästers lojalitet ökas med direkt 

hjälp av lojalitetsprogram. Det har visats att attraktiva och anpassade erbjudanden till medlemmar av 

stamgästprogram kan öka köpfrekvensen och på sikt skapa starkare band till hotellkedjan (Kelley, 

2006; Meyer-Warden, 2002). Trots Shanshan et al. (2011) diskussion om bristfällig forskning visar 

Meyer-Warden (2002) att medlemmar i ett sådant stamgästprogram gör mer frekventa köp och han 

beskriver dessa som en grupp med starkare lojalitet än icke medlemmar. Statistik och uttalanden visar 

dock att intresset för stamgästprogram har avtagit markant de senaste åren (Robinson, 2013). 

Det finns en entydig bild av anpassade förmåner i lojalitetsprogrammet som på sikt ökar 

köpfrekvensen i ovanstående resonemang (Kelley, 2006; Meyer-Warden, 2002). Därav slutsatsen att 

kundens uppfattning om lojalitetsprogrammets förmåner leder till upprepade köp.  

 

H5. Kundens uppfattning om lojalitetsprogrammets förmåner är positivt relaterat till 

upprepade köp. 

 

Enligt Grönroos (2008) bör en tjänst betraktas som ett perspektiv än enbart en aktivitet. 

Stamgästprogram kan ses som ett perspektiv att få kunden mer lojal genom upprepade aktiviteter. 

Även Edvardsson et al., (2005, sid. 118) ger sin vinkling och skriver: ”Tjänsten är ett perspektiv på 

värdeskapande snarare än en kategori av marknadserbjudanden". Stamgästprogram är alltså ett sätt 

för hotellföretag att skapa värde för sina medlemmar som är anpassade efter dem istället för att endast 

skicka ut masserbjudanden som är generellt riktade till den stora kundmassan. 
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2.3 Så fungerar kundens engagemang  

Det finns olika sätt att utveckla relationer med sina kunder, ett av dessa är genom att skapa 

engagemang vilket betyder att engagera sina kunder i köpprocessen (Strandvik & Liljander, 1994). I 

teorin är lojalitet och engagemang relaterade till varandra, en kund som investerar mycket av sig själv i 

form av engagemang till ett varumärke stärker även sin lojalitet (Storbacka et al., 1994). Studier har 

visat att kundens attityd är en central roll i upprepat beteende (Oliver, 1980), vilket i denna studie 

omfattas av upprepat köp och köpfrekvens. I kapitlet följer en djupare diskussion om kundens attityd, 

beteende och engagemang med avseende på köpprocesser och upprepade köp. 

Enligt ovanstående resonemang framgår det att kunders engagemang och lojalitet mot ett företag är 

positivt relaterade till varandra (Storbacka et al., 1994; Skogland & Siguaw, 2004). För att finna vilka 

värden som gör att en kund anses vara mer eller mindre engagerad inom ett lojalitetsprogram bör 

tidigare kunskaper om kundens engagemang i köpbeslut studeras. Kotler et al. (2008, s. 261) menar att 

köpbeslutet påverkas av ett komplext samspel mellan kulturella, sociala, personliga och psykologiska 

faktorer. Att som marknadsförare påverka sambandet mellan de olika faktorerna har hittills bevisats 

vara omöjligt, däremot kan exempelvis en individs kulturella faktor hjälpa marknadsförare att rikta en 

produkt eller tjänst till den potentiella konsumenten (ibid.). Konsumenters köpbeteende varierar mellan 

olika branscher (ibid.), köp av en bil kräver i många fall större noggrannhet än köp av en tandkrämstub 

och involverar därmed fler faktorer till ett beslut. Generellt sägs att ju dyrare produkten eller tjänsten är 

desto fler faktorer spelar in i köpprocessen och kundens engagemang ökas automatiskt (Lin, 2013). 

Kapferer och Laurent (1985) menar att det finns olika definitioner på en kunds engagemang i 

köpprocessen, definitionen varierar mellan vilket sammanhang den används i. Avsnittet behandlar 

endast inköp och ego engagemang. Ganesh, Arnold och Reynolds (2000) definierar 

inköpsengagemang som ”graden av delaktighet för eller intresse av köpprocessen som utlöses av 

behovet att överväga ett visst köp”. Ego engagemang karakteriseras av kundens tid att avgöra hur väl 

köpet stämmer in på dennes självbild, personliga status och värden (Skogland & Siguaw, 2004). 

Assael (1988, s. 67) har konstruerat en modell där det tydligt framgår att varumärkesskillnader 

kontra konsumentens engagemang ger fyra kategorier av köpbeteende.  

• Ett komplext köpbeteende är när kunden visar ett starkt engagemang i en produktkategori där 

det är stora skillnader mellan olika varumärken. Ofta handlar det om att kunden måste lära sig 

mer om produkten för att avgöra köpbeslutet, dyrare och mindre frekventa köp kategoriseras in 
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här. 

• Dissonansreducerande köpbeteende återfinns där kunden har ett starkt engagemang inom en 

marknad med små skillnader mellan varumärken. Dyra och mindre frekventa köp tillhör oftast 

denna kategori. Bra pris eller en speciell förmån avgör ofta köpbeslutet. 

• Kunder som visar ett vanemässigt köpbeteende kännetecknas av svagt engagemang på en 

marknad där skillnaden mellan olika varumärken anses som liten. Högfrekventa köp och 

vanemässigt beteende är relaterade till varandra, här nämns livsmedelsvaror och 

dagligvaruhandel. 

• Variationssökande beteende återfinns där kunden uppvisar lågt engagemang till produkter som 

har stora skillnader mellan olika varumärken. Det kan exempelvis handla om att man vanligtvis 

dricker en sorts dryck men för variation byter smak och varumärke. Variationssökande 

beteende finns även bland kunder som visar ett högre engagemang, men då endast i samband 

med missnöje (Skogland & Siguaw, 2004). 

Det finns ett entydigt resonemang om att kundens värdering av varumärket kan relateras till aktivitet 

inom värdeskapande program (Assael, 1988; Skogland & Siguaw, 2004). Därav antagandet att 

värderingen av varumärket påverkar kundens engagemang inom lojalitetsprogram, en positiv bild ger 

ett högre engagemang. 

 

H6. Kundens värdering av varumärket är positivt relaterat till dess engagemang i 

lojalitetsprogrammet. 

 

Inom lojalitetsprogram finns åsikter huruvida en kunds engagemang är ämnat enbart till programmet 

eller till efterfrågad tjänst eller produkt (Rothschild & Gaidis, 1981). Rothschild och Gaidis (1981) 

menar att det specifika PR-verktyget, där lojalitetsprogram ingår, inte får överskugga den produkt eller 

tjänst de tänkt lyfta fram, förutsatt att företag vill sträva efter långsiktigt köpbeteende och engagemang 

hos sina kunder. Även Jeon och Yi (2003) lyfter fram att lojalitetsprogram fungerar som ett utmärkt 

verktyg att direkt påverka en kunds engagemang för en produkt eller tjänst genom direkt eller indirekt 

belöning. Vidare menar de att aktsamhet bör uppmärksammas vid användandet beroende på om 

kunden visar starkt eller svagt engagemang för att inte skapa en omvänd effekt. 
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2.3.1 Starkt engagemang 

Ett starkt engagemang visas ofta inom marknaden för produkter eller tjänster som kännetecknas som 

dyra, kan återspegla kundens sociala avbild och/eller ge personliga konsekvenser. Generellt sägs dessa 

spegla köp av lyxvaror eller tjänster men på senare år kan även ”normalvaror” klassas in här (Lin, 

2013; Jeon & Yi, 2003). 

Kunder som påvisar starkt engagemang är, ur ett konkurrensperspektiv, en viktig tillgång då de med 

stor sannolikhet utvecklar en långvarig och stabil relation till företaget (Assael, 1988). Det är även 

viktigt att skilja på de olika typerna av engagemang. Skogland och Siguaw (2004) menar att ett starkt 

egoengagemang ger en hög lojalitet då kunden inte väljer de produkter som kan skada dennes image, 

utbudet blir därmed litet men istället är kunden trofast inom sin varumärkesportfölj. Skogland och 

Siguaw (2004)  finner samtidigt inom sektorn för hotell att låg kundnöjdhet kan ge upphov till en 

högre grad av inköpsengagemang, anledningen har visat sig vara enkelheten och den låga kostnaden 

att söka nytt boende. Kostnaden har en betydande roll när det handlar om att byta varumärke (Ganesh 

et al., 2000). Marknadsförare tar till vara på situationen då kunder upplever missnöje hos en 

konkurrent. De marknadsför exempelvis erbjudanden inom ett lojalitetsprogram direkt riktat till den 

missnöjda kunden för att locka honom/henne till sitt egna försäljningsnätverk (Kotler et al., 2008, ss. 

800-803). När kunden befinner sig i ett stadie med högt inköpsengagemang och kombinerad 

missnöjdhet är sannolikheten stor att denne skiftar varumärke på grund av exempelvis lockande 

erbjudanden från andra företag (Skogland & Siguaw, 2004). 

Jeon och Yi (2003) menar att lojalitetsmarknadsföring som exempelvis lojalitetsprogram har bäst 

inverkan, främst ur företagsekonomisk synvinkel, inom marknader där ett högre engagemang återfinns 

Anledningen är att kunder på dessa marknader är öppna för både indirekt och direkt belöning. Direkt 

belöning är en rabatt som är direkt knuten till den köpta produkten, en indirekt belöning har inget 

samband med den köpta varan. Jeon och Yi (2003) menar också att en kund med starkt engagemang är 

öppen för såväl omedelbara som försenade belöningar. 

 

2.3.2 Svagt engagemang  

Enligt Stanciu och Țichindelean (2010) är bristande engagemang en konsekvens av låg motivation som 

enbart kan höjas genom att företag erbjuder en undermedvetet efterfrågad produkt eller tjänst. Lin 

(2013) har däremot, genom en studie, funnit att även kampanjer och erbjudanden faktiskt har en 
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positiv effekt på köpbeteendet. Liksom Lin (2013) är Williams (2006) inne på resonemanget om att 

bristande engagemang kan vara ett resultat från företags ensidiga arbete med fokus på tjänster och 

produkter istället för kunder och kundvård.  

Dowling och Uncles (1997) visar att uppfattningen av värdet, främst där lågt engagemang återfinns, 

ibland ger en missvisande bild av vart en kund är lojal, är det mot varumärket eller enbart till 

lojalitetsprogrammet. Jeon och Yi (2003) samt Rothschild och Gaidis (1981) skriver att detta kan vara 

en följd av att produkter överskuggas av lojalitetsprogrammen och kunden uppfattar enbart ett värde i 

programmet och inte till produkten. 

Lojalitetsprogram riktat till svagt engagerade kunder bör användas varsamt och med noggrannhet då 

lågt engagemang har visats utgöra ett oklart samband mellan upplevt värde och varumärkeslojalitet 

(Jeon & Yi, 2003). Kunder med svagt engagemang kan enkelt attraheras av konkurrenter genom 

direkta, omedelbara erbjudanden och därmed upplevas som en variationssökare (Assael, 1988). 

Entydigt är att dessa kunder endast bör ges direkta samt omedelbara belöningar, detta stärker 

lojaliteten till programmet som på längre sikt kan generera varumärkeslojalitet (Jeon & Yi, 2003). 

 

2.4 Sammanfattning av teori kopplat till undersökta värden 

Sammanfattningen av teorikapitlet är kopplat till de värden som studien ämnar undersöka i avseende 

på lojalitetsprogram. Varje värde återfinns i den vetenskapliga teorin som presenterats och skapar ett 

logiskt samband som illustreras i figur 4. 

 

2.4.1 Kundlojalitet  

Kundens vilja att göra upprepade köp utifrån tidigare erfarenheter. 

Kundlojalitet kan uppvisas och skapas på olika sätt. Entydigt inom forskning är däremot att ett 

upprepat inköpsbeteende är essentiellt vid skapandet av kundlojalitet (Backman & Crompton, 1991; 

Narayandas, 1998; Pritchard & Howard, 1997). Dick och Basu (19 94) visar att kundlojalitet 

kategoriseras med hjälp av olika nivåer; stark-, svag-, latent- och trög lojalitet. I stället för att studera 

graden av kundlojalitet har Uncles et al. (2003) utvecklat en modell som omfattar tre perspektiv av 

kundlojalitet där lojalitet ses som en attityd hos kunden som leder till en relation i förhållande till 

varumärket. 
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2.4.2 Upprepade köp  

Återköp till ett specifikt varumärke under en bestämd tidsperiod.  

Upprepade köp relateras återkommande till kundlojalitet (Dick & Basu, 1994; Griffin 2002; O’Brien & 

Jones, 1995). Därav definieras upprepade köp hur ofta en kund återkommer till ett specifikt varumärke 

under en bestämd tidsperiod.  Uncles (2002) menar att en kund som gör upprepade köp enbart inom ett 

varumärke är en monogam kund, den som gör upprepade köp men inom en varumärkesportfölj 

innehållande fler varumärken kallas en polygam kund. 

 

2.4.3 Värdering av varumärke 

Kundens syn på varumärket relaterat till lojalitet och engagemang.  

Vid avsnittet om kundens uppfattning om varumärket användes Uncles (2003) modell vid studerandet 

av olika grader av lojalitet, hans modell omfattar tre perspektiv av kundlojalitet, där lojalitet ses som 

en attityd hos kunden som leder till en relation i förhållande till varumärket. Uncles (2003) menar att 

köplojalitet beror på kundens köpbeteende, individuella egenskaper, omständigheter i samband med 

köp och/eller inköpssituationen. Modellen grundas på tre antaganden: 

• Lojalitet är en attityd som ibland leder till en relation med ett varumärke  

• Lojalitet som kan avslöjas genom ett beteende, exempelvis köpmönster  

• Köpet beror helt på individens egenskaper, omständigheter och/eller inköpssituationen  

 

2.4.4 Mervärde 

Kundens syn på det extra värde som lojalitetsprogram medför. 

Studien betraktar mervärde som en del av kundens uppfattning, därmed finns ingen teoretisk 

diskussion om värdet mervärde. Mervärde relateras istället till nedanstående stycke om kundens 

uppfattning. 

 

2.4.5 Kundens uppfattning 

Kundens uppfattning om värden relaterade till lojalitetsprogram. 

I arbetet med strategiutveckling har det under en längre tid varit av stor betydelse att förstå kundens 

uppfattning av värden (Porter, 1998; Slater & Narver, 1998). Genom att integrera kunder i 

värdeskapande processer kan kundens uppfattning påverkas positivt (Grönroos, 2004), en sådan 
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process är exempelvis ett lojalitetsprogram. Om kunden upplever en positiv signal efter att en tjänst 

eller produkt är konsumerad är chansen stor att det leder till ett upprepat köp (Oliver, 1980), 

uppfattningen är därmed viktig för att leda till upprepade köp och senare till kundlojalitet. 

 

2.4.6 Lojalitetsprogram 

Aktiviteter genom ett program som belönas med förmåner. 

Lojalitetsprogram är ett marknadsföringsprogram vilket har i uppgift att skapa långsiktiga relationer 

mellan kund och företag. Lojalitetsprogrammets uppgift är också att stärka kundens lojalitet till ett 

varumärke, de mest lönsamma kunderna uppmuntras med förmåner (Gómez et al., 2006; O’Brien & 

Jones, 1995; Jeon & Yi, 2003). Det går även att se programmen som en motivationsfaktor till 

skapandet av ökat engagemang för redan lojala kunder (Kelley, 2006). Stamgästprogram är ett 

lojalitetsprogram som enbart är inriktat på servicenäringen och hotellsektor (Mattila, 2006; Shanshan,  

Wilco  &  Eric,  2011). Stamgästprogrammen ska gynna de mest lönsamma och lojala kunderna med 

extra bra erbjudanden och förmåner (Palmer et al., 2000). Mervärdet bygger på att samla poäng som 

sedan kan utnyttjas vid senare tillfällen för exempelvis en fri övernattning eller en presentcheck (Best  

Western  Rewards, 2014;  Scandic  Friends,  2014;  Club  Carlson,  2014). 

 

2.4.7 Engagemang 

Relaterat till kundens motivation till aktivitet i lojalitetsprogrammet.  

Att skapa engagemang till sina kunder innebär att engagera sina kunder i köpprocessen (Strandvik & 

Liljander, 1994). På så sätt skapas relationer till kunderna. I teorin är lojalitet och engagemang 

relaterade till varandra, en kund som investerar mycket engagemang till ett varumärke stärker även sin 

lojalitet (Storbacka et al., 1994). Kundens attityd har en betydande roll för ett upprepat beteende 

(Oliver, 1980), vilket i denna studie omfattas av upprepat köp till ett varumärke. Konsumenters 

köpbeteende varierar mellan olika branscher (a.a.), generellt sägs att ju dyrare produkten eller tjänsten 

är desto fler faktorer spelar in i köpprocessen och kundens engagemang ökas automatiskt (Lin, 2013). 

Kapferer och Laurent (1985) menar att det finns olika definitioner på en kunds engagemang i 

köpprocessen, definitionen varierar mellan vilket sammanhang den används i. I teoriavsnittet användes 

Assaels (1988, s.67) modell för att illustrera kunders köpbeteende, Assael (1988, s. 67) skiljer mellan 

komplext köpbeteende, variationssökande beteende, dissonansreducerande köpbeteende och 

vanemässigt köpbeteende.  
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2.4.8 Teoretisk modell 

 

Figur 4: Teoretiska sambandet mellan hypoteser och undersökta värden.  

Modellen har illustrerats efter de värden som undersökts i hypotesprövningen. I modellen visas de 

samband som deducerats från teorin. Kundlojalitet leder till upprepade köp och vice versa vilket 

illustreras vid hypotes 1 i modellen. Uppfattning om lojalitetsprogram och kundlojalitet har en positiv 

relation till varandra vilket illustreras vid hypotes 2 i modellen.  Kundlojalitet leder till engagemang i 

lojalitetsprogrammet vilket illustreras vid hypotes 3 i modellen. Kundens engagemang påverkar det 

uppfattade mervärdet vilket illustreras vid hypotes 4 i modellen. Kundens uppfattning om 

lojalitetsprogrammets förmåner (även mervärde) leder till upprepade köp vilket illustreras vid hypotes 

5 i modellen. Värdering av varumärket påverkar engagemanget i lojalitetsprogrammet vilket illustreras 

vid hypotes 6 i modellen. Trots att ingen hypotes har utformats finns det ett teoretisk stöd för ett 

samband mellan uppfattning om lojalitetsprogrammet och engagemang. 

Den vertikala ellipsen visar engagemang som skapas utanför lojalitetsprogrammet. Den horisontella 

ellipsen visar engagemang som skapas genom värdeskapande aktiviteter kopplade till 

lojalitetsprogram. Uppdelningen har valts då teorin visar att engagemang kan skapas genom fler vägar 

än värdeskapande program. Författarna valde följande strategi för att vid analysen se och ta ställning 

till om engagemanget beror på fler faktorer än lojalitetsprogram. 
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3. Metod 

I kapitlet presenteras först vilken utgångspunkt som valts samt motivering till val av metod. Därefter 

följer ett redogörande avsnitt för studiens arbetsgång och struktur samt operationalisering. Hur 

trovärdighet och pålitlighet har uppnåtts finns även presenterat. Avslutningsvis lyfts metodkritik till 

studien. 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka värden som har avgörande betydelse för att engagera en 

kund inom ramen för lojalitetsprogram. Målsättningen är att studien skall ligga till grund för 

utformningen av lojalitetsprogram för att engagera medlemmarna. Författarnas förhoppning är att 

senare forskning skall ta avstamp i studiens resultat. Vidare få användning för studiens resultat till 

utformningen av strategier där kärnan utgör de värden som lyfts fram i denna studie samt bygga vidare 

på dem. Bryman och Bell (2013) menar att utgångspunkten är studiens syfte och hypoteser, vilka även 

blir vägledande vid val av platser, insamling och tolkning av data, relevant teori samt redovisning av 

resultat och slutsatser. Huvudstudien är deduktivt utformad med hypotesprövning och konstruerad 

enligt kvantitativa grunder. Studien utgår därmed från teori från vilka hypoteserna härletts, som sedan 

undersöks genom en empirisk studie. Till studien valdes en statistisk metod för att möjliggöra 

insamlingen och bearbetningen av data som ligger till grund för att besvara studiens syfte (Malhotra & 

Peterson, 2001). I det tidigare stadiet av förstudien valdes en kvalitativ metod då 

informationsinsamlingen skulle generera ett bredare underlag och stöd inför huvudstudien. Förstudien 

bestod av att identifiera hotellkedjans arbetssätt med lojalitetsprogram och hur företaget i allmänhet 

såg på problemet med att fler medlemmar faller ur lojalitetsprogrammet till följd av bristande 

engagemang.  

Centralt i studien är att lyfta fram de faktorer som har en avgörande betydelse för kunders 

engagemang med avseende på lojalitetsprogram. Studien kan ses som ett underlag som skall ligga till 

grund för framtida utveckling av lojalitetsprogram och bör därmed baseras på 

marknadsundersökningar (Grunig, 1992).  

En sluten webbenkät utformades där resultaten ligger till grund för att identifiera målgruppen och 

kartlägga de värden som engagerar en kund i ett lojalitetsprogram (Grunig, 1992). Resultaten från 
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studien testades sedan genom hypoteser som deducerats ur den vetenskapliga teorin.  

 

3.2 Förstudie 

Till studien utvecklades ett samarbete med hotellkedjan Best Western i Sverige. Vid utvecklandet av 

studien gjordes först en kvalitativ förstudie genom intervjuer med representanter från företaget. Den 

första kvalitativa förstudien gjordes med ansvarig konceptutvecklare för Best Westerns 

lojalitetsprogram i Sverige. Den negativa trenden som funnits samt vad trenden kan bero på 

undersöktes, därav syftet: att undersöka vilka värden som engagerar kunder i lojalitetsprogrammet.  

 

3.3 Förstudie inför operationalisering 

Ett strategiskt urval av kunder kan generaliseras till branschen då ett flertal bidragande faktorer hänger 

ihop och påverkar varandra (Brunnberg, 2014; McNamara, Luce & Thompson, 2002; Panagiotou, 

2005). Strategiska urval har tidigare använts och visats vara framgångsrika för liknande 

undersökningar (Panagiotou, 2005). Inom hotellsektorn kan man generalisera urvalet då det genom 

tidigare undersökningar, gjorda av Best Western, visats att deras kunder är medlemmar inom fler än ett 

stamgästprogram (Brunnberg, 2014). Ytterligare en bidragande faktor till generaliserbarheten är att de 

ledande lojalitetsprogrammen har en tendens att ta efter varandras strategiska förändringar. 

Programmen blir därmed likartade till utformningen, erbjudanden och förmåner (Berman, 2006). 

Enkäten utformades utifrån den kvalitativa förstudien och tillgången till branscherfarenheter. Vid 

den kvalitativa förstudien uppmärksammades att ett högt antal medlemmar var affärsresenärer vilket 

därför undersöktes i enkäten. Författarna ansåg att studiens resultat kan ha påverkats beroende på 

antalet affärs- respektive privatresenärer, därmed utformningen av enkätfråga 2. Även enkätfråga 4 

utformades efter den kvalitativa förstudien, det visade sig att kunder som bokade via tredjepart inte 

tillhandahöll poäng till följd av köp i lojalitetsprogrammet. Vid fråga 12 valdes alternativ till vad 

kunden uppskattade vid hotellövernattning då de värden som lyftes fram visade sig ha effekt på 

kundernas engagemang i den kvalitativa förstudien. Vid fråga 16 lyftes de förmåner som ingår i Best 

Western Rewards och som kunderna kan utnyttja sina poäng till. Resterande frågor som inte lyfts fram 

under denna del har utformats efter de värden författarna funnit i teorin. 

En statistisk forskningsmetod är lämpad till studiens syfte då den möjliggör utvecklande av olika 

strategiska alternativ, öka värdet samt minska risken för missvisande resultat (Santos, 2006). Med 
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hänsyn till den information som tillhandahållits från tidigare undersökningar inom valt företag samt 

det representativa urvalet gjordes en förenklad enkätprövning (Bryman & Bell, 2013). De frågor som 

ansågs viktiga kunde lyftas fram samt revidering och komplettering av ytterligare frågor som 

författarna bedömt som relevanta möjliggjordes.  

 

3.4 Val av skala och enkätutformning 

Till enkätens kvantitativa frågeställningar valdes ordinalskalor, men till de frågeställningar som 

konstruerats utan dikotomiserade variabler valdes nominalskalor. Då studien omfattades av 

attitydfrågor valdes en ordinalskala (Gliem & Gliem, 2003) enligt en skalmodell utformad av Rensis 

Likert s.k. Likertskala (Likert, 1931). Svarsalternativen sattes på en skalnivå mellan 1-5 vilket även är 

den vanligaste intervallen vid användning av strukturen enligt Likertskala (Trost, 2007; De Veaux, 

Velleman, & Bock, 2011). När en femgradig skala är den vanligaste intervallen går resultaten att 

jämföra med resultat från övriga studier. Alternativen med skala från 1-7 och 1-10 ansågs göra 

svarsprocessen mer tidskrävande för respondenten, vilket skulle påverkat antalet inskickade enkäter.  

Attityd- och åsiktsfrågor valdes för att undersöka vilket värde som leder till engagemang (Gliem & 

Gliem, 2003). Skalnivåerna av attityderna varierande från att vara mycket gynnsamma till att vara 

mycket ogynnsamma, vilket bör användas konsekvent (Gliem & Gliem, 2003). Siffran 1 i enkäten som 

motsvarade mycket ogynnsam placerades till vänster och siffran 5 som motsvarade mycket gynnsamt 

till höger. Valet av skala samt vilken sida på skalbarometern som motsvarade respektive siffra 

utformades konsekvent. Val av skala var genomgående i hela enkäten för att inte förvirra respondenten 

och därmed påverka utfallet. Slutna frågor användes konsekvent i studien med undantag för 

svarsalternativet ”övrigt” där respondenterna själva kunde fylla i om de saknade något. De öppna 

svarsalternativen ansågs inte påverka studien nämnvärt då tidigare undersökningar visat att få 

respondenter fyller i öppna svar, syftet var enbart att se indikationer till om något svarsalternativ 

fattades eller borde kompletteras. Det visades exempelvis att fråga 4 i enkäten borde kompletteras med 

två svarsalternativ, “Blandat” och “Arbetsgivaren bokar”. Anledningen till valet av få antal öppna 

svarsalternativ är den bidragande orsaken till ökad svarsfrekvens. En stängd enkät beskrivs generellt 

som underlättande för respondenten med avsikt på förståelse och tidsåtgång att besvara (Bryman & 

Bell, 2013). Valet av stängda enkäter underlättar även vid kodning av svar genom den statistiska 

mjukvaran (Malhotra & Peterson, 2001).  
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Det totala antalet frågor i enkäten begränsades till 25 stycken vilket var de maximalt antal frågor 

som kunde besvaras inom ramen för 2-3 minuter, det bekräftades senare av förstudiens testpersoner. 

Enkätens utformades så att respondenten först får svara om denne är uppdaterad om Best Western 

Rewards namn och funktion, om inte ges en kort introduktion på området för att respondenten senare 

skall besvara enkäten. Vidare identifierades respondenten med hjälp av en fråga om vilket årtionde 

personen är född samt om han/hon oftast besöker hotell som privat- eller affärsresenär. Övriga 

demografiska frågor som kön, geografisk position eller liknande ansågs inte som relevanta för att 

uppnå studiens syfte. En annan aspekt som beaktades vid utformningen av demografiska 

frågeformuleringar är att de kan upplevas som stötande och ge respondenten en negativ bild av 

enkätens syfte som sedan kan resultera i ett missvisande resultat (Trost, 2007). 

Varje fråga hade vid konstruktionen utformats så den besvarade ett specifikt värde, vilka framgår 

under teori- och analysavsnitt, som sedan kodades om till en variabel i bearbetningen av data. 

Enkätens frågor utformades på ett sådant vis att respondenten inte skulle uppfatta de specifika värden 

som undersökts i studien.   

Bearbetningen av den insamlade data gjordes genom statistiska analysprogrammet IBM SPSS. 

Enkätens öppna svarsalternativ samt frågor innehållande nominalskala kodades manuellt med en siffra 

för att sedan, enligt statistikens grunder, möjliggöra korrelationsanalys med frågor av typen 

Likertskala. 

 

3.5 Urval och distribution av enkäter 

Studiens respondenter bestod av medlemmar inom Best Westerns lojalitetsprogram. Genom ett 

samarbete med hotellkedjan beaktades olika kanaler för att nå ut till respondenterna. Det visade sig, 

med hänsyn till sekundärdata från tidigare interna marknadsundersökningar, att mailutskick gav högst 

svarsfrekvens bland medlemmarna. Valet blev därmed självklart då en redan känd 

kommunikationskanal hade en direkt påverkan på svarsfrekvensen (Santos, 2006). Vid valet av 

strukturerade enkäter har två ståndpunkter beaktats: de är enklare att besvara samt att slutna enkäter är 

mindre tidskrävande för respondenten (Bryman & Bell, 2013), vilket även bidrar till en ökad 

svarsfrekvens (Trost, 2007).   

Enkäterna distribuerades endast till Best Western Rewards aktiva medlemmar. Vidare 

distribuerades enkäterna direkt från Best Westerns marknadsavdelning i Sverige. Urvalet bestod av 33 
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565 personer och av dessa svarade 2856 stycken vilket visade på ett totalt bortfall på ca 95%. 

Enkäterna fanns tillgängliga i sju dagar efter utskick samt valet av påminnelse förkastades på grund av 

tidsaspekt samt att sekundärt material, från Best Western, visat att högst svarsfrekvens återfinns under 

de tre första dagarna efter att enkäten skickats ut.  

Valet av en undersökning som enbart riktats till Best Western Rewards medlemmar ansågs inte 

utgöra något hinder gillande generaliserbarhet då 80% av respondenterna representerar fler 

stamgästprogram inom hotellsektorn. Det strategiska urvalet gav studien möjligheten att nå ut till ett 

stort antal respondenter vilket ökade precisionen (Bryman & Bell, 2013).  

 

3.6 Validitet 

Avsnittet är direkt kopplat till studiens vetenskapliga utgångspunkt och operationaliseringen. 

Validitet är ett mått för huruvida mätningen verkligen mäter ett begrepp, i denna studies fall är det 

relationen mellan begreppen (Bryman & Bell, 2013). För att mäta begreppen har författarna valt att 

härleda relevanta hypoteser för dessa (Malhotra et al., 2006). Hypoteserna har deducerats från den 

vetenskapliga teori som valts utefter studiens problemområde och syfte. För att kontrollera 

ytvaliditeten i studien, vilket omfattas av huruvida måttet kan spegla innehållet i det aktuella begreppet 

(Bryman & Bell, 2013), diskuterades frågorna i samråd med berörda på Best Western samt studiens 

handledare. I studien undersöks vilka värden som påverkar engagemanget därav intresset varför vissa 

värden påverkar mer samt bakomliggande orsaker, exempelvis om kundlojalitet kan skapas genom 

bonusprogram. Kausalitet är således en del av den interna validiteten och används för att undersöka 

orsakssambandet (Bryman & Bell, 2013). I studien mättes sambandet med korrelationsanalys enligt 

principen Spearman's rho (De Veaux, Velleman & Bock, 2011, ss. 157-158). Studiens 

generaliserbarhet har enbart begränsats till servicenäringen och sektor för hotell. Studiens externa 

validitet kan ifrågasättas då resultatet endast kan generaliseras till den kontext studien ämnat 

undersöka (Bryman & Bell, 2013). Vidare beaktades den externa validiteten vid utformningen av 

enkäten då författarna redan i ett tidigt stadie ifrågasatte studiens generaliserbarhet.  

För möjligheten att replikera studien utformades frågorna i enkäten till huvudsak med stängda 

svarsalternativ, på så sätt förhindrades författarnas subjektiva tolkning av svaren. Enligt beskrivningen 

under rubriken enkätutformning fanns enbart tre öppna svarsalternativ. Frågornas objektivitet 

säkerställdes genom att mätas flera gånger och på så sätt se avvikelser i svaren hos respondenterna, 
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vilket är ett substitut till en pilotstudie (Bryman & Bell, 2013). Därmed blev flera av enkätens frågor 

överflödiga men gynnade istället studiens validitet. Vidare användes ett homogent urval till studien för 

att den skulle ge en så rättvisande bild som möjligt och undvika skevhet (Ardekani och Shawki, 1980). 

Trots ett homogent urval möjliggjordes, genom ett relativt stort antal respondenter, en ökad precision 

för studien (Bryman & Bell, 2013). 

För att studien skulle leva upp till de kvalitetskrav som ställs, beaktades innehållsvaliditeten för att 

se hur väl studien speglade och fångade ämnesområdet. Författarna betraktade existerande forskning 

vid utformandet av studien för att uppnå hög innehållsvaliditet.  

 

3.7 Reliabilitet 

Reliabilitet behandlar frågor om måttens och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet (Bryman & 

Bell, 2013). För att pröva stabiliteten hos ett mått kan man göra ett test ett flertal gånger för att se på 

sambandet mellan observationstillfällen (Lindell & Whitney, 2001). Stabiliteten kan också prövas 

genom att ställa samma fråga i annan skepnad i samma enkät (Santos, 2006). Studien utgår från tre 

huvuddefinitioner (kundlojalitet, lojalitetsprogram och engagemang) där attityden till dessa mättes 

med avseende på ett stamgästprogram upprepade gånger. Det möjliggör att stabiliteten kan mätas 

direkt (Malhotra, Kim & Patil, 2006). Valet av accepterad nivå för korrelationskoefficienten grundades 

på tidigare observerade studier inom valt ämnesområde. Måttet går därmed att jämföra för respektive 

observerat värde i andra studier.  

 

3.8 Operationalisering av värden och hypoteser 

Avsnittet beskriver hur studiens material har samlats in, undersökts och tolkats. Materialet är direkt 

kopplat till teorikapitlets värden och hypoteser. 

 

3.8.1 Statistisk analys 

Vid tolkning och analys av data användes Spearman’s rho för att visa på sambandet mellan olika 

värden från enkäten. Spearman’s rho ger ett mer rättvisande resultat än övriga korrelationsmetoder när 

användning av både nominal- och ordinalskalor används inom attitydfrågor (De Veaux, Velleman, & 

Bock, 2011, ss. 162-163). Ett flertal korrelationsanalyser gjordes för att se huruvida studiens värden 
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var positivt korrelerade med varandra, en positiv relation ger ett linjärt samband mellan två olika 

variabler (Pallant, 2010). Korrelationerna kategoriserades av respektive fråga utifrån hypotesernas 

struktur i teoriavsnittet: Kundlojalitet, Lojalitetsprogram och Engagemang. I analysen tolkades sedan 

korrelationerna efter: starkt positivt samband, medelstarkt positivt samband, svagt positivt samband, 

svagt negativt samband, medelstarkt negativt samband respektive starkt negativt samband. 

Hypoteserna accepterades med korrelationskoefficienten 0,10-1,00 samt förkastades vid -1,00 - +0,09. 

Studien betraktar styrkeskillnader i hypotesprövningarna och har intervallet enligt figur 4, därmed 

accepteras hypotesen när koefficienten är >0,10 men med olika säkerhet. Signifikansnivån för 

respektive korrelation var också en bidragande faktor till om hypotesen skulle accepteras eller 

förkastas. Signifikansnivån visar huruvida resultatet är slumpmässigt och valdes efter att författarna 

studerat artiklar inom samma ämnesområde. Hypotesen accepterades vid en signifikansnivå på <0,01 

det vill säga 99%. Sammantaget visar en signifikansnivå <0,01 på ett trovärdigt resultat och 

sambandsmönster mellan de olika värden som observerats i studien.  

    

 

 

                               Figur 5: Tabell på korrelationskoefficienter enligt Cohen (1988). 

 

3.8.2 Kundlojalitet 

I avseende på att tolka relationen mellan kundlojalitet och upprepade köp korrelerades enkätfråga 22 

och 3. Kombinationen av hur respondenten svarar på dessa frågor ger undersökningen svaret på om 

hypotes 1 skulle accepteras eller förkastas. Hypotesen accepterades om relationen var positiv, vilket 

även gäller för alla hypoteser. 

För att visa på sambandet mellan kundlojalitet och uppfattning om lojalitetsprogram korrelerades 

enkätfråga 3, 10 och 23 med 15 och 18. Kombinationen av hur respondenten svarar på dessa frågor ger 

undersökningen svaret på om hypotes 2 skulle accepteras eller förkastas. 

För utförligare beskrivningar av respektive värde och enkätfråga gällande hypotes 1 och hypotes 2 

se avsnitt 4.3.1 och 4.3.2. 
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3.8.3 Lojalitetsprogram 

För att förstå sambandet mellan kundlojalitet kopplat till kundens engagemang inom ett 

stamgästprogram korrelerades fråga 5, 7, 10 och 13 med fråga 3, 22 och 23. Kombinationen av dessa 

skall besvara om det finns en positiv relation mellan kundlojalitet och engagemang samt om hypotes 3 

kan accepteras. 

I avseende på hypotes H4 undersöktes relationen mellan engagemang och mervärde, frågorna 5, 7, 

10 och 13 korrelerades med 9 och 14. Anledningen var att se om det fanns ett positivt samband mellan 

kundens uppfattning av mervärdet och engagemanget inom lojalitetsprogrammet. 

För hypotes 5 i syfte på lojalitetsprogram undersöktes relationen mellan kundens uppfattning om 

lojalitetsprogrammet och upprepade köp. Enkätfråga 8, 17, 18 och 24 korrelerades med 3 och 15. 

Korrelationen visade om kundens uppfattning av lojalitetsprogrammets förmåner är positivt relaterat 

till upprepade köp. 

Se avsnitten 4.4.1, 4.4.2 och 4.4.3 för utförligare beskrivning gällande enkätfrågor kopplade till 

hypotes 3, 4 och 5. 

 

3.8.4 Kundens engagemang 

För att förstå sambandet mellan kundens engagemang och värdering av varumärket analyserades fråga 

5, 7, 10, 13 med fråga 22. Frågekombinationen visar om det finns en positiv relation mellan kundens 

engagemang inom ett specifikt lojalitetsprogram och kundens värdering av det varumärke som är 

kopplat till lojalitetsprogrammet i fråga. Se avsnitt 4.5.1 för utförligare beskrivning. 

 

3.8.5 Hypotesoperationalisering 

Kopplingen mellan enkätfrågor, värden och hypoteser: 

Kundlojalitet: Kundens vilja att göra upprepade köp utifrån tidigare erfarenheter av den specifika 

tjänsten. Återfinns i modellen under olika grader av lojalitet. Fråga: 3, 10, 22, 23. Hypotes: H1, H2, 

H3. 

Upprepade köp: Även benämnt som återköp och köpfrekvens. Anger hur ofta en kund återkommer till 

ett specifikt varumärke under en bestämd tidsperiod, förutsatt att ett köp genomförs. Återfinns i 
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modellen under köpfrekvens. Fråga: 3, 15. Hypotes: H1, H5. 

Värdering av varumärke: Kundens syn på varumärket relaterat till lojalitet och engagemang. Upplyser 

om lojalitet beror på högre värdering av varumärke. Återfinns i modellen under engagemang för 

varumärket. Fråga: 22. Hypotes: H6. 

Mervärde: Kundens syn på det extra värde som lojalitetsprogram medför. Återfinns i modellen under 

engagemang för varumärket till följd av ett ökat mervärde ökar engagemang för varumärket vilket har 

en ömsesidig effekt på lojaliteten. Fråga: 9, 14. Hypotes: H4. 

Kundens uppfattning om lojalitetsprogram: Anger hur kunden uppfattar värden relaterade till 

lojalitetsprogram. Återfinns i modellen under engagemang för varumärket till följd av ett ökat 

mervärde ökar engagemang för varumärket vilket har en ömsesidig effekt på lojaliteten. Fråga: 8, 15, 

17, 18, 24. Hypotes: H2, H5. 

Kundens engagemang: En stark kund-företag relation kan skapas genom engagemang, att för företag 

engagera sina kunder i köpprocessen ger dem starka band. Lojalitetsprogram är ett av flera tillgängliga 

verktyg. Återfinns i engagemang för varumärket kopplat till kundens grad av lojalitet och köpfrekvens. 

Fråga: 5, 7, 10, 13. Hypotes: H3, H4, H6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Examensarbete VT14  Anna Kapetanakis &  
  Johan G. Eriksson 
 

35 
 

3.8.6 Operationalisering av enkätfrågor 

 
            Figur 6: Sammanfattning av arbetsgång 
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3.9 Bortfallsanalys 

På grund av den låga svarsfrekvensen har en bortfallsanalys gjorts. Analysen visar om urvalet är 

representativt för populationen och vilken påverkan det har på resultatet (Trost, 2007), vilket 

diskuteras ytterligare i analysavsnittet. Den bakgrundsvariabel som lyfts fram avser nivå på 

medlemskap, detta enbart för att betrakta att hela Best Westerns stamgästsegment har lämnat svar i 

enkäten. Utöver detta lyfts även svarsfrekvensen på varje enskild enkätfråga då möjligheten till 

utlämnande av svar gavs till respondenterna. 

I tabellerna redovisas andelen i antal svar, även benämnt som N, samt andelen i procent, det görs 

konsekvent för svarande och bortfall. Då studien inte är gjord med stickprov utan istället är 

konstruerad som en totalundersökning visas både den totala populationen samt urvalet. 

 

 

Figur 7: Total svarsfrekvens 

Den totala svarsfrekvensen var 8,5% i undersökningen. Trots försök till reducering av bortfall genom 

enkla frågeformuleringar och exkluderande av öppna svarsalternativ blev det totala bortfallet större än 

väntat. I och med den höga andel företagsresenärer (75%) som besvarat enkäten kan en anledning till 

det stora bortfallet vara att enkäten skickades ut strax innan en högtidshelg och var tillgänglig i sju 

dagar. Best Western bekräftade andelen affärsresenärer och privatpersoner vilket stämmer bra överens 

med studiens respondenter, det brukar ligga mellan ca 70-80% affärsresenärer och 20-30% 

privatresenärer (Brunnberg, 2014). En ökning av svarsfrekvensen hade med stor sannolikhet visats om 

en påminnelse skickats ut men på grund av studiens tidsperspektiv förkastades idéen. 
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Figur 8: Svarsfrekvens för respektive medlemsnivå 

 

Figur 7 visar att Diamond medlemmar besvarat enkäten i större utsträckning än övriga nivåer av 

medlemskap. Det har tolkats som att respondenter inom den högsta nivån av kundlojalitet engagerar 

sig mer och visar ett större intresse i Best Western. Det är tydligt att svarsfrekvensen ökar med nivån 

på medlemskap och att det går att se variationer som grundas på graden av kundlojalitet. 

Det stora bortfallet av antalet respondenter utgör en osäkerhet för studien då det är svårt att avgöra 

om det endast är de mest engagerade kunderna som besvarat enkäten. Mätningar som visar på 

spridningen av medlemsnivå bland respondenterna som skickat in sin enkät säger att 48% innehar ett 

guldmedlemskap vilket är den, för studien, lägsta nivå av engagemang. 16% av det totala antalet 

respondenter hade “Gold Elite”, 18% hade “Platinum” och 17% hade den mest starka nivån av 

engagemang vilket var “Diamond”. Spridningen var väntad då flest medlemmar inom Best Western 

Rewards är medlemmar på guldnivån. Fördelningen mellan de övriga nivåerna var bättre än förväntat 

och gav studien ett brett underlag med material från alla fyra medlemsnivåer. 
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Figur 9: Uteblivna svar på respektive enkätfråga, utdrag med hjälp av SPSS 21. 
 

Figur 9 visar en tabell på bortfallet för varje enkätfråga. Första kolumnen anger vilken enkätfråga som 

berörs, kolumnen N visar antalet respondenter som besvarat frågan. Tredje kolumnen visar antalet 

respondenter som inte besvarat frågan och sista kolumnen visar andelen uteblivna svar i procent. Fråga 

17 Hur nöjd var du efter att du utnyttjat dina insamlade poäng? (Om du använt dem) utmärker sig på 

grund av att många respondenter aldrig använt sina poäng. Fråga 16 styrker detta då det visats att 45% 

aldrig använt sina poäng. Det finns en viss avvikelse mellan uteblivna svar på fråga 17 (38,2%) och 

andel som kryssat i att de aldrig utnyttjat sina poäng på fråga 16 (45%). Avvikelsen kan bero på 

missuppfattning inom någon av de två frågorna. 

 

3.10 Metodkritik 

Det är vanligt att kritik riktas mot studier liknande denna på grund av de olika möjligheterna till 

metodval. Det är svårt att bestämma vad som är korrekt innan undersökningen genomförs, det går 

enbart att se vad som är mer eller mindre rätt med hjälp tidigare genomförda studier. I efterhand går 

det att se vad som borde gjorts annorlunda och är viktigt att uppmärksamma i framtida studier.  
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Det finns viss osäkerhet huruvida valt tillvägagångssätt för distributionen av enkäterna var 

strategiskt, det går inte att fastställa vem som besvarat enkäten då den var öppen för alla som hade 

tillgång till webblänken. Det behöver inte betyda att respondenten är en aktiv medlem inom 

stamgästprogrammet Best Western Rewards. Alternativet var att sätta ett specifikt lösenordsskydd till 

varje aktiv medlem där hennes/hans medlemsnummer var bekräftelsekoden för att besvara enkäten. 

Alternativet ansågs påverka antalet respondenter och blev uteslutet. Vid utformningen av enkäten 

valdes en struktur där syftet med studien inte kunde tydas av respondenterna för att inte påverka 

resultatet. Vid distributionen som skedde genom tredje part, Best Western, stod dock syftet med i 

mailet vilket författarna konstaterade i efterhand. Det kan ha haft en inverkan på hur respondenterna 

besvarade enkäten. Författarna konstaterade också i efterhand att enkätutformningen, främst 

svarsalternativ och val av skala, utgjorde ett onödigt hinder vid kodningen. Ett konsekvent val av en 

Likertskala hade underlättat då vissa analyser, enligt statistikens riktlinjer, ej var genomförbara.  

Vid val av skala hade eventuellt en sjugradig Likertskala varit att föredra då respondenten varit 

tvungen att varit mer reflekterande över innebörden av svarsalternativen. Författarna har funnit att 

liknande studier som använt sig av en sjugradig skala har uppvisat en mer stabil korrelationskoefficient 

än studier med en femgradig skala (Hu, Huang & Chen, 2009). Det går därmed att betrakta den 

sjugradiga skalan som mer rättvisande.  

Författarna ställer sig också frågande mot generaliserbarheten i studien. Studien är enbart riktad till 

servicenäringen och sektor för hotell, därmed blir fokus på stamgästprogram. Undersökningen gjordes 

med hjälp av hotellkedjan Best Western då företaget ansågs bidra till ett brett underlag och material 

som behövdes till studien. Valet att enbart undersöka vad som engagerar en kund inom ett specifikt 

stamgästprogram grundades även på undersökningar om hotellkedjors differentiering inom 

bonusprogram. Det framgick tydligt att utformning och funktion nästan var identiskt samt att kunderna 

ansågs besvara studiens enkät liknande oavsett företag. Detta resonemang stärktes då 80% av 

undersökningens respondenter tillhörde fler än ett stamgästprogram. Därmed har studiens 

undersökningsobjekt, Best Western, ej betraktas som ett hinder som kom att påverka resultatet.  
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4. Resultat och Analys 

Analysavsnittet ämnar besvara huruvida hypoteserna som deducerats ur den vetenskapliga teorin 

skall accepteras eller förkastas. Avsnittet är indelat i de tre huvuddefinitioner som lyfts fram i 

teoridelen. Avsnittet omfattas av kombinationen resultatredovisning och analys av material där 

teori återkopplas. Avslutningsvis sammanfattas analysavsnittet med en övergripande modell. 

4.1 Om Best Western 

Best Western, som valts att undersökas i studien, är världens största hotellkedja, de har totalt ca 4000 

hotell i 100 länder världen över (Brunnberg, 2014). Hotellen inom Best Western är privatägda där 

respektive land har sin egen medlemsorganisation (Brunnberg, 2014). Best Western har globala 

riktlinjer men vissa ändringar kan göras samt styras lokalt. Förändringar sker beroende på hur 

marknaden ser ut för respektive land där Best Western verkar. 

Best Westerns egna lojalitetsprograms, Best Western Rewards, främsta förmån är frinätter med 

motiveringen att dessa kan användas internationellt (Brunnberg, 2014). En lokal förmån som endast 

finns i Sverige är Best Western Rewards resecheckar. Anledningen till förmånen resecheckar inom 

stamgästprogrammet är att övriga stora aktörer på den svenska marknaden erbjuder liknande checkar 

(Brunnberg, 2014). Det bekräftar återigen att stamgästprogram i Sverige kopierar varandra, därav 

slutsatsen till studiens generaliserbarhet genom att stamgästprogram i Sverige liknar varandra både till 

strategi och utförande. 

Något som är utmärkande för Best Western, men som inte påverkar studien då studien avgränsar sig 

till den svenska marknaden, är att de använder sig av cross boarder sales inom Europa. Cross boarder 

sales innebär att vissa av de erbjudanden som når Best Westerns kunder är inriktade för hela Europa 

(Brunnberg, 2014). 

Att ansöka om medlemskap till Best Western Rewards är enkelt. Det krävs enbart att kunden uppger 

sitt namn, telefonnummer, e-post och adress. Medlemskapet är kostnadsfritt. Alla ansökningar ges 

automatiskt ett guldmedlemskap. För ett “elite” medlemskap krävs att medlemmen bor ett visst antal 

nätter under 12 månader på ett Best Western hotell.  
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4.2 Att läsa resultatavsnittet 

Följande avsnitt verkar som en introduktion och hjälp till hur avsnitten 4.3-4.5 skall läsas och tolkas.  

Avsnitten är direkt kopplade till teorikapitlets rubriker: Kundlojalitet, Lojalitetsprogram och 

Engagemang. Varje undersökt hypotes återfinns i numerisk ordning med start på H1.  

Inför varje avsnitt presenteras först i text- och tabellform vilka enkätfrågor som analyserats och vad 

enkätsvaren visar. Tabellerna är specifikt återkopplade till det värde som har studerats i hypotesen. N-

värdet i tabellen anger antalet svar för respektive fråga och % anger andelen svar i procent, detta gäller 

för samtliga enkätsvarstabeller. För att inte upprepa samma figur/tabell finns enbart ett textstycke med 

figurhänvisning för nästkommande hypoteser som använder samma enkätfråga i analysen. 

Efter enkätsvarsredovisningen följer tabellen för den genomförda korrelationsanalysen. 

Korrelationskoefficienten utläses i rutan där två värden korsar varandra. Analysen visar att alla 

hypoteser har accepterats på en 99% signifikansnivå vilket visar att svaren från enkätens respondenter 

inte är slumpmässiga.  

Direkt i anslutning till korrelationstabellen redovisas analysen för varje hypotes. Därefter analyseras 

möjliga nyanser mellan frågor som mäter samma värden samt nyanser av nivå för acceptans som 

hypotesen verifierats. Tredje delen knyter an med en diskussion till teorin.  

 

4.3 Kundlojalitet 

Avsnittet är direkt kopplat till studiens teoriavsnitt för kundlojalitet och de tillhörande hypoteserna 1 

och 2. Undersökta värden är kundlojalitet, upprepade köp och uppfattning om lojalitetsprogram.  

 

4.3.1 Hypotes 1 

H1. Det finns en positiv relation mellan kundlojalitet och upprepade köp. 

I hypotes 1 studeras kundlojalitet och upprepade köp med hjälp av fråga 3 och 22. Enkätfråga 22 mäter 

kundlojalitet och fråga 3 upprepade köp. En uppdelning av resultatet gjordes med avseende på 

enkätfråga 2 för att belysa svarsfrekvensen hos affär- och privatresenärer.  
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Figur 10: Svar från enkätfråga 3; Hur många nätter per år bor du hos Best Western? 
 

Figur 10 visar att en övervägande andel av respondenterna har färre upprepade köp, 52% av svaren 

visar <10 nätter per år. Frågan mäter kundens återbesöksfrekvens till hotellkedjan. Figuren visar att 5% 

av totala antalet respondenter, N värde på 129, bor fler än 50 nätter per år på Best Western vilket är 

den högsta besöksfrekvensen. 

 

 
Figur 11: Svar från enkätfråga 22; Anser du själv att du är en trogen kund till Best Western? 
 

Tabellen i figur 11 redovisar enkätfråga 22 där värdet kundlojalitet studeras. Frågan mäter hur kunden 

ser på sin egen lojalitet kopplat till Best Western. Fördelningen visar att merparten av respondenterna 

anser sig “Trogen” eller “Mer trogen”, tillsammans utgör det andelen 56% och antalet 1572.  

 

 
   Figur 12: Korrelation mellan enkätfråga 22 & 3 
 

Hypotesanalys 

Till denna hypotes användes endast två av enkätens frågor som berör upprepade köp och kundlojalitet, 

fråga 22 och 3. Frågorna är de enda som mäter kundlojalitet och upprepade köp utan koppling till 

lojalitetsprogram. Kundlojalitet och upprepade köp kunde därmed inte vara relaterade till 
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lojalitetsprogram för att analysen skulle vara korrekt. 

Hypotes 1 accepteras. Korrelationskoefficient, 0,457, från figur 12 visar på ett medelstarkt positivt 

samband mellan kundlojalitet och upprepade köp. Resultatet visar därmed ett positivt samband mellan 

antal år i lojalitetsprogrammet och medlemmarnas egen uppfattning om hur lojala de anser sig vara.  

Återkoppling till teori 

Resultatet från korrelationsanalysen bekräftar teorin om kundlojalitet och upprepade köp. Kundlojalitet 

existerar inte utan ett upprepat köpbeteende (Oliver, 1980). Det finns ett positivt samband mellan 

kundens vilja att göra upprepade köp till följd av lojalitet mot en viss produkt eller tjänst (Jeon & Yi, 

2003). 

Griffins (2002) modell över fyra typer av kundlojalitet grundas i återköpsfrekvens samt kundens 

trofasthet. En kund med lägre köpfrekvens anses som mindre lojal (Griffin, 2002). Nivåer av 

medlemskap i lojalitetsprogrammet kan direkt kopplas till teorin om upprepade köp och lojalitet 

(Grönroos et al., 1994; Jeon & Yi, 2003). Resultatet visar att en kund som uppvisar en högre 

köpfrekvens tillhör också en högre medlemsnivå vilket i studien betraktas som en starkare grad av 

lojalitet.  

Fråga 22 är en attitydfråga som visar hur kunden ser sig själv i förhållande till varumärket Best 

Western. Då relationen mellan fråga 22 och 3 är positivt relaterad bekräftas Olivers (1980) resonemang 

då en positiv attityd leder till ett upprepat beteende vilket i studiens fall blir upprepade köp. 

Affärsresenärer påverkade utslaget så att en uppdelning med avseende på enkätfråga 2 var 

nödvändig för studien, se figur 13. Utöver korrelationen mellan fråga 3 och 22 med avseende på 

enkätens totala antal respondenter delades fråga 3 och 22 för att betrakta korrelationen hos de båda 

grupperna affär- respektive privatresenärer. Nedan presenteras hur respektive grupp svarat på frågorna 

och därefter visas resultatet från analysen. 

 

 
 Figur 13: Fråga 2, antal svar från affär- resp. privatresenärer 
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  Figur 14: Fråga 3 med svar från affärsresenärer                       Figur 15: Fråga 3 med svar från privatresenärer 
 

                                              
  Figur 16: Fråga 22 med svar från affärsresenärer                         Figur 17: Fråga 22 med svar från privatresenärer 
 

  
 

 

 

           Figur 18: Korrelation mellan enkätfråga 22 & 3 affärsresenär och privatperson 

Hypotesanalys 

Mellan kundlojalitet och upprepade köp finns ett medelstarkt positivt samband för affärsresenärer och 

ett svagt positivt samband för privatpersoner. Data från figur 18 visar en koefficient för affärsresenärer 

mellan kundlojalitet och upprepade köp på 0,514. För privatpersoner är koefficienten 0,307. Att se 

variationen var viktig då affärsresenärer var fler till antalet än privatresenärer.  

Återkoppling till Teori 

Lojalitetsstudier antyder att kunder uppvisar lojalitet på ett flertal olika sätt (Backman & 

Crompton,1991; Narayandas, 1998; Pritchard & Howard, 1997). Skildringen gjordes mellan de två 

grupperna för att se om grupperna uppvisar lojalitet på olika sätt. 

Resultatet visade att affärs- och privatresenärer har olika syn på vad som krävs för att klassificeras 

som starkt lojal, latent lojal, trög lojal eller inte alls lojal enligt Griffins (2002) resonemang om grader 

av kundlojalitet. Med hjälp av författarens modell går det att se ett mönster i variationen inom hypotes 

1, vilket är nämnvärt och kan studeras ytterligare.  
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4.3.2 Hypotes 2 

I hypotes 2 studeras uppfattning om lojalitetsprogram och kundlojalitet. Fråga 15 och 18 mäter 

uppfattning om lojalitetsprogram och fråga 3, 10 och 23 mäter kundlojalitet.  

 

H2. Det finns en positiv relation mellan kundens uppfattning om lojalitetsprogram och 

kundlojalitet. 

 

Hänvisning till Figur 10: Enkätfråga 3 visar antal nätter per år medlemmarna bor på Best Western. 

Majoriteten, 52%, bor på Best Western mindre än tio nätter per år. Endast 5%, 129 respondenter bor 

fler än 50 nätter.  Svarsalternativen utgörs av en 4-gradig ordinalskala med olika svarsintervaller 

mellan <10 och >50 nätter per år.  

 

 
Figur 19: Svar från enkätfråga 10; Är ett medlemskap i Best Western Rewards viktigt för dig? 
 

Figur 19 visar hur viktigt ett medlemskap i stamgästprogrammet är för kunden. Värdet som undersöks 

i frågan är kundlojalitet. Frågan (se fråga 10) utgörs av intervallskala från “Inte viktigt” - “Mycket 

viktigt”. Fördelningen mellan inte viktigt till viktigt är jämn. På svarsalternativet “Viktigt” är N-talet 

märkvärt högre än under övriga svarsalternativ.  

 

 
Figur 20: Svar från enkätfråga 15; Jag använder mina insamlade poäng 
 

Enkätfråga 15 och figur 20 mäter kundens aktivitet i form av användning av poäng inom 

stamgästprogrammet, därmed undersöker frågan värdet uppfattning om lojalitetsprogram. Den 5-
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gradiga Likertskalan visar att 31% av respondenterna uppger att de använder sina poäng mycket sällan. 

Svarsfrekvensen mellan de olika alternativen är relativt jämn vilket ger hypotesprövningen ett brett 

material. 

 

 
Figur 21: Svar från enkätfråga 18; Lojalitetsprogrammet påverkar mitt val av hotell 
 

Figur 21,enkätfråga 18, mäter huruvida lojalitetsprogrammet påverkar kundens val av hotell. Värdet 

uppfattning om lojalitetsprogram mäts i frågan. Fråga 18 utgörs av en 5-gradig Likertsskala från 

“Påverkar inte” - “Påverkar mycket”. Svaren visar att majoriteten tycker lojalitetsprogrammet påverkar 

val av hotell. 

 

 
Figur 22: Svar från enkätfråga 23; Skulle du rekommendera en vän att ansluta sig till Best Western Rewards? 
 

Figur 22, enkätfråga 23, visar huruvida en medlem skulle kunna tänka sig att rekommendera en vän att 

ansluta sig till Best Western Rewards. Frågan utgörs av en 5-gradig Likertskala från “Nej inte alls” till 

“Ja absolut” och visar värdet kundlojalitet. “Ja absolut” har det högst N-värdet i tabellen men resultatet 

är dock inte märkvärt högre än “Ja” som har ett lägre N-värde.  
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Figur 23: Korrelation i avseende på relation mellan enkätfrågor 3, 10, 23 och 15, 18 
 

Hypotesanalys 

För hypotes 2 konstateras, utifrån figur 24, att hypotesen accepteras genom en medelstark positiv 

relation. Data från figuren bekräftar hypotesen genom korrelationskoefficienter 0,227-0,494 som 

uppvisar från svag till en medelstark positiv relation. Resultatet visar att det finns en positiv relation 

mellan kundens uppfattning om lojalitetsprogram och kundlojalitet. 

Korrelationskoefficienten 0,332 visar att det finns en medelstarkt positiv relation mellan enkätfråga 3 

och 15. Resultatet visar på att användningen av insamlade poäng och antal övernattningar per år är 

positivt relaterade. En kund som återkommer ofta använder och utnyttjar även sina poäng mer ofta.  

3 Kundlojalitet & 15 Uppfattning om lojalitetsprogram 

Korrelationskoefficienten 0,227 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan enkätfråga 3 och 

18. Resultatet indikerar att lojalitetsprogrammet påverkar antal nätter som kunden återkommer. 

Därmed gör kunden mer frekventa besök om denne upplever programmet som tillfredställande och har 

en positiv uppfattning om programmet och dess förmåner. 

3 Kundlojalitet & 18 Uppfattning om lojalitetsprogram 

Korrelationskoefficienten 0,457 visar att det finns ett medelstarkt positivt samband mellan enkätfråga 

10 och 15. Resultatet visar att användning av insamlade påverkar om kunden anser att medlemskapet i 

10 Kundlojalitet & 15 Uppfattning om lojalitetsprogram 
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ett stamgästprogram är viktigt. En kund som anser att medlemskapet är viktigt använder även sina 

poäng ofta. 

Korrelationskoefficienten 0,494 visar att det finns en medelstark, nära till starkt, positivt samband 

mellan enkätfråga 10 och 18. Resultatet anger att lojalitetsprogrammets påverkan vid val av hotell och 

lojalitetsprogrammets betydelse för kunden är positivt relaterade. En kund som tycker 

lojalitetsprogram är viktigt anser även att programmet påverkar dennes val av hotell.  

10 Kundlojalitet & 18 Uppfattning om lojalitetsprogram 

Korrelationskoefficienten 0,341 visar att det finns en medelstark positiv relation mellan enkätfråga 23 

och 15. Resultatet indikerar att viljan att rekommendera en vän att ansluta sig till ett lojalitetsprogram 

påverkas av hur ofta de insamlade poängen används av medlemmen. En medlem som absolut kan 

tänka sig att rekommendera en vän använder även sina insamlade poäng mer ofta. 

23 Kundlojalitet & 15 Uppfattning om lojalitetsprogram 

Korrelationskoefficienten 0,361 visar att det finns en medelstark och positiv mellan enkätfråga 23 och 

18. Resultatet indikerar att viljan att rekommendera en vän att ansluta sig till ett lojalitetsprogram 

påverkas av hur viktigt personen anser programmet är vid val av hotell. En kund som ser programmet 

som mycket viktigt kan absolut tänka sig rekommendera en vän. 

23 Kundlojalitet & 18 Uppfattning om lojalitetsprogram 

Nyansering 

Figur 23 visar att frågorna 15 och 18 mäter värdet uppfattning av lojalitetsprogram med en medelstark 

positiv relation på 0,395. Korrelationen visar att respondenterna inte upplever frågorna likartade. Det 

går ändå att se ett medelstarkt mönster. 

Enkätfrågorna 3, 10 och 23 som alla mäter kundlojalitet visar korrelationskoefficienter varierande 

mellan 0,262-0,552. Värdet kundlojalitet mäts därmed från svag till medelstark positiv relation och 

bevisar att kunderna upplever frågorna olika. Frågorna 10 och 23 mäter kundlojalitet med bästa 

resultat vilket gör att ovanstående korrelationsanalyser skall beaktas utifrån dessa variabler.  Fråga 3 är 

en ostabil variabel på värdet kundlojalitet. 

Återkoppling till Teori 

Resultatet från figur 23 visar att Griffin (2002) och Uncles et al. (2003) resonemang om grader av 

lojalitet har en direkt påverkan på lojalitetsprogram. Beroende på grad av kundlojalitet finns en positiv 
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relation till aktiviteten inom lojalitetsprogrammet, därmed visar en kund med starkare nivå av lojalitet 

även ett högre intresse i lojalitetsprogrammet. Aktiviteter inom lojalitetsprogrammet är ett sätt för 

företag att skapa överlägset värde genom belöningar och fördelar (De Wulf et al., 2003). Resultatet 

från figur 23 visar att det går att skapa lojalitet genom program, då Hu et al. (2009) menar att 

lojalitetsprogram fungerar som värdefulla verktyg för skapandet av konkurrensfördelar. Även Tarasi et 

al. (2013) menar att kundlojalitet kan stärkas genom värdeskapande program vilket stöds i genomförda 

korrelationer i hypotes 2. 

Meyer Waarden (2002) drar slutsatsen att medlemmar inom lojalitetsprogram gör fler frekventa köp 

än icke medlemmar. Storbacka et al. (1994) menar att kunder som investerar mycket i form av sig 

själva och sitt engagemang till något stärker sin lojalitet. Därmed skapar kunder som är medlemmar 

inom ett lojalitetsprogram och gör fler upprepade köp en starkare lojalitet vilket även analyserna från 

figur 23 tyder på. 

 

4.4 Lojalitetsprogram 

Avsnittet är direkt kopplat med studiens teoriavsnitt för lojalitetsprogram och de tillhörande 

hypoteserna 3, 4 och 5. Undersökta värden är kundlojalitet, engagemang, kundens uppfattning och 

upprepade köp. Alla tre hypoteserna accepterades och visade en 99% signifikansnivå. 

 

4.4.1 Hypotes 3 

I hypotes 3 studeras kundlojalitet och engagemang. Fråga 3, 22 och 23 mäter kundlojalitet och fråga 5, 

7, 10 och 13 mäter engagemang. 

 

H3. Kundlojalitet är positivt relaterat till kundens engagemang i lojalitetsprogram. 

 

Hänvisning till figur 10: Enkätfråga 3 visar hur många nätter som respondenten uppskattar hon/han 

övernattar under ett år hos Best Western hotell. Relaterat till hypotes H3 undersöker denna fråga grad 

av kundlojalitet. Svarsalternativet “Mindre än 10” anger den svagaste graden av lojalitet per definition, 

upprepade köp. Alternativet “Fler än 50” betraktas som den starkaste graden av lojalitet, detta är en 

kund som ofta återkommer och innehar därmed en högre medlemsnivå. Majoriteten, 52%, av enkätens 

respondenter har fyllt i att de bor mindre än 10 nätter per år hos Best Western. 
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Figur 24: Svar från enkätfråga 5; Hur länge har du varit aktiv inom Best Westerns stamgästprogram? 
 

Enkätfråga 5 och figur 24 betraktar hur länge respondenten varit aktiv inom stamgästprogrammet Best 

Western Rewards. Den 4-gradiga ordinalskalan visar graden av lojalitet inom programmet, även 

benämnt som kundlojalitet. Första alternativet, “Mindre än 1 år”, anger lägst nivå av lojalitet och det 

sista, “9 år eller mer”, är den starkast lojala respondenten. Enligt resultatet har 39% av det totala 

antalet respondenter ett medlemskap som varat mellan 1-3 år. En relativt stor andel har även varit 

medlemmar i fler än 3 år. 

 

 
Figur 25: Svar från enkätfråga 7; Vilken medlemsnivå i Best Western Rewards har du? 
 

Den 4-gradiga ordinalskalan i figur 25 mäter nivå av kundlojalitet och betraktar värdet engagemang i 

avseende på hypotes H3. Det mest starka engagemanget återfinns inom medlemskapet “Diamond” där 

17% av respondenterna finns. 48% har det lägsta engagemanget vilket är inom nivån “Gold”. Utöver 

“Gold” är fördelningen jämn mellan övriga medlemsnivåer. 

Hänvisning till figur 20: Enkätfråga 10 mäter hur kunden värderar stamgästprogrammet och därmed 

sitt eget engagemang vilket även är värdet frågan undersöker. Från tabellen framgår det tydligt att 

majoriteten, 58%, anser att stamgästprogrammet är viktigt. Minoriteten, 11%, anser inte att 

stamgästprogrammet är viktigt alls. 
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Figur 26: Svar från enkätfråga 13; Som hedersgäst tar jag ofta del av Best Western Rewards erbjudanden 
 

Den 5-gradiga Likertskalan i figur 26 mäter hur stamgästprogrammet engagerar till återköp, det 

undersökta värdet är engagemang. Resultatet visade att 26% av respondenterna sällan tar del av de 

erbjudanden som Best Western förmedlar. 32% tar del av erbjudanden ganska ofta. 

Hänvisning till figur 11: Enkätfråga 22 betraktar hur trogen medlemmen anser sig själv vara till 

hotellkedjan. Den 5-gradiga Likertskalan blir därmed ett direkt mått på grad av kundlojalitet vilket 

även är värdet som undersöks med hjälp av fråga 22 kopplat till hypotes H3. 56% av totala antalet 

respondenter ansåg sig själv trogna eller mer trogna vilket visar att de själva ser sig inneha en stark 

relation till Best Western. 

Hänvisning till figur 22: Enkätfråga 23 betraktar värdet kundlojalitet. En kund som kan rekommendera 

en vän att ansluta sig till stamgästprogrammet Best Western Rewards har en stark grad av lojalitet. 

Däremot har den som inte kan tänka sig att rekommendera en vän en svagare grad av lojalitet. Därmed 

ger den 5-gradiga Likertskalan för fråga 23 en bild på grad av kundlojalitet. Den högsta andelen, 35%, 

respondenter visar att det absolut kan tänka sig att rekommendera en vän att ansluta sig, alltså den 

högsta graden av kundlojalitet.  
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Figur 27: Korrelation mellan kundlojalitet och engagemang 
 

Hypotesanalys 

För hypotes 3 konstateras, utifrån figur 27, att hypotesen accepteras genom en medelstark positiv 

relation. Data från figuren bekräftar hypotesen genom korrelationskoefficienter mellan 0,135-0,648 

som uppvisar från svag till en stark positiv relation. Resultatet bekräftar att kundlojalitet är positivt 

relaterat till kundens engagemang i lojalitetsprogram. 

Korrelationskoefficienten 0,135 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan enkätfråga 5 och 

3. Resultatet indikerar med svagt samband att antal nätter som en kund per år bor på ett hotell är 

relaterat till hur länge denne varit aktiv inom hotellkedjans lojalitetsprogram. Ett högre antal år som 

aktiv medlem visar även att medlemmen bor fler nätter. Korrelationen är svag och fråga 5 har genom 

figur 27 visats ge en missvisande mätning mot övriga frågor relaterade till engagemang vilket visas i 

övriga korrelationsanalyser kopplade till 5. Engagemang. 

5. Engagemang & 3. Kundlojalitet 

Korrelationskoefficienten 0,152 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan enkätfråga 5 och 

22. Resultatet indikerar med svagt samband att antal år som aktiv medlem är relaterat till hur trogen 

kunden anser sig att vara. En kund med många år som aktiv medlem anser sig vara mer trogen än en 

kund med mindre år i lojalitetsprogrammet. 

5. Engagemang & 22. Kundlojalitet 
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Korrelationskoefficienten 0,146 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan enkätfråga 5 och 

23. Resultatet indikerar med svagt samband att antal år som aktiv medlem är relaterat till om kunden 

skulle rekommendera en vän att ansluta sig till lojalitetsprogrammet. En kund med många år som aktiv 

medlem uppvisar en starkare vilja att rekommendera en vän att ansluta sig till programmet. 

5. Engagemang & 23. Kundlojalitet 

Korrelationskoefficienten 0,648 visar att det finns ett starkt positivt samband mellan enkätfråga 7 och 

3. Resultatet visar med ett stark positivt samband att medlemsnivå och antal övernattningar är 

relaterade till varandra. En kund med högre medlemsnivå gör fler övernattningar på hotellet där 

han/hon är medlem. De båda frågorna är relaterade till varandra i praktiken då medlemsnivån påverkas 

direkt av antal övernattningar som kunden gör under en 12-månaders period. Analysen är avsedd att 

kontrollera att respondenterna var konsekventa i sina svar och inte svarade slumpmässigt. Den starka 

positiva relationen visar att enkäten med stor sannolikhet inte är slumpmässigt ifylld. 

7. Engagemang & 3. Kundlojalitet 

Korrelationskoefficienten 0,456 visar att det finns ett medelstarkt positivt samband mellan enkätfråga 

7 och 22. Resultatet visar med ett medelstark positivt samband att kundens medlemsnivå och synen på 

sin trofasthet till lojalitetsprogrammet är relaterade. En kund med högre medlemsnivå anser sig vara 

mer trogen än en kund med lägre medlemsnivå. 

7. Engagemang & 22. Kundlojalitet 

Korrelationskoefficienten 0,282 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan enkätfråga 7 och 

23. Resultatet indikerar med ett svagt positivt samband att kundens medlemsnivå är relaterat till hur 

denne rekommenderar en vän att ansluta sig till lojalitetsprogrammet. En kund med högre 

medlemsnivå svarar att hon/han absolut kan tänka sig att rekommendera en vän till medlemskap. 

7. Engagemang & 23. Kundlojalitet 

Korrelationskoefficienten 0,355 visar att det finns ett medelstarkt positivt samband mellan enkätfråga 

10 och 3. Resultatet indikerar med ett medelstarkt positivt samband att antal nätter per år som en kund 

övernattar är relaterat till om denne anser lojalitetsprogrammet som viktigt. En kund med många 

övernattningar tycker även att lojalitetsprogrammet är viktigt. 

10. Engagemang & 3. Kundlojalitet 
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Korrelationskoefficienten 0,552 visar att det finns en starkt positiv relation mellan enkätfråga 10 och 

22. Resultatet visar med ett starkt positivt samband att en kund som anser sig trogen även tycker  att 

lojalitetsprogrammet är viktigt. En kund som anser sig vara mycket trogen till ett hotell tycker även att 

lojalitetsprogrammet är viktigt. 

10. Engagemang & 22. Kundlojalitet 

Korrelationskoefficienten 0,552 visar att det finns en starkt positiv relation mellan enkätfråga 10 och 

23. Resultatet visar med ett starkt positivt samband att en kund som tycker programmet är viktigt kan 

tänka sig att rekommendera en vän att ansluta sig.  

10. Engagemang & 23. Kundlojalitet 

Korrelationskoefficienten 0,222 visar att det finns en svag positiv relation mellan enkätfråga 13 och 3. 

Resultatet indikerar med ett svagt positivt samband att gäster som ofta tar del av erbjudanden även gör 

många övernattningar på hotellet som tillhandahåller erbjudandet. 

13. Engagemang & 3. Kundlojalitet 

Korrelationskoefficienten 0,413 visar att det finns en medelstark positiv relation mellan enkätfråga 13 

och 22. Resultatet visar att en kund som ofta tar del av erbjudanden också ser sig som mer trogen än en 

kund som inte tar del av erbjudanden lika ofta. 

13. Engagemang & 22. Kundlojalitet 

Korrelationskoefficienten 0,399 visar att det finns en medelstark positiv relation mellan enkätfråga 13 

och 23. Resultatet visar att en kund som ofta tar del av erbjudanden kan absolut tänka sig att 

rekommendera en vän att ansluta sig till lojalitetsprogrammet. 

13. Engagemang & 23. Kundlojalitet 

Nyansering 

Figur 27 visar att enkätfrågorna 3, 22 och 23 mäter kundlojalitet från ett svagt till starkt positiv 

samband. Korrelationskoefficienter visade att resultatet varierade mellan 0,262-0,570. Frågorna 22 och 

23 mäter kundlojalitet med bästa precision och skall betraktas som betydelsefulla för hypotesprövning 

3. Fråga 3 är en ostabil variabel på värdet kundlojalitet. 

Enkätfrågorna 5, 7, 10 och 13 som alla mäter engagemang visar korrelationskoefficienter 

varierande mellan 0,190-0,476. Analysen visar att fråga 10 och 13 mäter engagemang med högst 

precision och att fråga 5 inte alls är korrekt relaterat till det undersökta värdet. Även fråga 7 är en 
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relativt osäker variabel på engagemang. Fråga 10 och 13 blir extra betydelsefulla i hypotesprövningen 

H3. 

Återkoppling till Teori 

Resultatet bekräftar teorin om lojalitetsprogrammets funktion som en motivationsfaktor till 

engagemang och skapande av kundlojalitet (Kelley, 2006). Vidare bekräftas också teorin om att skapa 

långsiktiga relationer med sina mest trogna kunder vilket också är lojalitetsprogrammets främsta 

uppgift (Gómez et al., 2006; O’Brien & Jones, 1995). Data från figur 27 ger belägg för att strategin om 

att stärka kundlojalitet genom att uppmuntra och engagera de mest lönsamma kunderna är fungerande 

(Jeon & Yi, 2003). 

Passingham (1998) visar att det finns en direkt länk mellan kundlojalitet och det engagemang en 

kund påvisar inom ett lojalitetsprogram. En starkare grad av kundlojalitet kan skapas genom ett högre 

engagemang. Det betyder att företag som arbetar med att engagera de mest lönsamma kunder skapar 

starkare band till dem. Resonemanget stärks genom resultatet i figur 27 där relationen är tydlig mellan 

nivå av kundlojalitet och engagemang.  

Assael (1988) menar att kunder som uppvisar ett starkt engagemang för företaget är även dess 

största tillgång. Kunder med ett starkt engagemang är enligt Storbacka et al. (1994) kunder som 

investerat mycket i sig själva och kommer enligt Ganesh et al. (2000) få svårt att byta till något annat 

varumärke, då varumärkesbyte är en fråga om kostnad. Det medelstarka och positiva sambandet 

mellan kundlojalitet och engagemang enligt figur 27 visar att Best Westerns kunder är engagerade i 

den mån de är lojala och har därmed svårt eller är motvilliga att byta varumärke om inte ett större 

missnöje uppstår. Ett stort missnöje är om hotellkedjan inte längre arbetade med en god servicepolicy, 

välstädade och fräscha hotellrum eller en bra frukost. Enligt enkätfråga 12 utmärker sig ovan nämnda 

faktorer som extra betydelsefulla för hotellets gäster. 

 

4.4.2 Hypotes 4 

I hypotes 4 studeras mervärde och engagemang. Fråga 9 och 14 mäter mervärde och fråga 5, 7, 10 och 

13 mäter engagemang. 

 

H4. Kundens uppfattning om mervärdet är positivt relaterat till dennes engagemang i 

lojalitetsprogram. 
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Hänvisning till figur 24: Enkätfråga 5 betraktar hur länge respondenten varit aktiv inom 

stamgästprogrammet Best Western Rewards. Den 4-gradiga ordinalskalan visar graden av lojalitet 

inom programmet, även benämnt som kundlojalitet. Första alternativet, “mindre än 1 år”, anger lägst 

nivå av lojalitet och det sista, “9 år eller mer”, är den starkaste lojala respondenten. Enligt resultatet har 

39% av det totala antalet respondenter ett medlemskap som varat mellan 1-3 år. En relativt stor andel 

har även varit medlemmar i fler än 3 år. 

Hänvisning till figur 25: Enkätfråga 7 mäter nivå av lojalitet och i avseende på hypotes H4 innebär det 

kundens engagemang för programmet. Den största andelen, 48%, respondenter har ett “Gold” 

medlemskap, den lägsta klassificeringen av engagemang. Mellan övriga nivåer är det jämnt fördelat.  

 

 
Figur 28: Svar från enkätfråga 9; Anser du Best Western Rewards som lönsamt för dig? 
 

Figur 28 enkätfråga 9. Ett lojalitetsprogram skall både ur kundens och företagets perspektiv vara 

lönsamt, kunden skall även uppfatta mervärdet med att vara aktiv och engagerad i programmet. 

Mervärdet är det betraktade värdet inom enkätfråga 9. Frågan betraktar huruvida respondenten anser 

att programmet är lönsamt och om det skapas ett mervärde. Enligt svarsstatistiken menar majoriteten, 

67%, av respondenterna att programmet är “lönsamt” och “mer lönsamt” vilket visar att de därmed ser 

ett mervärde i medlemskapet. 

Hänvisning till figur 19: Enkätfråga 10 visar hur viktigt ett medlemskap i stamgästprogrammet är för 

kunden. Värdet som undersöks i frågan är kundlojalitet. Frågan (se fråga 10) utgörs av intervallskala 

från “Inte viktigt” - “Mycket viktigt”. Fördelningen mellan inte viktigt till viktigt är jämn. På 

svarsalternativet “viktigt” är N-talet märkvärt högre än under övriga svarsalternativ.  

Hänvisning till figur 26: Enkätfråga 13 undersöker med hjälp av en 5-gradig Likertskala värdet 

engagemang. Inom hypotes H4 innebär det kundens engagemang för lojalitetsprogram. Frågan mäter 

om stamgästprogram påverkar och engagerar till upprepade köp. 50% av respondenter menar att de 

“Sällan” eller “Mycket sällan” tar del av de erbjudanden som hotellkedjan skapar för sina medlemmar. 
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Figur 29: Svar från enkätfråga 14; Hur väl motsvarade Best Westerns erbjudande dina förväntningar? 
 

Enkätfråga 14, figur 29, betraktar hur kunden uppfattar de erbjudanden som de tagit del av. Frågan 

undersöker därmed värdet mervärde kopplat till engagemang inom lojalitetsprogram. Majoriteten, 

78%, anser att erbjudandet motsvarat förväntningarna “Väl” och “Mycket väl”. Vilket tyder på att 

kunden ser ett högt mervärde vid utnyttjandet av erbjudanden. 

 

 
Figur 30: Korrelation mellan mervärde och engagemang 
 

Hypotesanalys 

För hypotes 4 konstateras, utifrån figur 30, att hypotesen accepteras genom en medelstark positiv 

relation. Data från figuren bekräftar hypotesen med korrelationskoefficienter varierande från 0,075-

0,612, vilka visar på ingen relation till stark positiv relation. Resultatet bekräftar att kundens 

uppfattning om mervärdet är positivt relaterat till dennes engagemang i lojalitetsprogram. 
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Korrelationskoefficienten 0,133 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan enkätfråga 5 och 

9. Resultatet indikerar med ett svagt samband att lönsamheten inom lojalitetsprogram är relaterat till 

antal år som medlem i programmet. En kund med många år i programmet anser det som mer lönsamt 

än en kund med få antal år som medlem. De låga korrelationskoefficienterna för denna respektive 

nästkommande korrelation beror, enligt analysen i avsnitt 4.4.1, på fråga 5 och undersökt värde. 

5. Engagemang & 9. Mervärde 

Korrelationskoefficienten 0,075 visar att det inte finns något samband mellan enkätfråga 5 och 14. 

Resultatet indikerar att inte antal år i programmet och uppfattningen av erbjudanden är relaterade. Det 

går därmed inte att säga att en kund som har många år i programmet uppfattar erbjudanden bättre än 

någon annan. 

5. Engagemang & 14. Mervärde 

Korrelationskoefficienten 0,327 visar att det finns en medelstark positivt relation mellan enkätfråga 7 

och 9. Resultatet indikerar med medelstarkt samband att medlemsnivå och lönsamhet inom ett 

lojalitetsprogram är relaterade. En kund med högre medlemsnivå ser en större lönsamhet i 

programmet. 

7. Engagemang & 9. Mervärde 

Korrelationskoefficienten 0,132 visar att det finns en svag positivt relation mellan enkätfråga 7 och 14. 

Resultatet indikerar med ett svagt samband att lönsamheten i ett lojalitetsprogram är relaterat till hur 

väl erbjudandet uppfyllde kundens förväntningar. Om kunden såg en starkare lönsamhet i programmet 

uppfyllde erbjudandet kundens förväntningar väl. 

7. Engagemang & 14. Mervärde 

Korrelationskoefficienten 0,612 visar att det finns en stark positivt relation mellan enkätfråga 10 och 9. 

Resultatet visar med starkt samband att lönsamheten och hur viktigt ett lojalitetsprogram är för en 

kund är relaterade. En kund som ser stor lönsamhet tycker även att programmet är viktigt. 

10. Engagemang & 9. Mervärde 

Korrelationskoefficienten 0,413 visar att det finns en medelstark positivt relation mellan enkätfråga 10 

och 14. Resultatet visar med medelstarkt positivt samband att hur viktigt lojalitetsprogrammet är för en 

kund är relaterat till om erbjudandet uppfyllde de förväntningar som fanns. Om en kund anser 

programmet som mycket viktigt, uppfylldes även de förväntningar som fanns på erbjudandet. 

10. Engagemang & 14. Mervärde 
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Korrelationskoefficienten 0,466 visar att det finns en medelstark positivt relation mellan enkätfråga 13 

och 9. Resultatet visar med ett medelstarkt positivt samband att en kund som ofta tar del av 

erbjudanden tycker att lojalitetsprogrammet är lönsamt. 

13. Engagemang & 9. Mervärde 

Korrelationskoefficienten 0,514 visar att det finns en stark positivt relation mellan enkätfråga 13 och 

14. Resultatet visar med ett starkt positivt samband att hur ofta en kund tar del av erbjudanden är 

relaterat till om erbjudandet uppfyllde förväntningarna En kund som ofta tar del av erbjudanden får 

oftast sina förväntningar av erbjudandet uppfyllda. 

13. Engagemang & 14. Mervärde 

Nyansering 

Figur 30 visar att enkätfrågorna 9 och 14 mäter mervärde med ett starkt positivt samband genom 

korrelationskoefficienten 0,565. Analysen visar att värdet mäts korrekt och att båda frågorna är 

betydelsefulla för hypotesprövningen. 

Enkätfrågorna 5, 7, 10 och 13 som alla mäter värdet engagemang visar korrelationskoefficienter 

varierande mellan 0,123-0,476. Koefficienterna varierar från svagt till medelstark positivt samband. 

Fråga 5 är precis som i tidigare hypotesprövningar en osäker variabel på engagemang. Fråga 7 skall 

betraktas med viss försiktighet. Fråga 10 och 13 är och skall ses som mest betydelsefulla i analysen för 

H4. 

Återkoppling till Teori 

Analysen och resultatredovisningen ovan stärker teorin om värdeskapande genom lojalitetsprogram, 

där lojalitetsprograms mervärde bidrar till att öka kundens engagemang (Hu et al., 2009).  

Porter (1985) konstaterade tidigt att företag som var skickliga att skapa mervärde för sina kunder 

skapade även starka konkurrensfördelar. Genom att studera relationen mellan mervärde och 

engagemang går det att utläsa om företaget lyckats generera ett värde som kunden anser så högt att den 

hela tiden ökar sitt engagemang i programmet. 

I enlighet med Hu et al. (2009) visar resultatet att lojalitetsprogrammens belöningar är en 

motivationsfaktor till ett ökat engagemang. Hu et al. (2009) menar också att belöningen ger kunden en 

känsla av deltagande och tillhörighet, detta beror även på om belöningen är direkt eller indirekt vilket 

är något som inte hypotesprövningen tog hänsyn till. Ytterligare en orsak till relationen mellan 
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mervärde och engagemang är att kunden inspireras till att engagera sig mer om denne ser ett ökat 

mervärde vid uppvisande av ett högre engagemang (Nunes & Dréze, 2006). Således har 

lojalitetsprograms poängsystem visats ha positiv inverkan på kundens uppfattade mervärde och 

påverkar dennes vilja att engagera sig.  

Enligt Stauss et al. (2005) påverkas engagemanget beroende på hanteringen av personuppgifter 

inom ett lojalitetsprogram. En kund som visar en osäker inställning till hur personuppgifter hanteras 

kommer även att visa ett lägre engagemang enligt resultatet från figur 30 då synen på mervärdet är 

kopplat till hantering av personuppgifter (Lacey & Sneath, 2006). Vill företaget sträva efter ett högre 

engagemang hos sina kunder trots bristande personuppgiftshantering kan en kompensering göras med 

hjälp av att öka mervärdet vilket kan vara storleken på belöningarna. Stauss et al. (2005) anser att 

kunden blundar för detta om belöningarnas storlek motsvarar risken för utlämning av personuppgifter. 

 

4.4.3 Hypotes 5 

I hypotes 5 studeras kundens uppfattning om lojalitetsprogram och upprepade köp. Fråga 8, 17, 18 och 

24 mäter uppfattning om lojalitetsprogram och fråga 3, 15 mäter upprepade köp. 

 

H5. Kundens uppfattning om lojalitetsprogrammets förmåner är positivt relaterat till 

upprepade köp. 

 

Hänvisning till figur 10: Enkätfråga 3 visar hur många nätter som respondenten uppskattar att hon/han 

övernattar under ett år hos Best Western hotel. Relaterat till hypotes H3 undersöker denna fråga grad 

av kundlojalitet. Svarsalternativet “Mindre än 10” anger den svagaste graden av lojalitet per definition, 

upprepade köp. Alternativet “Fler än 50” betraktas som den starkaste graden av lojalitet, detta är en 

kund som ofta återkommer och har därmed en högre medlemsnivå. Majoriteten, 52%, av enkätens 

respondenter har fyllt i att de bor mindre än 10 nätter per år hos Best Western. 

 
Figur 31: Svar från enkätfråga 8; Jag tycker Best Westerns poängsystem fungerar 
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Figur 31, enkätfråga 8, visar hur medlemmarna ser på Best Western Rewards poängsystem. Frågan 

mäter kundens uppfattning om lojalitetsprogrammet med en 5-gradig Likertsskala, från ”Mycket 

dåligt” till ”Mycket bra”. N-värdet i frågan är varierande från lägsta 45-1012 högsta värdet vilket har 

påverkat resultatet. ”Okej” och ”Bra” har fått lika höga resultat, men ett högre N-värde för ”Bra”. 

Hänvisning till figur 20: Enkätfråga 15 visar hur ofta medlemmarna använder sina poäng. Frågan 

mäter upprepade köp med en 5-gradig Likertskala, från “Mycket sällan” till “Mycket ofta”. N-värdet i 

frågan är varierande från 204-874 för de olika svarsalternativen vilket har påverkat resultatet. ”Mycket 

ofta” och ”Mycket sällan” har fått högst resultat, men ett högre N-värde för ”Mycket sällan”.  

Resultatet visar lägst 7% för ”Mycket ofta” respektive 31% för högsta resultatet ”Mycket sällan”. 

 

 
Figur 32: Svar från enkätfråga 17; Hur nöjd var du efter att du utnyttjat dina insamlade poäng?  
 

Figur 32, enkätfråga 17, visar hur väl medlemmarnas utnyttjade erbjudanden motsvarade deras 

förväntningar. Frågan mäter kundens uppfattning om lojalitetsprogram med en 5-gradig Likertskala, 

från “Inte alls nöjd” till “Mycket nöjd”. N-värdet i frågan är varierande från 53-660 vilket har påverkat 

resultatet. ”Mer nöjd” och ”Mycket nöjd” har fått högst resultat. Lägst resultat för ”Inte alls nöjd” med 

3%. Resultatet visar att medlemmarna är nöjda med poängsystemet och efter de utnyttjat sina 

insamlade poäng. 

Hänvisning till figur 21: Enkätfråga 18 mäter huruvida lojalitetsprogrammet påverkar kundens val av 

hotell. Värdet uppfattning om lojalitetsprogram mäts i frågan. Fråga 18 utgörs av en 5-gradig 

Likertsskala från “Påverkar inte” - “Påverkar mycket”. Svaren visar att majoriteten tycker 

lojalitetsprogrammet påverkar deras val av hotell. 

 
Figur 33: Svar från enkätfråga 24; Slutligen, vilket betyg ger du stamgästprogrammet Best Western Rewards? 
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Figur 33, enkätfråga 24, visar vad medlemmarna tycker om stamgästprogrammet som helhet. Frågan 

mäter uppfattning om lojalitetsprogram med en 5-gradig Likertskala, från “Mycket dåligt” till 

“Mycket bra”. N-värdet i frågan är varierande från 53-1202 vilket har påverkat resultatet. ”Okej” och 

”Bra” har fått högst resultat. Resultatet varierar från högsta ”Bra” med 43% till ”Mycket dåligt” med 

2%. Resultatet visar att medlemmarna är nöjda med programmet som helhet. 

 

 
Figur 34: Korrelation mellan enkätfråga 8, 17, 18, 24 och 3 & 15 
 

Hypotesanalys 

För hypotes 5 konstateras, utifrån figur 34, att hypotesen accepteras genom en medelstark positiv 

relation. Data från figuren styrker hypotesen med korrelationskoefficienter varierande från 0,203-

0,466, vilket visar på en svag till medelstark positiv relation. Resultatet bekräftar att kundens 

uppfattning om lojalitetsprogrammets förmåner är positivt relaterat till upprepade köp. 

Korrelationskoefficienten 0,243 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan enkätfråga 8 och 

3. Resultatet indikerar med en svag relation att antal övernattningar per år och funktionen av 

poängsystemet är relaterade till varandra. En kund som övernattar många gånger per år tycker att 

poängsystemet fungerar mycket bra. 

8. Kundens uppfattning & 3. Upprepade köp 
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Korrelationskoefficienten 0,366 visar att det finns ett medelstarkt positivt samband mellan enkätfråga 

8 och 15. Resultatet visar med en medelstark relation att funktionen av lojalitetsprogrammet är 

relaterat till hur ofta användningen av insamlade poäng sker. En kund som tycker att 

lojalitetsprogrammet fungerar bra använder sina insamlade poäng ofta. 

8. Kundens uppfattning & 15. Upprepade köp 

Korrelationskoefficienten 0,203 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan enkätfråga 17 och 

3. Resultatet indikerar med en svag relation att om en kund var mycket nöjd efter att använt sina 

insamlade poäng bodde denne även ett högre antal nätter per år inom hotellkedjan.  

17. Kundens uppfattning & 3. Upprepade köp 

Korrelationskoefficienten 0,466 visar att det finns ett medelstarkt positivt samband mellan enkätfråga 

17 och 15. Resultatet visar med en medelstark relation att en kund som ofta använder sina insamlade 

poäng är mycket nöjd efter användningen. 

17. Kundens uppfattning & 15. Upprepade köp 

Korrelationskoefficienten 0,227 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan enkätfråga 18 och 

3. Resultatet visar med en svag relation att antal övernattningar per år inom en hotellkedja påverkas av 

kundens val av hotell efter lojalitetsprogram. En kund som ofta övernattar påverkas mycket av 

lojalitetsprogrammet. 

18. Kundens uppfattning & 3. Upprepade köp 

Korrelationskoefficienten 0,395 visar att det finns ett medelstarkt positivt samband mellan enkätfråga 

18 och 15. Resultatet visar med en medelstark relation att lojalitetsprogrammets påverkan vid val av 

hotell är relaterat till användningen av poäng. En kund som ofta använder sina poäng väljer hotell efter 

lojalitetsprogram. 

18. Kundens uppfattning & 15. Upprepade köp 

Korrelationskoefficienten 0,233 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan enkätfråga 24 och 

3. Resultatet indikerar med en svag relation att det övergripande betyget ett lojalitetsprogram får 

påverkas av hur ofta kunden återkommer. En ofta återkommande kund ser lojalitetsprogrammet som 

helhet bättre än en mindre frekvent återkommande kund. 

24. Kundens uppfattning & 3. Upprepade köp 
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Korrelationskoefficienten 0,370 visar att det finns ett medelstarkt positivt samband mellan enkätfråga 

24 och 15. Resultatet indikerar med en medelstark relation att användningen av poäng är relaterat till 

hur kunden bedömer lojalitetsprogrammet som helhet. En kund som ofta använder sina poäng har en 

bättre syn på lojalitetsprogrammet. 

24. Kundens uppfattning & 15. Upprepade köp 

Nyansering 

Figur 34 visar att enkätfrågorna 3 och 15 mäter upprepade köp med ett medelstarkt positivt samband. 

Korrelationskoefficienten visar 0,332 vilket gör att inte frågorna är helt stabila vid mätning av 

upprepade köp men att ett samband finns. 

Enkätfrågorna 8, 17, 18 och 24 som alla mäter värdet uppfattning om lojalitetsprogram visar 

korrelationskoefficienter varierande från 0,314-0,724. Sambandet mellan de olika variablerna och 

värdet uppfattning om lojalitetsprogram är växlande från medelstark till starkt. Frågorna 8 och 18 visar 

på en svag relation med 0,314 men är ändå tillräckligt för att se ett positivt samband. Frågorna 24 och 

8 visar på ett stark positivt samband med koefficienten 0,724 och skall betraktas som extra 

betydelsefulla. 

Återkoppling till teori 

Resultaten bekräftar teorin om kundens uppfattning av lojalitetsprogrammets förmåner och upprepade 

köp. Enligt teorin har lojalitetsprogram en direkt påverkan på köpfrekvensen, medlemmar i ett 

lojalitetsprogram gör fler köp än ickemedlemmar vilket kan bekräftas genom resultaten som funnits i 

studien (Passingham, 1998; Meyer - Waarden, 2002). Teorin om värdeskapande som ett perspektiv, i 

detta fall lojalitetsprogram, vilket leder till upprepade köp bekräftas också av Grönroos (2008) och 

Edvardsson et al. (2005). Således bekräftar resultatet teorin om att attraktiva erbjudanden inom 

programmen ökar köpfrekvensen och på så sätt skapar ett starkare band till hotellkedjan (Kelley, 2006; 

Meyer - Waarden, 2002). 

Resultatet bekräftar också teorin om att kunder med högre köpfrekvens ser lojalitetsprogram som 

mer givande än kunder med lägre köpfrekvens (Sharp & Sharp, 1997). Resultatet bekräftar teorin om 

att desto mer aktiv en kund är desto större belöning premieras kunden i form av förmåner (Sharp & 

Sharp, 1997). På så sätt skapar kunden en mer gynnsam bild av företaget. Vidare menar även Nunes 

och Dréze (2006) att lojalitetsprogrammets strategi bygger på att belöningar skall ges till de kunder 

som konsumerar frekvent och vill stärka sin relation till företaget genom medlemskap. 
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Resultatet från hypotesprövningen ger ytterligare belägg till hypotesen och fastställer därmed teorin 

om kundens uppfattning om stamgästprogrammets förmåner är relaterat till upprepade köp (Hu et al., 

2009). Teorin om program som värdefulla verktyg att skapa lojalitet och konkurrensfördelar genom 

lojalitetsprogram kan därmed bekräftas (Hu et al., 2009). Således kan också teorin om programmets 

främsta uppgift att skapa långsiktiga relationer med sina bästa kunder verifieras genom resultatet 

(Gómez et al., 2006; O’Brien & Jones, 1995).  

Ytterligare en orsak som bidrar till den positiva relationen mellan uppfattning av förmåner och 

engagemang är att lojalitetsprogram och övriga bonusprogram idag samarbetar med varandra 

(Brunnberg, 2014). Nunes och Dréze (2006) menar att företag har blivit allt mer lyhörda att uppfatta 

vad kunder vill och efterfrågar, resultatet från hypotesprövningen visar då en indikation att det berörda 

stamgästprogrammet funnit en portfölj av partners som kunderna uppfattar som positiva.  

 

4.5 Kundens engagemang 

Avsnittet är direkt kopplat till studiens teoriavsnitt för kundens engagemang och den tillhörande 

hypotesen 6. Undersökta värden är engagemang och värdering av varumärke. Hypotesen accepterades 

och visade på  99% signifikansnivå. 

 
4.5.1 Hypotes 6 

I hypotes 6 studeras värdering av varumärket och engagemang för att se om enkätens respondenter 

påverkades av varumärket Best Western i sitt engagemang. Fråga 22 mäter värdering av varumärket 

och frågorna 5, 7, 10, 13 mäter engagemang. 

 

H6. Kundens värdering av varumärket är positivt relaterat till dess engagemang i 

lojalitetsprogrammet. 

 

Hänvisning till figur 24: Enkätfråga 5, visar hur länge medlemmarna varit aktiva inom Best Western 

Rewards. Frågan mäter engagemang med en 4-gradig ordinalskala, från ”Mindre än 1 år” till ”9 år 

eller mer”. N-värdet i frågan är varierande från 361-1117 vilket har påverkat resultatet. ”1-3 år” och 

”4-8 år” står sammantaget för majoriteten av svaren. Lägst resultat återfinns inom svarsalternativet 

”Mindre än 1 år” med 13% respektive högst resultat finns för ”1-3 år” med 39%.  
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Hänvisning till figur 25: Enkätfråga 7 visar vilken medlemsnivå i Best Western Rewards 

respondenterna hade. Frågan mäter engagemang med en 4-gradig ordinalskala, från ”Gold” till 

”Diamond”. N-värdet i frågan är varierande från 454-1351 vilket har påverkat resultatet. Flest 

respondenter återfinns inom medlemsnivåerna ”Gold” och ”Platinum”. Lägst resultat för ”Gold Elite” 

med 16% respektive högst resultat för ”Gold” med 48%.  

Hänvisning till figur 19: Enkätfråga 10 visar hur viktigt ett medlemskap i stamgästprogrammet Best 

Western Rewards är för kunden. Frågan mäter kundlojalitet och engagemang med en 5-gradig 

Likertskala, från ”Inte viktigt” till ”Mycket viktigt”. N-värdet i frågan är varierande från 310-860 

vilket har påverkat resultatet. ”Viktigt” och ”Mer viktigt” har fått högst resultat, men ett högre N-värde 

för ”Viktigt”. Lägst resultat för “Inte viktigt” med 11% respektive högst resultat för ”Viktigt” med 

30%.  

Hänvisning till figur 26: Enkätfråga 13 visar hur ofta medlemmarna tar del av Best Western Rewards 

erbjudanden. Frågan mäter engagemang med en 5-gradig Likertskala, från ”Mycket sällan” till 

”Mycket ofta”. N-värdet i frågan är varierande från 102-886 vilket har påverkat resultatet. ”Sällan” och 

”Ganska ofta” har fått högst resultat. Lägst resultat för ”Mycket ofta” med 4% respektive högst resultat 

för ”Ganska ofta” med 32%. 

Hänvisning till figur 11: Enkätfråga 22 visar om medlemmarna anser sig vara trogna mot Best Western 

Rewards. Frågan mäter, med avseende på H6, värdering av varumärket med en 5-gradig Likertskala, 

från ”Inte trogen” till ”Mycket trogen”. N-värdet i frågan är varierande från 371-780 vilket har 

påverkat resultatet. ”Trogen” och ”Mer trogen” har fått högst resultat. Lägst resultat för ”Inte trogen” 

med 13% respektive högst resultat för ”Trogen” och ”Mer trogen” med 28%.                       
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                Figur 35: Korrelation mellan enkätfrågor 5,7,10,13 & 22 

Hypotesanalys 

För hypotes 6 konstateras, utifrån figur 35, att hypotesen accepteras genom en medelstark positiv 

relation. Data från figuren verifierar hypotesen med korrelationskoefficienter varierande mellan 0,152-

0,552, vilka visar från svag till stark positiv relation. Resultatet bekräftar att kundens värdering av 

varumärket är positivt relaterat till dess engagemang i lojalitetsprogrammet. 

Korrelationskoefficienten 0,152 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan enkätfråga 5 och 

22. Resultatet indikerar med en svag relation att antal år inom lojalitetsprogrammet är relaterat till 

kundens egen syn på sin egen grad av lojalitet. En kund med fler antal år i programmet anser sig mer 

trofast än en kund med färre antal år. Återigen hänvisas resonemanget om fråga 5 som värdet 

engagemang till avsnitt 4.1.1 

5. Engagemang & 22. Värdering av varumärke 

Korrelationskoefficienten 0,456 visar att det finns ett medelstarkt positivt samband mellan enkätfråga 

7 och 22. Resultatet visar med en medelstark positiv relation att medlemsnivå och kundens egen syn på 

sin lojalitet är relaterade. En kund med högre medlemsnivå anser sig vara mer trogen än en kund med 

lägre medlemsnivå. 

7. Engagemang & 22. Värdering av varumärke 

Korrelationskoefficienten 0,552 visar att det finns ett starkt positivt samband mellan enkätfråga 10 och 

22. Resultatet visar med en stark positiv relation att en kund som anser ett medlemskap i 

lojalitetsprogrammet som viktigt bedömer sin egen lojalitet som stark. 

10. Engagemang & 22. Värdering av varumärke 
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Korrelationskoefficienten 0,413 visar att det finns ett medelstarkt positivt samband mellan enkätfråga 

13 och 22. Resultatet indikerar med en medelstark positiv relation att utnyttjandet av varumärkets 

erbjudanden är relaterat till hur en lojal en kund anser sig vara. En kund ofta tar del av erbjudanden 

och ser dessa som tillfredställande bedömer sin lojalitet som stark. 

13. Engagemang & 22. Värdering av varumärke 

Nyansering 

Figur 35 omfattas enbart av en enkätfråga vilken kan kopplas till värdering av varumärke. Enkätfrågor 

5, 7, 10 och 13 som alla mäter engagemang visar korrelationskoefficienter varierande mellan 0,123-

0,476. Koefficienterna indikerar från ett svagt till medelstarkt positivt samband mellan de variabler 

som undersökt värdet engagemang. Fråga 10 och 13 mäter värdet korrekt med störst säkerhet. Fråga 5 

är precis som i andra korrelationer en bristande variabel på engagemang. 

Återkoppling till teori 

Resultatet kan bekräftas genom Assaels (1988) teori om engagemang och varumärken. Resultatet visar 

ett vanemässigt köpbeteende som kännetecknas av ett svagt engagemang där skillnader på marknaden 

mellan olika varumärken anses som liten (Assael, 1988), vilket även är fallet inom hotellsektor.  

Resultatet verifierar Griffins (2002) teori om lojalitet kopplat till varumärket där en positiv 

värdering av varumärket skapar engagemang som ur ett längre perspektiv skapar kundlojalitet. 

Jeon och Yi’s (2003) teori om lojalitetsprogrammets inverkan på kundens engagemang kan 

bekräftas genom resultatet. Kunder som visar på ett starkt engagemang skall ses som en viktig tillgång 

(Assael, 1988). Vidare är kunder med uppvisat starkt engagemang redo att skapa en långvarig och 

stabil relation till företaget (Assael, 1988). Medlemmarnas engagemang i lojalitetsprogrammet 

påverkas av de förmåner som förknippas med varumärket (Skogland och Siguaw, 2004). Korrelationen 

mellan fråga 13 & 22 visar på hur ofta medlemmarna utnyttjar förmånerna i lojalitetsprogrammet och 

hur hög trofasthet de själva anser att de har mot varumärket. Enligt Lin (2013) beror trofastheten bland 

annat av priset på produkten eller tjänsten. En dyrare produkt skapar fler faktorer som spelar in i 

köpbeslutet vilket får kunden engagerad, enligt resultatet från figur 35 fungerar lojalitetsprogram som 

en drivkraft att skapa engagemang och därmed öka kundens värdering av varumärket. 
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4.6 Sammanfattning av hypotesprövningsanalys 

Sammanfattningen ger en övergripande förståelse för resultatavsnittet med redovisning av 

korrelationsanalysens koefficienter, undersökta värden, hypoteser och berörda enkätfrågor. 

 

 
          Figur 36: Sammanfattning av resultat. 
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5. Slutsats 

I avsnittet diskuteras studiens resultat. Här lyfts de värden som engagerar en kund med avseende på 

lojalitetsprogram. Det finns även en återkoppling till studiens bakgrund samt ett eget avsnitt för 

framtida studier inom ämnet utifrån studiens bidrag.  

 

 
Figur 37: Teoretisk modell 

Målet med denna uppsats var att undersöka vilka värden som engagerar kunden med avseende på 

lojalitetsprogram. Samtliga värden som funnits har genom hypotesprövning bekräftat teorin. Alla 

korrelationer visade sig vara signifikanta. Resultatet illustreras i figur 37. 

Företagens aktiviteter visade sig utgöra en central del i studien för kundens engagemang i 

lojalitetsprogrammet, vilket illustreras i modellen (se figur 37). I den horisontella ellipsen illustreras 

värdeskapande aktiviteter inom programmet som leder till ett ökat engagemang hos kunden. 

Mellan upprepade köp och kundlojalitet finns ett ömsesidigt beroendesamband, kundens grad av 

lojalitet påverkar köpfrekvensen, och en ökad köpfrekvens leder till en ökad kundlojalitet vilket också 
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visade sig ha en direkt påverkan på engagemanget. Det finns också ett ömsesidigt beroendesamband 

mellan kundens uppfattning av lojalitetsprogrammet och kundlojalitet vilket bekräftar att företagets 

aktiviteter påverkar engagemanget. 

Resultatet visade att engagemang också kan skapas utanför lojalitetsprogrammet som illustreras i 

den vertikala ellipsen (se figur 37). Kundens värdering av varumärket har en direkt påverkan på 

kundens engagemang men skapas utanför lojalitetsprogrammet. Sammantaget kan engagemang skapas 

både inom och utanför lojalitetsprogrammet, vilket på längre sikt, leder till ett ökat mervärde för 

kunden. 

Att det går att skapa lojalitet genom program, trots en pågående negativ trend, är något som bevisats 

genom studien. Resultatet visade att företagets aktiviteter inom och utanför lojalitetsprogrammet leder 

till engagemang och väger över kundens motstånd till lojalitetsprogram. Lojalitetsprogram har 

betydelse för kunden, vilket blir tydligast när upprepade köp och kundens uppfattning om programmet 

påverkar kundens grad av lojalitet som har en direkt påverkan på engagemanget på längre sikt. 

Resonemanget om att kunden inte vill acceptera lojalitetserbjudanden anses inte trovärdigt då resultatet 

visade att företagets aktiviteter, exempelvis förmåner, efterfrågas av kunderna och har en direkt 

påverkan. Resultatet i studien var signifikant för samtliga hypoteser. Författarna drar därmed slutsatsen 

att lojalitetsprogram fortfarande behövs och efterfrågas. 

Det värde som visade sig ha signifikant betydelse för engagemanget var kundens mervärde. 

Kundens mervärde leder till upprepade köp och har en direkt påverkan på kundens lojalitet och 

kundens uppfattning av programmet som påverkar engagemanget. Resultatet av studien kan därför ses 

som en pågående interaktionsprocess där företagets aktiviteter påverkar kundens engagemang både i 

och utanför lojalitetsprogrammet. 

Författarna ställer sig frågande mot lojalitetsprogrammens framtida utveckling då programmen inte 

längre är något kunderna bara efterfrågar utan också förväntar sig av dagens företag. De framtida 

företagens största utmaning blir därmed att lyckas vara i framkant med vad kunderna efterfrågar i 

programmet och lyckas skapa personligt riktade förmåner till varje unik kund. Ett ökat mervärde i 

interaktionsprocessen till följd av aktiviteter och kundens värdering av varumärket, ökar kundens 

engagemang, vilket möjliggör att lojalitet kan skapas genom program på längre sikt. 
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5.1 Förslag till framtida studier 

Förslaget till fortsatta studier är att öka förståelsen för de värden som engagerar kunden med avseende 

på lojalitetsprogram. Vidare ta avstamp i studiens resultat och den modell som utvecklats. Således 

undersöka de värden som observerats i studien i större utsträckning och jämföra med övriga 

verksamma aktörer inom samma bransch för att öka generaliserbarheten. Författarnas förhoppning är 

att studien också ska ligga till grund för empirisk tillämpning inom servicenäringen som studerats. Att 

företag inom servicenäringen beaktar de värden som engagerar kunden vid strategiska beslut samt 

utgöra underlag vid marknadsundersökningar.  

Intressant att undersöka är huruvida icke aktiva men tidigare medlemmar skulle besvarat enkäten. 

Materialet hade då gett stöd för att se hur programmen bör utvecklas för att locka tillbaka de kunder 

som en gång varit medlemmar men avregistrerats från sitt medlemskap till följd av bristande 

engagemang i programmet.  
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