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Visma Retail – en helhetsleverantör av 
IT-lösningar inom detaljhandeln

Vi 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.

Läs mer om Visma Retail AB på www.visma.se/retail
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Förord
En fråga alltfler brottas med är hur man behåller kundernas lojalitet i det digitala 
landskap som växt fram på senare år. Konsumenter blir allt mer snabbfotade och lojala 
mot sig själva snarare än mot kundklubbar och varumärken. Allt fler har lärt sig att 
några klick bort finns en ännu bättre deal, så vad tjänar man egentligen på att vara 
lojal? Och tre av tio konsumenter har blockat eller lämnat en kundklubb bara under det 
senaste året. Det stämmer till eftertanke.

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 uppmärksamheten när dina erbjudanden drunknar i en formlig lavin 
av digitala utskick? Och hur påverkas intresset för just ditt lojalitetsprogram av att dina 
kunder hamnar i något förvillande likt en kundklubb så snart de gjort ett köp över nätet?

Nog finns det utmaningar och skäl för många att tänka igenom sin kundklubbs-strategi 
både en och två gånger. Den goda nyheten är att utvecklingen också skapar en hel 
massa spännande möjligheter.

Med den här rapporten vill vi förmedla några insikter, tankar och råd på just det 
temat. Rapporten bygger på omfattande undersökning där vi intervjuat drygt 1 500 
konsumenter om attityder och köpbeteenden. Bland annat visar vi hur viktigt det är att 
erbjudanden upplevs som relevanta och anpassade efter vad kunderna gillar. Vi visar 
också hur mycket en satsning på ökad relevans påverkar försäljningen, och effekten är 
större än man kan tro. 

Vi pekar även på ett område som många missat, nämligen att bygga in en stark 
emotionell komponent i relationen till sina medlemmar, att visa att man bryr sig och 
att väcka nyfikenhet. Inte så många lyckas med det, men de som gör det påverkar 
konsumentens lojalitet till kundklubben högst påtagligt. 

Vi kommer också att ge några handfasta tips när det gäller att kommunicera digitalt. 
Undersökningsresultatet visar att många kundklubbsägare överanvänder de digitala 
kanalerna. För många utskick i kombination med fel erbjudanden är faktiskt de viktigaste 
skälen till att medlemmar hoppar av, så en genomtänkt strategi för kommunikationen är 
ett måste idag. 

Helt klart verkar vi i en spännande tid med både utmaningar och möjligheter och med 
denna rapport hoppas vi kunna bidra med både relevanta insikter och inspiration! 

Visma Retail   Kantar Sifo

Peter Fischer   Alexander Sovré
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 ● Upplevd relevans, det vill säga att erbjudandet är 
baserat på ens egna önskemål är avgörande vid 
valet att lägga sina inköp hos en specifik kedja 
där man har ett medlemskap. Det är lika kraftfullt 
som rabatter.  Det är värt att satsa tid och pengar 
på att åstadkomma en ökad relevans. Studien 
visar att det finns samband mellan relevans och 
Share of Wallet, d.v.s. den andel av kundens köp 
som faktiskt tillfaller den enskilda kedjan. 

 ● 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 märks att inte alla 
kundklubbar har valt att satsa på relevans i sina 
erbjudanden. Mindre än hälften av medlemmarna 
generellt sett upplever att erbjudanden är 
anpassade/relevanta.  

 ● Den bransch som har kommit längst när det gäller 
att anpassa erbjudanden är dagligvaruhandeln där 
ungefär hälften av medlemmarna uppfattar att 
erbjudandena är relevanta. Något att tänka på för 
detalj-handeln är dock att mest drivande för köp 
är att man blir glad av ett utskick/meddelande. 
Som en konsekvens av detta är det viktigt att, 
förutom relevans, även tänka på hur erbjudandet 
”förpackas”. 
 

 ● 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. 

 ● En annan viktig aspekt är enkelhet. 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. En 
annan aspekt av enkelhet har att göra med 
betalningslösningar. Man vill att pengar ska kunna 
dras direkt från kortet och slippa stå i kassakö. 

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

 ● Upplevelsen av att man sparar pengar är styr 
i hög grad var man väljer att lägga sina inköp. 
Dagligvaruhandeln har kommit längst gällande 
denna upplevelse, dels för att hushållen lägger 
en stor andel av sin budget här men också att 
dagligvaruhandeln är duktig på att påvisa hur 
mycket medlemmen sparat genom att dra sitt 
kort.  

 ● Relevans, visad omtanke och enkelhet är alltså 
viktiga egenskaper hos en kundklubb för att 
få medlemmarna att vilja lägga sina inköp 
hos aktuell handlare/ kedja. Men man ska inte 
underskatta värdet av rabatter och erbjudanden. 

 ● Att medlemmen själv kan välja på vilket sätt man 
får erbjudanden är vitalt, 63 % värdesätter när 
detta erbjuds. Oftast vill man ha kommunikationen 
på mer än ett sätt. Mest populärt är e-post. 
Endast 2% säger att de inte vill ha någon 
kommunikation alls från kundklubben. 

 ● 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. Att få email eller 
sms flera gånger i veckan upplevs inte som något 
positivt och ökar inte merförsäljningen.  

 ● Medlemmarna värdesätter att kundklubben minns 
vad man har köpt eller rättare sagt att man får 
erbjudanden som är baserade på tidigare köp. 
Önskemålen om smarta digitala system stoppar 
dock inte där. 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 också att kund-klubben 
reagerar på att medlemmen är i butik via ett 
erbjudande till mobilen.  

 ● Undersökningen visar att konsumenterna är 
mogna för ny teknik i butik. Vi ser också att de har 
en pragmatisk syn på tekniken. 

Sammanfattning
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Den ska göra livet enklare eller tillföra något 
annat tydligt mervärde. Det handlar inte om 
teknik för teknikens skull.  

 ● Allra mest positiv är man till att kunna navigera i 
butiken utan att be om hjälp. Tre av fyra personer 
ställer sig positiva till detta. Ungefär sex av tio 
personer är också positiva till att få guidning kring 
vilken butik som lager-håller 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 som rör sig i 
butiken samt att kunna ”checka in” digitalt och på 
så sätt få relevanta erbjudande som är anpassade 
till den egna profilen.  

 ● Medlemmar som använder självscanning är mer 
lojala än de som aldrig använder sig av denna 
teknik. Vi ser 25 % högre lojalitet bland själv-
scanningskunder i dagligvaruhandeln jämfört 
med icke självscannande kunder. Dessutom är 
de som självscannar goda ambassadörer; bland 
självscanningskunder är det 16 % fler som 
rekommenderar ett medlem-skap i kundklubben 
jämfört med de som inte använder självscanning.  

 ● 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 lika stor andel skapar eller stämmer 
av sina digitala inköpslistor. Endast en av 20 säger 
att de betalar direkt med telefonen.
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Lojalitet/Kundlojalitet
Beskriver relationer mellan kunder och ett visst varumärke, eller en viss leverantör. Kan komma till 
uttryck på olika sätt, till exempel genom köp, besök eller rekommendationer. En hög lojalitet bland sina 
kunder är eftersträvansvärt, då dessa oftast även är lönsamma kunder.

Share of wallet
”Andel av kundens plånbok”. Begreppet används som en beskrivning av den andel av konsumentens totala 
utlägg inom en viss kategori som tillfaller en specifik leverantör eller butikskedja.

Lojalitetsprogram
Ett marknadsföringsprogram där man belönar kunder för deras kundlojalitet.

Kundklubb
Ett sätt att paketera ett lojalitetsprogram i form av en klubb, där ett företag premierar kunder för deras 
lojalitet. Kundklubbsägaren vinner lojala kunder, som man även kan anpassa sina erbjudanden till. Vinsten 
för kundklubbsmedlemmen är premiering av olika slag. Vanligast är bonus/återbäring och erbjudanden/
rabatterade priser, men kan även handla om icke-monetära erbjudanden, t ex förhandsvisningar, 
medlemsdagar etc.

Bonus
Synonymt med extra tilldelning, återbäring, premierabatt, ekonomisk kompensation.

Bonuspoäng
En sorts ”valuta” där värde genereras genom kundens köp. Bonuspoäng är ett vanligt incitament för 
kunder i ett lojalitetsprogram. Köp i kronor ger värde i bonuspoäng, som sedan kan lösas in mot varor 
eller växlas tillbaka till kronor.

Relevant
Relevans i erbjudanden avser att erbjudandet är framtaget baserat på varje kunds individuella 
(förutsedda) behov.

Självscanning
Ett system där konsumenten själv, med hjälp av scanner eller med mobilen, läser av streckkod medan 
man handlar. Systemet gör att man snabbare kommer genom kassan.

Definitioner
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Själva grundidén med kundklubbar, eller lojalitetsprogram, är att stärka lojaliteten från kunderna, och att ha ett 
system där man kan hantera belöningssystem av olika slag i samma syfte. Förhoppningen är ett win-win scenario, 
där kunden får något tillbaka och där handlaren skapar en långsiktig relation med sin kund.

1.1. Ökad relevans växer affären
I denna studie har vi därför utforskat hur ett bra lojalitetsprogram bör se ut och vara uppbyggt för att ge denna 
effekt; ett program som uppskattas av medlemmarna och som samtidigt stärker affären för detaljhandelsaktören.

När kundklubbsmedlemmar funderar kring vad de uppskattar och värdesätter hos kundklubbar i allmänhet är det 
många faktorer som framstår som viktiga.

Den egenskap som allra flest kundklubbsmedlemmar värdesätter är att återbäring finns lagrat i systemet, d.v.s. 
att man slipper att själv hålla reda på kuponger. Så mycket som 9 av 10 medlemmar värdesätter detta högt. 
Kvinnor och män tänker lika i denna fråga, men tittar man på åldersgrupper så är det framförallt medlemmar 
i åldern 40-49 år som värdesätter att slippa kupongerna (92 %). På motsvarande sätt är det något mindre 
avgörande för kundklubbsmedlemmar i åldern 18-29 år (80 %). 

1. Hur du stärker kundlojaliteten
genom ökad kundinsikt

Fråga: Om du tänker på kundklubbar generellt, hur skulle du värdesätta följande egenskaper? (i %)

88

87

76

75

73

73

63

58

38

37

30

30

19

8

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



9

Att få bra rabatter uppskattas också i mycket hög utsträckning, 87 % värdesätter detta högt. Framförallt är det 
kundklubbsmedlemmar i ålderskategorin 30-39 år som uppskattar bra rabatter (92 %), medan det blir mindre 
viktigt högre upp i åldrarna (80% i åldern 60-75 år).

När det gäller relevans så säger 6 av 10 att man vill kunna välja på vilket sätt som erbjudandena levereras på 
(63 %), samt att de erbjudanden man får är anpassade efter de egna köpvanorna och preferenserna (58 %). Man 
värdesätter alltså relevans både sett till innehåll och till kommunikationssätt.

Kvinnor värdesätter dessa båda egenskaper hos en kundklubb i högre utsträckning (66 % resp 61 %) och det är 
också viktigare för personer under 50 år (67 % resp 63 % i åldern 40-49 år).

Så långt alltså vad kundklubbsmedlemmar säger att de värdesätter i en specifik kundklubb. Ett något annorlunda 
mönster framkommer vid en analys av sambandet mellan faktorer som medlemmarna uppskattar i en specifik 
kundklubb och det faktum att de väljer att göra sina inköp hos just den kedjan.

Denna studie visar att upplevd relevans, definierat som att erbjudanden är baserade på saker jag 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.

Alla kunder är vana vid att få kommunikation med information och 
reklambudskap. De har ofta bara ett ljumt intresse för att få ännu ett 
mejl eller sms - eller så är man helt ointresserad i utgångsläget.

Ett bra sätt att ändå nå fram till kunden med ett budskap är då att det 
är relevant för mottagaren.

Olika människor har olika uppfattning om vad som är relevant vilket 
ger en naturlig koppling till att använda segmentering som ett verktyg 
att höja relevansen för så många mottagare/kunder som möjligt.
Stefan Romeis, kundlojalitetsexpert på Abalon, ett företag i Visma
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1.2. Hur står sig kundklubbarna idag när det gäller upplevd relevans?  
De kundklubbar som omfattas av studien skiljer sig något åt när det gäller upplevd relevans, och resultatet 
visar även på att det finns skillnader mellan olika branscher. Den bransch som kommit längst när det gäller att 
anpassa erbjudanden är dagligvaruhandeln där ungefär hälften av medlemmarna uppfattar att erbjudandena är 
anpassade efter vad de gillar eller brukar köpa. För apotek och modehandel ligger andelen på ungefär 3 av 10 
som instämmer.

Men spelar då relevans någon roll? Ja, det är tydligt att olika upplevelser av kundklubben hänger samman med 
att man instämmer i att ”Kundklubben gör att jag handlar så ofta jag kan just där”, d.v.s. att kundklubben faktiskt 
leder till ökad lojalitet och driver köp.

Här skiljer det sig något åt mellan olika branscher, och följande diagram visar tydligt att de egenskaper som 
många upplever att kundklubbar levererar på, d.v.s. erbjudande på vissa varor samt ett poängsystem som är lätt 
att förstå, inte är de som i första hand driver köp. Den första branschen vi studerar är Dagligvaruhandeln.

Den riktade reklamen baserad på mina inköp är 
dålig. Jag får rabatt på varor som jag nyss köpt. 
Kvinna, 59

Jag är glutenintolerant och trots att jag ofta handlar 
glutenfri pasta t.ex. får jag bara erbjudanden om 
vanlig pasta. Det stör mig att dessa system inte 
är programmerade att ”se” skillnad på någon som 
handlar glutenfritt. Man, 41

Livsmedelsbutiker är generellt sett dåliga på 
erbjudanden om ekologiskt och vegetariskt. Får en 
massa erbjudanden om billigt kött och jag äter inte 
kött av etiska och miljömässiga skäl.
Kvinna, 39

Skicka hem erbjudanden baserat på mina köp.
Då är det större chans att jag utnyttjar rabatten.
Kvinna, 32

Fråga: Om du tänker på NN’s kundklubb, hur väl stämmer du in på följande påståenden? (i %)

32

29

50

34

29

53

Erbjudanden anpassade 
till vad jag gillar

Erbjudanden anpassade 
till vad jag brukar köpa

Mode

Apotek

Dagligvaruhandel

Andel som svarat Instämmer helt eller Instämmer delvis.
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Högeraxeln visar vilken andel av medlemmar inom en kundklubb i dagligvaruhandeln som instämmer i de olika 
påståendena kring den specifika kundklubben. På y-axeln visas korrelationen mellan respektive påstående och att 
man väljer att lägga sina köp hos just den dagligvaruaktören.

Inom dagligvaror är det relativt sett många som upplever att man får erbjudanden på vissa varor (74 %) samt 
att poängsystemet är lätt att förstå (70 %). På tredje plats hamnar ”Bra generella rabatter” (60 %). Men de 
faktorer som har starkast samband med att man säger att kundklubben gör att man väljer att göra sina inköp 
hos handlaren/kedjan, är att man ”Blir glad av utskick/meddelande”, att man ”Sparar mycket pengar” samt ”Ofta 
attraktiva erbjudanden”.

Det vi kallar relevans, dvs. att erbjudandena är anpassade efter vad jag gillar respektive efter vad jag brukar köpa 
hittar vi i mitten av kartan. Det betyder en genomsnittlig andel som uppfattar att det är så idag och även ett 
genomsnittligt samband med att man väljer att lägga sina inköp hos just den specifika kedjan. Sambanden inom 
apoteksbranschen skiljer sig något från dagligvarubranschen, och istället för ”Blir glad av utskick/meddelande” är 
det ”Sparar mycket pengar” som har starkast korrelation med att man väljer att lägga sina inköp hos en specifik 
apotekskedja.

Dagligvaruhandel

Driver köp

Driver
inte köp

Få upplever Många upplever

Blir glad av
utskick/

meddelande

Bryr sig
om mig

Blir nyfiken
när de hör

av sig

Sparar
mycket
pengar

O�a
attraktiva

erbjudanden

Känns bra
att vara
medlem

Bra
generella
rabatter

Lätt samla
poäng

Anpassat
e�er vad

jag brukar
köpa

Anpassat
e�er vad
jag gillar

Erbjudanden
på vissa varor

Lätt förstå
poängsystemet

Kunden vill bli sedd och uppvaktad. Det finns en stor outnyttjad 
potential för handeln att bli bättre på att skapa emotionella band till 
sina kundklubbsmedlemmar för att skapa lojalitet. De butiker som är 
duktiga på att väcka känslor och visa omtanke om sina kunder ökar 
sina chanser till högre försäljning. Ett sätt är att jobba aktivt med 
kundinsikt och kunddata för att exempelvis uppmärksamma kundens 
födelsedag eller glädja kunden med en gåva i samband med ett köp.

Peter Fischer, Divisionsdirektör på Visma Retail
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Högeraxeln visar vilken andel av medlemmar inom en kundklubb i apoteksbranschen som instämmer i de olika 
påståendena kring den specifika kundklubben. På y-axeln visas korrelationen mellan respektive påstående och att 
man väljer att lägga sina köp hos just det apoteket.

Inom apoteksbranschen är de faktorer som allra flest kundklubbsmedlemmar uppfattar ”Erbjudanden på vissa 
varor” (60 %), ”Lätt att förstå poängsystemet” (57 %) samt att det är ”Lätt att samla poäng” (52 %). Betydligt 
färre medlemmar uppfattar att erbjudandena är anpassade efter vad jag gillar respektive vad jag brukar köpa 
(29 %). Däremot driver dessa faktorer köp, d.v.s. de visar ett starkare samband med att man väljer att lägga sina 
inköp i respektive apotekskedja i högre utsträckning än t ex ”Erbjudanden på vissa varor”. Allra starkast samband 
med att man väljer att förlägga sina inköp hos den specifika apotekskedjan har dock faktorn ”Sparar mycket 
pengar”.

Även inom mode är det faktorerna ”Lätt att förstå poängsystemet” och ”Erbjudanden på vissa varor” som störst 
andel av kundklubbsmedlemmarna upplever (63 % respektive 59 % instämmer). Men dessa har liten påverkan 
på val av inköpsställe. Starkast samband med att man väljer att förlägga sina köp hos den specifika kedjan har 
istället känslan av att kedjan ”Bryr sig om mig”, tätt följt av att jag ”Sparar mycket pengar”.

Relevansaspekterna, att erbjudanden är anpassade efter vad jag gillar respektive vad jag brukar köpa visar också 
på ett relativt starkt samband med var man väljer att lägga sina inköp, men det är få som upplever att det är så 
idag.

Apotek

Driver köp

Driver
inte köp

Få upplever Många upplever

Sparar
mycket
pengar

Anpassat
e�er vad
jag gillar

Anpassat
e�er vad

jag brukar
köpa

O�a
attraktiva

erbjudanden

Lätt förstå
poängsystemet

Erbjudanden
på vissa varor

Lätt samla
poäng

Bryr sig
om mig

Blir nyfiken
när de hör

av sig
Blir glad av

utskick/
meddelande

Känns bra
att vara
medlem

Bra
generella
rabatter
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Högeraxeln visar vilken andel av medlemmar inom en kundklubb i modebranschen som instämmer i de olika 
påståendena kring den specifika kundklubben. På y-axeln visas korrelationen mellan respektive påstående och att 
man väljer att lägga sina köp hos just den modehandelskedjan.

Dessa analyser visar tydligt att handeln har mycket att vinna på att utveckla den upplevda relevansen hos sina 
kundklubbsmedlemmar.

Mode

Driver köp

Driver
inte köp

Få upplever Många upplever

Blir glad av
utskick/

meddelande

Bryr sig
om mig

Blir nyfiken
när de hör

av sig

Sparar
mycket
pengar

O�a attraktiva erbjudanden

Känns bra att vara
medlem

Bra
generella
rabatter

Lätt samla poäng

Anpassat
e�er vad

jag brukar
köpa

Anpassat
e�er vad
jag gillar

Erbjudanden
på vissa varor

Lätt förstå
poängsystemet
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1.3. Mer anpassade erbjudanden ger handlaren en större andel 
av kundens plånbok
Är det då värt att satsa tid och pengar på att åstadkomma en ökad relevans? Ja, studien visar att det även finns 
ett samband mellan relevans och Share of wallet, dvs den andel av kundens inköp som faktiskt tillfaller den 
enskilde kedjan.

Share of wallet är här uträknat efter vilken andel av inköp inom en specifik kategori som faktiskt läggs på en 
enskild handlare.

De kundklubbar där medlemmarna uppfattar att erbjudanden är anpassade efter vad man gillar får generellt sett 
en större andel av medlemmens inköp.

Utifrån det här generella sambandet kan man göra en räkneövning på hur det skulle slå på intjäningen i butik om 
man skulle investera i att faktiskt öka relevansen. I detta tankeexperiment skulle en ökad upplevd relevans med 
20 %, ge en ökad försäljningsökning med 5-10%, bland kundklubbsmedlemmarna.

Detaljister med någon form av kundklubb eller lojalitetsprogram har med andra ord mycket att vinna på en 
strategi där erbjudanden i högre grad anpassas efter konsumenternas preferenser och vanor.

Apotek

Dagligvaror

Mode

Share of wallet

Hur stor andel av kundens 
inköp får handlaren?

Relevans

Andel som upplever att 
erbjudanden är anpassade 

e�er vad kunden gillar

Mode

Apotek

Dagligvaror

40 %

29 %

24 %

31 %

49 %

35 %

29 %

37 %

9 %

5 %

11 %

7 %

Dagligvaruhandeln

Apotek

Bygg

Kläder

Relevans idag
Andel som upplever att

erbjudanden är anpassade
e�er vad kunden gillar

Upplevd relevans:
+ 20 %

Estimerad
försäljningsökning
bland medlemmar
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1.4. Väck känslor!
Studien visar också att en känsla av omtanke driver affär i hög grad, d.v.s. påståendet ”Det känns som att de 
verkligen bryr sig om mig som kund” har en stark korrelation med att man väljer att lägga sina inköp hos just den 
handlaren/kedjan. Allra starkast är korrelationen inom mode, men även för apotek och dagligvaror ligger denna 
faktor bland de tre med starkast samband med att man väljer att lägga sina inköp hos aktuell handlare/kedja.
Hur duktiga är då kundklubbarna på att väcka känslor idag? Studien innehåller fyra olika påståenden med 
emotionellt innehåll och resultaten visar att det går att väcka känslor, men att skillnaderna mellan hur olika 
kundklubbar lyckas, är stora. 

För den detaljist som ligger i botten (en aktör inom Mode) är det endast 20 % som instämmer i att det känns 
som att de bryr sig om mig som kund, medan toppnoteringen kommer upp i så mycket som 46 % (en aktör 
inom dagligvaruhandel). Även som bransch räknat leder dagligvaruhandeln före apotek och mode. Detaljister 
inom mode har å andra sidan i större utsträckning lyckats med att skapa en positiv förväntan kring innehållet i 
sin kommunikation (”Jag blir ofta glad av utskick/meddelanden” respektive ”Jag blir nyfiken när de hör av sig”). 
Toppnoteringen är en kundklubb inom mode som lyckas väcka nyfikenhet med sina utskick hos 52 % av sina 
medlemmar.

Mot bakgrund av den starka korrelationen mellan att man känner sig sedd som medlem och att man väljer att 
lägga sina köp hos aktuell handlare/kedja, finns det all anledning till att aktivt arbeta med att skapa emotionella 
band till sina klubbmedlemmar. Några citat får illustrera:

Fråga: Om du tänker på NN-1’s kundklubb, hur väl instämmer du med följande påståenden? (i %)

41
36

28

Det känns som att de 
verkligen bryr sig om 

mig som kund

39
32

43

Jag blir o�a glad av 
utskick/meddelanden

Dagligvaruhandel

Apotek

Mode

40
34

46

jag blir nyfiken när de 
hör av sig

53
47
47

Det känns bra att vara 
en del av kundklubben
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1.5. Gör det enkelt

Nobelpristagaren Daniel Kahneman har kommit fram till att 
människan har ett särskilt känslobaserat tankesystem som alltid är 
påslaget och omedvetet värderar stimuli från omvärlden.

Det gäller alltså även för stimuli  från lojalitetsprogram, varumärken 
och reklam. Sådana känslor påverkar både våra medvetna och 
omedvetna val och handlingar, och är därför viktiga att känna till, och 
adressera, i ett kundlojalitetsarbete.

Stefan Romeis, kundlojalitetsexpert på Abalon, ett företag i Visma

88

87

76

75

73

73

63

58

38

37

30

30

19

8

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

Fråga: Om du tänker på kundklubbar generellt, hur skulle du värdesätta följande egenskaper? (i %)

Jag stod i kassan och skulle betala på apoteket. Väl 
i kassan får jag ett riktigt bra/fint schampo/balsam! 
Jag berättar att jag inte vill köpa, men kassörskan 
sa att det var en gratis gåva för att jag är med i 
kundklubben. Det gjorde mig riktigt glad.
Kvinna, 23 år

Jag blir varje år glad över att få en gratis tårta av 
min ICA handlare när jag fyller år. Kvinna, 39 år

Jag gillar att få någon gåva ibland när jag handlar 
mat, något som jag brukar handla eller något 
användbart som inte bara kastas när man kommer 
hem bara för att det var gratis. Jag gillar att bli 
uppskattad som kund och samtidigt få något för 
att jag alltid handlar hos dem. Något som jag får 
användning av och inte bara skulle ställt undan i 
skåpet. Kvinna, 28 år
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Kundklubbsmedlemmar värdesätter också enkelhet. Vi har tidigare visat att det som allra flest medlemmar 
värdesätter är att återbäringen finns i systemet så att man slipper kuponger och klippkort. Så många som 9 av 
10 tillfrågade säger att de värdesätter detta högt eller mycket högt. Som tidigare noterats, är det åldersgruppen 
40-49 år som ligger i topp när det gäller att uppskatta att slippa kuponger (92 %). Något mindre avgörande är 
det för kundklubbsmedlemmar i åldern 18-29 år (80 %). 

3 av 4 värdesätter högt att slippa ett fysiskt kort som bevis på att man är med i kundklubben. Detta värdesätts i 
större utsträckning av kvinnor än män (79 % bland kvinnorna jämfört med 70 % bland männen). Mest positiva till 
ett fysiskt kort finnar vi bland medlemmar i åldern 60-75 år, men även i denna åldersgrupp är det så många som 
7 av 10 som uppskattar att slippa kortet.

Det är till och med så att medlemmar lämnar kundklubben på grund av att det krävs ett fysiskt kort!
18 % eller 2 av 10 bland de som avslutat ett medlemskap under det senaste året, anger att orsaken varit att det 
krävs ett fysiskt kort. Hur stor andel som väljer att inte ens gå med i en kundklubb av denna orsak har vi inga 
uppgifter om.

En annan aspekt av enkelhet har med betalningslösningar att göra. Här säger 4 av 10 att man vill ha en 
betallösning kopplad till sitt medlemskap (”Möjlighet att pengarna dras direkt från ditt kort för att slippa stå i 
kassakö”). I denna fråga ser vi dock en skillnad mellan män och kvinnor, där hälften av männen skulle uppskatta 
en sådan lösning, medan endast en tredjedel av kvinnorna instämmer.

8 % säger att de vill ha möjlighet till kredit, dock bara hälften så stor andel i åldersgruppen 18-29 år. Även här är 
männen mer positiva jämfört med kvinnorna, 10%  bland männen jämfört med 6 % bland kvinnorna.

Jag gillar kundklubbar som har bonusen och 
rabatter registrerade utan att jag behöver ha 
klubbkort eller kuponger med mig.
Kvinna, 41

De ordnade så jag slapp ”ID-kontrollen”. Alltså att 
slippa säga sitt personnummer eller visa leg när jag 
handlar. Kvinna, 66

Enkelt och smärtfritt ska det gå, helst utan ett 
kundkort...ska räcka med kontokort eller körkort. 
Kvinna, 50

Det är mkt bra när allt finns i deras system, d.v.s. jag 
behöver inte ha med något kort. Det är bara sådana 
klubbar jag är med i nu eftersom jag aldrig utnyttjar 
kuponger som kommer i brevlådan eller om jag 
måste ha ett kundkort. Kvinna, 40

I Sverige är det endast ett fåtal kundklubbar som fortfarande 
använder medlemskort som grund för medlemskap. En övervägande 
majoritet av kundklubbarna är idag helt digitala.

Stefan Romeis, kundlojalitetsexpert på Abalon, ett företag i Visma
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1.6. ”Alla gillar att göra en god affär”
Relevans, visad omtanke och enkelhet är alltså viktiga egenskaper hos en kundklubb för att få medlemmarna 
att vilja lägga sina inköp hos aktuell handlare/ kedja. Men man ska inte underskatta värdet av rabatter och 
erbjudanden.

Att få pengar tillbaka när man köpt för en viss summa, uppskattas generellt sett mer av kvinnor, 76 % av 
kvinnorna värdesätter detta högt. Vi ser också en högre uppskattning för denna typ av rabatter hos personer i 
åldern 30-39 år (79 %), medan personer i åldern 60+ inte i lika stor utsträckning drivs av rabatter när det handlar 
om kundklubbar (65%).

När vi tidigare tittat på korrelation mellan upplevda fördelar i en specifik kundklubb och att man väljer att i 
möjligaste mån välja just den handlaren/kedjan för sina inköp, så ser vi också att attraktiva erbjudanden är en 
viktig variabel för att stimulera lojalitet.

Men inom detta område har dagens kundklubbar redan kommit ganska långt. 74 % av klubbmedlemmarna inom 
dagligvaruhandeln instämmer i att dessa har bra erbjudanden på vissa varor. Apotek och mode ligger också högt 
på 59 % respektive 60 %. Och när det gäller att kundklubben ofta ger attraktiva erbjudanden generellt instämmer 
59 % av dagligvaruhandelns medlemmar. För mode är motsvarande siffra 49 % och för apoteken ytterligare tio 
procentenheter lägre, 39 %.

Men skillnaderna är ännu större inom branscherna, där det alltså skiljer mycket mellan den bästa och den sämsta 
kundklubben inom respektive bransch. Inom vissa påståenden är den bästa kundklubben dubbelt så bra på att ge 
rabatter eller attraktiva erbjudanden som den sämsta, sett ur medlemmens perspektiv.

Fråga: Om du tänker på kundklubbar generellt, hur skulle du värdesätta följande egenskaper? (i %)

87

75

73

73

Du får en bra rabatt

Du får rabatt varje gång du handlar

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

Bra erbjudanden på vissa varor

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
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Upplevelsen 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 handlaren/kedjan.

Här har dagligvaruhandeln säkert ett försprång genom att det flesta lägger större andel av sin plånbok på 
dagligvaror jämfört med apotek respektive mode, men säkert också genom att de är duktiga på att påvisa hur 
mycket kundklubbs-medlemmen sparat genom att dra sitt kort/använda sitt medlemskap. 

Inom respektive bransch ser vi också stora skillnader. För den klubb som ligger i topp när det gäller upplevt 
sparande genom medlemskap, instämmer 50 % fler i påståendet jämfört med den kundklubb som ligger i botten.

Fråga: Om du tänker på NN-1’s kundklubb, hur väl instämmer du med följande påståenden? (i %)

59
60

74

Har bra erbjudanden på 
vissa varor

49
45

60

Ger mig bra generella 
rabatter

Mode

Apotek

Dagligvaruhandel

49
39

59

Har o�a attraktiva 
erbjudanden

50
52

58

Det är lätt att samla ihop 
poäng och få något tillbaka

29
30

48

Jag sparar mycket 
pengar genom att 

vara med

I en kundklubb kan en handlare eller en kedja välja att ge olika 
priserbjudanden till olika kunder - kundklubben gör alltså 
prisdifferentiering möjlig - något som annars är mycket svårt i all 
handel. En handlare kan på detta sätt undvika “rabattfällan” som 
innebär en ond cirkel av ständigt låga eller sänkta marginaler till alla 
kunder. Genom kundklubben kan man rikta erbjudanden och rabatter 
mot olika kunder och kundgrupper, där man ser det finns möjligheter 
till lönsam tilläggsförsäljning.

Stefan Romeis, kundlojalitetsexpert på Abalon, ett företag i Visma
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1.7. Så når du ut i en digital värld
Vi har tidigare sett att konsumenten värdesätter att kundklubbsprogrammet minns vad man köper och vad man 
gillar så att erbjudanden kan baseras på detta. Vi har också sett att konsumenter uppskattar att medlemskapet är 
kortlöst och att rabatter och erbjudanden finns lagrade i systemet. Men önskemålen om smarta digitala system 
stoppar inte där.

Nästan 4 av 10 värdesätter om kundklubben har en app med erbjudandena samlade så att man alltid har dem 
med sig. Mest positiv till detta är man i åldern 18-50 år, därefter sjunker intresset något, men det är ändå 3 av 10 
i åldern 60+ som värdesätter en app kopplad till kundklubben.

3 av 10 värdesätter också att kundklubben reagerar på att medlemmen är i butik och aktiverar ett erbjudande i 
mobilen. Här ser vi ett något lägre intresse bland medlemmar som fyllt 60 år och även bland dem som är yngre 
än 30 år.

Att medlemmen själv kan välja på vilket sätt man får erbjudanden är vitalt, 63 % värdesätter när detta erbjuds. 
Oftast vill man också ha kommunikationen på mer än ett sätt.

Mest populärt är e-post. Drygt hälften uppger e-post som det kommunikationssätt som man föredrar. 
Medlemmar under 40 år utmärker sig genom att i högre grad vilja se erbjudanden i en app (39 %), men 
samma åldersgrupp vill också i större utsträckning än andra se dem via skyltning i butik (41 % jämfört med ett 
genomsnitt på 34 %). Medlemmar över 60 år utmärker sig genom att i högre utsträckning enbart ha e-post som 
kommunikationskanal. 

Fråga: Om du tänker på kundklubbar generellt, hur skulle du värdesätta följande egenskaper? (i %)

63

37

30

Möjlighet att välja hur du vill ha erbjudanden

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

Reagerar när du är i butiken med 
bra erbjudanden till mobilen

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
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Kvinnor väljer i högre utsträckning än män SMS som kommunikationskanal (46 % kvinnor respektive 25 % män), 
medan männen har en mer positiv inställning till app än vad kvinnor har (36 % för män, 29 % för kvinnor). 
Endast 2 % säger att de inte vill ha någon kommunikation alls från kundklubben.

Resultaten visar på vikten av att ha en bra digital strategi för kommunikationen men också att det är 
viktigt att använda kommunikation på ett klokt sätt. De digitala hjälpmedlen gör det såklart enkelt och 
förhållandevis billigt att skicka erbjudanden till många, men vi har redan sett vikten av att de erbjudanden som 
kundklubbsmedlemmen får, också är relevanta för honom eller henne. Undersökningen visar även vad som 
händer om man får för mycket utskick.

Tre av tio kundklubbsmedlemmar i studien har helt lämnat eller slutat använda något av sina medlemskap under 
det senaste året.  Den allra vanligaste anledningen är att man får för frekvent kommunikation är (tätt följt av att 
erbjudanden inte var relevanta och att bonusen/rabatten inte var tillräckligt bra).

Här ser vi ett mönster att de yngre är mer spam-känsliga än äldre. I åldersgruppen 18-29 år är det 18 % som 
spam-markerat nyhetsbrev och liknande kommunikation, vilket är en tyst protest som kundklubbsägaren inte 
märker.

Fråga: Har du någon gång under det senaste året lämnat eller slutat använda dig av en kundklubb som du 
tidigare var medlem i eller utnyttjade? (i %)

29

71

9 %

13 %

12 %

Ja, aktivt lämnat

Ja, avböjt direktkommunikation, spammarkerat 
nyhetsbrev eller liknande

Ja, slutat använda medlemskapet, men är kvar 
som medlem

Fråga: Vad var det som fick dig att lämna/sluta använda ditt medlemskap? (i %)

34

33

33

Fick kommunikation från kundklubben för o
a

18Att man måste ha ett eget klubbkort och 
inte bara kan använda personnummer

8Få eller inga intressanta kundevent

Fick erbjudanden som inte passar mig

Bonussystemet var inte tillräckligt fördelaktigt
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De hör av sig hela tiden, det kan vara jobbigt att 
få sms och dylikt mitt i natten (de skickar oftast på 
konstiga tider). Kvinna 25

På frågan tidigare hur man vill bli kontaktad så 
svarade jag e-mail, men med en tvekan. Inte tre 
gånger i veckan utan MAX två gånger i månaden 
tycker jag är ok. Och om de ska komma via post 
så en gång var annan månad och då lite saftigare 
material, typ en katalog nästan. Kvinna 41

För många och för ofta utskick som var helt 
meningslösa för mig, inte direkt riktade till mig, och 
det omvända; erbjudande om rabatter på saker jag 
precis köpt. Kvinna 30

Man blir terroriserad av sms-erbjudanden. Och även 
om man avregistrerar sms så fortsätter de skicka. 
Man 42
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2.1. Stort intresse för ny teknik i butik
I undersökningen har vi även studerat i vilken utsträckning som kunderna är mogna för och efterfrågar teknik 
och det visar sig att konsumenterna är långt framme. I undersökningen inkluderade vi tolv påståenden som alla 
handlar om digitala hjälpmedel i köpsituationen. Allra mest positiva är konsumenterna till att kunna navigera i 
butiken utan att be om hjälp; hela 74 % ställer sig positiva till denna möjlighet. För personer under 50 år närmar 
sig denna siffra 80 %.

Ungefär 6 av 10 konsumenter i undersökningen är också positiva till att få guidning kring vilken butik som 
lagerhåller en vara man sökt på nätet, att kunna söka och/eller ta emot erbjudanden på ett digitalt sätt och att 
kunna använda scanner (eller mobilen som scanner) för att få fram mer information om en vara. Lika många 
skulle gärna kunna kontakta kundtjänst digitalt, själva kunna kolla lagerstatus i andra butiker eller i online-butik 
ifall en vara inte finns i den butik man befinner sig samt betala varor utan manuell assistans. Mer än hälften av 
konsumenterna 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 
som rör sig i butiken. Lika stor andel skulle vilja kunna ”checka in” digitalt och på så sätt få anpassade och 
relevanta erbjudanden som är anpassade till den egna profilen. Bara en av tio är positiv till att dela sina 
erfarenheter av köpet i sociala media, även om vi vet att det görs en del.

2. Ny teknik i butik
- Så påverkas kundupplevelsen och affären

Fråga: Hur ställer du dig till följande möjligheter som en del av din shopping? (i %)
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Navigera i butiken utan att be om hjälp

Få förslag på var vara som man 
sökt online finns i lager

Söka och/eller ta emot 
erbjudanden digitalt

Scanna en vara och få fram 
mer information

Kontakta kundtjänst digitalt

Kolla lagerstatus i andra 
butiker eller i web-butik

Betala varor utan manuell assistans

Beställa hem varor om de inte 
finns i lager hos butiken

Hantera kvitton digitalt

Slippa gå till kassan, butikssäljaren 
tar betalt ute i butik

”Checka in” och få anpassade/
relevanta erbjudanden

Dela erfarenhet av köp i sociala medier



24

När det gäller digitala lösningar ser vi, som man kan förvänta sig, skillnader mellan olika åldersgrupper. Generellt 
kan sägas att intresset är högre i åldern 18-39 år och att det därefter sjunker ju äldre man är. Men det finns 
undantag; att slippa gå till kassan och istället betala till en butikssäljare är 18-29 åringarna lika ljumma till som 
de som fyllt 60, 31 % respektive 32 % i dessa åldersgrupper jämfört med 38 % i genomsnitt. Störst intresse 
finner vi i stället i åldern 30-49 år (47%). Samma mönster ser vi när det gäller att betala sina varor själv, helt utan 
manuell hjälp. Äldre och yngre uppskattar alltså i högre grad kontakten med kassapersonalen!

Ytterligare ett undantag där vi ser ett lägre intresse hos de yngre är möjligheten att checka in när man går in i en 
butik och på så sätt få erbjudanden som är anpassade till profilen. Här är det allra främst konsumenter i åldern 
40-49 som står för intresset (43 %), medan de yngsta (18-29) är något mer tveksamma, endast 29 % är positiva 
till detta.

Män och kvinnor är ungefär lika intresserade av digital teknik som en del av sin shopping. Signifikant skillnad med 
avseende på kön ser vi enbart när det gäller att kunna hantera kvitton digitalt – detta är männen mer positivt 
inställda till jämfört med kvinnorna (58 % jämfört med 50 %).

2.2. Självscanningstekniken ger högre lojalitet
Dagens tekniska lösning som låter kunder självscanna sina varor i livsmedelsbutikerna har fått ett stort 
genomslag. Undersökningen visar att andelen av kundklubbsmedlemmar som säger att de alltid självscannar när 
de handlar på COOP respektive Willys är ungefär 30%. ICAs kundklubbsmedlemmar självscannar i ännu högre 
utsträckning men störst andel självscannande kunder finner vi bland City Gross klubbmedlemmar. Där är det 
mer än 6 av 10 som säger att de alltid använder självscanning. Dessutom visar det sig att de självscannande 
medlemmarna är mer lojala än de som aldrig använder sig av denna tekniska möjlighet. 

Mellan 5 och 10 procentenheter fler bland de som scannar alltid eller ibland uppger att medlemskap i 
kundklubben gör att de handlar så ofta de kan just hos den dagligvarukedjan.

Samma mönster ser vi när frågan är formulerad som var man förlägger sina inköp. På de största kedjorna ICA 
och COOP är det runt hälften av de som alltid använder självscanning som lägger mer än hälften av sina inköp av 
dagligvaror hos just ICA respektive COOP.

Dessutom är de som självscannar goda ambassadörer – bland självscanningskunder är det 16 % fler som 
rekommenderar ett medlemskap i kundklubben jämfört med de som inte scannar.

Kunder förväntar sig att deras digitala vardag även ska gälla 
shoppingupplevelsen. De är både tekniskt redo för och intresserade 
av tekniken och digitaliseringens möjligheter, där kundens egna 
mobiltelefon är det självklara navet.

Peter Fischer, Divisionsdirektör på Visma Retail

Självscanning underlättar min vardagshandling 
väldigt mycket. E-handel underlättar också och ger 
en lugnare miljö att handla i. Dessa två är viktiga 
och jag skulle inte vilja vara utan dem. Kvinna, 29

Kanon med självscanningsdosor, du håller koll på 
hur mycket du handlat för. Kvinna, 56
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2.3. Mobilanvändning i butiksmiljö
Vi konstaterade tidigare att konsumenter gärna välkomnar tekniska lösningar som en del av shoppingen och vi 
kan även konstatera att mobiltelefonen redan är ett tekniskt redskap som i stor utsträckning är använd i butiken. 
Här ser vi dock stora skillnader i de olika åldersgrupperna, i åldersgrupper under 50 år är det ungefär 8 av 10 
som använder mobiltelefonen i butik. Kvinnor och män har ungefär samma vanor.

Vad använder vi då telefonen till? En hel del olika användningsområden ska det visa sig. Störst andel svenskar 
använder den på samma sätt som man gör i andra sammanhang, d.v.s. vi ringer, skickar sms, kollar våra sociala 
medier och lyssnar på musik. Dessa funktioner är igång även i butikerna. Men vi gör även mycket som har en 
starkare koppling till själva shoppingen.

93

84
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18-19 år

1850-59 år

3960-75 år

30-39 år

40-49 år

Andel som använder sin mobiltelefon när de är i butik

54
49

ICA

Scannar

Scannar inte

38
32

COOP

47
39

Willys

35
23

City Gross

Andel som instämmer i påståendet: Kundklubben gör att jag handlar så o�a jag kan just där

Självscanning har blivit ett populärt verktyg i livsmedelsbutiker och 
tycks vara här för att stanna. Det effektiviserar för konsumenten som 
både får en enklare och snabbare shoppingrunda. Självscanning är 
inte nytt men verktygen och de tekniska lösningarna blir bättre och 
smartare, och kommer flytta allt mer in i mobilen. Konsumenten kan 
handla snabbare, enklare och få attraktiva erbjudanden samtidigt som 
handlaren får mer lojala kunder. Dagens kunder väljer teknik som 
underlättar deras vardag, inte gör den mer komplicerad.

Peter Fischer, Divisionsdirektör på Visma Retail
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Nära hälft en för över pengar via telefonen, men bara 6 % säger att de betalar direkt med telefonen. Konsumenter 
under 50 år är aktiva när det gäller att informera sig om produkter när de är i butik. 29 % säger att de kollar 
priset på en vara i andra butiker och 22 % använder telefonen för att ta reda på information om varorna. Lika 
stor andel söker inspiration (t ex recept eller modetips) i telefonen.

Män och kvinnor skiljer sig åt något när det gäller i vilka sammanhang telefonen plockas fram, där männen mer 
än kvinnorna har anammat telefonens möjlighet till jämförelser mellan olika butikers pris och utbud.

Kvinnor mer än män
Ringer/sms:ar/

är på sociala medier/
lyssnar på musik

Tar foton

Män mer än kvinnor
Googlar på sortiment i andra butiker

Kollar priser i andra butiker
Söker information om produkter

Fråga: Om du tänker på det senaste året, vad använder du din telefon till när du vistas i en butik? (i %)
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Ringer/sms:ar/är på sociala medier/lyssnar på musik

För över pengar

Kollar priser i andra butiker

Skapar/stämmer av digitala inköpslistor

Tar foton

Googlar på sortiment i andra butiker

Söker information om produkter

Söker inspiration

Tar emot och använder erbjudanden

Betalar

Navigerar runt i butiken för att hitta

Självscannar varor
18-49 år
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Telefonen uppfattas även som den naturliga platsen för ny teknik. Följande citat visar att även om telefonen 
idag används i betydligt större utsträckning av personer under 50, så är det många äldre som också efterfrågar 
digitala lösningar.

Jag skulle vilja ha en app som baserade sig på mina 
preferenser när jag kommer till en viss butik. Jag 
skulle vilja ha en notis om det. Man, 51

Onlinebutik med lagersaldo för fysiska butiker är ett 
absolut måste, då jag planerar alla inköp hemifrån. 
I butiken är en digital terminal ett plus, annars får 
man ta till mobilen. Man, 50

Ser digitala verktyg som ett mycket bra 
komplement och man blir mer och mer beroende 
på ett positivt sätt eftersom de underlättar.
Kvinna, 71

Bra med digitala erbjudanden så att man kan slippa 
pappersreklam i brevlådan.  Möjlighet att göra 
inköpslista i mobilen är mycket användbart! 
Kvinna, 27

Vad jag behöver är ett butiksstöd som, när jag 
identifierar mig med ett kort (valfritt vilket) eller via 
min mobiltelefon, ger mig tillgång till alla butikens 
tjänster som jag kan utnyttja. Det är inte jag som 
kund som skall ha alla verktyg som behövs för 
att handla effektivt, det är handlaren som skall 
tillhandahålla det. Jag skall bara behöva identifiera 
mig!!! Man, 68

Tycker självscanning är en bra och snabb lösning.  
Men det skulle vara bra om Ica, Coop och Willys 
hade wifi då täckningen ofta är dålig i dessa affärer, 
vilket gör det svårt att kolla recept eller ringa och 
höra vad man har hemma. Kvinna, 29

Viktigt att kunna kolla sortiment och lagerstatus 
online innan man åker till butik fysiskt. Man, 24

Enkelhet och snabbhet för kunden går hand i hand med digitala 
innovationer för butiker. Dagens konsumenter har höga krav på att 
nya digitala lösningar ska underlätta deras vardag när de handlar, 
hjälpa dem att spara tid och erbjuda valmöjligheter.

Det finns en stor potential för handeln att på ett bättre sätt hjälpa den 
digitalt medvetna konsumenten med rätt typ av erbjudanden i rätt 
sammanhang, i realtid. Det bygger långsiktig lojalitet samtidigt som 
det driver spontan försäljning vid butiksbesök.

Peter Fischer, Divisionsdirektör på Visma Retail
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Temat i studie är lojalitet och hur branschen kan nå 
dit genom relevanta kundinsikter. Konkurrensen är 
i många branscher stenhård. Och kunder har aldrig 
varit lika snabbfotade eller illojala. Vi ser också tydligt 
att kundklubbarna ställs inför nya utmaningar.

Mot denna bakgrund har Visma Retail/Abalon 
i samarbete med Kantar Sifo genomfört en 
undersökning bland kundklubbsmedlemmar.

Syftet med undersökningen var att bättre förstå hur 
kundklubbar kan optimeras och på så sätt driva affären 
genom mer trogna kunder. 

Undersökningen genomfördes via en webbenkät till 
ett riksrepresentativt urval av svenskar i åldern 18-74 
år, ur Kantar Sifos panel. För att vara med i under-
sökningen krävdes att man var medlem i minst en av 
22 listade kundklubbar inom dagligvaruhandeln, mode, 
apotek och bygghandel. Totalt genomfördes 1 550 
intervjuer och varje intervjuperson fick besvara frågor 
om sin upplevelse av två specifika kundklubbar som 
man är medlem i. Fältarbetet gjordes under augusti 
2016.

Implikationer för handeln

Undersökningen visar tydligt på att det inte är 
tillräckligt i sig att ha en kundklubb för att nå lojala 
kunder. Hur kundklubben är uppbyggd och på vilket sätt 
man bygger relationen med kundklubbsmedlemmen är 
avgörande för både ett långvarigt förhållande mellan 
konsument och detaljist och ett givande sådant. 

Undersökningen visar också att det går att stärka 
lojaliteten med hjälp av ett gott kundklubbsarbete. 
När kundklubbsmedlemmen anser erbjudandena vara 
relevanta, när kommunikationen håller en förväntad 
frekvens och när den dessutom klarar av att väcka 
känslor och kanske överraska, då ökar lojaliteten och 
medlemmen väljer att styra sina köp till just denna 
detaljist.

Om undersökningen
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Visma Retail AB
Box 34212, 100 26 Stockholm • Lindhagensgatan 94, 112 18 Stockholm
Tel: +46 (0)10 141 23 00 • retail@visma.com • visma.se/retail

Det digitala landskapets framväxt på senare år 
har utmanat detaljisterna när det kommer till 
kundlojalitet. 

Idag räcker det inte med att ha en kundklubb för att 
få lojala kunder.

Dagens konsumenter blir allt mer snabbfotade och 
lojala mot sig själva och har lärt sig att några klick 
bort fi nns en ännu bättre deal, så vad tjänar de 
egentligen på att vara lojala?

I den här rapporten vill vi förmedla några insikter, 
tankar och råd på just ämnet kundlojalitet och 
kundinsikt.

Bland annat visar vi hur viktigt det är att 
erbjudanden upplevs som relevanta och anpassade 
e� er vad kunderna gillar, men vi vill också visa 
hur mycket en satsning på ökad relevans påverkar 
försäljningen, och eff ekten är större än man kan tro.


