
Syftet med undersökningen var att bättre förstå hur 
kundklubbar kan optimeras och på så sätt driva affären 
genom mer trogna kunder. Rapporten bygger på en 
omfattande undersökning där vi intervjuat drygt 1 500 
konsumenter om attityder och köpbeteenden med fokus på 
dagligvaruhandel, apotek och mode. Vi har utforskat hur ett 
bra lojalitetsprogram bör se ut och vara uppbyggt för att 
vara ett program som uppskattas av medlemmarna och som 
samtidigt stärker affären för detaljhandelsaktören.

Denna Executive summary är en summering av de viktigaste 
punkterna som den fulla rapporten tar upp. Rapporten är 
framtagen av Kantar Sifo på uppdrag av Visma Retail och 
Abalon; en helhetsleverantör av IT-lösningar i detaljhandeln 
respektive ett marknadsledande produktbolag inom lojalitet 
och kundinsikt.

Hur man behåller kundernas lojalitet i det allt mer digitala 
landskapet är en avgörande fråga för detaljhandeln. Denna 
studie visar bland annat att tre av tio konsumenter har 
blockat eller lämnat en kundklubb bara under det senaste 
året, då konsumenter blir mer snabbfotade och lojala mot sig 
själva snarare än mot kundklubbar och varumärken.

Att skapa starka och hållbara relationer till medlemmarna 
när det är så enkelt att hoppa på, men också att lämna en 
kundklubb, innebär en utmaning. Hur fångar du som aktör 
inom detaljhandeln konsumentens uppmärksamhet och 
lojalitet? 

”Skicka hem erbjudanden 
baserat på mina köp. 

Då är det större chans att 
jag utnyttjar rabatten.” 

Kvinna, 32

Kundlojalitet genom 
ökad kundinsikt
Executive Summary



 Relevans 

Upplevd relevans, definierat som att erbjudanden är 
baserade på saker konsumenten gillar eller ofta köper, är 
helt avgörande för att man ska välja att lägga sina inköp 
hos den detaljhandelskedja där man har ett medlemskap, 
och lika kraftfullt som bra rabatter. Det finns även 
samband mellan relevans och Share of Wallet, d.v.s. den 
andel av kundens köp som faktiskt tillfaller den enskilda 
kedjan. 

 Riktade budskap

Kundklubbar som kör samma budskap och erbjudande 
till alla, för att det är enklare jämfört med att bygga 
segmenteringar och rikta erbjudanden efter kundens 
behov och profil, kan tappa medlemmar. Det finns mycket 
att vinna på en strategi där erbjudanden i högre grad 
anpassas efter konsumenternas preferenser och vanor. 
Eftersom mindre än hälften av medlemmarna upplever 
att erbjudanden är anpassade och relevanta finns det 
mycket att vinna från detaljhandelsaktörernas sida.

 Omtanke

Känslan av omtanke, att klubben bryr sig om medlemmen, 
driver affären i hög grad. Vi ser att det finns anledning 
att aktivt arbeta med att skapa emotionella band till 
klubbmedlemmarna. Starkast är sambandet mellan 
omtanke och affär inom mode men det är viktigt även 
för apotek och dagligvaror. Studien visar att det går att 
väcka känslor men skillnaderna mellan olika kundklubbar 
är stora.

 Att spara pengar

Upplevelsen av att man sparar pengar genom att vara 
med i kundklubben, är den variabel som har högst 
korrelation med att man också väljer att i möjligaste 
mån styra sina inköp till den specifika aktören. 
Dagligvaruhandeln har kommit längst gällande denna 
upplevelse, dels på grund av att hushållen lägger 
en stor andel av sin budget här, men även eftersom 
dagligvaruhandeln är duktiga på att påvisa hur mycket 
medlemmen sparat vid att göra sina inköp där. Man 
skall alltså inte underskatta värdet av rabatter och 
erbjudanden, och just attraktiva erbjudanden är en viktig 
variabel för att stimulera lojalitet. 

                 

 

 Rätt kommunikation

Konsumenter uppskattar när medlemskapet är kortlöst 
och att rabatter och erbjudanden finns lagrade i 
systemet. 63 % värdesätter högst att få möjlighet att 
välja på vilket sätt man skall få erbjudanden, och drygt 
hälften uppger e-post som det kommunikationssätt som 
föredras. Det gäller dock att hitta rätt frekvens, då den 
vanligaste anledningen att lämna eller sluta använda sitt 
medlemskap är att man får för frekvent kommunikation, 
tätt följt av att erbjudanden inte var relevanta och att 
bonussystemet inte var tillräckligt fördelaktigt.

 Digitala lösningar 

Konsumenten är mogen för ny teknologi i butik, där 
tekniken ska göra livet enklare eller tillföra något annat 
tydligt mervärde. Allra mest positiv är man till att kunna 
navigera i butiken utan att be om hjälp. Ungefär sex av 
tio personer är positiva till att få guidning kring vilken 
butik som lagerhåller en vara man sökt på nätet, många 
planerar sina inköp hemifrån och vill kunna räkna med 
att varan finns inne. Mer än hälften är positiva till att 
kunna beställa hem varor om de inte finns på lager i butik 
samt att hantera sina kvitton digitalt. Drygt var tredje 
konsument är positiv till att slippa gå via kassan utan 
istället få betala direkt till en butikssäljare ute i butiken, 
samt att kunna ”checka in” digitalt och på så sätt få 
relevanta erbjudanden som är anpassade till den egna 
profilen.

 Högre lojalitet bland självscanningskunder

Vi ser 25 % högre lojalitet bland självscanningskunder 
i dagligvaruhandeln jämfört med icke självscannande 
kunder. Dessutom är de som självscannar goda 
ambassadörer; bland självscanningskunder är det 16 % 
fler som rekommenderar ett medlemskap i kundklubben 
jämfört med de som inte använder självscanning.

 Mobilen som hjälpmedel

Telefonen används frekvent i butik, främst bland personer 
under 50 år. Det vanliga användandet – att ringa, skicka 
sms, använda sociala medier och lyssna på musik sker 
också i butiksmiljö, men man gör även mycket som är 
starkare kopplat just till shopping. Nära hälften för över 
pengar via telefonen, var tredje jämför priser med andra 
butiker och 22 procent använder telefonen för att ta 
reda på information om varorna. Lika stor andel söker 
inspiration, som recept eller modetips, i telefonen. 

8 höjdpunkter från rapporten  



Nio av tio personer vill också slippa hålla reda på 
rabattkuponger och återbäring – det ska skötas 
automatisk via klubben och systemet i butik. 

Tre av fyra värdesätter att slippa ett fysiskt kort. Det är till 
och med så att medlemmar lämnar kundklubben på grund 
av att det krävs ett fysiskt kort. t

Tre av tio medlemmar har lämnat eller slutat att använda 
något av sitt medlemskap under det senaste året. 
Alltför frekvent kommunikation är den allra vanligaste 
anledningen. 

Nästan fyra av tio värdesätter att kundklubben har en app 
med erbjudanden samlade så att man alltid har dessa med 
sig.

Tre av tio värdesätter att kundklubben reagerar på att 
medlemmen är i butik via ett erbjudande till mobilen.

Endast 2% säger att 
de inte vill ha någon 
kommunikation alls 
från kundklubben.

Kommunikation, appar och fysiska kort

Fråga: Hur skulle du vilja få erbjudanden från en kundklubb (flera svar möjliga)? (i %)

52

37

34

E-post

32Utskick hem i brevlådan

31Via app i mobilen

26Automatiskt i kassan

25Via mobilen när du är i butiken

7Via sociala medier, t ex Facebook och Instagram

SMS

Skyltning i butiken

”Bra med digitala erbjudanden så 
att man kan slippa pappersreklam 

i brevlådan.  Möjlighet att göra 
inköpslista i mobilen är mycket 

användbart!”
Kvinna, 27

”Onlinebutik med lagersal-
do för fysiska butiker är ett 
absolut måste, då jag pla-

nerar alla inköp hemifrån. I 
butiken är en digital termi-
nal ett plus, annars får man 

ta till mobilen. ” 
Man, 50



Fråga: Om du tänker på kundklubbar generellt, hur skulle du värdesätta följande egenskaper? (i %)
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Återbäring mm finns i systemet, 
du slipper kuponger/klippkort

Du får en bra rabatt

Du slipper ett fysiskt kort, 
allt finns i systemet

Du får rabatt varje gång du handlar

Du får pengarna tillbaka/rabatt 
när du köpt för en viss summa

Bra erbjudanden på vissa varor

Möjlighet att välja hur du vill ha erbjudandet 
(brev, e-post, sms, app etc)

Medlemserbjudanden är anpassade 
e�er dina köpvanor och preferenser

Möjlighet att betalning dras direkt 
från ditt kort/slipper kassakö

Har en app med erbjudanden så 
att du alltid har dem med dig

Reagerar när du är i butik med bra 
erbjudanden t.ex. till mobilen

Du får inspiration och kunskap, 
t.ex. kundtidning

Du bjuds in till klubbkvällar/-
speciella inbjudningar

Bra erbjudanden på vissa varor

Visma Retail hjälper detaljister att framgångsrikt attrahera kunder till sina handelsplatser, öka försäljning genom förbättrad shoppingupplevelse och skapa lojala kunder. 

Detta genom smart användning av teknik som stödjer nödvändiga processer på alla nivåer. Vi erbjuder kompletta front- och backoffice-lösningar med ett brett utbud av 

tjänster. Det inkluderar exempelvis: kassasystem och centrala system för butiksdrift, e-handel, lojalitetssystem samt tjänster som projektledning, rådgivning, support, 

teknisk service och IT-drift.

Dagens konsumenter ställer höga krav på butikerna för att vara lojala 
och det är tydligt att kommunikationen till dem måste vara väl avvägd 
och personlig för att man ska uppleva ett värde som medlem. Butikerna 
behöver bli mer digitala, relevanta i sin kommunikation och skräddarsy 
sina erbjudanden till mottagaren för att inte tappa sina kunder. Som 
medlem i en kundklubb är man medveten om att butiken har information 
om vad man köper, och vill därför också få relevanta erbjudanden i 
gengäld. 

Peter Fischer, Divisionsdirektör på Visma Retail


