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aktiviteter Volkswagen och Saab använder sig av på den svenska 
bilmarknaden för att på så sätt få en djupare förståelse för detta 
område. Vidare vill vi jämföra det erhållna resultatet och analysera 
eventuella skillnader och likheter mellan bilföretagen och då 
fokusera på användningen av hårda respektive mjuka förmåner som 
används i bilföretagens eventuella lojalitetsprogram. Vi ska 
dessutom redogöra för, samt analysera, bilföretagens användning av 
sina respektive CRM-system. Utöver detta ska vi, med stöd av 
befintlig teori, ge förslag på hus Volkswagen och Saab kan förbättra 
sina lojalitetsskapande aktiviteter. 

 
   Metod:  För att uppnå vårt syfte har vi använt oss av en kvalitativ metod. Vi 

har genomfört intervjuer med företagsrepresentanter för Volkswagen 
och Saab. Dessa respondenter besitter information och kunskap som 
är relevant för vår studie.  

 
Slutsatser: Både Volkswagen och Saab erbjuder sina kunder finansiella 

förmåner genom sina kundklubbar. Båda företagen erbjuder 
förmåner som är av väldigt lika, det är endast utformningen av dessa 
som skiljer sig åt. Saab använder ett fördelaktigt bonussystem i 
vilket kunderna tjänar in poäng som kan användas som rabatt hos 
Saabhandlaren medan Volkswagen erbjuder sina kunder rabatt på 
specifika produkter och tjänster. Företagen erbjuder också liknande 
emotionella fördelar såsom provkörningar och inbjudningar till olika 
events. När det gäller lojalitetsprogram ser vi en skillnad hos de 
olika bilföretagen. Volkswagen använder sig inte av ett speciellt 
lojalitetsprogram riktat mot deras nya kunder; Saab har däremot ett 
lojalitetsprogram som är anpassat efter var kunden befinner sig i 
ägandelivscykeln. Utformningen, samt användningen av företagens 
respektive CRM-system skiljer sig åt. Saab har en mer komplex 
uppbyggnad av systemet som utgörs av fyra basmoduler; säljverktyg 
leadshantering, ramavtalshantering och kampanjhantering. 
Volkswagens CRM-system består av ägaruppgifter av 
grundläggande karaktär. Volkswagens CRM-system lagrar endast 
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information som är av grundläggande art; såsom ägandeskap, trots 
det faktum att systemet kan användas till att lagra information om 
kundernas intressen.  
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Abstract 
 
Title:  What customer loyalty activities are Volkswagen and Saab using 

in the Swedish car industry? 
 
Authors: Jenny Röhrl  
 Niklas Stockborg 
 
Supervisor: Thomas A. Michel 
 
Department:  School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 ECTS 
 
 
Purpose: The purpose with this study is to examine the activities that 

Volkswagen and Saab use to create customer loyalty in the 
Swedish car industry. We will also analyze possible differences 
between the companies and focus on the financial and emotional 
benefits used in the companies’ loyalty programs. In addition to 
this, we will also describe their use of CRM-systems and with the 
help of exiting theory, offer suggestions of how Volkswagen and 
Saab can improve their activities they use to create customer 
loyalty. 

 
 
Method: To attain the purpose with our study we have chosen to use a         

qualitative method. We have carried out interviews with company 
representatives of Volkswagen and Saab. These respondents have 
information that is relevant for this study. 

 
 
Result: Both Volkswagen and Saab offer their customers financial 

benefits through their customer clubs. Both companies offer very 
similar benefits and the main difference is the design of it, Saab 
uses a beneficial bonus system in which the customer earns points 
that equals into discounts while Volkswagen offer their customer 
discounts on specific products and services.  
Both companies also offer their customers similar emotional 
benefits such as test drives and invitations to different events. 
There is however differences between the companies regarding 
their use of loyalty programs. Volkswagen does not use a specific 
loyalty program that is tailored towards their new customers while 
Saab does. Saab customizes their communication towards their 
customers according to where they are in the product life cycle. 
Saab`s CRM-system is more advanced and complex with the use 
of four base modules; selling tools, lead tools, contract tools and 
campaign tools. Volkswagens CRM-system only stores 
information of basic character such as ownership information even 
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though the system is capable of storing data such as customers’ 
interest. 
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1. Inledning 
________________________________________________________________________________________________________________ 

I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till ämnet vilket återföljs av en 
problemdiskussion och problemformulering som utgör grunden för syftet med uppsatsen. 
Avgränsningen finns också med i denna del.  
___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Ett varumärke som är igenkänt och respekterat hos kunderna är en av de mest värdefullaste 
tillgångar ett företag kan ha.1 Globalt sett innehar Toyota bilbranschens mest värdefulla 
märke, då denna tillgång värderas denna tillgång till cirka 28 miljarder dollar. Tvåa på listan 
är Mercedes, med sitt varumärke som värderas till dryga 22 miljarder dollar.2 Med detta i 
åtanke kan utvecklandet av ett starkt varumärke som syftar till att bringa värde för ett företag 
tyckas utgöra en essentiell del av de aktiviteter som en verksamhet bör ägna sig åt ur ett 
lönsamhetsperspektiv. För att lyckas med denna uppgift krävs givetvis en insikt i de element 
som tillsammans utgör ett starkt varumärke för att lyckas stärka varumärket på ett strategiskt 
sätt. 
 
Den grundläggande förutsättningen för att ett varumärke ska anses vara starkt är att det ska ha 
ett högt varumärkeskapital.3 Ett varumärkeskapital kan beskrivas genom flera olika 
dimensioner, men alla dessa skildrar tillsammans de grundläggande faktorerna såsom 
varumärkeslojalitet, varumärkesmedvetenhet, varumärkets upplevda kvalitet samt 
varumärkesassociationer. 4 Med ett starkt varumärke följer en rad olika konkurrensfördelar. 
Exempel på detta är att det ger möjlighet till en ökad marknadsandel, det blir både lättare att 
lansera en varumärkesutvidgning och att komma in på nya marknader samtidigt som 
varumärket får lägre priselasticitet än vad det annars skulle ha. En annan fördel som är 
förknippad med ett starkt varumärke är att det leder till en ökad kundlojalitet. 5 Detta är en 
väldigt viktig effekt, vars betydelse belys i följande citat: 

 
”What makes every strong brand strong is a core of loyal, high-value category buyers, who 
typically account for more than half of brand sales”6 

 
Varumärkeslojalitet är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att skapa ett värde för ett 
givet varumärke. Utan en lojal kundkrets kan varumärket anses vara sårbart och har då endast 
värde i dess potential att skapa lojala kunder. 7 En beskrivning av ordet lojalitet, utifrån ett 
marknadsföringsperspektiv, är att det uttrycks i form av en kunds konsekventa engagemang 
till en given produkt eller företag. 8 Begreppen kundlojalitet och varumärkeslojalitet har 
praktiskt taget samma innebörd i det sammanhang som vi avser att behandla dessa begrepp 
och därför kommer dessa att användas synonymt i denna uppsats. Definitioner av 
kundlojalitet och varumärkeslojalitet följer nedan:  
 

1 Kleppners Advertising Procedure, 2004, s. 45 
2 http://www.ourfishbowl.com/images/surveys/BGB06Report_072706.pdf, inhämtat 2007-02-06 
3 Principles of Marketing, 2001, s. 470 
4 Developing and validating a multidimensional consumer-based brand equity scale, 2001 s. 1-14 
5 Business of Brands,  2005 s. 21-71 
6 Ibid s. 71 
7 Building Strong Brands, 2002, s. 21 
8 CRM at the Speed of Light : Essential Customer Strategies for the 21st Century, 2004 s. 110 
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”Kundlojalitet är individens tendens att fortsätta – över tiden – att uppvisa samma beteende 
som tidigare uppvisats i liknande situationer, till exempel att fortsätta köpa samma varumärke 
och produkt i samma butik varje gång individen har behov av samma eller liknande 
varumärke eller produkt” 9 
 
”Varumärkeslojalitet är en aktörs icke-slumpmässiga och beteendemässiga reaktion – över 
tiden – på ett eller flera varumärken, och den uppstår som ett resultat av psykologiska 
processer.” 10 
 
Eftersom varumärkeslojalitet är en viktig förutsättning för ett starkt varumärke, är det inte 
förvånande att allt fler företag söker efter de metoder som ska resultera i att öka denna 
lojalitet.  Lojalitetsprogram har blivit allt viktigare, och i vissa fall kritiska för många 
produktklasser. Att vara nära kunden och föra ett framgångsrikt lojalitetsprogram brukar 
endast inte anses vara viktigt, utan är dessutom en framgångsfaktor för många företag.11 
Inom marknadsföring finns det en så kallad 80-20 regel (eller Paretos lag som den också 
kallas) som innebär att 20 procent av ett företags kunder står för 80 procent av försäljningen. 
Dessa 20 procent måste identifieras för att företaget ska ha möjlighet att se till att behålla 
dessa betydelsefulla kunder, vilket är lojalitetsprogrammens primära syfte. 
Lojalitetsprogrammen kan användas som ett redskap i många andra sammanhang. Exempel 
på detta är möjligheten att skapa ökad kommunikation mellan företaget och kunderna samt 
möjligheten att upptäcka tillfredsställda kunder som trots sin tillfredsställelse får delar av sina 
behov täckta av konkurrenterna. 12 
 

1.2 Problemdiskussion  

Ur ett lönsamhetsperspektiv kan det tyckas vara uppenbart att det är viktigt för ett företag att 
ta reda på vad dess kunder värdesätter, vilket kan ske genom att ställa rätt frågor om 
kundlojalitet.13 En annan essentiell förutsättning för att bli framgångsrik inom detta område 
är att kunna se begreppet varumärkeslojalitet från ett brett perspektiv, och att inse att den bild 
som kunderna har av ett varumärke inte behöver vara bestående, utan kan förändras om det 
tillkommer ny information med anknytning till varumärket. Av denna anledning är det viktigt 
att kontinuerligt göra undersökningar som syftar till att få en sådan uppdaterad information 
om kundlojaliteten som möjligt. Att ta del av förändringar på marknaden är otroligt viktigt 
för företagen, vilket också framgår av följande citat:  
 
” We talk about strong brands having loyal customers, but people aren’t stupid and this 
loyalty isn’t blind. If their needs change or something better comes along — and their brand 
does nothing to respond — they will be gone.”14 
 
Tidigare var det vanligt att företagen fokuserade på att hitta nya kunder för att öka 
försäljningen och därmed lönsamheten. Men på senare tid har denna fokus skiftat; nu är det 
de befintliga kunderna som sätts i centrum. Nu vill företagen istället utveckla varaktiga 
förhållanden med sina kunder. Detta innebär att marknadsföringen som tidigare präglades av 

9 Den lojala kunden,, 2001, s. 29 
10 Ibid  
11 Customer Clubs and Loyalty Programmes, 2002 s 21 
12 Ibid s. 25. 
13 How to Recapture Lost Customers -- and Keep Them Loyal, 2001 s. 151 
14 Business of Brands, 2005 s. 71 
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transaktionsmarknadsföring har blivit ersatt av relationsmarknadsföring. Andra begrepp som 
också används i syfte att beskriva denna förändring i marknadsföringen är offensiv och 
defensiv marknadsföring. Det förstanämnda avser marknadsföringsaktiviteter som är riktade 
mot de potentiella kunderna medan defensiv marknadsföring prioriterar de befintliga 
kunderna. Oavsett vilket begrepp som används för att beskriva denna övergång är 
marknadsföringsforskare överens om att kundlojaliteten är nyckeln till framgång för 
företagen.15 Målet är nu att leverera ett långsiktigt värde till kunderna, för att öka 
förutsättningarna att få en lojal kundkrets. Övergången, som skedde på 1990-talet, har, som 
tidigare nämnt, fört med sig ett fokus på relationsmarknadsföring (RM), och därigenom också 
Customer Relationship Management (CRM). CRM, som vi kommer att behandla mer 
ingående i teoriavsnittet, kan i korthet definieras som ett omfattande tillvägagångssätt för att 
skapa, behålla och utöka kundrelationer. 16 I både RM och CRM betonas det positiva 
sambandet mellan kvarhållning av befintliga kunder och lönsamhet, i det avseendet att det är 
mer effektivt att vårda och därmed behålla en relation med en befintlig kund än att skapa en 
ny relation med en ny kund. Givetvis är inte endast användningen av CRM-strategier i sig en 
garanti för lönsamhet; vad som också är viktigt är själva utformningen och användningen av 
dessa strategier. 17 Vi tycker att det vore intressant att få en djupare förståelse för hur den 
ökade fokusen kring RM och CRM har påverkat företagens satsningar på lojalitetsskapande 
aktiviteter, speciellt för produkter som är kapitalintensiva. Detta för att företag som säljer 
kapitalintensiva varor måste vara desto mer strategiska och se till att de attribut som används 
i syfte att stärka varumärket eller hålla kvar det på samma nivå, är unika för varumärket.18 
Bilbranschen är ett exempel på en bransch som ingår i denna kategori och därmed kan det 
tyckas att bilföretagen bör investera i lojalitetsskapande aktiviteter.    
 
En fråga som bör ställas är; hur skapar ett varumärke lojalitet? Svaret på detta kan tyckas vara 
uppenbart; att se till att varumärket överstiger kundernas förväntningar och överraskar dem 
positivt så ofta som möjligt.19 Vad som också är uppenbart är att detta inte är en enkel 
uppgift. Detta kan dessutom vara desto svårare om marknaden präglas av stenhård 
konkurrens, vilket är fallet för den europeiska bilindustrin. 20 Det finns undersökningar som 
visar att bilkundernas lojalitet blir alltmer flyktig, och ett exempel på detta är den årliga 
undersökningen Cars online i vilken 2600 konsumenters köpbeteende och kundlojalitet 
undersöktes. 21 Denna studie, som genomfördes i Tyskland, Frankrike, England, USA och 
Kanada, visade att 6 av 10 bilägare valde ett annat bilmärke när de bytte bil.  
 
Detta får oss att undra huruvida kundlojaliteten inom den svenska bilbranschen också är 
flyktig, och vad företagen i så fall gör för att få upp eller upprätthålla lojaliteten på den 
önskvärda nivån. Vi har tidigare framhållit att lojala kunder indirekt utgör en viktig grund för 
företagen när det gäller lönsamhet och anser därmed att det vore intressant att undersöka 
denna faktor närmare för att få en djupare förståelse för vad bilföretagen gör för att skapa 
kundlojalitet och därigenom stärka sitt varumärke. 

15 Den lojala kunden, 2001 s. 9 
16 Customer Relationship Management, 2001 s. 2 
17 Customer Loyalty, Retention, and Customer Relationship Management, 2006 s 431 
18 Kleppners Advertising Procedure, 2004 s. 495 
19 Five Essential Strategies for Building Brand Advantage Throughout Your Company, 1999 s. 17 
20http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/157&type=HTML&aged=0&language=EN&g
uiLanguage=en,  inhämtat 2007-03-27 
21http://www.se.capgemini.com/nyheter/rlig_bilunderskning_6_av_10_bilgare_valde_annat_bilmrke_nr_de_bytt
e_bil/, inhämtat 2007-04-01 
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1.3 Problemformulering 

Med problemdiskussionen som grund har vi utformat följande frågor som vi vill ha svar på i 
denna studie:  
 

• Vad gör bilföretagen för att skapa kundlojalitet?  
 

• Vilka skillnader och likheter finns det mellan de undersökta bilföretagen när det gäller 
att skapa kundlojalitet? 

 
• I vilken utsträckning använder sig bilföretagen av CRM-system för att skapa 

kundlojalitet? 
 

1.4 Syfte 

Huvudsyfte 
 

• Syftet med denna uppsats är att undersöka de lojalitetsskapande aktiviteter 
Volkswagen och Saab använder sig av på den svenska bilmarknaden för att få en 
djupare förståelse för detta område. 

 
Delsyfte 
 

• Jämföra det erhållna resultatet och analysera eventuella skillnader och likheter mellan 
bilföretagen och då fokusera på användningen av hårda respektive mjuka förmåner 
som används i bilföretagens eventuella lojalitetsprogram. 
 

• Redogöra för, samt analysera, bilföretagens användning av sina respektive CRM-
system.  
 

• Med stöd av befintlig teori ge förslag på hus Volkswagen och Saab kan förbättra sina 
lojalitetsskapande aktiviteter 
 

1.5 Avgränsning 

För att begränsa uppsatsens storlek och hanterbarhet avgränsas den till att endast studera de 
lojalitetsskapande aktiviteter som bilföretagen använder mot deras privatkunder på den 
svenska marknaden. 
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2. Metod 
________________________________________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel redogör vi för val av forskningsansats och metod. Vi diskuterar dessutom 
uppsatsens trovärdighet. 
___________________________________________________________________________ 

2.1 Forskningsansats 

Det finns ett par tillämpbara forskningsansatser att använda i en studie och skillnaderna 
mellan dessa bottnar till största del i olikheter i förhållandet mellan teori och empiri. 22 De 
ansatser som brukar nämnas är induktion, deduktion och abduktion. Induktion kan användas 
utan att forskaren, vid studiens början, behöver ha kunskap om existerande teori. Detta är inte 
fallet vid deduktion, då den existerande teorin istället utgör utgångspunkten för studien. 
Abduktion är en slags kombination av induktion och deduktion. 23 Nedan beskrivs dessa mer 
utförligt, varpå vi motiverar valet av vår forskningsansats.  

2.1.1 Induktion 
 
Vid användning av induktion utgår forskaren från upptäckter som är observerade i 
verkligheten för att sedan sammanföra detta i en teori. 24  Det är alltså från hans 
materialinsamling som forskaren avser att dra generella och teoretiska slutsatser, vilket 
innebär att han inte bör ha kännedom om de existerande teorierna då detta ska ske helt 
förutsättningslöst25 Med hjälp av olika hjälpmedel samlar forskaren in fakta om ett samband 
mellan begrepp som han redan känner till. 26 Induktion har fått kritik för att teorin endast 
innehåller det som framkommer ur empirin. Att på något sätt inte påverkas av allmänna 
principer eller teorier hävdas dessutom vara nästintill omöjligt då forskaren måste göra ett 
urval som i sig självt kan ses som ett teoretiskt ställningstagande.27 

2.1.2 Deduktion 
 
I den hypotetisk-deduktiva metoden har existerande teorier avsevärt större betydelse än vid 
induktion. I stället för att negligera existerande teorier måste nu forskaren utgå från allmänna 
principer och teorier för att kunna dra slutsatser om enskilda företeelser. 28 Även om 
deduktionen kan bidra med säkert vetande, brister denna ansats i tillförelsen av begreppsligt 
ny kunskap eftersom en förutsättning är att begreppen redan från början är kända. 29  

2.1.3 Abduktion 
 
Abduktion är en tredje forskningsansats, som brukar ses som en kombination av induktion 
och deduktion och som används för att skapa nya begrepp och metoder genom att analysera 
fakta.30 Vid abduktion beskådas en effekt och vad som söks är de faktorer som förorsakat 

22 Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 1996 s. 47 
23 Seminarieboken, 2003 s. 62 
24 Forskningsprocessen, 2004 s. 35 
25 Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 1996 s. 47 
26 Vetenskapsteori och metodlära, 1994 s. 144 
27 Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 1996, s. 47 
28 Ibid 
29 Vetenskapsteori och metodlära, 1994 s. 147 
30 Ibid 
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effekten. Ett problem med detta är att det kan vara komplicerat att ta reda på om vissa 
faktorer har ett direkt samband eller inte. 31 För att förtydliga detta kan vi ta ett exempel på 
ett eventuellt orsakssamband mellan dåliga tänder och hjärtinfarkter. Även om forskare 
upptäcker att en stor del av dem som drabbats av en hjärtinfarkt dessutom har väldigt dåliga 
tänder, behöver detta inte innebära att dåliga tänder är vad som har förorsakat hjärtinfarkten. 
Dålig kvalitet på tänder kan istället vara en effekt av onyttigt leverne, vilket i sin tur kan 
utgöra den riktiga orsaken till hjärtinfarkten.  

2.1.4 Val av forskningsansats 
 
Då vi inte har som avsikt att skapa nya begrepp och metoder tror vi inte att abduktion är en 
användbar ansats. Hade vi valt abduktion tror vi att det skulle innebära att vår studie skulle 
bli av helt annan karaktär. Det hade förmodligen passat om vi skulle studera och analysera en 
specifik effekt, för att försöka hitta orsak och verkan och genom detta skapa nya begrepp och 
metoder. Detta skulle i praktiken helt enkelt innebära att vi tittade närmare på bilföretagens 
lojalitetsskapande aktiviteter, fast med hjälp av en annan ansats. Vi skulle då, precis som vid 
en deduktiv och induktiv ansats, få en förståelse för hur dessa aktiviteter är utformade och 
vad de innefattar. Det som skiljer sig med abduktion är att vi sedan skulle försöka lista ur vad 
som har föranlett dessa utformningar. Just i vår studie finner vi inte detta intressant, då vi 
redan innan undersökningens början var övertygade om att marknaden och dess komponenter 
till hög grad styr dessa aktiviteters utformning. Detta är vad vi anser utgör marknadsföringens 
kärna; strävan efter att anpassa sig efter marknaden.  
 
Vi anser inte heller att induktionen är tillämpar för just vår studie, då vi avser att ta del av 
befintliga teorier innan vi utför studien.  Vi vill med hjälp av de existerande teorierna 
analysera det som framkommer i teorin, vilket innebär att vi ser induktion som en 
begränsning i vår studie.  
 
Vi tror att deduktiv forskningsansats är mest lämplig för vår kvalitativa studie. Att 
deduktionen begränsar forskaren i det avseende att nya begrepp inte kan resulteras av 
empirin, anser vi inte påverka vår studie då vi inte har som avsikt att skapa nya begrepp; vår 
ambition är istället att få en djupare förståelse för det valda ämnesområdet. Vi vill bland 
annat undersöka huruvida de valda bilföretagen, på ett grundläggande sätt, arbetar på det vis 
som den befintliga teorin rekommenderar.  

2.2 Kvalitativ undersökning 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod, då en sådan anses vara mest lämplig när 
syftet är att få djupare förståelse för ett specifikt ämne.32 En kvalitativ metod kan hänföras till 
den nominalistiska kunskapsuppfattningen som bottnar i tanken att det, kunskapsmässigt sett, 
existerar ett värde i den subjektiva upplevda erfarenheten. När det gäller sociala interaktioner 
grundar sig nominalism på tron om att alla mänskliga handlingar är betydelsefulla. För att få 
kunskap om en subjektiv verklighet är intervjuer och observationer de vanligaste 
tillvägagångssätten och resultatet används för att ge tolkning åt de valda fenomenen.33 Syftet 
med vår uppsats är som tidigare nämnt att få en djupare insikt i det valda ämnesområdet, i 
vilken subjektivitet är en ofrånkomligt framträdande faktor eftersom vissa av de frågor som 
vi ställer till våra respondenter är av tolkande och subjektivt slag. Hade vi istället valt en 

31 Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 1996 s. 48 
32 Seminarieboken, 2003 s. 63 
33 Research and Knowledge at Work: Perspectives, Case-Studies and Innovative Strategies, 2000 s. 204 

[13] 
 

                                                



Kundlojalitet i bilbranschen 

kvantitativ metod inom samma ämne anser vi att vi hade behövt ändra de mest grundläggande 
delarna av denna uppsats; vilket bland annat innefattar syftet. Subjektiviteten hade dessutom 
ersatts av objektiviteten, vilket i sin tur kan härledas till den realistiska 
kunskapsuppfattningen som går ut på föreställningen om att det existerar verkliga objekt eller 
företeelser och att det finns en motsvarande uppfattning om kunskapen som utgör en 
avspegling av denna verklighet.34 Vi är uppenbarligen inte intresserade av en mätbar 
kvantitativ studie, utan vill istället genomföra en beskrivande och tolkande undersökning för 
att på så sätt öka kunskapen för det valda ämnet.  
 

2.3 Kvalitativ undersökning och generaliserbarhet 

Generaliserbarheten anses existera när resultatet och slutsatsen som erhållits från en 
undersökning kan appliceras på andra områden. Denna typ av generaliserbarhet är svår att 
uppnå vid användningen av en kvalitativ studie, då generaliserbarheten har sitt ursprung i 
kvantitativa undersökningar i vilken statistik inhämtas på ett slumpmässigt sätt. Dessa 
slumpmässiga stickprov tillförsäkrar att resultaten från undersökningen är representativ från 
den population som urvalet togs. Nominalism, som präglar kvalitativa undersökningar, har 
sin fokus på specifika fall som inte nödvändigtvis representerar resten av populationen. Av 
denna anledning brukar inte generaliserbarheten anses vara relevant om endast ett fall eller ett 
unikt fenomen undersöks. Frångår man från den typiska innebörden av generaliserbarhet kan 
även kvalitativa studier uppfylla en annan typ av generaliserbarhet. Detta kan ske i de fall då 
resultatet framhäver specifika, icke-typiska kännetecken som kan jämföras med andra som är 
mer vanliga.35 Vi har bland annat som avsikt att jämföra de olika bilföretagens svar på 
intervjufrågor för att på så sätt upptäcka eventuella skillnader som möjligen kan anses vara av 
det icke-typiska slaget, vilket kan tillför en viss grad av generaliserbarhet.  Dessa möjliga 
skillnader skulle exempelvis kunna uppenbara sig i form av icke-typiska lojalitetsskapande 
aktiviteter. Ett annat exempel vore om ett bilföretag går emot de principer som utgör den 
existerande teorin i det valda området.  
 

2.4 Datainsamling 

I den inledande fasen började vi med att läsa in oss på det valda ämnesområdet, vilket skedde 
genom att studera sekundärdata. Sekundärdata innefattar skrivet material som är insamlad av 
andra personer. Exempel på detta är böcker, broschyrer och tidskrifter.36 Majoriteten av den 
sekundärdata vi tog del av bestod av böcker. Vi lät denna litteratur prägla de inledande 
delarna av uppsatsen för att på ett vetenskapligt sätt motivera vårt ämnesval. Vi skrev 
dessutom teoriavsnittet med hjälp av denna litteratur, som dessutom utgjorde grunden för de 
intervjufrågor vi använde oss av. Dessutom byggdes vår analys på de teorier som vi använde 
oss av.  
 

34 Vetenskapsteori och forskningsmetodi, 1996 s. 12 
35 Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications, 2002 s. 91 
36 Seminarieboken, 2003 s. 67 
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För att erhålla uppsatsens primärdata utförde vi intervjuer med anställda som besitter den 
kunskap som krävs för att kunna besvara våra intervjufrågor. Följande bilföretag 
intervjuades: 
 

• Volkswagen 
• Saab 

 
Intervjun är utförd på dessa två bilföretag eftersom de båda är väletablerade på den svenska 
bilmarknaden och därmed har en stor kundbas, vilket sannolikt innebär att de inte endast 
fokuserar sig på att attrahera nya kunder. Dessutom kan det antas vara troligt att 
lojalitetsskapande aktiviteter brukas för att utnyttjas som ett verktyg för att lyckas behålla de 
befintliga kunderna och därmed också den stora kundbasen. Vi valde inte dessa företag för att 
de skulle kunna anses representera den svenska bilmarknaden, utan för att vi ansåg att de 
förmodligen skulle använda sig av lojalitetsskapande aktiviteter, inklusive välutvecklade 
CRM-system.  
 
En av respondenterna var Dan Andersson, som är marknadsansvarig på Volkswagen. När det 
gäller Saab behövde vi vända oss till två respondenter då dessa tillsammans, med sin 
respektive expertis inom två olika områden, kunde ge oss den information som vi behövde. 
Dessa två personer är Theresa Pietile, kundvårdsansvarig på Saab, samt Jan Rikander, 
projektledare på General Motors Norden. Rikander svarade på de frågor som berörde CRM-
systemet och Pietile besvarade de resterande frågorna. Vi utformade givetvis intervjufrågorna 
med uppsatsens syfte i åtanke. För att ta del av intervjufrågorna, se bilaga 1. 

 
När det gäller intervjuformen finns det olika sätt att utföra denna på. E-post blev den 
kommunikationskanal som användes eftersom respondenterna föredrog denna. Vi började 
med att ringa till bilföretagen för att be om kontaktuppgifter till den eller de personer som var 
marknadsansvariga. I de fall vi fick tillgång till deras telefonnummer valde vi att ringa upp 
personen i fråga för att be denna medverka i vår intervju. En del av de tillfrågade bilföretagen 
tackade nej på grund av tidsbrist.  
 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är begrepp som brukar användas för att beskriva en undersöknings 
kvalitet. Dock är dessa begrepp mått på objektivitet, vilket utgör en central del i kvantitativa 
studier. I kvalitativa studier är subjektiviteten, som tidigare nämnt, en mer framträdande 
faktor. 37 Trots detta har vi tagit innebörden av reliabilitet och validitet i åtanke i denna 
uppsats, på det sätt som är möjligt i en kvalitativ studie.  
 
Reliabilitet i en kvantitativ studie handlar om i vilken utsträckning forskaren får samma värde 
om han upprepar undersökning.38 I en kvalitativ undersökning är forskaren själv 
undersökningsinstrumentet, och av denna anledning skulle det förmodligen inte vara möjligt 
för någon annan att göra en liknande undersökning och få samma resultat. Detta beror på att 
forskarens bakgrund påverkar vad han ser och hur han tolkar sina upptäckter. Det finns 
förslag på vad som kan göras för att uppnå en viss grad av reliabilitet i den kvalitativa 
studien. Ett förslag är att noggrant redogöra för den information som har samlats in, de 
metoder som har använts och de beslut som har fattats under studiens gång. Detta tillåter 

37 Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications, 2002 s. 89 
38 Seminarieboken, 2003 s. 59 
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läsaren att följa processen och få en bättre inblick i de val som har gjorts samtidigt vilket 
därmed kan leda till att det blir lättare att utvärdera studien.39 Vi har haft som ambition att 
låta läsaren ta del av de beslut som har fattas under hela studiens gång, genom att på olika sätt 
motivera de val som har gjorts.  
 
Validitet innebär i vilken utsträckning som forskaren mäter det han avser att mäta.40 Jämfört 
med reliabilitet är validitet betydligt mer framträdande i den kvalitativa studien. Det finns tre 
olika aspekter av validitet; inre validitet, generaliserbarhet samt relevans. 41 Vi har, i rubriken 
kvalitativa undersökningar och generaliserbarhet, redan beskrivit denna aspekt och kommer 
av denna anledning endast redogöra för inre validitet och relevans.  
 
Den interna validiteten handlar om i vilken utsträckning som resultaten av undersökningen är 
”sanna”, och huruvida dessa kan reflektera målet med undersökningen och den sociala 
verkligen av dem som deltar i denna, på ett korrekt sätt.42 Vad som kan göras för att 
säkerställa den inre validiteten är att använda tydliga, ej vinklade frågor.43 Detta var givetvis 
vår ambition då vi formulerade frågorna.  
 
Relevans, som innebär att undersökningen måste vara meningsfull och användbar för de som 
genomför samt läser den, sägs ibland också vara relaterat till validitet.44 Denna studie kan 
anses uppfylla detta kriterium, då den bland annat ger en inblick i två, marknadsmässigt sätt, 
stora företags användning av de begrepp som i marknadsföringsvärlden har visat sig vara av 
högt värde; nämligen kundlojalitet och lojalitetsskapande aktiviteter. 

2.6 Alternativa metoder 

Då vår studie är av beskrivande slag är en kvalitativ metod lämpligast. Exempel på andra 
metoder, utöver intervjuer, som ingår i kvalitativa studier är observationer, fokusgrupper och 
skrivna berättelser.45 Vi har valt en intervjumetod och nedan anges anledningarna till varför 
de övriga metoderna inte användes.  
 
Den information som erhålls från personliga berättelser kan oftast inte kompletteras och 
därmed blir det svårt att reda ut eventuella oklarheter.46 För vår egen del har vi, genom e-
post, hört av oss till samma respondent fler än en gång just för att få svar på vissa 
otydligheter.  
 
Användandet av en fokusgrupp, för att uppnå vårt syfte, hade i princip varit omöjligt att 
genomföra då endast de marknadsansvariga på respektive företag besitter den kunskap som 
eftersöks. Dessa personer har inget intresse av att dela med sig av sina strategier till sina 
konkurrenter i en fokusgrupp. Dessutom har dem flesta av de marknadsansvariga tidsbrister, 
och prioriterar inte undersökningar som denna.   
 

39 Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications, 2002 s. 90 
40 Seminarieboken, 2003 s. 59 
41 Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications, 2002 s. 90 
42 Ibid s. 92 
43 Seminarieboken, 2003 s. 60 
44 Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications, 2002 s. 92 
45 Forskningsprocessen, Kvalitativa och kvantitativa perspektiv, 2001 s. 79 
46 Ibid, s. 86 
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En observation av företagets lojalitetsskapande aktiviteter är inte heller tillämpbar då syftet 
med denna uppsats är av sådant slag att endast intervjufrågor till respondenterna är lämpliga. 
För att få reda på de frågeställningar vi har är det mest praktiskt att ställa dessa till de 
individer som är insatta i företagets lojalitetsskapande aktiviteter.   

2.7 Källkritik 

En intervju av sådant slag där svaren kommer att publiceras och därmed synas för 
konkurrenterna innebär ett hinder för uppsatsens empiriska del av den anledningen att de 
intervjuade på bilföretagen väljer att inte dela med sig av eventuell konfidentiell information. 
Detta kan medföra begränsade och ofullständiga svar som har en negativ påverkan på den 
analytiska delen av uppsatsen. Dock har vi erbjudit de respektive intervjuade företagen 
anonymitet för att erhålla så fullständiga svar som möjligt för att undvika detta problem. Att 
varken Saab eller Volkswagen valde detta alternativ pekar på att intervjun inte berör sådana 
frågor som är av konfidentiell karaktär.  
 
Det finns dock en risk att respondenterna vill förmedla ett så positivt budskap om sitt företag 
som möjligt, vilket skulle kunna leda till en rad konsekvenser som exempelvis undanhållning 
av information eller försköning av verkligheten.  

2.8 Självkritik 

Vårt tillvägagångssätt, i form av e-post som kommunikationskanal för intervjuerna, kan 
innebära vissa begränsningar som kan tas i uttryck i form av eventuella missförstånd av 
intervjusvaren. Vi har varit i kontakt med våra intervjupersoner ett flertal gånger för att klara 
ut en del otydligheter samt för att få mer ingående svar för att på så sätt försöka minska risken 
för eventuella missförstånd.  
 
Det hade varit möjligt att uppnå en viss grad av generalisering om fler bilföretag hade ingått i 
vår undersökning. Vi skrev tidigare att en viss generaliserbarhet kan uppnås om resultatet 
framhäver specifika, icke-typiska kännetecken som kan jämföras med mer vanliga 
kännetecken. Detta var något som vi strävade mot, men det uppfylls inte genom endast en 
jämförelse av de två bilföretagen emellan. Däremot kan det vara möjligt att, med hjälp av 
teorin, avgöra vad som anses vara som mer typiska samt icke-typiska kännetecken.  
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3. Teori 
________________________________________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel redogörs de relevanta teorier som utgör en grund till analysen. 
___________________________________________________________________________ 

3.1 Kundlojalitetens uttryck 

Enligt Söderlund finns det en fysisk och en mental värld i vilka kundens lojalitet tar sig olika 
uttryck. 47 Den sistnämnda världen består av kundens attityder och intentioner för ett visst 
objekt, medan ett observerbart beteende präglar den fysiska världen. Dessa olika världar 
avser vi skildra i syfte att erbjuda en djupare förståelse för de olika faktorer som 
kundlojaliteten härstammar från och de olika mått som kan användas för att ta reda på graden 
av lojalitet.  

3.1.1 Kundlojaliteten i den fysiska världen 
 
Ett beteende i ett kundlojalitetssamband, innebär sådana aktiviteter som är synbara för andra 
individer. I beteendevärlden kan lojaliteten mätas genom utsträckning, frekvens, djup, 
andelsmått samt retention rate. Nedan följer en sammanfattad beskrivning av dessa mått. 
 
• Utsträckning 

 
Det finns olika varianter av utsträckningsmåttet, av vilken den enklaste anses vara det som 
mäter hur länge kunden har varit kund.  
 
• Frekvens  

 
Frekvensmåttet, som just benämningen avslöjar, avser att mäta hur frekventa köpen är för en 
kund under en viss tidsperiod. En hög frekvens sägs leda till en ökad kunskap hos kunden.  
 
• Djup  

 
Djupmåttet kan användas för att indikera huruvida kunden använder flera av företagets 
produkter och tjänster, vilket är vad många företag strävar efter.  
 
• Andelsmått 

 
Det finns olika typer av andelsmått, varav kundandel är den vanligaste. Denna talar om hur 
stor andel av kundens totala beteende, inom en viss kategori, som kan hänföras till ett visst 
objekt.   
 

47 Den lojala kunden, 2001 s. 31 
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• Retention rate 
 
Ett vanligt mått är retention rate (eller återköpsfrekvens), som används för att få vetskap om 
hur stor andel av kunderna som finns kvar under en viss tidsperiod. 48 Utvecklingen av CRM 
har bland annat sitt ursprung i den ökade tonvikten på att öka denna andel, genom att hantera 
kundrelationer på ett effektivt sätt. Inom både relationsmarknadsföringen och CRM belyses 
det positiva sambandet mellan retention rate och företagets lönsamhet, då det anses vara mer 
effektivt att behålla och vårda ett existerande förhållande med en befintlig kund än att skapa 
ett nytt med en ny kund. 49 
 
3.1.2 Kundlojaliteten i den mentala världen 
 
Kundlojalitet i den mentala världen utmärks av faktorer såsom intentioner, attityder, 
preferenser, ansträngning, identifiering och engagemang. 50 Dessa, till skillnad från den 
beteendemässiga kundlojaliteten, resulterar inte omedelbart i synbara aktiviteter för andra 
individer, vilket innebär att frågor som relateras till dessa faktorer måste ställas direkt till 
kunden. Även dessa faktorer beskrivs kortfattat nedan. 
 
• Intentioner 

 
Intentionsmåttet är det mått som i nuläget domineras i den mentala världen. Denna mäter 
kundens avsikter gällande ett framtida beteende. Frågor som ger svar på huruvida kunden 
anser att det är sannolikt att han kommer att köpa en viss produkt eller tjänst inom en viss 
tidsperiod kan ställas.  
 
• Attityder 

 
Kundens attityder till varumärket är också en faktor som kan nämnas vid en diskussion av 
kundlojalitet. Dessvärre har lojalitetsforskarna inte lyckats med att avskilja attityder från de 
övriga begreppen som existerar i den mentala lojalitetsvärlden.  
 
• Preferenser 

 
Ett annat mått på kundlojalitet är kundens preferens för ett visst objekt. Denna faktor har ett 
samspel med attityder, eftersom preferenserna uppkommer som ett resultat av kundens 
attityder till varumärket.  
 
• Ansträngning 

 
Vad som också indikerar graden av kundlojalitet, är hur mycket kunden kan tänka sig att 
anstränga sig för att fortsätta vara kund.  
 
• Identifiering 

 
Begreppet identifiering avser i vilken grad kunden kan definiera sig själv som tillhörig till ett 
visst företag.  

48 Den lojala kunden, 2001 s. 34 
49 Customer Loyalty, Retention, and Customer Relationship Management, 2006 s. 431 
50 Den lojala kunden, 2001 s. 31 
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• Engagemang 

 
Engagemang har att göra med hur viktigt eller relevant produkten eller tjänsten är för kunden. 
Dock är inte alla lojalitetsforskare överens om att engagemang kan användas som ett mått av 
kundlojaliteten. En del hävdar däremot att engagemang istället kan utgöra en orsak till 
lojalitet.  

3.2 Kundlojalitet och lönsamhet 

Att lojala kunder utgör en viktig del för företagen är många forskare överens om. Vad som 
däremot inte är sagt är att kundlojaliteten i sig utgör ett direkt led till ökad lönsamhet för 
företagen. Vad som måste betonas i detta sammanhang är att kundlojalitet är ett vidsträckt 
begrepp och som därmed innefattar olika innebörder, av vilka alla inte behöver leda till en 
direkt uppvisad lönsamhet. Vi har ovan redogjort för begreppet lojalitet inom två olika 
världar, och vad som kan konstateras utav detta är att oavsett om kunden har en hög 
lojalitetsgrad i den mentala världen behöver detta inte nödvändigtvis innebära att detta också 
gäller för samma kund i den fysiska världen. Kanske har kunden endast positiva attityder 
gentemot ett visst varumärke, men om detta inte leder till en handling i form av exempelvis 
ett köp, påverkar det givetvis inte företagets intäkter och därmed inte heller dess lönsamhet. 
51 
 
Det är däremot mer korrekt att påstå att kundlojalitet har en indirekt påverkan på ett företags 
lönsamhet. Denna påverkan är ett resultat av följande faktorer som kundlojalitet anses ge 
upphov till: 
 
 

• Kundens köprekommendationer. Genom positiv ”mun till mun” sprider kunden 
information om varumärket som kan leda till en ökad kundkrets för företaget  

 
• Kunden som mentor. En mentorkund är en kund som tillhandahåller information till 

andra kunder om produkten i fråga. Detta kan påverka företagets intäkter genom att 
potentiella kunder kan lockas av supportmöjligheterna från befintliga kunder. 

 
• Kundens tysta referensvärde. Enbart förekomsten av en viss kund kan påverka vad 

andra kunder gör då det kan påverka andra kunders uppfattning om företagets kvalitet 
och trovärdighet 

 
• Feedback från kunden till företaget. Feedback från kunder kan bidra till en 

framgångsrik produktutveckling, och detta kan i sin tur attrahera nya kunder. 
 

• Medarbetarens arbetstillfredsställelse. Har de anställda en trivsam relation till 
kunderna kan detta leda till ökad motivation hos de anställda vilket i sin tur kan öka 
deras förmåga att attrahera intäkter från andra kunder. 52 

51 Den lojala kunden, 2001 s. 191 
52 Ibid  s. 199-208 
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3.3 Lojalitetsprogram  

Det övergripande målet med ett lojalitetsprogram är att öka företagets vinst, intäkter och 
marknadsandelar. De flesta lojalitetsprogram ger finansiella förmåner som exempelvis 
extrapriser, men denna förmån bygger inte en lojal kundkrets då dessa prisfokuserade kunder 
alltid kommer att fortsätta söka efter den billigaste produkten, även hos konkurrenterna. För 
att skapa en långsiktig kundlojalitet krävs det ett förhållande mellan kunderna och företaget 
som inte baserar sig på pris utan på faktorer som tillit, känslor och kompanjonskap.53 
 
De flesta existerande lojalitetsprogram bygger endast på prisrelaterade förmåner. Priset är en 
viktig faktor men ett lojalitetsprogram kan även bygga på emotionella element som får 
kunden att känna sig speciell. Denna emotionella relation skapar en betydligt högre 
kundlojalitet.54  
 
Kunderna kommer endast att bli medlem hos ett företag om fördelarna med medlemskapet, 
exempelvis rabatter, status, image, är högre än kostnaderna. Se figur 1 nedan. 
 

 
   Figur 1 – Lojalitetsprogram 

 
Därför är det viktigt att välja rätt fördelar med kundlojalitetsprogrammen. De nedanstående 
faktorerna utgör en bra grund till ett lyckat lojalitetsprogram: 
 

• Fördelarna med en kunds medlemskap hos ett företag måste möta de förväntningar 
som finns samtidigt som de skiljer sig från mängden.  

 
• Fördelarna ska vara utformade från kundens perspektiv och erbjuda de fördelar som 

kunden begär.55 

53 Customer Clubs and Loyalty Programs, 2002 s. 3 
54 Ibid 
55 Ibid s. 54 
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3.3.1 Hårda och mjuka förmåner 
 
Företagen behöver utforma unika lojalitetsprogram som innehåller rätt kombination av mjuka 
och hårda förmåner för att bli lyckade. Med hårda förmåner menas de finansiella fördelarna 
lojalitetsprogrammet erbjuder kunden, exempelvis har ett flygbolag möjligheten att ge sin 
kund en gratis flygresa efter ett förbestämt antal flygmil. Hårda fördelar kan däremot lätt 
kopieras och är inte unika i sitt slag men motiverar kunden till lojalitetsprogrammet. De 
mjuka förmånerna är istället relationsorienterade och erbjuder kunden olika slag av special 
behandlingar. Det finns olika varianter av dessa men inom bilbranschen kan det exempelvis 
vara en speciell inbjudan till olika evenemang.56 Dessa mjuka faktorer gör det möjligt för 
företaget att bygga en emotionell relation till kunden och kan även dämpa majoriteten av 
inkommande klagomål.57. Som vi nämnde ovan behöver ett lojalitetsprogram innehålla rätt 
kombination av hårda och mjuka förmåner, detta för att de sällan fungerar effektivt enskilt. 
Eftersom det finns hundratals olika lojalitetsprogram som erbjuder hårda förmåner är det 
viktigt att utmärka sig med mjuka fördelar som kan ge en konkurrensfördel samtidigt som de 
bygger en relation med kunden. 58  

3.4 CRM 

Övergången till användningen av CRM-strategier har sin startpunkt i insikten om att kunden 
och konkurrenterna har förändrats och kommer att fortsätta förändras. Att behandla alla 
kunder på samma sätt, som en enda stor homogen marknad, anses inte vara en lämplig 
strategi.59 CRM brukar vanligtvis beskrivas som systembaserade verktyg som hjälper företag 
hantera olika typer av relationer de har med sina kunder. Med hjälp av ett CRM-system har 
företagen möjlighet att lagra information om sina kunder i en databas och därefter anpassa 
sina produkter och service mot den enskilda kunden.60 
 
Målet med CRM är att fokusera på rätt kunder och öka deras lojalitet gentemot företaget med 
förhoppningen att de ska köpa mer.61 CRM kan ses som ett verktyg till att utveckla 
kundrelationer med de med mest lönsamma kunderna och hantera de kostnader från affärer 
med mindre lönsamma kunder.62 Vad företagen behöver göra är att dela upp sin kunddatabas 
i olika segment för att sedan utforma en speciell marknadsstrategi för respektive segment. 63 
 
Vad CRM egentligen är kan dock skilja sig beroende på vilket synsätt man har. Nedan följer 
en figur som visar resultatet från 4400 svar på frågan gjort på hemsidan CRMguru.com; ”Vad 
är CRM?”. 

56 Customer Loyalty, Retention, and Customer Relationship Management, 2006 s. 460 
57 Ibid s. 380 
58 Customer Clubs and Loyalty Programs, 2002 s. 58 
59 Customer Relationship Management Systems Handbook, 2002 s. 16 
60 Researching Customer Satisfaction and Loyalty: How to Find Out What People Really Think, 2005 s. 26 
61 Customer Loyalty Solution, 2003 s. 33 
62 Customer Satisfaction and Loyalty: How to Find Out What People Really Think. London, 2005 s. 9 
63 Customer Loyalty Solution, 2003 s. 183 
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Figur 2 – Vad är CRM? 

 
Analysen i nästkommande kapitel präglas av synsättet att CRM är ett verktyg som hjälper 
företagen att sätta kunderna i fokus och därmed även förstärka sina kundrelationer. Men för 
att lyckas med detta krävs det att bilföretagen hanterar dessa CRM-system på rätt. En studie 
som behandlat detta belyser att de nedanstående förslagen ska följas: 
 
 CRM måste vara implementerad med klara affärsmål.  
 
 CRM-dagordningen ska vara driven av kundinsikt och efterfrågemönster. 

 
 Kundhanteringen måste vara skräddarsydd mot kundernas värderingar och behov.64 

 

3.5 Lojalitet under kundlivscykeln 

Kunder kan befinna sig på olika stadier i kundlivscykeln. Introduktionsstadiet kallas för 
förvärvandet, nästa steg utgörs av assimilationsfasen som följs av fortlöpande 
bearbetningssatsningar. Det sista stadiet, som ibland kan vara svår att hantera, benämns som 
återaktiveringsstadiet.  Anledningen till att det finns olika stadier är för att kundernas relation 
med ett visst företag eller varumärke genomgår olika emotionella stadier65. Nedan följer en 
beskrivning av dessa stadier: 
 

64 CRM Unplugged: Releasing CRM's Strategic Value, 2004 s. 21 
65 Emotion Marketing, 2000 s. 117 
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• Förvärvandet 
 

I det inledande stadiet utgörs den första utmaningen i att attrahera rätt sorts kunder. Den 
andra utmaningen, som är minst lika krävande, är att se till att kunderna får rätt intryck av 
varumärket. Att fokusera på relationsprocessen och inte endast på transaktionen är väldigt 
viktigt då detta kan vara ett perfekt tillfälle att etablera en hållbar och ömsesidig relation. Det 
är dessutom vitalt att undvika ett överdrivet användande av incitament för att förvärva nya 
kunder. Rabatter och gåvor tenderar att attrahera kunder som utan att tveka skulle byta 
varumärke om bättre finansiella incitament erbjuds. Det finns dessutom undersökningar som 
visar på att en överdriven användning av incitament upprör existerande kunder, som då 
känner att deras lojalitet förbises då de bästa erbjudanden ges till nya kunder.66 
 
• Assimilationen 

 
Assimilationsstadiet är en viktig fas i relationsuppbyggnadsprocessen. I denna fas är 
förtroendet ömtåligt och kan lätt brytas. Företagen bör välkomna kunderna, få kunderna att 
känna sig nöjda med deras köpbeslut och förmedla en stark känsla av att kunderna är viktiga 
och värdefulla för företaget.  I detta stadium är det viktigt att företagen erbjuder emotionella 
förmåner och inte endast finansiella, samt att det finns ett incitament för kunden att göra ett 
nytt köp. 67 
 
• Bearbetningen 

 
Med bearbetningsfasen följer en möjligheten att bygga livslånga relationer med kunderna. 
När kunderna befinner sig i detta stadium kan ny information om kunderna uppkomma och 
företagen bör då utvärdera och justera segmenteringsstrategierna för att lyckas bidra med en 
mer relevant och personlig kommunikation. 68 
 
• Återaktiveringen 

 
Om ett företag har förlorat kunder kan företaget, i återaktiveringsfasen, försöka få tillbaka 
dessa. Nyckeln är att förstå vad bristen på lojalitet hos kunderna grundar sig på, och undvika 
att upprepa samma misstag.69 
 
 

 
 
 

66 Emotion Marketing, 2000 s. 118 
67 Ibid, s.119 
68 Ibid, s. 121 
69 Ibid, s.122 
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4. Resultat och analys 
________________________________________________________________________________________________________________ 

I denna del av uppsatsen presenteras och analyseras studiens resultat. 
___________________________________________________________________________ 

4.1 Fakta om Volkswagen och Saab 

Under de följande två rubriker beskriver vi kortfattat de bilföretag, Volkswagen och Saab, 
som ingår i vår undersökning. 

4.1.1 Volkswagen Group Sverige AB 
 
Volkswagen Group Sverige AB, som i fortsättningen endast kommer att kallas för 
Volkswagen och syfta till bilmärket Volkswagen, är en svensk generalagent för märkena 
Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Audi, SEAT, Skoda och Porsche. Under det första 
kvartalet av 2007 sålde bolaget flest bilar i Europa med 400 890 nyregistreringar av bilmärket 
Volkswagen. Volkswagen Group Sverige AB är även den största bilimportören på den 
svenska marknaden med en marknadsandel på 18,6 procent 2006. 70 De sålde totalt 25 000 
Volkswagen bilar på den svenska bilmarknaden under 2006 och är därmed Sverige största 
importmärke.71 Volkswagens marknadsandel var under januari-mars 2006, 9,3 procent. 
Motsvarande siffra i fjol var dock 11,5  procent.72  

4.1.2 Saab Automobile Sverige 
 
Saab Automobile Sverige, som i fortsättningen endast kommer att kallas för Saab, är ett 
bilföretag som ägs av General Motors. Under 2006 sålde företaget 89 614 personbilar i 
världen och placerar sig på plats 13 av världens största bilmärken.73 Saab finns 
representerade i 50 länder och Sverige anses vara en av de viktigaste marknaderna.74 
 
Saab är det märke som gjorde den bästa försäljningsökningen i Sverige under 2006 med 20,5 
procent. De sålde totalt 25 607 bilar i Sverige under 2006, vilket kan jämföras med 21 273 st. 
under 2005. Då den totala marknaden i Sverige år 2006 blev drygt 282 500 bilar, en ökning 
med 3,2 procent, innebär detta att Saab hade en marknadsandel på 9,06 procent vid årets 
slut.75 

4.2 Bilföretagens definition av kundlojalitet 

Båda av de undersökta bilföretagen definierar ordet kundlojalitet som återköpsfrekvens. Detta 
används även för att mäta kundlojaliteten, vilket görs genom att ta reda på hur stor andel av 
kunderna som finns kvar under en viss tidsperiod. 

70 http://www.newsdesk.se/pressroom/volkswagen/pressrelease/view/148213, inhämtat 2007-05-21 
71 http://www.svenska.volkswagen.se/page_2841.shtml, inhämtat 2007-05-21 
72http://216.239.59.104/search?q=cache:m3lcBFApo_MJ:www.kesko.fi/modules/upndown/download_upndown
file.asp%3Fid%3D14866417B74B49BAB5504CF0696161B5%26itemtype%3DUPNDOWNFILE+volkswagen
+personbilar%2Bmarknadsandel&hl=sv&ct=clnk&cd=8&gl=se&lr=lang_sv, inhämtat 2007-05-21 
73 http://www.dagensps.se/article.aspx?articleID=24202&categID=1, inhämtat 2007-05-21 
74 http://www.saabsverige.com/main/SE/sv/company.shtml, inhämtat 2007-05-21 
75 http://www.saabsverige.com/main/SE/sv/pressreleases/9/index.shtml, inhämtat 2007-05-21 
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4.2.1 Analys och tolkning av bilföretagens definition av kundlojalitet 
 
Eftersom bilföretagen definierar kundlojalitet som återköpsfrekvens (eller retention rate som 
det också benämns) väljer de att se kundlojalitet som något som existerar i den fysiska 
världen, i form av aktiviteter som är synbara för andra individer. Bilföretagen kan genom 
detta, får en lite för snäv bild av kundlojalitet vilket kan få konsekvenser i flera sammanhang. 
Vi har tidigare nämnt att det är viktigt att kunna se begreppet varumärkeslojalitet från ett brett 
perspektiv, och att inse att den uppfattning som kunderna har i nuläget av varumärket inte 
behöver vara bestående vilket kan få konsekvenser i framtiden. Om denna utveckling skulle 
vara negativ kan detta uttryckas i form av exempelvis uteblivna köp. Att endast titta på hur 
återköpsfrekvensen ser ut i nuläget ger kanske inte en tillräckligt tydlig bild, eftersom det inte 
behöver vara en indikation på hur det kommer vara längre fram i tiden. Återköpsfrekvensen 
kan vid ett visst läge vara hög men det behöver inte innebära att kunden avser att köpa 
företagets produkter i framtiden. Av denna anledning kan det vara lämpligt att använda sig av 
ett komplement, i form av faktorer som härstammar från den mentala världen. Exempel på en 
sådan faktor är intention, som syftar till att mäta kundens avsikter gällande framtida köp.  
 
Att den fysiska mätningen dominerar hos dessa bilföretag beror möjligtvis på att det kan vara 
komplicerat att mäta kundlojalitet i den mentala världen då faktorer såsom bland annat 
uppfattning, attityd och intentioner inte resulterar i en omedelbar mätbar handling. 
Återköpsfrekvensmåttet i sig är ett hållbart mått, med tanke på de teorier som visar på ett 
positivt samband mellan återköpsfrekvensen och ett företags lönsamhet.   

4.3 Vad bilföretagen satsar mest resurser på; nya eller befintliga kunder 

Enligt Theresa Pietile, kundvårdsansvarig på Saab, finns det inga exakta siffror på hur 
resursfördelningen ser ut när det gäller att attrahera nya kunder eller vårda förhållandet med 
de befintliga för att se till att de förblir lojala kunder. Hon hävdar dock att fokusen ligger på 
de befintliga kunderna, men att resurser läggs ner på masskommunikation som givetvis också 
möter icke-kunder. Tidigare lades dock inte lika mycket fokus på de befintliga kunderna, utan 
då lade man ner mer resurser på masskommunikation för att på så sätt nå ut till potentiella 
kunder. 
 
Enligt Dan Andersson, marknadsansvarig på Volkswagen, satsar Volkswagen 70 % på att 
behålla de befintliga kunderna. Precis som med Saab har resursfördelningen inte alltid sett ut 
så här, utan mer vikt har lagts på att värna om de befintliga kunderna på senare år. 

4.3.1 Analys och tolkning av resursfördelningen 
 
Det kan tyckas vara förståeligt att bilföretagen lägger ner mer resurser på att behålla sina 
kunder än att få nya om de redan har en stor kundbas och inte vill förlora de kunder som de 
har. Av denna anledning är det begripligt att Volkswagen, vars marknadsandel uppgick till 
8,9 procent i Sverige 2006, lägger ner 70 % av sina resurser för att behålla de befintliga 
kunderna. Att det inte alltid har varit så är dessutom i linje med utvecklingen i 
marknadsföringens övergång från transaktionsmarknadsföring till relationsmarknadsföring. 
Att det finns teori som visar på ett indirekt, positivt, samband mellan ett företags lönsamhet 
och lojala kunder, har säkerligen bidragit till denna utveckling. 

[26] 
 



Kundlojalitet i bilbranschen 

4.4 Analys och tolkning av lojalitetsprogrammen riktade mot nya kunder 

Saab har ett specifikt lojalitetsprogram som är riktade mot deras nya kunder, detta har dock 
inte Volkswagen i nuläget. Ett lojalitetsprogram som är anpassat mot nya kunder är bra då 
dessa kunder kan ha andra behov och intressen än en tidigare kund. De kan exempelvis känna 
att de behöver bekräftelse på sitt nya bilköp för att känna sig nöjda med köpet. Detta kan det 
speciella lojalitetsprogrammet vara anpassat för. Vi nämnde tidigare i teoridelen att det är 
just i denna fas som relationen med kunden är ömtålig och därmed måste vårdas för att 
kunden ska utveckla lojalitet gentemot det specifika företaget eller varumärket.  
 
Volkswagen bör följa Saabs fotspår och utforma ett sådant lojalitetsprogram som är riktade 
mot nya kunder. Att Saab har gjort detta genom att anpassa sitt program utefter 
kundlivscykeln är positivt enligt Scott Robinette bok ”Emotion marketing”. Eftersom Saab 
använder sig av speciella lojalitetsprogram riktade mot specifika kundsegment har de även 
möjligheten att skräddarsy sin kommunikation med rätt budskap till rätt kunder. Detta kan 
anses medföra ökade chanser till en långvarig relation med kunden.   

4.5 Finansiella förmåner  

4.5.1 Volkswagens Kundklubb 
 
Enligt Dan Andersson har Volkswagen marknadens förmånligaste kundkort. Detta kort, som 
har benämningen Volkswagenkortet, används av kunderna som ett betalningsmedel. 
Kunderna kan dela upp betalningen på 6 månader utan att ränta eller andra avgifter 
tillkommer. Förutom detta får kunderna dessutom rabatt eller andra förmåner hos 
Volkswagens samarbetspartners. För att kunna ansöka om Volkswagenkortet krävs det att 
kunden uppfyller dessa nedanstående punkter: 
 

• Minimiålder 20 år 
• Fast inkomst 
• Inga betalningsanmärkningar 

 
Om kunden uppfyller dessa får de i nuläget följande förmåner; 
 

• 14 - 50 öre rabatt på drivmedel hos ”Preem” 
• 25 – 40 öre rabatt på drivmedel hos ”Hydro” 
• 10 % rabatt hos ”Specsavers Blic Optic” 
• 10 % rabatt vid hyra av bil hos ”Europcar” 
• 10 % rabatt hos “TT-Line” 
• Dubbelrum för kostnaden av ett enkelrum hos ”First Hotels” 

 
Volkswagenkortet ger dessutom möjlighet till dess innehavare att ta del av månadens 
korterbjudande, som publiceras på Volkswagens hemsida. Under maj 2007 innefattade 
månadens erbjudande en produkt som fästes på biltaket för att transportera exempelvis skidor 
eller campingutrustning.76 

4.5.2 Saabs kundklubb 
 

76 http://personbilar.volkswagen.se/page_2285.shtml, inhämtat 2007-05-14 
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SaabKortet kostar 150 kronor per år men då ingår välkomstkuponger till ett värde av 1000 kr 
som ger rabatter hos valfri Saab-handlare och Saabs samarbetspartners. Saab kortets 
innehavare får dessutom en värdecheck som reducerar självrisken med upp till 1000 kronor 
om bilen är försäkrad i Saab Försäkring. 
 
SaabKortet är kopplat till MasterCard och gäller i hela världen. Kunden får bonuspoäng på 
allt som kunden köper med SaabKortet förutom valutaköp och kontantuttag. Varje 
bonuspoäng ger 1 krona i rabatt på inköp hos Saabhandeln och nedan följer de aktuella 
förmånerna; 

 
• 5 % bonus hos din Saab-handlare och auktoriserade Saab-verkstad. 
• 5 % bonus på färdbiljetter och paketresor bokade hos ”TT-Line” i Sverige 
• 5 % bonus på ”DTF Travel” i Sverige 
• 4 % bonus hos ”Avis” i Sverige 
• 3 % bonus när du tankar hos ”Preem” 
• 1,5 % bonus på övriga bensinstationer i Sverige 
• 0,5 % bonus i alla andra affärer, restauranger, hotell, tandläkare, flygbolag etc. 

världen över som accepterar MasterCard. 
 
Varje gång kunden köper något hos en Saab-handlare finns möjligheten att betala med 
bonuspoängen, dock max 9 000 poäng vid ett och samma tillfälle. Medlemmarna kan även 
handla från ”månadens erbjudande”. Det aktuella erbjudandet är ett Saab Bluetooth headset 
och en dammsugare. Dessutom erbjuds det reducerat pris på utvalda resor med ”DTF 
Travel”.77 
 
Alla som ansöker om Saab kortet måste ange sin anställningsform och årsinkomst vilket ger 
Saab värdefull information till sin kunddatabas.  

77 http://www.saabsverige.com/main/SE/sv/saab_card.shtml, inhämtat 2007-05-14 
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4.5.3 Analys och tolkning av kundklubbarna 
 
Kundklubbarna erbjuder en rad olika förmåner av finansiell karaktär, vilket skulle kunna  
utgöra ett försäljningsargument i det inledande stadiet för att attrahera nya kunder, om det 
vore så att företagen vore ensam om att erbjuda dessa typer av förmåner. Nu är detta inte 
fallet, utan kunderna erbjuds förmåner av ungefär samma karaktär hos de olika bilföretagen, 
vilket möjligen kan vara ett uttryck av den hårda konkurrensen som råder på bilmarknaden.  
 
Kundklubbarna bör kunna användas som ett verktyg för att vårda relationen med de befintliga 
kunderna för att se till att kunderna blir, eller förblir, lojala. Möjligen skulle då en större grad 
av differentiering av kundklubbarna vara lämplig.  
 
Om det går att urskilja olikheter, i form av intressen och behov, mellan kunder som äger olika 
bilmärken, kan det tyckas att denna skillnad bör uppenbara sig i de förmåner som 
bilföretagen erbjuder. Företagen bör först och främst måste utgå från sina kunders önskemål 
vilket innebär att företagen måste lära känna sina kunder utifrån de psykografiska samt 
kundbeteendemässiga faktorerna som kan tänka sig påverka kundens önskemål. Företagens 
CRM-system bör användas i just detta syfte. Med tanke på de förmåner som erbjuds anser vi 
inte att detta utnyttjas i tillräcklig stor utsträckning. En förklaring till varför Saab inte 
utmärker sig mer i detta avseende, trots företagets välutvecklade CRM-system, kan bero på 
att systemet först kommer vara i full drift det fjärde kvartalet 2007. Vi beskriver 
Volkswagens och Saabs CRM-system mer ingående under rubriken ”CRM”. 

4.6 Emotionella förmåner 

De mjuka förmånerna är relationsorienterade och erbjuder kunden olika slag av 
specialbehandlingar som exempelvis en speciell inbjudan till olika evenemang. Nedan 
framställs en överblick kring de olika aktiviteter de analyserande bilföretagen använder sig av 
i dagsläget: 
 
 Volkswagen Saab 

Events Ja Ja 

Provkörningar Ja Ja 

Övrigt Diverse aktiviteter för 
medlemmar i Volkswagen 
kundklubb 

Säkerhetskörning på bana 
med Saab 

Figur 3 – Emotionella förmåner 

4.6.1 Analys och tolkning av de emotionella förmånerna 
 
Det är positivt att bilföretagen erbjuder sina kunder olika aktiviteter såsom provkörningar och 
events för att på så sätt försöka skapa en positiv inställning hos kunderna till respektive 
bilmärke. Dock utmärker sig inte de analyserade företagen inom detta område. Vi anser att 
det är viktigt att erbjuda kunden något speciellt som gör bilföretaget unikt, det skulle kunna 
medföra ett mervärde för kunden och även stärka relationen till kunden vilket kan utgöra en 
enorm konkurrensfördel. Att det inte satsas tillräckligt inom detta område är förvånande 
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eftersom bilar är kapitalintensiva produkter där stora satsningar inom kundlojalitetsskapande 
aktiviteter bör finnas.  
 
Detta kan vara en konsekvens av att företagen väljer att definiera begreppet kundlojalitet som 
en beteendemässig företeelse, och därmed inte tar stor hänsyn till de faktorer som har sitt 
ursprung i den mentala världen i form av exempelvis attityder. Vi har tidigare, med hjälp av 
befintlig teori, framhållit att ett beteende innebär aktiviteter som är synbara för andra 
individer. Om företagen använder återköpsfrekvensen som ett mått på kundlojalitet är det inte 
förvånansvärt att de låter detta begrepp styra valet av de lojalitetsskapande aktiviteterna. 
Möjligen kan det vara så att finansiella förmåner upplevs mer konkreta då de kanske främst 
används i det inledande stadiet för att locka kunden till ett köp, medan de emotionella 
förmånerna är utformade för ett mer långsiktigt tänkande och syftar till att skapa en positiv 
bild av varumärket. Att erbjuda kunden finansiella förmåner kan vara ett starkare 
försäljningsargument just i det inledande stadiet då den nyblivna kunden förmodligen inte 
tidigare har haft personlig kontakt med någon representant för bilföretaget. Vi menar att 
värdet av de finansiella förmånerna kan värderas objektivt av kunden medan de emotionella 
förmånerna måste upplevas först för att kunde ska kunna bilda sig en uppfattning om dess 
värde. Av denna anledning blir de emotionella förmånerna möjligen mer intressanta efter att 
bilköpet har gjorts, och syftet med dessa blir därmed att vårda relationerna med de befintliga 
kunderna. Det önskvärda resultatet av de emotionella förmånerna är att kunderna får en 
positiv bild av varumärket och att relationen därmed vårdas. Givetvis tror vi att alla bilföretag 
vill uppnå detta; men huruvida denna tanke implementeras tillräckligt väl i praktiken genom 
lojalitetsskapande aktiviteter är en annan fråga. Får kunderna en positiv inställning till 
varumärket genom de emotionella förmånerna kan det innebära att de förblir lojala. Dock 
behöver detta nödvändigtvis inte visas genom en omedelbar beteendemässig handling i form 
av ett köp vilket kan vara en anledning till att bilföretagen inte satsar mer på sådana 
förmåner. Detta finner vi emellertid vara relativt motsägelsefullt då bilföretagen påstår sig 
lägga ner mer resurser på att behålla sina befintliga kunder än på att attrahera nya.  

4.7 CRM och kommunikation 

Under denna del av analysen beskriver vi och analyserar de CRM-system som Volkswagen 
och Saab använder sig av. De kommunikationskanaler som dessa företag använder sig av i 
nuläget redovisas nedan: 
 
 Volkswagen Saab 
Telefon Ja Ja 
SMS Ja, som responshantering Ibland, SMS är en relativt ny 

kommunikationskanal 
Brev Ja, några ggr/år Ja, även gratulationskort när 

kund fyller jämnt 
E-post Ja Ja 
Tidningar Ja, ca 3-4 ggr/år Ja 
Övrigt Nej Nej 

Figur 4 – Kommunikationskanaler 
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4.7.1 Volkswagens CRM-system 
 
Volkswagens CRM-system består av ägaruppgifter i form av namn och adress. Dessutom 
anges bilmodell och om det är en tjänstebil som det handlar om finns det dessutom 
brukarinformation. Företaget samlar dessutom in information om intressen i vissa 
sammanhang, men enligt Dan Andersson brukar detta varken utnyttjas eller uppdateras. 
 
Dan Andersson tycker att Volkswagens CRM-system kan förbättras inom ett par områden. 
Han anser att systemet borde präglas av mer interaktivitet och att det borde finnas fler 
kommunikationskanaler. Information om kundernas intressen samlas in i vissa sammanhang, 
men Andersson menar att arbetsrutinerna när det gäller att utnyttja och uppdatera denna 
information inte fungerar bra i nuläget.  
 

4.7.2 Saabs CRM-system 
 
Saabs CRM-system, som är webbaserat och kallas för Sales After Sales Marketing System, 
består av 4 basmoduler;  
 
• Leadshantering  

 
• Ramavtalshantering  

 
• Kampanjhantering 

 
• Säljverktyg 

 
Nedan följer en beskrivning av dessa basmoduler:  
 
• Säljverktyget 

 
Säljverktyget omfattar ett pris- och produktregister för produkterna Saab, Opel och 
Chevrolet. Tillsammans med en konfigurator kan användaren skapa offerter och ordar genom 
att "bygga" en unik bil (basbil, färg, klädsel, tillval och tillbehör). Verktyget hanterar också 
garantier, försäkringar och har kopplingar till kunddatabasen samt informationskällor såsom 
Vägverkets centrala bilregister, statens adressregister samt återförsäljarnas system m.fl. Detta 
verktyg används av Saabs auktoriserade återförsäljare.  
 
• Leadshantering 

 
Saab erhåller underlag om kunder, privatpersoner respektive företag, som anses vara 
köpmogna, via en samarbetspartner. Därefter ringer ett callcenter upp dessa och stämmer av 
om "leadsen", dvs. den potentiella kunden, är på väg att köpa ny bil och om leadsen vill bli 
kontaktade. De som svarar positivt uppdateras då i databasen och eventuella önskemål såsom 
broschyrutskick, provkörning eller kontakt registreras. Uppföljningar är också möjliga att 
göra, om en offert eller order genomförs.  
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• Ramavtalshantering 
 
Saabs återförsäljare söker upp företag som kan tänkas vilja teckna avtal för att till exempel ha 
Saab som tjänstebilar. Då skapas ett elektroniskt "Ramavtal" i databasen som skall godkännas 
hos Saab och som senare kopplas mot avtalstecknande företag och dess dotterbolag mm.  
När en förare kommer in hos en återförsäljare och säger att han önskar en offert på en Saab 
och att det finns ett ramavtal så söker säljaren på företagsnamnet och får då upp all 
information samt förinställda rabattfält.  
 
• Kampanjhantering 

 
I ett CRM-perspektiv gäller det att hantera relationen fortlöpande, vilket i Saabs CRM-system 
görs enligt en "Customer-life-time-cycle" där användaren börjar med att bekräfta ett köp. Det 
nästa steget är att erbjuda tilläggstjänster samt produkter för att förädla kundens bilägande. 
När beräkningarna i databasen visar att kunden åter är köpmogen påbörjas en process där det 
gäller att skicka rätt information om rätt produkter i rätt tid. Ovanstående övriga moduler 
samarbetar i denna process, dvs. användaren av CRM-systemet läser av insamlad data och 
bevakar så att ingen säljprocess redan är startad av någon säljare så att inga eventuella utskick 
stör detta arbete. Enligt Jan Rikander utgör denna modul grunden av de principer som CRM 
grundar sig på. 
 
Rikander menar att dessa fyra hörnstenar används för att underhålla befintliga relationer men 
även för att fånga nya och inte minst följa upp om det Saab gör fungerar. Jan Rikander, som 
var med under utformningen av detta CRM-system, anser inte att det saknas något i systemet 
och menar att det innehåller alla delar som önskas i nuläget.  
 
Saab har uppdaterat och anpassat sina CRM-system under de senaste 20 åren. Deras första 
CRM-system implementerades 1987, därefter 10 år senare uppdaterade de systemet 1997. 
Det system som används i nuläget är ett nytt anpassat system som implementerades i 
september 2006 och som kommer att vi i full drift det fjärde kvartalet år 2007 
 

4.7.3 Analys och tolkning av CRM-systemen 
 
Det är viktigt att företagen inte glömmer bort anledningen bakom en implementering av ett 
CRM-system där målet bör vara att fokusera på rätt kunder och öka deras lojalitet gentemot 
företaget med förhoppningen att de ska köpa mer. CRM är ju, som tidigare nämnt, ett verktyg 
som utvecklar kundrelationer med de mest lönsamma kunderna.  
 
Vi anser att Volkswagen bör se över sina rutiner när det gäller användandet av den 
insamlande informationen som har att göra med kundernas intressen och annan psykografisk 
information. Det är denna typ av information som bör användas i syfte att attrahera och 
behålla lojala kunder. Dessutom anser vi att Volkswagen behöver effektivisera sin 
kommunikation till sina kunder genom att anpassa den mot olika kundsegment i olika 
tidsperioder av sitt bilägande. 
 
Som vi nämnde i teoridelen, bör CRM-systemen vara implementerade med klara affärsmål, 
vilket bland annat kan innebära att bilföretagen bör vara delaktiga i utformningen av 
systemet. Att både Volkswagen och Saab har kunnat utforma och anpassa sina CRM-system 
visar att de har möjligheten att lagra rätt information för att sedan anpassa sin kommunikation 
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till kunden. Saab har ett välutvecklat CRM-system och det ska bli intressant att få reda på 
effekten denna kan ha på kundlojaliteten när systemet kommer att vara i full drift. 
 
Det kan vara bra om bilföretagen skräddarsyr sin kommunikation till sina kunder med 
utgångspunkt i de olika stadierna av kundlivscykeln. Det finns ett större behov av bekräftelse 
på hos kunden vid nybilsköp i det tidiga stadiet av bilköpet medan en kund som ägt bilen i ett 
par år möjligtvis har ett annat behov och önskemål då denna eventuellt funderar på att köpa 
en ny bil. Provkörningar av nya modeller är ett exempel på den information som dessa typer 
av kunder möjligen skulle kunna vara intresserade av. CRM är ett bra hjälpmedel för att 
kunna uppnå denna skräddarsydda kommunikation till kunden.   
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5. Slutsats 
________________________________________________________________________________________________________________ 

I denna del presenteras en sammanfattning av studiens resultat samt reflektion över denna. 
Vidare ger vi förslag till fortsatta studier.    
___________________________________________________________________________ 

 
 
Det finns flera likheter mellan de två undersöka bilföretagen. Både Volkswagen och Saab 
definierar begreppet kundlojalitet som återköpsfrekvens, en definition som vi för övrigt tror 
påverkar många delar av bilföretagens lojalitetsskapande aktiviteter. Vad som också har 
framkommit under intervjuerna med de respektive företagsrepresentanter är att båda 
bilföretagen satsar mer på att behålla sina befintliga kunder än på att försöka attrahera nya, 
vilket vi inte tycker är förvånande då båda företagen redan i nuläget har en stor kundbas 
samtidigt som det finns teori som visar på ett positivt samband mellan lojala kunder och 
lönsamhet. 
 
Utifrån denna studie kan vi se att både Volkswagen och Saab erbjuder sina kunder finansiella 
förmåner genom sina kundklubbar. Vi tycker inte att det råder en större skillnad i de 
finansiella förmånerna hos de olika företagen, utan vi anser att det endast är utformningen av 
dessa som skiljer sig åt. Volkswagen använder sig av ett rabattsystem som innebär att 
innehavaren av Volkswagenkortet erhåller rabatt på vissa produkter och tjänster som 
Volkswagens samarbetspartners tillhandahåller. Saab har istället ett bonussystem som går ut 
på att kunden som använder SaabKortet hos Saabs samarbetspartners i samband med sitt köp 
får bonuspoäng som kunden sedan kan använda som rabatt vid köp av varor eller tjänster hos 
Saabhandlaren.  
 
När det gäller de emotionella förmånerna anser vi att dessa i nuläget är otillräckliga.  
Sker det en förbättring inom detta område tror vi att bilföretagen kan använda sig av dessa i 
ett lojalitetsstärkande syfte. Vi har, genom definitionen av fenomenet varumärkeslojalitet som 
vi presenterade i uppsatsens inledande del, angivit att varumärkeslojalitet uppstår som ett 
resultat av psykologiska processer. Vi tror att de psykologiska processerna lättare kan 
aktiveras av emotionella element då vi anser att dessa två är av liknande karaktär. Med detta 
menar vi inte att finansiella faktorer är betydelselösa. Däremot tror vi att sambandet mellan 
finansiella förmåner och psykologiska processer inte är av samma direkta art. Vi tror att 
kunderna ser ett värde i de finansiella förmånerna.  Då konkurrensen på bilmarknaden är hård 
tror vi att en avsaknad av finansiella förmåner på ett visst bilföretag skulle påverka det 
specifika företaget negativt.  
 
Att båda bilföretagen har kunnat utforma och anpassa sina CRM-system visar att de har 
möjligheten att lagra rätt information för att sedan anpassa sin kommunikation till kunden. 
Dock anser vi att både Volkswagen och Saab bör bli bättre på att använda information om 
sina kunders intressen och annan psykografisk information eftersom denna ytterligare kan 
hjälpa företagen förmedla rätt budskap till rätt kund. Vi tycker att det ska bli intressant att se 
hur detta kommer att utveckla sig, speciellt för Saab, vars CRM-system kommer vara i full 
drift först det fjärde kvartalet 2007. Ett förslag på fortsatt forskning är att utföra en liknande 
studie om ett par år, för att på så sätt studera den eventuella utveckling som har skett inom 
samma område.  
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När det gäller lojalitetsprogrammet ser vi en skillnad hos de olika bilföretagen. Volkswagen 
har inget speciellt lojalitetsprogram som riktar sig mot deras nya kunder medan Saab däremot 
har ett lojalitetsprogram som syftar till att leverera relevant information som är anpassat till 
var kunden befinner sig i ägandelivscykeln. Vi tror att ett lojalitetsprogram som är anpassat 
mot nya kunder är bra då dessa kunder kan ha andra behov och intressen än en tidigare kund. 
De kan exempelvis känna att de behöver bekräftelse på sitt nya bilköp för att känna sig nöjda 
med köpet. Detta kan det speciella lojalitetsprogrammet vara anpassat för.  
 
Vi hoppas att både Volkswagen och Saab fortsätter att utveckla och förbättra sina 
lojalitetsskapande aktiviteter för att öka sina kunders varumärkeslojalitet. Detta skulle öka 
deras varumärkeskapital och därmed även kunna innebära en ökad marknadsandel på den 
svenska bilmarknaden. 
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http://216.239.59.104/search?q=cache:m3lcBFApo_MJ:www.kesko.fi/modules/upndown/download_upndownfile.asp%3Fid%3D14866417B74B49BAB5504CF0696161B5%26itemtype%3DUPNDOWNFILE+volkswagen+personbilar%2Bmarknadsandel&hl=sv&ct=clnk&cd=8&gl=se&lr=lang_sv
http://www.saabsverige.com/main/SE/sv/company.shtml
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http://www.saabsverige.com/main/SE/sv/saab_card.shtml - inhämtat 2007-05-14 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1 – Frågeformulär bilfirmor 

Dessa frågor har besvarats av marknadsavdelningen på respektive bilföretag via e-post. 
 
1. Vad lägger ni mest resurser på; att attrahera nya kunder eller att behålla de 
befintliga? 
 
1.2 Hur stor är denna skillnad i procent? 
 
1.3 Har ni alltid haft denna resursfördelning? 
 
2. Hur definierar ni och mäter kundlojalitet? 
 
3. Hur många procent av era kunder är lojala till ert varumärke, d.v.s. återkommande 
kunder? 
 
3.2 Hur har denna utvecklats de senaste 10 åren? 
 
4. Använder ni er av någon databas som lagrar information om era kunder? 
 
4.2 Om ja, när implementerades denna? 
 
4.3 Vilket årtal implementerade ni er första databas? 
 
4.4 Vilken typ av information om era kunder har ni i er databas? 
 
5. Om ni har ett CRM program, hur är det uppbyggt? 
 
5.1 Vad heter ert CRM program? 
 
5.2 Var ni med i utformningen av detta program? 
 
6. Anser ni att det saknas något i ert CRM program? Om ja, vad? 
 
7. Vilka lojalitetsskapande aktiviteter använder ni er av i nuläget? 
 
8. Vilka finansiella förmåner erbjuder ni era befintliga kunder? 
 
8.1 Vilka andra typer av förmåner erbjuder ni era befintliga kunder? 
 
9. Kommunicerar ni med era befintliga kunder genom dessa metoder? 
 
- Telefon? 
- SMS? 
- Brev (Gratulationskort, julkort)? 
- E-post? 
- Tidningar? 
- Övrigt? 
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9.1 Hur ofta sker denna kommunikation? 
 
9.2 Har ni använt er av någon av dessa metoder tidigare men valt att sluta? Varför? 
 
9.3 Bjuder ni in era befintliga kunder till dessa aktiviteter? 
 
- Provkörningar? 
- Andra eventuella events? 
 
10. Använder ni er av ett speciellt lojalitetsprogram som riktar sig till de kunder som 
nyligen köpt en bil hos er? 
 
10.1 Om ja, var god beskriv detta lojalitetsprogram. 
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