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Abstract 

The Swedish food retail industry is one with fierce competition, small product differentiation and 

increasingly disloyal customers. Consequently in order to create and retain loyal customers many of 

the stores offer some kind of loyalty schemes. The effectiveness of loyalty programs have been 

questioned, but it is proposed that in order for a loyalty program to be successful it must offer benefits 

that are perceived as valuable by customers. Thus the purpose of this qualitative study is to investigate 

how customers value loyalty programs and how this might affect them in a context where many 

companies reward their loyal customers. Customer perception of loyalty programs are considered to be 

grounded in multiple factors such as the design of the loyalty program as well as the competition in the 

industry.  

 

The empirical data was collected through semi-structured interviews with twelve respondents that 

shopped in a suburban area of Stockholm. The process of the study was influenced by the Grounded 

theory of method and as coding was used as the method of analysis, three themes related to how 

customers perceive reward components of loyalty program emerged: Offset of what I give and what I 

gain, Plan to have control of one’s finances and My perception of value is grounded in me. 

 

The findings of the study propose that a customer’s perception of reward components are influenced 

by what they are offered and by the overall design of the loyalty program. The most significant factor 

is however the customer self and where she is in life. This is displayed as different customers stated to 

have different reasons to join a loyalty program, mentioned different reward components as the most 

valuable one, highlighted different disadvantages as well as perceived the same reward components 

very differently. 
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1. Introduction 

It costs more to acquire a new customer than to retain an existing one and, thus most companies strives 

to build a relationship with their customers in order for them to be loyal. In an effort to accomplish this, 

loyalty programs have become a frequently used marketing tool (Reinartz & Kumar, 2002) and in the 

Swedish food retail industry many stores have some kind of loyalty schemes. While many customers 

are members of these loyalty programs (Lagercrantz, 2013), the effectiveness of loyalty programs, their 

ability to affect customers behaviour and their true value to companies have however been questioned 

in many academic researches (cf. Dowling & Uncles, 1997; Meyer-Waarden & Benavent, 2009). 

Nevertheless companies might find themselves to operate in an industry where the use of loyalty 

programs have become the way of doing businesses; as was the case of the airline industry where the 

launch of one company’s loyalty program quickly was followed by competitors, offering even more 

favourable advantages to customers (Kearney, 1989). Consequently, the question has been raised 

whether competition between loyalty programs has resulted in companies giving away profits as they 

try to meet the need of more demanding and knowledgeable customers (Liu & Yang, 2009). 

Nevertheless, in order for a loyalty program to succeed of its goal, to create and retain loyal customers, 

it is important that it is well-designed and creates customer value (Nunes & Drèze, 2006). Thus in order 

to have a cost-efficient yet successful loyalty program there  is a need for a greater understanding on 

how customers value loyalty programs and, how this might influence their behaviour in a competitive 

environment.   

1.1 Problem discussion 

For many years the Swedish food retail industry has been dominated by three major food chains, ICA, 

Axfood1 and Coop, which together have close to 90 % of the sales in the market (The Swedish 

Competition Authority, 2011). The industry is one with fierce competition and small product 

differentiation, which means that customers easily can switch between competitors (MarketLine, 

2012). Furthermore, as customers overall are considered to be increasingly disloyal in the industry, the 

Swedish Competition Authority (2004) have recognized loyalty programs as an increasingly important 

tool to build customer loyalty and, since the beginning of February the four largest chains have some 

sort of loyalty program. 

                                                      

1 Owns the stores Willys, Hemköp and PrisXtra 
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As announced by a press release, the purpose with the latest launch was to “strengthen relationships 

with customers, increase customer loyalty and begin the shift from traditional UDM Marketing 

(Unaddressed Direct Mail) to directional communication in digital channels” (Axfood AB, 2013). 

Nevertheless loyalty programs are often launched as a result of the prevailing competition in the 

industry and competitors program (Dowling & Uncles, 1997). However if all competitors in an industry 

have loyalty programs they would no longer serve as a relative advantage to any company and thus the 

market structure would be unchanged in the long run (Meyer-Waarden & Benavent, 2006). 

Consequently to launch yet another loyalty program in the Swedish food retail industry could arguably 

imply a substantial risk that the loyalty program becomes merely a costly attempt to retain customers 

rather than a successful strategy to increase customer loyalty.  

Furthermore the common strategy when launching a new loyalty program seems to be “If you see a 

good idea, copy it” (Dowling & Uncles, 1997, p. 71) and many programs in Sweden have great 

similarities, for instance regarding their reward structure. Yet, as the perceived value of a loyalty 

programs determines customer’s behaviour, they might easily switch to another loyalty program if they 

perceive it to offer similar or more favourable benefits (Evanschitzky, et al., 2012). In addition to this, 

as the impact of a single loyalty program is further decreased when a market is saturated and a number 

of loyalty programs are being offered (Liu & Yang, 2009), as is the case in the Swedish food retail 

industry; in order for a company to provide some additional value and differentiate themselves from 

competitors, how customers truly value benefits of loyalty programs in retail becomes much needed 

insights.  

1.2 Purpose and objective 

Given the context of an industry with small differentiation, fierce competition and a structure where 

most companies offer some advantages to their loyal customers, it becomes increasingly important that 

a loyalty program provides customers with benefits that they actually value. Thus the purpose of the 

thesis is to investigate how customers value loyalty programs and how this might affect them in a 

context where many companies reward their loyal customers.  To reach this purpose, the thesis answers 

the following question: 

How are reward components of loyalty programs perceived by customers in retail? 

To set the direction of the thesis, the research question is broken down into the following sub-questions: 

1) How are related versus unrelated rewards and economic versus “soft”/non-monetary rewards 

perceived?  

2) How is the timing of the reward significant to customer’s perception of the value? 
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3) How does partnership with other companies influence the customer’s perceived value? 

The objective of the study is to provide an empirical understanding on how customers value loyalty 

programs and consequently display if the loyalty programs in the Swedish food retail industry offer 

benefits that customers perceive as valuable.  

1.3 Theoretical framework 

The foundation of a successful loyalty program lies in a company’s ability to provide benefits that are 

valuable to customers and as loyalty program have been fairly examined, different factors have been 

proposed to influence customer’s perception of loyalty programs. In order to fulfil the purpose of the 

thesis the theoretical framework is a composition of these factors, implying that customers perception 

of loyalty programs is grounded in the rewards that are offered, the level of involvement, the design of 

the loyalty program, the dimension of the benefits, partner offers as well as the competition.  

1.4 Research Methodology 

In order to answer the research question and to provide some insights on how customers value loyalty 

program a qualitative research approach was used. The data was collected through twelve in-deep 

interviews with customers who shopped in the area of Bromma, Solna or Sundbyberg and who was 

customer of one of the four largest chains in the food retail industry in Sweden. The analyse of the data 

was inspired by the steps of grounded theory and the process of three level coding helped to structure 

the data in order to find the core theme of the thesis.  

1.5 Scope of the study   

The study is based on the Swedish food retail industry and the loyalty program of the four largest 

companies within the industry. There are more stores and loyalty programs available to customers, but 

as they are not as large or widely spread, they are disregarded in the thesis.  

To be part of any loyalty program customers must formally apply for a membership and when doing 

so they are required to give some private information about themselves, such as their name and email 

address. It is free for customers to join the loyalty programs within the industry. An exception is Coops 

loyalty program, where customers are required to pay a contribution of 100 SEK to their local consumer 

association when becoming a member. If customers choose to withdraw the amount is refunded (Coop, 

2013).  

Except for Willy’s loyalty program, which is entirely digital, all of the stores have special membership 

cards, which should be swiped at the cashier to obtain discount and/or to gather points. ICA, Coop and 
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Hemköp all have delayed monetary rewards, which are obtain as a percentage of the total purchase 

amount. The percentage does however differ between the stores from 0.5 % up to 5 % and, while ICA 

have a fixed percentage, Coop and Hemköp’s percentage increases with the volume of the customers 

purchase. The bonuses at Hemköp and ICA are paid out with checks while Coops bonus amount is 

inserted to the customer’s loyalty card. In contrast to these, Willys and City Gross loyalty program only 

have immediate rewards which consists of discounts that are deducted at the time of payment. ICA is 

the only company who provides customized discounts based on what customers have bought earlier, 

and City Gross is the only retailer providing a 12 % discount on fruit and vegetables (Coop, 2013; ICA 

Sverige AB, 2013; Hemköp, 2013; Willys, 2013; City gross, 2013).  

In addition to the monetary rewards, all of the programs have partnerships in some form, enabling 

customer to get a greater deal for instance at some hotels. ICA, Coop and Willys also provides mobile 

apps were customers for instance can control the number of points they have collected, make shopping 

lists, locate the nearest store or read recipes. Other non-monetary rewards that are offered are customer 

magazines, customer events and self-scanning (ibid).  

 

Table 1 Benefits of loyalty programs 

1.6 Contribution 

Most of the literature regarding loyalty programs focuses on which benefits loyalty programs might 

provide to a company, such as extensive customer data and increased revenue. A loyalty program can 

however be beneficial only if it also delivers value to the customer. Yet, research regarding how the 

design of loyalty program is perceived by consumers is limited both in terms of the industries that are 

examined and the research objects culture of origin (Steyn, Pitt, Strasheim, Boshoff, & Abratt, 2010). 

Furthermore research that address customer’s perception of loyalty programs in an industry setting with 

multiple loyalty programs appears unavailable (Mimouni-Chaabane & Volle, 2010). The contribution 
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of the thesis will therefore be to address this gap and provide an insight on how customers value benefits 

of loyalty programs within retail in Sweden. 

1.7 Outline of the thesis 

This, the first chapter of the thesis introduce the reader to the empirical problem and establish the 

framework of the thesis by briefly explain the scope of the thesis, the purpose and objectives, the 

theoretical framework as well as the methodology that have been used. Chapter 2 reviews previous 

literature on loyalty programs and presents a theoretical framework based on the factors that influence 

customer’s perception. Chapter 3 outlines and describes different layers of the research process and 

design. Chapter 4 relates the empirical findings with the theoretical framework and earlier research 

which has been reviewed in the earlier chapter. Finally, chapter 5 present the conclusion of the study, 

propose a conceptual framework, suggest topics for further research as well as provide some suggestion 

to managers.  
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2. Literature review 

2.1 Introduction  

While some refer back to the 1950’s point collecting cards, such as Gold Stamps, being the first loyalty 

program (cf. Shugan, 2005; Moore & Sekhon, 2005), most authors view the airlines’ Frequent Flyer 

program, introduced in the 1980’s, as the actual beginning of an era with new, modern and up-scale 

loyalty programs which rewards customers for their loyalty (cf. Berman, 2006; Kivetz & Simonson, 

2002; Sharp & Sharp, 1997). Since then the use of loyalty programs has increased remarkably and they 

are now considered an important component of companies’ customer relationship management (CRM) 

in a variety of industries (Zhang & Brugelmans, 2012). Thus loyalty programs have been fairly 

examined by academics and especially their effectiveness has been the subject of a large number of 

studies. Notably the findings of these studies are contradictory (Leenheer, van Heerde, Bijmolt, & 

Smidts, 2007), and although many researchers stresses the importance of a well-designed loyalty 

program which deliver superior value to customers (cf. O´Brien & Jones, 1995; Furinto, Pawitra, & 

Balqiah, 2009), the customer perspective have often been neglected (Mimouni-Chaabane & Volle, 

2010).  

 

In order to address this limitation, the literature review is built upon relevant concepts that serve as 

ground for customer’s perception of loyalty programs. Thus the literature review will concentrate on 

the design of loyalty programs and customer’s perception of loyalty programs. To address the 

prevailing situation in the industry a section on loyalty programs in a competitive context is also 

included. These sections are then compound as the chapter concludes with a summary and depiction of 

the theoretical framework. To further establish the scope of the thesis, the chapter also includes and 

begins with a section on loyalty programs in retail.  

2.2 Loyalty programs in retail  

2.2.1 Definition 

While loyalty programs are a well-accepted concept in marketing, the definition of what a loyalty 

program is and what it should accomplish isn’t as straightforward. In current research loyalty program 

appears to be used as an umbrella term, including a variety of programs such as reward programs, 

frequent-shopper programs, loyalty cards or loyalty schemes. While these words have been used 

inseparably the authors of a literature review conclude that loyalty programs should be a long term 

activity that rewards formal members for their current and future value to the firm by offering them 

http://tyda.se/search/inseparably?w_lang=en
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customized and relevant rewards and, thus foster loyalty (Dorotic, Bijimolt, & Verhoef, 2012). While 

this view appears to be consistent with the literature that is being reviewed here, the scope of the thesis: 

the Swedish food retail industry and, the nature of the current loyalty programs within the industry, 

advocate a more general definition. Thus the American Marketing Associations dictionary’s definition 

of the term frequent shopper program appears suitable to apply. In the thesis loyalty programs is 

therefore viewed as: A continuity incentive program offered by a retailer to reward customers and 

encourage repeat business. (The American Marketing Association, 2013). The use of this definition is 

further supported, as the thesis is grounded in a practical setting and the definition appears to be 

consistent with practitioners who often measure loyalty behavioural measures such as Share of Wallet 

(Kumar & Shah, 2004). 

2.2.2 Loyalty programs in retail – earlier research 

The research of Loyalty programs in retail have been grounded in transaction records from CRM 

systems, as well as primary data and, areas that have been studied are for instance customers likelihood 

to join loyalty programs (cf. Gómez, Arranz, & Cillán, 2012; Demoulin & Zidda, 2009), their ability 

to affect customer attitudes (De Wulf & Odekerken-Schröder, 2003) or their behaviour (cf. Liu, 2007; 

Meyer-Waarden & Benavent, 2009) and in a competitive context the share of wallet (cf. Mägi, 2003; 

Meyer-Waarden, 2007; Leenheer, van Heerde, Bijmolt, & Smidts, 2007). Loyalty programs have also 

been examined regarding their design: which benefits that are provided by retail companies (Gable, 

Fiorito, & Topol, 2008), which reward that is offered or wanted (cf. Zhang & Brugelmans, 2012; Yi & 

Jeon, 2003), customers possibility to obtain rewards (cf. Kivetz & Simonson, 2002; 2003) and how or 

when they redeem them (Smith & Sparks, 2009a; 2009b). Of certain interest to the thesis, customers 

perception of loyalty programs has also been adress to some extent (Steyn, Pitt, Strasheim, Boshoff, & 

Abratt, 2010; Mimouni-Chaabane & Volle, 2010) and most reccentyly one study focused on how 

different types of rewards affect customer perceived value of loyalty programs (Meyer-Waarden, 

Benavent, & Caste´ran, 2013).  

 

Nevertheless, the reseraches mention aboved are merely a sample, put together to provide a general 

presentation on topics that have been adressed in the area of loyalty programs in retail and thus studies 

that are of relevance to the thesis and the research question: How are reward components perceived by 

customers in retail, will be addressed further in their related section.  
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2.3 Loyalty programs and competition 

The competitive situation in the Swedish food retail industry have great similarities with the oligopoly 

nature of the airline industry in the beginning of the 1980s, were competitors provided very similar 

services to customers. As no company thus could gain a long-term competitive advantage this have 

been stated to be one of the reasons for the failure of the frequent flyer programs (Kearney, 1989). 

Nevertheless it is suggested that first mover advantages might exist among loyalty programs (Nunes & 

Drèze, 2006) but as competition might cause other companies to follow (Leenheer & Bijmolt, 2008; 

Liu & Yang, 2009) the advantage of being first is quickly wiped out (Kearney, 1989). Yet, in some 

industries companies might have to launch a loyalty program just in order to maintain their current 

market share (Dowling & Uncles, 1997). However loyalty programs do only reward firms with a 

relative large market share (Liu & Yang, 2009) but the fear of losing sales or customers might prevent 

companies from terminating their loyalty program even though they are aware of the disadvantages 

(Berman, 2006). Consequently, there appears to be reasons to launch and to maintain a loyalty program 

that goes beyond the obvious goal of creating and retaining loyal customers. However it is said that to 

act upon competitors move is counterproductive; when either the likelihood of repeat purchase or the 

discount amount is high, the greatest utility is reached when one company provides a loyalty program 

and the other one doesn’t (Singh, Jain, & Krishnan, 2008). Though as very few industries could be 

considered as a duopoly, game theory and the findings of this experimental study is rather limited.  

 

As most industries have a greater number of competitors, research appears to have focused on whether 

loyalty programs can affect customers to choose one store over others. A large study found that even 

though the distance to the store affects where customer do their purchasing, membership of a loyalty 

program have an overall positive effect on share of wallet in the customers primary store. Members do 

also stay longer with the company, but their customer lifetime is decreased when they also possessed a 

loyalty card from a geographically close competitor (Meyer-Waarden, 2007). Findings of a Swedish 

study are somewhat contradictive as it implies that loyalty programs do not have an overall effect on 

share of visit or share of wallet (Mägi, 2003). Nevertheless if customers had but one loyalty card, there 

was a small but significant positive effect on share of purchase at the company level. However as most 

customers had more than one loyalty card the findings implies that the effect of a single loyalty 

programs is cancelled out by competition (ibid.). While some findings prove to be entirely contradictive 

(Liu & Yang, 2009) others are somewhat consistent with the Swedish study; the overall effectiveness 

of a loyalty program is dependent on the number of loyalty programs and, the effect decrease gradually 

with the number of competing loyalty cards that the customer possess (Leenheer, van Heerde, Bijmolt, 

& Smidts, 2007).  
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Nevertheless, the relative attractiveness of a loyalty program has a moderating effect on share of wallet 

(Wirtz, Mattila, & Lwin, 2007). While perceived switching cost affects customers under certain 

conditions (low attitudinal loyalty in addition with an attractive reward program), relative attractiveness 

increased share of wallets in all conditions. While it don’t appear clear when customers are considered 

satisfied, it is suggested that customers who are satisfied with the rewards they are offered are more 

loyal to that store. Furthermore if customers hold more than one loyalty card, their satisfaction is of 

great importance for their share of wallet as well as their share of visit (Demoulin & Zidda, 2008), 

implying that to what extent a loyalty card effect customer behaviour depends on how customers value 

one loyalty program relative to others. Arguably, for a loyalty program to be successful it must thus 

provide additional value relative to other loyalty programs in the industry. As the competition is fierce 

and there is many loyalty programs in the Swedish food retail industry, this is of particular interest to 

the thesis.  

2.4 The design of loyalty program 

According to Breman (2006) loyalty programs can be divided into four broad categories based on the 

programs characteristics, which kind of companies that normally conduct them and what members are 

offered.   

 

 

Table 2 A Typology of Loyalty Program Types 
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Type two, three and four encourage increased spending by offering additional advantages based on 

how much customers spend, while type one rewards all customers who enrol and thus lack the ability 

to really encourage customers to be loyal (ibid.) It is further suggested that while frequency programs 

build short-term repurchase behaviour, loyalty programs creates a personal relationship between the 

customer and the company, and thus builds the brand (Shoemaker & Lewis, 1999). Or that some types 

of program have the ability to turn customer to assets by truly committing to them and thus connect 

them to the brand over time and that others are shams as they only create liabilities and are incapable 

of building brand loyalty (Shugan, 2005).  

 

However some suggest that the distinction can be based on development; companies’ strategies to gain 

loyal customers have changed over time (Shoemaker & Lewis, 1999), thus have loyalty programs. 

While earlier loyalty programs was program centric, having a standardized design which target 

customers at an aggregated level and reward them based on usage or amount spent, the new type of 

loyalty program are quite the opposite. They are customer oriented, provide customized and relevant 

rewards and are capable of influence behavioural as well as attitudinal loyalty and thus link loyalty to 

profitability (Kumar & Shah, 2004). Notably, based on these researchers claims, the loyalty program 

used in the Swedish food retail industry could be referred to as type one loyalty programs, as being 

program centric or even as shams. Thus this view appears to simplify the design of loyalty programs 

and thus different design components of loyalty programs will be examined more extensively. 

 

When launching a loyalty program, decisions needs to be made regarding the design of the program 

(Nunes & Drèze, 2006) and based on the reviewed literature the following key components appears 

relevant when determine the design of a loyalty program in the retail industry: tier structure, rewards 

structure (timing and type of rewards) and whether or not to build in partnership in the program. 

Notably a successfully designed loyalty program must be attractive to customer as well as profitable 

for the company (Nunes & Drèze, 2006; Kumar & Shah, 2004). Breman (2006) suggest that when 

developing a loyalty program, some company internal specific aspects also are needed to be considered, 

such as the how to build a suitable organization to support the loyalty program and how to handle the 

huge amount of data collected. However since the focus of the thesis is the design of loyalty programs 

from a customer perspective, these firm specific aspects will not be addressed further. 

2.4.1 Tier structure 

A multi-tiered loyalty program is built upon levels, such as silver, gold and platinum, which implies 

that customers obtain additional benefits as they reach another level. This design of a loyalty program 
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is believed to affect demand, causing customers to make purchases they wouldn’t have done otherwise, 

in order to reach a higher level or to remain at the current one (Nunes & Drèze, 2006). Somewhat 

contradictory, it is proposed that customer’s motivation to reach a goal differs depending on how close 

they are to reach the goal and the most suitable design is thus proposed to be a loyalty program which 

initially have a high velocity of points rewarded, which then are lowered as the customer comes closer 

to the goal (Huang & Zhang, 2011). However, it is proven both experimentally and with secondary 

customer data, that once customers have succeeded to reach a certain level or goal, they are determined 

to reach it once again, as they increase their effort the second time around (Dreze & Nunes, 2011). 

 

Other studies have examined how the hierarchical design affects customer’s perception of status and 

how consumer react if they are demoted. Overall three-tier programs are preferred to a two-tier program 

both among members and non-members, but the size of the tiers affects the customers’ perceived status 

negatively. Nevertheless if more tiers are added the feeling of status to those in the higher level could 

be increased (Drèze & Nunes, 2009). However as such design implies that customers would have a 

greater risk of being demoted and as it has been proved, both experimental and with a field study, that 

customer demotion have a negative impact on loyal customer intentions and behaviour, to have a multi-

tier loyalty program might not be as straightforward (Wagner, Hennig-Thurau, & Rudolph, 2009).  

 

While there are no tiers in the loyalty programs in the Swedish food retail industry, some of the 

programs reminiscent of multi-tier programs, as they have a convex reward structure, where greater 

levels of spending implies greater amount of advantages (Nunes & Drèze, 2006). Furthermore it have 

been proposed that a two-tier reward structure, whereby tier one provides rewards to all customers 

based on their spending, and tier two consist of customized rewards to selected customers,  is a suitable 

design  in order to fulfil companies as well as customers need (Kumar & Shah, 2004). Thus the findings 

on tier-structure might to some extent apply to the setting of the loyalty program in the Swedish food 

retail industry 

2.4.2 Rewards 

In one of the first academic papers on the subject the question was raised whether or not rewards really 

create loyalty. Loyalty programs is said to have the ability to do so, but there is a risk to have a short-

term perspective and develop a loyalty program which is similar to a one-time promotion which thus 

fails to reward desired behaviour and to create loyal customers. In order to succeed it is important to 

offer rewards which cash value meets up with the customers spending, to ensure that customers can 

obtain the rewards and that the customer have redemption options (O´Brien & Jones, 1995). Dowling 
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and Uncles (1997) provides an extension of this as they propose that the most suitable rewards also 

directly support the value proposition of the company’s product or service (related rewards) and that 

the timing of the reward preferably are immediate opposed to delayed. Furthermore they suggest that 

the level of customer’s involvement is of importance to the success of a loyalty program (ibid.).  

 

Notably, none of these researchers grounded their suggestion in neither empirical nor experimental 

findings. AS Dowling and Uncles propositions have been tested, the findings support a difference 

between low and high involvement categories: while the type of the reward (related versus unrelated) 

was of significance under a high-involvement condition, the timing of the reward had greater impact 

under a low-involvement condition (Yi & Jeon, 2003). Furthermore it was found that customers 

perception of loyalty programs affect the loyalty to the program in a low involvement setting and, their 

loyalty towards the brand in a high involvement setting.  Along the same line, Keh and Lee (2006) 

found in an experimental setting that type and timing of rewards, in addition to customer’s satisfaction, 

affect customer loyalty. Their findings implies that direct rewards are preferable overall but when 

satisfied, customers prefer delayed rewards as opposed to when dissatisfied, where immediate rewards 

are preferable (ibid.). As groceries normally are considered as a low involvement category, these 

findings thus propose that customers in the Swedish food retail industry would prefer immediate 

rewards.  

 

The type of reward is further examined in terms of monetary versus non-monetary rewards and 

according to Furinto et al. (2009) there are two optional loyalty programs available to companies: those 

with special treatment-based rewards and those with monetary-based rewards. Customers who are bind 

to a company by a legal contract are said to perceive monetary-based rewards to be better than those 

customers who have a non-contractual relationship with a company. While customers have to be formal 

members in the Swedish food retail industry there is no empirical grounding or any intimations in the 

reviewed literature that customer who enrol in a loyalty program is legally bound to participate for a 

specific period of time, apart from in this study (Furinto, Pawitra, & Balqiah, 2009). However the view 

is partly supported by De Wulf and Odekerken-Schröder (2003) as they propose that customer overall 

prefer hard immediate rewards and that soft rewards only are considered valuable in combination with 

hard rewards. Nevertheless their research also support the use of special treatment-rewards since 

preferential treatment, in some context, also result in customers trust for the company. 

 

As companies have acknowledged that there are limitations regarding tangible rewards, such as its 

lacking ability to touch upon some attitudinal aspects of the customer, companies are offering 
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intangible or experimental rewards to a greater extent (Kumar & Shah, 2004). Customers like rewards 

that have aspirational value, such as free exotic travels (O´Brien & Jones, 1995) and loyalty programs 

should be designed to offer customers a combination of monetary and non-monetary rewards 

(Mimouni-Chaabane & Volle, 2010). Furthermore as customer prefer luxury rewards in favour of 

rewards considered as necessities, when program requirements are high, the mix of different rewards 

should preferably include luxury rewards (Kivetz & Simonson, 2002).  The importance of the design 

of the program and which rewards that are offered could further be emphasized, as one of the few 

conducted qualitative researches, propose that customers reward redemption primarily focus on self-

gifting and that customers plan when and how to redeem their rewards (Smith & Sparks, 2009a). As 

all loyalty programs within the Swedish food retail industry offer a mix between monetary and non-

monetary rewards, these findings are of importance to the thesis. 

2.4.3 Partnership 

To partner with others could enable companies to provide further value (O´Brien & Jones, 1995) 

resulting in a more desirable loyalty program for customers (Berman, 2006). However customers might 

not be fully aware which companies that are included and it have been proven that even though 

customers made an effort to collect points there was no evidence that the loyalty program affected 

customer’s behaviour (Moore & Sekhon, 2005). While all of the loyalty programs in the Swedish food 

retail industry have some sort of partnership, these findings propose that at least in some settings 

partnership might not be valued by customers. Nevertheless in a setting that is more similar to most of 

the loyalty programs in the Swedish food retail industry it was found that if customers are satisfied with 

the service provided by the dominant company, it positively influence their buying behaviour of 

partner’s offers. Conversely, this provides some support to the use of partners in loyalty programs. 

However the positive relationships only hold if the partners offer are perceived to fit with the dominant 

company’s offerings, such as when an airline company partner rental cars and hotels. Furthermore, in 

circumstances with good fit of partners’ offers, cross-buying behaviour also positively influence future 

purchase of the dominant company’s services (Lemon & Wangenheim, 2009). Consequently this 

propose that customer in the Swedish food retail industry would value offers from partners if they are 

relevant to the dominant offer of the company.  

2.5 Customer perceived value 

The concept of perceived value is grounded in the customer’s trade-off between how valuable they 

perceive a benefit to be and the sacrifice that are needed to obtain the benefit (cf. Zeithaml, 1988; Payne 

& Holt, 2001). Customers percived value are proposed to differ regarding who the consumer are, their 
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values, their preference, their needs as well as their financial situation (Ravald & Grönroos, 1996). 

While there have been studies that reserached customers perception of the benefits of loyalty programs, 

no study have fully addressed the concept of perceived value of loyalty programs i.e. the benefits that 

they offer relative to what customers have to sacrifce to become or to be a member (Mimouni-Chaabane 

& Volle, 2010; Steyn, Pitt, Strasheim, Boshoff, & Abratt, 2010).  

 

The perceived sacrifice is somewhat adressed separately, as the complexity of a loyalty program, such 

as the difficulty to use it (Demoulin & Zidda, 2009) as well as customers desire for privacy, have been 

found to have a possible negative effect on customers likelihood to join a loyalty program (Gómez, 

Arranz, & Cillán, 2012). Furthermore when customers joined the loyalty program, research have 

focused on how customer peceive the loyalty program based on their possibiltiy to reach different levels 

of rewards (Kivetz & Simonson, 2002) and how their effort to reach a certain level affect their perceived 

value of a loyalty program (Kivetz & Simonson, 2003). In addition to this, the rise of customer’s 

frustration when a loyalty program don’t met the expectations have been examined by Stauss, Schmidt, 

& Schoeler (2005), who found that a negative perception of a loyalty program arose when the 

requirement to obtain a reward was considered difficult to fulfil, when the rewards wasn’t available, 

when the reward was considered not be valuable or when obtaining a reward implied additional 

investment of time or money (ibid.). These findings, that the reward component is the ground for 

customer frustration in a loyalty program further stresses the importance to gain insights on how 

customers value loyalty programs and their design. 

 

Nevertheless, in comparison to how well researched the subject of loyalty programs is overall, the 

limited research regarding the sacrifice or cost of becoming or being a member of a loyalty program 

could imply that the negative aspects are negligible compared to the benefits that customers obtain. 

This is also supported as it is said that the perceived value of loyalty programs is grounded in what 

loyalty programs can provide or do for members (Mimouni-Chaabane & Volle, 2010) and that the 

success or the failure of a loyalty program is dependent on the perceived relative advantages that a 

loyalty program provides to a customer (Kivetz & Simonson, 2002).  

 

As customer perception of the loyalty programs value determines their loyalty towards the program as 

well as the company (Yi & Jeon, 2003) it is of great importance to understand how customers value 

loyalty programs. Customers perception appears more favourable when they have become members 

since they for instance spend more than non-members (van Heerde & Bijmolt, 2005), have greater 

tolerance to negative evaluations of their member company (Bolton, Kannan, & Bramlett, 2000), more 
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favourable attitudes and are overall more satisfied as well as demonstrate a greater behavioural loyalty 

(Gómez, Arranz, & Cillán, 2012).  

 

The findings of a large study (Steyn, Pitt, Strasheim, Boshoff, & Abratt, 2010) are somewhat 

contradictory to Yi and Jeon (2003) as they imply that perceived benefits of a loyalty program have a 

small effect on loyalty behaviours (Steyn et al., 2010). However they propose for an indirect route from 

perceived benefits to loyal behaviour trough feelings, as benefits had a stronger effect on feelings than 

directly on customer behaviour. While customer’s country of origin influence how customers perceive 

benefits five benefit items and four feelings items was found to be of important overall. The gain of 

points and the resulted reward coupon, to get emailed newsletter with the latest offers and to receive 

the season catalogue, were all considered as valued benefits. Feelings that could affect loyalty was to 

perceive the shopping to be easier when being a member, that the loyalty card provides additional 

reasons for shopping in that store as well as for the customer to feel special and perceive the loyalty 

card to be superior to other loyalty programs (ibid.). While the findings are of interest to the thesis, as 

the research is grounded in one company’s loyalty program they are somewhat limited in relevance to 

the scope of the study. Furthermore, the researchers also proposed that Asian customers differ from 

their western counterpart in terms of behaviour and attitudes as well as their loyalty, thus resulting in a 

further limitation of the results.  

 

However, another study on customer perception of benefits is partly based on Yi and Jeons (2003) 

framework as it tests the utilitarian, hedonic and symbolic dimensions of perceived benefits. The study 

determined the effect of five types of perceived benefits on customer satisfaction and loyalty to the 

program; monetary savings, exploration, entertainment, recognition and social benefits which are 

grounded in the different dimensions of the benefits (Mimouni-Chaabane & Volle, 2010). Their 

findings further supports that the perceived value of the loyalty program is related to loyalty. Monetary 

savings was by far the most significant factor to explain program loyalty as well as customer 

satisfaction of the loyalty program. Exploration and entertainment benefits were also proven to effect 

program loyalty as well as customer satisfaction. But while social benefits had an impact on program 

loyalty but not on customer satisfaction, recognition benefits effect neither program loyalty nor 

customer satisfaction (ibid). The demonstrated difference between different benefits effect on 

customers loyalty and satisfaction, further stresses the importance to have a well-designed loyalty 

program which is based on customers perception of the different components of a loyalty program. 

Nevertheless, they also point to the need to differentiate a loyalty program against competitors, 
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especially in context were competitors loyalty programs are very similar (Mimouni-Chaabane & Volle, 

2010), as is the case in the Swedish food retailer industry.  

2.6 Theoretical framework 

The theoretical framework is a composition of theoretical research regarding what affect customers’ 

perceived value in the context of loyalty programs. Based on the literature reviewed here, the factors 

that are proposed to affect customers perception of value are: the reward (type and timing), the level of 

involvement (high vs. low), the dimension of the benefits (Utilitarian, Hedonic or Symbolic), the 

overall design of the loyalty program (bonus system/tier-structure) partner offers as well as competitors 

and their loyalty programs.  

 

Figure 1 Theoretical framework 
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3. Methodology 

3.1 Introduction 

At an overarching level the thesis is grounded in the author’s perception and taken-for-granted 

assumption of how the world works, as well as her view of what knowledge is and how it is developed 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). At a more specific level, the nature of the research question: 

how are reward components of loyalty programs perceived by customers in retail have influenced the 

form of the thesis. Consequently, this has affected which research approach that is applied, which 

method that is used and which decisions that have been made throughout the research. Thus the purpose 

of this chapter is to uncover how the research philosophy has influenced the process of the research 

and the “Research onion”-model has served as guidance to fully address and uncover different layers 

of the research process and design (ibid.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Research Philosophy 

Saunders et.al (2009) propose that there are two major considerations regarding a research philosophy: 

Ontology and Epistemology. Ontology concerns the assumptions that are made on how the world works 

and consists of two distinctive views. While objectivism propose that social entities exist in reality 

external to social actors, constructionism consider social entities as a construction of the social actors 

perceptions and actions (ibid). As customer’s perception is dissimilar by nature and is constantly 

Figure 2 Modified version of the Research onion 

Saunders, Lewis & Thornhill 2008 
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reconstructed due to influence of various social phenomena and the interactions with others, the most 

suitable position to apply to this study is the one of constructionism.  

 

Epistemology concerns what are considered as acceptable knowledge in a certain field and, based on 

their origin two distinctive positions are displayed (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Positivism, 

which springs from physical science, refers only to measureable and observable facts as the provider 

of knowledge. Interpretivism, on the other hand is grounded in phenomenology and social 

interactionism and propose a need to understand the world from the perspective of social actors and 

thus their feelings and attitudes serve as the source of knowledge (ibid.). Oppose to customer behaviour 

which are easily observed and measured, customer perception is built upon their feelings and attitudes, 

implying that the source of knowledge to the thesis will be consistent with the view of Interpretivism.  

3.2.1 Research approach 

When conducting a research two possible approaches exist: deduction and induction (Saunders, Lewis, 

& Thornhill, 2009). While deduction is a highly structured approach, based on general theories that are 

tested in a specific setting or context in order to explain relationship between variables, Induction is a 

flexible approach whereby the researcher has a close connection with the context and whereby the 

findings of one particular situation or event should result in the formulation of a new theory (ibid.). The 

majority of earlier studies on the subject concerns how customers act upon the presence of a loyalty 

program and, thus a number of theories exist regarding customer behaviour and loyalty program. 

Theories based on customers perception is though limited. The previous researches on customer’s 

perception have established a relationship between different reward components and customer’s 

behaviour as well as the perceived relationship investment. The benefits used in one of the studies 

(Mimouni-Chaabane & Volle, 2010) was grounded in qualitative interviews but as there arguably is a 

differences between loyalty programs in different industries as well as between companies within an 

industry; that the study wasn’t delimited to a specific industry or type of loyalty program might limit 

the usefulness of the findings. Consequently, there is a current gap regarding customer’s perception of 

the reward components of loyalty program in retail and thus, in order to convey this gap by developing 

a new theory, the research approach applied to this study will be inductive. 

 

In conclusion, since this study emphasizes that social entities is a social construction, that the source of 

knowledge is customers attitudes and feelings and, that the study have a inductive approach, according 

to Bryman and Bell (2011), this thesis is grounded in a qualitative research strategy. Thus, under this 

condition a quantitative approach was not considered as suitable.  
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3.3 Strategy, method choice and time 

To address a research question and fulfil a purpose of a research, there is a number of strategies possible 

to apply, such as: social survey design, experimental design and case studies (Bryman & Bell, 2011). 

Usually a case study is grounded in a single organisation, location, person or event and the interest of 

the study is the context and setting of that particular research object. Nevertheless, the use of multiple 

cases in one study have become more common and it is suggested that it would be preferred to have 

more than one case, as it provide an opportunity for some generalisation (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2009). Consequently the use of more than one case result in an increase of the external validation and 

arguably also an increase of the study’s reliability as it provide a ground to test the method of data 

collection and analysis on more than one research object. Another commonly used technique to ensure 

the reliability of a study is to triangulate and thus to collect data from three independent sources. This 

study will use a single method to gather and analyse the data; using only a qualitative data collection 

technique pared with a qualitative data analysis procedure (ibid.). 

 

Nevertheless it is suggested that if the focus of the study rather is the sample of cases and the probability 

to generalise, than the context and the findings of the different cases, the study has more of a cross-

sectional design (Bryman & Bell, 2011). Though Saunders et.al (2009) propose that to have a cross-

sectional approach rather is grounded in the time horizon of the study than it being an overall design 

decision. While longitudinal studies are concerned of changes and development over time, cross-

sectional studies are conducted at a single point in time and thus only enables for a situation analysis 

(Bryman & Bell, 2011). Cross-sectional studies are normally used within a quantitative approach as it 

usually is based on a survey design. Nevertheless, it is suggested that most interviews in the frame of 

a case study are carried out in a short period of time, which implies that a cross-sectional study can be 

used within a qualitative approach (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). As the scope of the thesis is 

the members of the four largest chains loyalty program, the thesis is formed as a multiple case study. 

On the other hand, in order to answer the research question, it’s the overall sample rather than the 

comparison of different companies’ customer base that are of importance, thus implying that the 

research also assumes the form of a cross-sectional study. This is further supported when considering 

the time frame of the study: the thesis examine customer’s current perceptions of loyalty programs. 

3.4 Research operationalization: the instruments 

3.4.1 Qualitative semi-structured interviews 

Qualitative interviews are a suitable method to apply when the aim of the research is to gain a deeper 

contextual understanding of the research subject (Bryman & Bell, 2011). While there are distinctions 
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of different types of interviews for instance regarding if the person interviewed are a participant or an 

informant or if the interviews are standardised or non-standardised (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2009), the structure of the interview are the most common divider. Qualitative interviews are normally 

unstructured or semi-structured while unstructured interviews are very informal, as they has great 

similarities with a normal conversation resulting in that every interview can vary greatly from one 

another. On the other hand semi-structured interviews is built upon a structured interview guide which 

provides a framework for the interview and consequently every interview address almost the same 

questions in the same order. Yet both of the interview forms are highly flexible and enable the 

interviewer to depart from the framework, ask supplementary questions and thus get richer and more 

detailed answers than in the case of a quantitative research (Bryman & Bell, 2011). As the aim of the 

thesis is to provide an insight of how customers value loyalty programs, the only suitable method able 

to uncover the feelings and attitudes and thus fulfil the purpose of the thesis, are in-depth interviews.  

 

The interview has mainly consisted of open-ended question, but a small sample of introducing 

questions was shaped to gain an understanding of the respondents’ basic customer characteristics (see 

Appendix 1). Furthermore as the overall subject is fairly established and well examined it enabled the 

study to have a clear focus and thus in order to address the specific concerns of the thesis the interviews 

were decided to be semi-structured. In addition to this, it is suggested that if the research is built upon 

a multiple-case study there is a greater need to have some structure in the interviews (Bryman & Bell, 

2011), which further supports the use of a semi-structured interviews. 

3.4.2 Research sample 

Sampling is the process whereby the researcher selects a sample out of the population in order to reduce 

the amount of data needed to be collected, while still enabling the purpose of the research to be fulfilled 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). An overall question of sampling regards whether the aim is to 

draw statistically significant conclusions or not. While a probability sample is based on a representative 

of the entire population and thus enables the researcher to draw statistically significant conclusions 

based on the findings, non-probability implies that the sample is not representative of the population 

and some units might thereby be overrepresented. The researcher can still generalise to some extent but 

their findings wouldn’t be representative for the whole population (Bryman & Bell, 2011).  

 

The nature of this research and the constraints related to it regarding time, money and the probability 

to reach respondents, purpose for the use of a non-probability sampling, as do the research question. 

Nevertheless, in order to provide the most suitable sample to address the research question, the 

sampling made has been based on a purposive sampling technique (Bryman & Bell, 2011). Implying 
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that the researcher’s judgement has affected the chosen sample in order for it to be as informative as 

possible (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009).  

 

The context of the study is a sector with fierce competition, small product differentiation and 

increasingly disloyal customers (MarketLine, 2012)  who holds more than one loyalty card and switch 

between stores (Mägi, 2003). Consequently the sample was needed to consist of customers who shop 

in an area where they have the possibility to choose among a range of stores or chains to purchase their 

groceries from. The chosen area was the western suburban of Stockholm; Bromma, Solna and 

Sundbyberg, where posters was set in the different stores and/or in the surrounding areas of the stores 

during week 13.  

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Data collection 

The collection of data stopped when nothing new was brought up by respondents as continued 

collection then was considered not to contribute to the analysis. A total of twelve interviews was 

conducted and took place between the time of the third and fourteenth of April. The interviews was 

conducted in various places based on the choice of every individual respondent.  The respondents were 

asked to approve the recording of the interviews prior to the meeting and were once again ask for 

Figure 3 Sample area 



 22 

permission to be recorded at the time of the interview. The researcher used a mobile device to record 

the interviews.  

3.4.4 Data analysis 

Since researches that are based on a qualitative method result in a huge amount of non-standardised, 

extensive meaning descriptive answers, it entails that the data are not straightforward to analyse 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). The most frequently used techniques are Analytic induction and 

Grounded theory. While Analytic Induction is used to empirically test a specific subject or social 

phenomena with the use of hypothesis, grounded theory is used to understand a deeper meaning of a 

subject and to uncover central themes in the collected data in order to develop a theory based on the 

findings (ibid). The thesis uses steps of grounded theory and three level coding was used as the method 

of analysis, implying that codes are discovered and shaped from the gathered data as time passes. The 

coding procedure start with Open coding where data is broken-down into different categories or groups, 

which are then followed by the next step, called Axial coding where the researcher search for 

relationships between the categories of data based on their dimensions and properties. The final stage 

of coding is Selective coding which refer to the emergence of the core themes of the empirical data. 

(Bryman & Bell, 2011). This is then used in the work of developing a grounded theory (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2009).       

3.5 Trustworthiness and authenticity 

When conducting a study, researchers are concerned of it to be reliable i.e. that the collection and 

analysis of data can be replicated at other times and by other researchers, as well as it to be valid i.e. 

that it measures what it is supposed to measure and that the conclusion of a research are consistent with 

the content of the data (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). However it is proposed that 

trustworthiness and authenticity are more suitable measures to apply to qualitative researches (Bryman 

& Bell, 2011). 

Trustworthiness refer to following criteria’s:   

 Credibility – the research should be conducted in line with good practices and it should be 

ensured that the portraiture of respondent’s answers corresponds with their admission.   

 Transferability – the research should provide a detailed presentation of the social setting 

whereby it is conducted and thus enabling the findings to be transferred to other areas. 

 Dependability – the research should give an account for all the passes of the research in order 

to enable the study to be replicated  
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 Conformability – the research should at the utmost strive to not let the researchers biases reflect 

on the different phases of the research process (ibid.).  

 

The trustworthiness of the study is ensured as the researcher provide a description of the decision that 

have been made throughout the thesis, how data have been collected and display the different levels of 

coding that have been conducted in the analysis. In addition to this the interview guide as well as the 

transcribed interviews are found in the appendix of the thesis.  

 

The authenticity of a study refers to issues that regards wider issues of conducting a research, such as 

how well the research have shown the difference views that are present in the sample, and in which 

way the research have enabled respondents to get a better understanding of others respondents and to 

act in order to change their circumstances (Bryman & Bell, 2011). The thesis haven’t taken the concern 

of such issues into special account, but have tried to bring front as many different viewpoints as 

possible. Furthermore the researcher has allowed respondents to assimilate the findings of the thesis 

and does consequently deals with the other criteria’s for authenticity to some extent. 

3.7 Limitations 

The research is limited at an overarching level as the researcher’s personal experience and values have 

determined which specific research subject that was chosen for the thesis. Furthermore, as the chosen 

qualitative method is commonly criticized for its inability to be fully objective, there is a need to 

acknowledge that the researcher for instance might influence the respondents and how the data is 

gathered and analysed (Bryman & Bell, 2011). The flexible form of semi-structured interviews might 

as well have affected the data through the values of the researcher, as the interviews merely was 

structured around a framework and different follow-up questions arose in every interview. This is 

further a subject to criticism as it complicates the replication of the study (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2009). Nevertheless this is dealt with as all interviews are transcribed and are available in 

the appendix (see Appendix 2 – Appendix 13).    

3.6 Research ethics 

Ethical concerns emerge along the entire research process and apply foremost to how the researchers 

behaves in relation to those who are affected by the research in some way (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2009). The research should be conducted in a way that no participants are harmed, that there 

privacy and anonymity are ensured, that they are informed of the research true form and that they could 

give their consent to participate and also have the possibility to withdraw their participation at any time 
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(Bryman & Bell, 2011). These concerns was kept in mind during the performance of the thesis and 

respondents was thus clearly informed about the research subject as well as the purpose of the study 

before they decided to participate. Furthermore they were entitled to ask the interviewer any question 

that arose under, as well as after the interview to ensure that they were well-informed and secure in 

how their participation would contribute to the thesis. Respondents were ensured anonymity and were 

specifically asked to approve that the interview was recorded. In addition to this the respondents was 

offered to inspect the transcript of their interview as well as to receive a copy of the finished thesis, 

before hand in. 
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4. Analysis and discussion 

4.1 Introduction 

This chapter provides a presentation of the empirical findings from 12 in-depth interviews. Together 

with the chosen theoretical framework it serves as a foundation for the analysis and discussion of the 

thesis. In order to answer the research question: How are reward components of loyalty programs 

perceived by customers in retail and to make sense of the data, coding was used as the method of 

analysis. In the stage of open coding a large amount of codes emerged. Those were later reduced and 

combined into 20 categories at the level of Axial coding (see figure 4 and 5). During the third level of 

coding those categories led to the emergence of three themes: Offset of what I give and what I gain, 

Plan to have control of one’s finance and It’s not what you offer it’s what I want (see figure 6). 

 

Table 3 provide a summary of the respondents. 

Table 3 Summary of respondents 
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Figure 4 Process from Open to Axial coding 
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Figure 5 Process from Open to Axial coding 
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Figure 6 From Axial coding to Themes 
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4.1 Offset of what I give and what I gain 

One theme that emerged from the data was that being a member of a loyalty program could be viewed 

as an offset of what is given and what is gained for customers, in other words how valuable a loyalty 

program is perceived to be. In the thesis the concept of perceived value relates to what companies 

require of customers when becoming and being a member relative to what customers receive of a 

membership. In addition to this it also relates to customers perception regarding who truly benefit from 

the presence of loyalty programs, they or the company.  

 

Loyalty programs are by their mere existence a balancing act as customers must find them valuable at 

the same time as companies must profit from them (Kumar & Shah, 2004; Nunes & Drèze, 2006). 

While some respondents are unsatisfied with the rewards, view loyalty programs as most beneficial for 

companies or state that loyalty program are financed by customers as firms then charge higher prices; 

others are satisfied, view loyalty program as a mutually beneficial act or acknowledge that they could 

only gain so much for their loyalty. While their importance appears to differ between respondents, all 

of them did however mention something they perceive as negative about loyalty programs in the food 

retail industry in Sweden. Some respondents are quite critical to the overall structure and complain that 

loyalty programs influence customers to go to the store, buy certain groceries or to buy more than they 

intended to do. While customers thus appear not to like how loyalty program influence or control them, 

as one of the respondents described it, these are basic features of most loyalty programs as they are 

designed to reward customers based on their behaviour (Berman, 2006; The American Marketing 

Association, 2013).  

 

Nevertheless it has been proposed that different types of loyalty programs have different abilities to 

create value for the company as well as for the customer (Shugan, 2005) and respondents as well as 

academics have distinguished between different types of loyalty programs and their perceived value. 

A true loyalty program is proposed to build a relationship with the customer (Shoemaker & Lewis, 

1999) by committing to them (Shugan, 2005) and influence their behaviour by being customer oriented 

and by providing customized and relevant offers (Kumar & Shah, 2004). Some of the respondents have 

also made clear that they perceive customized rewards to be highly valuable: 

 

(R9) I think they are superior. It is things that I often buy. 

It (the loyalty program) notices it, so it is perfect. 

 

Or described the decrease of value when the offers isn’t customized or relevant: 
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(R9) If I get (offers on) diapers or something else that is uninteresting, then I will stop to swipe my 

card. Then it loses its value. 

 

Some are also positive but more moderate when asked how they perceive customized offerings and if 

they prefer offers that are more relevant: 

 

(R1) Yes I think so. It’s not bad at all. 

 

(R2) I think that they are pretty good […] It’s positive that they keep track. 

 

On the other hand, some have problems with the offset between gaining more personalized offers and 

losing their integrity, think that the companies know too well what they are doing or don’t like to be 

charted overall. Customer’s desire for privacy have been considered as a factor that might affect 

customer’s perception of loyalty programs negatively (Gómez, Arranz, & Cillán, 2006). Nevertheless 

most of the respondents appear not to be concerned about their integrity as they state that the loss of 

integrity is part of the development in society, that they have nothing to hide, that what is shown isn’t 

necessarily the reality or that they don’t see what interest the company would have in knowing what 

they do. Furthermore as all of the respondents are members of at least one loyalty program the findings 

is somewhat contradictory with previous research which propose that the desire for integrity negatively 

influence customer’s likelihood to enrol in loyalty programs (ibid.). A reason for the opposed findings 

could however be that customers have become accustomed to be charted overall as well as with the 

offset between giving away personal information and gaining relevant offers: 

 

(R2) It was discussion about it when they launched it (customized offerings), that you are stalked by 

the stores. […] I don’t feel persecuted by ICA. That is just positive to me. But if you have 

predisposition for it, you might feel like they’re stalking you. 

 

While some respondents question the accuracy of the customized offerings, implying a decrease of 

perceived value, the findings imply all together that customized offerings are valued by customers both 

in absolute terms and relative to general offers. As customers overall appear not to be concerned about 

their integrity, the findings also propose that integrity isn’t a factor that reduce the customers perceived 

value of relevant and customized offers.  
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While not researched to a great extent in relation to loyalty programs, how the companies communicate 

with the members of their loyalty program also appears to affect their perceived value. While one case 

study state that customers perceive communication like product catalogues and newsletter with 

offerings, as something positive (Steyn, Pitt, Strasheim, Boshoff, & Abratt, 2010), the empirical finding 

propose communication rather as a factor that can reduce the perceived value of a loyalty program and 

its reward components. Respondents attitudes towards the customer magazine was divided, ranging 

from some saying they find it inspiring, that they used the recipes or even that they love it, to others 

who threw it away without looking at it or questioned its mere existence. Apart from that respondents 

described the overall communication as something negative. For instance it was said to be unnecessary, 

unwanted, trying to be too personal or even environmentally destructive. One respondent also stated 

very clearly that if he leaves his email he get newsletters all the time and he becomes more and more 

hostile towards the loyalty program for every time he had to delete an unwanted email. Overall, the 

respondents highlighted it as something negative if a company communicate too often or if they used 

a channel that the customer didn’t like. Nevertheless, one respondent point to that receiving 

communication can be an acceptable offset if the message is of relevance: 

 

(R8) If you advertise to me then advertise something that I find interesting. 

 

As respondents brought up communication as a negative aspect, all together it proposes that it might 

not only be the reward, but also how they are communicated that determine the value of them to 

customers.  

 

More frequently mentioned by respondents are however factors related to the convenience of being a 

member. Convenience have been considered as a possible benefit of loyalty programs, expressed as the 

possibility to reduce choice or to save time and effort, but wasn’t further examined as it wasn’t found 

to be of significance (Mimouni-Chaabane & Volle, 2010). Notably respondents mentioned reward 

components related to the saving of effort or time, such as self-scanning, as both a reason to sign up as 

well as to use the loyalty program, implying that convenience could be considered as a significant 

benefit at least to some customers. It is also proposed that if customers felt the shopping to be easier 

when being a member it could influence their loyalty (Steyn, Pitt, Strasheim, Boshoff, & Abratt, 2010) 

Nevertheless, some respondents also perceived such benefits as something negative as they pointed to 

that they are forced to self-scan if they don’t want to stand in line, that the personal interaction get lost 

or that the companies gain from self-scanning as they save money with less employees.  
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Notably the convenience of loyalty programs was mentioned to a greater extent when customers were 

asked to talk about negative aspects of loyalty programs. For instance, respondents stated that they find 

it inconvenient that they need to know where and when offers are valid and that they have to remember 

to redeem their rewards before they become invalid.  However, especially highlighted by many 

respondents was the inconvenience with the structure of loyalty programs and the loyalty cards:  

 

(R4) A hassle! […] Well there are so many stores that have it (loyalty programs) and thus it results in 

many cards. Sometimes I think that everything else in society is so computerized, I would like to 

merely show my ID… 

 

(R5) It’s a card hysteria. […] It is ridiculous that you are required to carry a  

card for each (store). I can’t cope with having yet another card. 

 

(R3) I tend to forget my cards […] It is annoying that there are special  

discounts and then I haven’t brought my card.  

 

The loyalty card is not a reward component by itself, but it’s closely connected to it since customers 

are required to use their card in order to collect bonus or to obtain discounts and customers perception 

about loyalty programs might be influenced by their possibility to obtain different rewards (Kivetz & 

Simonson, 2002). However most respondents were unaware of the exact requirements to receive a 

certain reward and as merely a few respondents described the effort required of them, opposed to 

previous findings, the needed effort to obtain a reward appears not to have much impact on customer’s 

perception of loyalty programs (Kivetz & Simonson, 2003). Nevertheless if the requirements were 

mentioned, they were highlighted as something negative. For instance respondents perceived loyalty 

programs with convex reward structure as something weird or stated that they never reach the 

requirements. While not mentioned explicitly, the findings are thus in line with earlier research which 

propose that inconvenience regarding how customers obtain or redeem rewards can lead to a negative 

perception of a loyalty program (Stauss, Schmidt, & Schoeler, 2005). Based on the empirical findings 

the perceived value of a reward component thus appears to be determined not merely by the perceived 

value of the reward but also to some extent on how hard it is to obtain or redeem the reward.  

 

While one respondent stated that requirements in the shape of a membership fee might influence 

customers likelihood to join, all of the respondents were member of at least one loyalty program and 

the majority hold more than one loyalty card. Oppose to earlier findings (Demoulin & Zidda, 2009) it 
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thus appears as the required effort or complexity of the loyalty program doesn’t affect the customer’s 

likelihood to join. However the empirical data implies all together that a perceived inconvenience might 

reduce the value of the loyalty program post enrolment, at least to some extent: 

 

(R9) That I have to have these cards. It batters me. Not enough to make me irritated but… 

 

On the other hand some mentioned explicitly that they like their loyalty program, that it is favourable 

or since it is easy and/or free to sign up it’s obvious that they become members. Others are more neutral 

and point to that since they shop at a store in any case, they might as well get something for it. While 

respondents have highlighted negative aspects of loyalty programs when asked; at an overarching level 

the respondent’s attitude towards loyalty programs is positive and it appears as the perceived offset of 

what they give and what they gain is a favourable outcome for the customer.  

4.2 Plan to have control of one’s finances 

Another theme that arose from the empirical data is grounded in the importance of the customer’s 

personal finance. How customer plan to have control of their finances is related to the monetary rewards 

they gain, their motivation to save money as well as their possibility to have control of their spending. 

One respondent said that loyalty programs are about saving money, another one stated that she felt 

satisfied when she saved money and monetary rewards was overall the most well-known and most 

frequently mentioned benefit of loyalty programs. Consequently the findings implies that to save 

money is a high valued benefit to most respondents. While customers relative appreciation of monetary 

savings is consistent with previous findings (De Wulf & Odekerken-Schröder, 2003; Mimouni-

Chaabane & Volle, 2010), it was however evident that the importance of reward components as well 

as the knowledge of them differed between respondents. Some respondents found monetary savings to 

be of great value, stated that they are or became members of more loyalty programs in order to obtain 

more discounts or proposed that they acted in order to save money in other ways.  

 

(R7) They make you want to return to the same store, you want to collect the points. 

 

(R10) What the benefits are? It’s the discounts. For instance at City Gross it is 12 percent discount 

on vegetables and fruit, and I eat quite a lot vegetables and fruit so I save some money.  
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Other respondents didn’t compare different offers, weren’t affected by them, only bought certain brands 

regardless of discounts, didn’t know of their existence or didn’t find them worthy enough to travel an 

extra mile:  

 

(R5) Special discounts? Those that they send home?  

(I) No, the ones you can obtain every week.  

(R5) […] What a hassle, I haven’t even thought about it. 

 

(R4) I can’t say that I would go to another store if their detergent was ten SEK cheaper this week. I 

think that the gas that is needed to take me there, is more expensive than that. 

 

Nevertheless, loyalty programs with bonus collection are considered to have the ability to build 

customer loyalty (Berman, 2006) and to affect customer behaviour (Nunes & Drèze, 2006; Dreze & 

Nunes, 2011) and respondents had an overall positive attitude towards such loyalty programs. 

Furthermore, while respondents wasn’t pleased with receiving their bonus as a bonus check and stated 

that they rather would like to receive it at the time of purchase, different types of bonuses was highly 

desired benefits of loyalty programs. For instance, respondents stated that they would like to receive 

the bonus in form of higher discounts on fewer occasions, as a discount on a whole purchase or as an 

extra discount at feasts or special occasions. Some also desired the possibility to save their bonus in 

order to get a bigger pay-out. While there thus were differences between respondents, their desires are 

consistent with previous findings regarding how customers preferably redeem their bonuses (Smith & 

Sparks, 2009a) and that some mentioned that they would like to use their bonuses whenever and 

wherever they want is in line with that customer want redemption options (O´Brien & Jones, 1995). 

Furthermore, that some customers don’t redeem their bonuses or do it at a certain time due to 

coincidences, as well as that customers overall appear to use monetary rewards as a planned saving 

activity, is consistent with previous research (Smith & Sparks, 2009a).  

 

However, while some respondents were influenced by bonus redemption, most respondents didn’t 

mention bonus collection as something that was of great importance, as something that changed their 

behaviour or as something that was highly valued by them. Rather they mentioned that they left their 

card at home, only used it occasionally or that they viewed the bonus as a bonus:  

 

(R9) When I receive a bonus check from ICA, it’s not like I think it’s weird that I haven’t collected 

more points or alike. It is just a thing that I take for granted to arrive every month. 
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Thus, opposed to previous findings, customers don’t appear neither to change their behaviour in order 

to reach a certain level (Dreze & Nunes, 2011), to be more motivated to reach a near approaching level 

(Huang & Zhang, 2011), even though they knew how close they were, nor to be negatively influenced 

by being demoted i.e. to not have reached the same bonus level as they had done before (Wagner, 

Hennig-Thurau, & Rudolph, 2009). Nevertheless one respondent stated that he would be more involved 

and put more effort into it if the bonus or discount was higher, which proposes that the opposing 

findings could be due to the scope of the thesis. 

 

One respondent highlighted that she perceived a loyalty program with bonuses as more advantageous 

and another that she liked the bonuses but not the discount in the store. However even though they 

weren’t pleased about them and desired more offers, free offers or even daily offers, most of the 

respondents appeared more favourable towards monetary rewards in the shape of discounted groceries. 

They stated for instance that discount on a particular grocery was the reason to join a loyalty program, 

that a good offer in one store was more favourable than to collect bonus points in another store and 

some said they would visit a certain store if a specific grocery was on discount. Thus, as bonuses is a 

form of delayed rewards and as the scope of the study propose a low-involvement setting, that 

customers perceive immediate rewards as more favourable than delayed rewards is consistent with 

previous findings (Dowling & Uncles, 1997; Yi & Jeon, 2003). Furthermore, as close to all of the 

respondents criticised the size of the reward, clearly stated that it was too low or even to be considered 

worthless, the findings is also consistent with earlier research that propose that when dissatisfied, 

customers prefer immediate rewards (Keh & Lee, 2006). 

 

Furthermore, while customers said that they were not affected by bonus collection, discounts appear to 

be more involving and to have the ability to affect customers and their behaviour. For instance 

respondents scour the flyer for discounts, check for discounts in the store and stock up or only buys 

certain groceries when they are offered at a discount. This implies that beyond perceiving monetary 

savings as a valuable benefit, customers use the available monetary savings as a tool to reduce their 

overall spending.  While not highlighted or researched previously, respondents highlighted the structure 

of loyalty programs as favourable and as something that helped them have control of their spending.    

 

(R2) It was pretty easy when we were two people in the family and you could transfer money to the 

ICA-card. We could transfer the same amount of money and then we could just go shopping. So it is 

also practical. 
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(R4) The ICA-card could be used as a debit card and transfer money and keep track on your finance. 

For instance I can transfer 5000 SEK and then that’s enough…I think it is very helpful that you could 

use it as a debit card since you would know what you have to spend this month.  

 

As well as benefits not directly related to monetary savings: 

 

(R5) The self-scanning […] you can immediate see the price of the grocery. You don’t have to think 

about it and it’s just to subtract something if you don’t want it. 

 

In addition to this some respondents mentioned the possibility to see the balance or to make a shopping 

list in the company’s app as favourable benefits, also proposing that customers use the loyalty programs 

in a wider sense than to save money; to plan their spending and to have control of their finances. Thus 

customers might value non-monetary rewards based on that they enhance the monetary rewards by 

helping them control their finances.  

4.3 My perception of value is grounded in me 

The core theme that emerged from the data was that customer’s perception of value is grounded in 

them; their lifestyle, where they are in life, their frame of reference as well as other external factors. At 

an overarching level external factors such as the proximity to the store, the store experience, 

respondents heritage, their habits as well as the amount of food they shall purchase could be said to 

affect customer’s perception of loyalty programs as they are factors that influence which store they 

shop in and consequently which loyalty programs that they might enrol in. Some respondents also 

proposed that their personal situation affected their behaviour or influence what they perceive as 

important. For instance respondents highlighted that there was a difference when their children lived at 

home, when they lived with someone else, when they were students or when someone in the family 

became unemployed. The implication that customer perceived value differs based on factors such as 

their needs, their preferences or economic situation is consistent with earlier findings in the field of 

perceived value (Ravald & Grönroos, 1996). 

 

That customer preferences differ was also displayed as they perceive different benefits to be the most 

valuable ones. Some of the respondents praised the self-scanning as they stated that they wouldn’t be 

members where there was no self-scanning, that they are members only to use the self-scanning or that 

self-scanning was a way to save time. Notably respondents also stated that they desired other benefits 
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that would save them time such as home delivery, and this further stresses the need to consider 

convenience as a valuable benefit (Mimouni-Chaabane & Volle, 2010), at least to some customers. 

Furthermore as self-scanning could be viewed as a non-monetary rewards in the scope of the thesis, the 

finding that customer value self-scanning so highly is then contradictive with previous findings that 

propose that non-monetary rewards are only valued by customer in combination with monetary rewards 

(De Wulf & Odekerken-Schröder, 2003). Nevertheless, customers perceived value of other soft rewards 

such as the customer magazine, customer events or the app, is not as straightforward to determine. 

Different respondents valued them differently and some respondents do not mention them at all, which 

propose that non-monetary rewards might be highly valued by some customers, while not valued at all 

by others.   

 

 (R8) Well I always threw that one (the customer magazine). I have never even looked at it (laughter). 

But you say that people do read these magazine? I find my recipes online… 

 

 (R7) I want inspiration. That is hard for me so if they could put together some  

packages of what I usually buy. That would be awesome  

[…] to get a good meal proposal with the recipe at the same place. Brilliant. 

 

(R11) It is nice. I do not always have the time to browse through it (the customer magazine), but it is 

good if I would have some guest over for dinner and want a new recipe. 

 

On the other hand many respondents value monetary savings highly. However it became clear that the 

value of monetary rewards also is dependent on the type of grocery that is offered on a discount. What 

kind of groceries that was of certain value did however differ between respondents but they mentioned 

for instance that they desired discount on coffee, meat, detergent or organic products. In turn some also 

state that they did not like when there was a discount on the wrong groceries such as candy, soda or 

foreign meat. That customers’ perception of reward components differed based on them was 

particularly highlighted by one respondent:  

 

(R12) I have told the chains many times: I am a vegetarian. But they rarely have discounts on 

groceries that suit vegetarians. At least not if they don’t think that you merely feed on salad and 

tomatoes. I have never seen that they have offered discounts on dried red beans… 
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The finding that different respondents thus have different preferences regarding the same reward 

components, implies that they would prefer customized offers that are suitable to them, which are in 

line with proposals from earlier research (Kumar & Shah, 2004). Furthermore respondents also 

highlighted that to have discount on relatively cheap groceries was undesired and a similarity between 

the respondents was that  most of the groceries that was mentioned as desirable had a price in the higher 

range. While not perfectly applicable, this is somewhat consistent with earlier findings as they propose 

that customers prefer luxury rewards at least when requirements in a loyalty program is high (Kivetz 

& Simonson, 2002). The findings that some of the respondents stated the requirements to be high, thus 

further support previous findings, yet only to some extent. Nevertheless, most preferable appeared to 

be that the customer would have the opportunity to choose for themselves which grocery that would be 

on a discount. 

  

Notably, that the type of the reward would be of great significance in a low-involvement setting is 

however contradictive with previous research (Yi & Jeon, 2003). Nevertheless, those findings were 

rather based on whether the reward was related or unrelated to a company’s core offer (ibid.). However 

respondents also stated that they are more favourable to rewards that are related to the company’s 

products or that they think that the companies should stick to what they do best, which is consistent 

with the suggestion of earlier research (Dowling & Uncles, 1997).  

 

The implication that customers appears more favourable towards related rewards is further displayed 

by the respondents overall attitude and knowledge regarding partnerships. Some of the respondents 

didn’t even know they existed, some stated to have used it once or twice but the majority of the 

respondents had never used it. Furthermore one respondent highlighted that the offers were very 

limited, and she thus perceived them not to be real offers. The proposal that partnerships would enhance 

the value of loyalty programs (O´Brien & Jones, 1995) or make them more desirable (Berman, 2006) 

thus appears not to correspond with the empirical findings of the study.  

 

(R3) I think it is important that you remember the purpose of it (the loyalty program). Everyone that 

joins a loyalty program wants it to be beneficial and then it feels weird when there are so many 

incidental factors that you thought to be important.  

 

Respondents also stated that it is more beneficial to be a member of the hotel or the travel companies’ 

loyalty program than to use the offer provided by the food retailer’s loyalty program. Nevertheless it is 

proposed that partnership solely are valued by customers if they are perceived to fit with the companies 
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offerings (Lemon & Wangenheim, 2009) and as close to none of the partnerships offerings are 

connected to the food retail industry, might be a reason for respondents not to experience it as being of 

particular value. However it is more likely that customers don’t value partner offerings as they appeared 

not to be relevant or suitable to them. Respondents highlighted this as they for instance stated that they 

are unlikely to suit them as they are limited both in their time valid and their offering, that they find 

better offers by themselves or that partnerships merely are for families.   

  

The implication that the perceived perception of loyalty programs is dependent on the customer is 

further displayed as the respondent’s frame of reference clearly influenced their perception and served 

as a ground for comparison. While previous research have focused on loyalty programs within an 

industry, how the presence of them and their relative attractiveness might influence customers (cf. 

Mägi, 2003; Meyer-Waarden, 2007; Wirtz, Mattila, & Lwin, 2007), the empirical findings propose that 

the customers perception is grounded in a wider perspective. The ground for comparison differed 

between respondents but they stated that offers are everywhere and did for instance compare the loyalty 

programs in the food retail industry with the structure or offers of loyalty programs in the travel, the 

credit card or the electronic industry. Most of the time the comparisons lead to respondents 

acknowledging the loyalty programs in the food retail industry as less favourable: 

 

(R12) You’re not special, not in any loyalty program. If you are a first class member of a frequent 

flyer program, then you might be special. But not if you shop at Coop or ICA. No I don’t buy it 

 

(R5) It’s not possible to do like the electronic industry where you should be first on the spot. That’s 

no fun: here is a bunch of apples, first come, first served. That wouldn’t attract anyone (laughter). 

 

(R7) Im thinking about the frequent flyer program, they are awesome […] it should be a little more 

concrete like they, here you go, 200 SEK to shop for. That’s even better! 

 

(R8) I can say something about “Svenska spel”. They do also have a card,  

but you don’t need the card. It is enough that you have your ID.  

[…] It’s pretty easy. Then you don’t have to bring the card all the time. 

 

The respondents also did comparisons within the industry. While they mentioned that all of the stores 

have loyalty programs and most of them were members of several loyalty programs, the overall 

empirical finding propose that the importance of other stores offers differed between respondents. 
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While some acknowledged the relative attractiveness of offers to be of significance (Wirtz, Mattila, & 

Lwin, 2007) saying that they choose store based on who provides the most favourable offer, other said 

that good offers would only make them temporary disloyal and some intended to use more stores offers 

but didn’t. One respondent also described himself as loyal as he claimed not to see the point of being 

member of another loyalty program than the one of his primary store. Consequently the empirical 

findings thus appear contradictive. Though as previous research have come to the conclusion that 

loyalty programs have a positive effect on share of wallet (Meyer-Waarden, 2007) as well as that they 

don’t have any effect on share of wallet or share of visit (Mägi, 2003), the findings are consistent with 

previous research. But the differences that exist in the empirical findings, could arguably also be due 

to that respondents have different frame of reference, different needs or other differences and thus 

perceive the same reward component differently.    
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5. Conclusion 

5.1 Conclusion 

As the Swedish food retail industry is one with fierce competition and small product differentiation 

there is a great need for companies to retain their customers and in order to do so many companies in 

the industry have some kind of loyalty programs. It has however been proposed that while loyalty 

programs are beneficial for companies, they must also be valuable for customers. Therefore the purpose 

of the thesis was to investigate how customers value loyalty programs and how this might affect them 

in a context where many companies reward their loyal customers. To reach this purpose, the thesis was 

set to answer the following research question: 

 

How are reward components of loyalty programs perceived by customers in retail? 

   

Customers have an overall positive attitude towards loyalty programs but it became clear that how they 

perceive different reward components is grounded in factors that go beyond the design of loyalty 

programs and the competitive environment. While the design and other companies’ offers influence 

customers’ perception and behaviour, the most significant factor is the customer itself and where she 

is in life. Many respondents talk about the relevance of the reward components and it was obvious that 

personalized offers are considered as particularly valuable. While respondents mentioned negative 

aspects of loyalty programs regarding for instance integrity and communication, it was clear that they 

could disregard negative aspects if it resulted in more relevant offers. Nevertheless, what is relevant to 

one customer might not be relevant to another and the occurrence of customer complaints which 

criticize the accuracy of customized offerings implies a difficulty to determine this. 

 

Monetary rewards were overall a highly valued benefit to most respondents, even though some claimed 

it to be too low or even worthless. Furthermore the findings propose that customers prefer immediate 

rewards as opposed to delayed and that discounts on certain groceries was considered as more valuable.  

On the other hand, some perceived it more important to save time or effort and consequently valued 

reward components that helped them to do so. While this prove that different customers find different 

benefits as the most valued ones, it was also clear that different customers value the same reward 

components differently. Nevertheless, the findings also implies that some reward components isn’t 

perceived as valuable to any customers, as was the case with partner offers.  
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The proposed conceptual framework of explanation is depicted in figure 8, which display how the 

different themes are related. As the customer self is the most significant factor to influence the 

perception of value overall, the theme “my perception of value is grounded in me” is naturally related 

to the other two themes. More specifically, the customers self-value perception is linked to the 

perceived offset since both what is perceived as valuable and what is perceived as a sacrifice is 

grounded in who the customer are. The customer’s self-value perception and the financial control is 

related since how customer use monetary rewards are based both on how they value them and who they 

are. That customers perception of reward components also is grounded in what they are offered of the 

companies propose that all of the themes are related to the reward components of loyalty programs. 

Nevertheless, as the respondents described disadvantages unrelated to reward components as well as 

highlighted other aspects of loyalty program as valuable, the core of the conceptual framework is 

extended to be the design of the loyalty program. Different designs implies different benefits and 

consequently different perceived disadvantages, and thus the customers perceived value as well as the 

offset of what is given and what is gained is closely related to the overall design of a loyalty program. 

Furthermore, as the design of a loyalty program includes both which types of rewards that are offered 

as well as how, where and when customers can redeem their bonuses or get discounts, whether 

customers are able to plan to have control of their finances is thus not dependent solely on the reward 

components that are offered but on the overall design of the loyalty program.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 Proposed Conceptual Framework 
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5.2 Limitations and proposal for further research 

The research is limited regarding the sample both in size and composition and consequently the findings 

of the study can’t be generalised to customers overall. The sample was fairly representative regarding 

some demographic variables such as age and gender, but due to the scope of the thesis the respondents 

was homogenous regarding their area of residence and this might have influenced the outcome of the 

study. Furthermore, as the scope of the study was the Swedish food retail industry the applicability of 

the findings to other industries or countries might be limited. However the purpose of the thesis was 

not to propose generalized conclusions, but to gain some profound insights regarding how customers 

in retail value loyalty programs.  

 

The study might also be limited based on the chosen research method as it implies a risk of bias 

regarding how the data have been collected as well as interpreted. The researcher has tried to take this 

into consideration and has followed the step of grounded theory in order to decrease the risk of bias. 

Furthermore, the theoretical framework might imply some limitation as it is merely grounded in 

customer’s perception of value in relation to loyalty programs. As the theoretical framework as well as 

earlier research has proven to be limited relative to the findings of the thesis, there is a need to examine 

customer’s perception of loyalty programs from a broader perspective. Consequently the researcher 

suggests that the proposed conceptual framework is tested with a quantitative approach. To establish 

the relation between the themes and to extend the knowledge on how different customers value different 

loyalty programs and their reward components, the researcher propose a study with a larger and more 

diverse sample. Furthermore, as there might exist differences between what customers say and what 

they do, a study which researches actual customer behavior in addition to interviews would provide 

more truthful knowledge. 

5.3 Practical implications 

The findings of the thesis implies that customers in the Swedish food retail industry overall desire more 

relevant offers as well as better offers and loyalty programs where they don’t have to use a card to gain 

bonus or get discounts. The present loyalty programs obviously result in that customers join, collect 

bonus, redeem rewards as well as take advantage of the offers but while it is recognized in marketing 

overall, managers most also realize in the setting of loyalty programs that mass marketing and 

standardized offers isn’t the way to reach customers, to create value or to build customer loyalty. In 

order to add value to their offers and not to merely act upon competitor’s loyalty programs, managers 

should attempt to design loyalty programs that enable the company to provide different offers and 

benefits that would be considered as relevant and attractive for different customer segments.  



 44 

Bibliography  

Allaway, A. W., Gooner, R. M., Berkowitz, D., & Davis, L. (2006). Deriving and exploring behavior 

segments within a retail loyalty card program. European Journal of Marketing, Vol. 40(No. 

11/12), pp. 1317-1339. 

Axfood AB. (2013, 01 29). Willys lanserar lojalitetsprogram. Retrieved March 15, 2013, from 

Pressmeddelande: http://www.axfood.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Willys-lanserar-

lojalitetsprogram/ 

Berman, B. (2006). Developing an Effective Customer Loyalty Program. California Management 

Review, Vol. 49(No. 1), pp. 123-148. 

Bolton, R. N., Kannan, P., & Bramlett, M. D. (2000). Implications of Loyaltty Program Membership 

and Service Experiences for Customer Retention and Value. Journal of the Academy of 

Marketing Science, Vol. 28(No. 1), pp. 95-108. 

Bryman, A., & Bell, E. (2011). Business Research Methods (Third edition ed.). Oxford, England: 

Oxford University press. 

City gross. (2013). Mina sidor på City gross. Retrieved April 24, 2013, from City gross: 

http://www.citygross.se/Mina-sidor/ 

Coop. (2013). Coop MedMera-kort. Retrieved April 24, 2013, from Coop: 

https://www.coop.se/MedMera-kortet/Skaffa-MedMera-kort/Coop-MedMera-kort/ 

De Wulf, K., & Odekerken-Schröder, G. (2003). Assessing the impact of a retailer's relationship 

efforts on consumers' attitudes and behaviour. Journal of Retailing and Consumer Services, 

Vol. 10(Issue 2), pp. 95-108. 

Demoulin, N. T., & Zidda, P. (2008). On the impact of loyalty cards on store loyalty: Does the 

customers' satisfaction with the reward scheme matter? Journal of Retailing and Consumer 

Services, Vol. 15(Issue 5), pp. 386-398. 

Demoulin, N. T., & Zidda, P. (2009). Drivers of Customers' Adoption and Adoption Timing of a New 

Loyalty Card in the Grocery Retail Market. Journal of Retailing, Vol. 85(Issue 3), pp. 391-

405. 

Dorotic, M., Bijimolt, T. H., & Verhoef, P. C. (2012). Loyalty Programmes: Current Knowledge and 

research Directions. International Journal of Management Reviews, Vol. 14(Issue. 3), pp. 

217-237. 

Dowling, G. R., & Uncles, M. (1997). Do Customer Loyalty Programs Really Work? Sloan 

Management Review, Vol. 38(No. 4), pp. 71-82. 

Drèze, X., & Nunes, J. C. (2009). Feeling Superior: The Impact of Loyalty Program Structure on 

Consumer´s Perception of Status. Journal of Consumer Research, Vol. 35(No. 6), pp. 890-

905. 

Dreze, X., & Nunes, J. C. (2011). Recurring Goals and Learning: The Impact of Successful Reward 

Attainment in Purchase Behaviour. Journal of Marketing Research, Vol. 48(No. 2), pp. 268-

281. 

Evanschitzky, H., Ramaseshan, B., Woisetschläger, D. M., Richelsen, V., Blut, M., & Backhaus, C. 

(2012). Consequences of customer loyalty to the loyalty program and to the company. 

Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 40(Issue 5), pp. 625-638. 

Furinto, A., Pawitra, T., & Balqiah, T. E. (2009). Designing competitive loyalty programs: How types 

of program affect customer equity. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for 

Marketing, Vol. 17(No. 4), pp.307-319. 



 45 

Gable, M., Fiorito, S. S., & Topol, M. T. (2008). An empirical analysis of the components of retailer 

customer loyalty programs. International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 

36(No. 1), pp. 32-49. 

Gómez, B. G., Arranz, A. G., & Cillán, J. G. (2006). The role of loyalty programs in behavioural and 

affective loyalty. Journal of Consumer Marketing, Vol. 23(Issue 7), pp. 387-396. 

Gómez, B., Arranz, A., & Cillán, J. (2012). Drivers of customer likelihood to join grocery retail 

loyalty programs. An analysis of reward programs and loyalty cards. Journal of retailing and 

Consumer Services, Vol. 19(Issue 5), pp. 492-500. 

Hemköp. (2013). För dig som tycker om bra mat. Retrieved April 24, 2013, from Bonuskund: 

http://hemkop.se/Kundkort/ 

Huang, S.-C., & Zhang, Y. (2011). Motivational Consequences of Perceived Velocity in Consumer 

Goal Pursuit. Journal of Marketing Research, Vol. 48(No. 6), pp. 1045-1056. 

ICA Sverige AB. (2013). Förmåner med ICAs kort. Retrieved April 24, 2013, from ICAs kort: 

http://www.ica.se/ica-kort-bank/icas-kort/formaner-med-icas-kort/ 

Kearney, T. J. (1989). Frequent Flyer Programs: A Failure in Competitive Strategy, with lessosn for 

Management. The Journal of Service Marketing, Vol. 3(No. 4), pp. 49-59. 

Keh, H. T., & Lee, Y. H. (2006). Do reward programs build loyalty for services? The moderating 

effect of satisfacyion on type and timing of rewards. Journal of Retailing, Vol. 82(Issue 2), 

pp. 127-136. 

Kim, B.-D., Shi, M., & Srinivasan, K. (2004). Managing Capacity through Reward Programs. 

Management Science, Vol. 50(No. 4), pp. 503-520. 

Kivetz, R., & Simonson, I. (2002). Earning the right to indulge: Effort as a determinant of Customer 

Preferences toward Frequency Program Rewards. Journal of Marketing Research, Vol. 

39(No. 2), pp. 155-170. 

Kivetz, R., & Simonson, I. (2003). The idiosyncratic Fit Heuristic: Effort Advantage as a 

Determinant of Consumer Responde to Loyalty Programs. Journal of Marketing Research, 

Vol. 4(No. 4), pp. 454-467. 

Kumar, V., & Shah, D. (2004). Building and sustaining profitable customers loyalty for the 21st 

century. Journal of Retailing, Vol. 80(Issue 4), pp. 317-330. 

Lagercrantz, V. (2013, January 31). Kundkorten du tjänar minst på. Retrieved March 15, 2013, from 

ICA Kuriren: http://www.icakuriren.se/Test-Rad/Konsument/Kundkorten-du-tjanar-minst-pa/ 

Lal, R., & Bell, D. E. (2003). The Impact of Frequent Shopper Programs in Grocery Retailing. 

Quantitative Marketing and Economics, Vol. 1(Issue 2), pp. 179-202. 

Leenheer, J., & Bijmolt, T. H. (2008). Which retailers adopt a loyalty program? An empirical study. 

Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 15(Issue 6), pp. 429-442. 

Leenheer, J., van Heerde, H. J., Bijmolt, T. H., & Smidts, A. (2007). Do loyalty programs really 

enhance heavioural loyalty? An empirichal analys accounting for self-selecting members. 

International Journal of Research Marketing, Vol. 24(Issue 1), pp. 31-47. 

Lemon, K. N., & Wangenheim, F. v. (2009). The Reinforcing Effects of Loyalty Program 

Partnerships and Core Service Usage: A Longitudinal Analysis. Journal of Service Research, 

Volume 11(No. 4), pp. 357-370. 

Liu, Y. (2007). The Long-Term Impact of Loyalty Programs on Consumer Purchase Behaviour and 

Loyalty. Journal of Marketing, Vol. 71(No. 4), pp. 19-35. 

Liu, Y., & Yang, R. (2009). Competing Loyalty Programs: Impact of Market Satuaration, Market 

Share, and Category Expandability. Journal of Marketing, Vol. 73(No. 1), pp. 93-108. 

Mägi, A. W. (2003). Share of wallet in retailing: the effects of customer satisfaction, loyalty cards 

and shopper characteristics. Journal of Retailing, Vol. 79(Issue 2), pp. 97-106. 

MarketLine. (2012). Food Retail in Sweden. London: MarketLine. 



 46 

Mauri, C. (2003). Card loyalty. A new emergong issue in grocery retailing. Journal of Retailing and 

Consumer Services, Vol. 10(Issue 1), pp. 13-25. 

Meyer-Waarden, L. (2007). The effects of loyalty programs on customer lifetime duration and share 

of wallet. Journal of Retailing, Vol. 83(Issue 2), pp. 223-236. 

Meyer-Waarden, L., & Benavent, C. (2006). The Impact of Loyalty Programmes on Repeat Purchase 

Behaviour. Journal of Marketing Management, Vol. 22(Issue. 1/2), pp. 61-88. 

Meyer-Waarden, L., & Benavent, C. (2009). Grocery retail loyalty program effects: self-selection or 

purchase behavior change? Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 37(Issue. 3), 

pp. 345-368. 

Meyer-Waarden, L., Benavent, C., & Caste´ran, H. (2013). The effects of purchase orientations on 

perceived loyalty programmes’ benefits and loyalty. International Journal of Retail & 

Distribution Management, Vol. 41(No. 3), pp. 201-225. 

Mimouni-Chaabane, A., & Volle, P. (2010). Perceived benefits of loyalty programs: Scale 

development and implications for relational strategies. Journal of Business Research, Vol. 

63(Issue 1), pp. 32-37. 

Moore, G., & Sekhon, H. (2005). Multi-Brand Loyalty Cards: A Good Idea. Journal of Marketing 

Management, Vol. 21(Issue 5-6), pp. 625-640. 

Nunes, J. C., & Drèze, X. (2006). Your Loyalty Program Is Betraying You. harvard business review, 

Vol. 84(Issue. 4), pp. 124-131. 

O´Brien, L., & Jones, C. (1995). Do Rewards Really Create Loyalty? Harvard Business Review, Vol. 

28(No. 4), pp. 75-82. 

Payne, A., & Holt, S. (2001). Diagnosing Customer Value: Integrating the Value Process and 

Relationship Marketing. British Journal of Management, Vol. 12(Issue 2), pp. 159-182. 

Ravald, A., & Grönroos, C. (1996). The value concept and relationship marketing. European Journal 

of Marketing, Vol. 30(No. 2), pp. 19-30. 

Reinartz, W., & Kumar, V. (2002). The Mismanagement of Customer Loyalty. Harvard Business 

Review, Vol. 80(Issue. 7), pp.86-94. 

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students (Fifth 

edition ed.). Harlow, England: Pearson Education. 

Sharp, B., & Sharp, A. (1997). Loyalty programs and their impacy on repeat-purchase loyalty 

patterns. International Journal of Research in Marketing, Vol. 14(Issue 5), pp. 473-486. 

Shoemaker, S., & Lewis, R. C. (1999). Customer loyalty: the future of hospitality marketing. 

International Journal of Hospitality Management, Vol. 18(Issue 4), pp. 345-370. 

Shugan, S. M. (2005). Brand Loyalty Programs: Are They Shams? Marketing Science, Vol. 24(No. 

2), pp. 185-193. 

Singh, S. S., Jain, D. C., & Krishnan, T. V. (2008). Customer Loyalty Programs: Are They 

Profitable? Management Science, Vol. 54(No. 6), pp. 1205-1211. 

Smith, A., & Sparks, L. (2009a). "It's nice to get a wee treat if you've had a bad week": Consumer 

motivations in retail loyalty scheme points redemption. Journal of Business Research, Vol. 

62(Issue 5), pp. 542-547. 

Smith, A., & Sparks, L. (2009b). Reward Redemption Behaviour in Retail Loyalty Schemes. British 

Journal of Management, Vol. 20(Issue 2), pp. 204-218. 

Stauss, B., Schmidt, M., & Schoeler, A. (2005). Customer frustration in loyalty programs. 

International Journal of Service Industry Management, Vol. 16(No. 3), pp. 229-252. 

Steyn, P., Pitt, L., Strasheim, A., Boshoff, C., & Abratt, R. (2010). A cross-cultural study of the 

perceived benefits of a retailer loyalty scheme in Asia. Journal of Retailing and Consumer 

Services, Vol. 17(Issue. 5), pp. 355-373. 



 47 

The American Marketing Association. (2013). Resource Libary Dictionary. Retrieved March 19, 

2013, from American Marketing Association: 

http://www.marketingpower.com/_layouts/dictionary.aspx?dLetter=F 

The Swedish Competition Authority. (2004). Konsumenterna, matpriserna och konkurrensen. 

Stockholm: Konkurrensverkets rapportserie 2004:2. 

The Swedish Competition Authority. (2011). Mat och marknad - från bonde till bord. Stockholm: 

Konkurrensverkets rapportserie 2011:3. 

van Heerde, H. J., & Bijmolt, T. H. (2005). Decomposing the Promotional Revenue Bump for 

Loyalty Program Members versus Nonmembers. Journal of Marketing Research, Vol. 42(No. 

4), pp. 443-457. 

Wagner, T., Hennig-Thurau, T., & Rudolph, T. (2009). Does Customer Demotion Jeopardize 

Loyalty. Journal of Marketing, Vol. 73(No. 3), pp. 69-85. 

Willys. (2013). Om oss. Retrieved April 24, 2013, from En ännu bättre affär med Willys+: 

https://www.willys.se/Om-oss/willysplus/ 

Winters, E., & Ha, S. (2012). Consumer evaluation of customer loyalty programs: the role of 

customization in customer loyalty program involvement. Journal of global Scholars of 

Marketing Science, Vol. 22(No. 4), pp. 370-385. 

Wirtz, J., Mattila, A. S., & Lwin, M. O. (2007). How Effective Are Loyalty Reward Programs in 

Driving Share of Wallet? Journal of Service Research, Vol. 9(No. 4), pp. 327-334. 

Yi, Y., & Jeon, H. (2003). Effects of Loyalty Programs on Value Perception, Program Loyalty and 

Brand Loyalty. Journal of Academy of Marketing Science, Vol. 31(No. 3), pp.229-240. 

Zeithaml, V. A. (1988). Consumer Perception of Price, Quality, and Value: A Means-end Model and 

Synthesis of Evidence. Journal of Marketing, Vol. 52(No. 3), pp. 2-22. 

Zhang, J., & Brugelmans, E. (2012). The Impact of an Item-Based Loyalty Program on Consumer 

Purchase Behaviour. Journal of Marketing Research, Vol. 49(No. 1), pp. 50-65. 

 

 

 

 

 

 



 I 

Appendix 1 Interview guide  

Introduction questions 

Which stores do you shop at?  

How come you shop at that particular store/those stores? 

What’s your perception of the different food chains in the industry? 

Loyalty programs and loyalty 

What do you think of loyalty programs in the food retail industry? 

Are you a member of any loyalty program in the food retailer industry? 

To what extent do you use the loyalty card(s)? 

Loyalty programs and design 

What are the benefits of being a member of loyalty program(s)? 

What do you think about partners and their offerings?  

What do you think about point collection and the bonus system?  

What do you think about the groceries that you are offered every week? 

How do you perceive customized offers, such as “ICAS own groceries?” 

If you were free to decide, how would you like a loyalty program to be? 

Is there anything that you perceive as negative about loyalty programs? 

Loyalty programs and competition 

How do you think that the loyalty programs differs from each other? 

How does the fact that you have more than one loyalty card effect your purchase? 

If competitors would provide better offers, how would that influence you? 

Final question 

Is there anything that we haven’t talked about regarding loyalty programs in the food retail industry 

that you think of? 
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Appendix 2 Interview with R1 

Solna Centrum onsdagen den 3 april 

Kvinna 60 år, arbetar, bor ensam i Solna  

 Vilken eller vilka butiker handlar du i? 

Jag handlar på ICA Maxi och på ICA Kvantum här (not: Solna Centrum) och på Hemköp i regel sen, det är de 
affärer som ligger närmast dig. 

Du handlar alltså där för att de ligger närmast dig? 

Ja det och jag tycker det är hyfsat bra priser och så och så tycker jag inte att Lidl t.ex. är billigare än andra affärer, 
jag tror inte det. Det kanske de är men jag tycker att om att handla på normala affärer som ligger i närheten och 
sen så jobbar jag i Hallonbergen och där finns det ett Konsum men det är så sällan jag handlar där i alla fall, för 
att jag åker hit. 

Om jag säger kundkort, vad är dina tankar om det i allmänhet? 

Ja, jag har ju kundkort då på ICA och på, jag har ju massa kundkort. Nu pratar du om mat? 

Ja, eller prata om vad du tänker på  

Jag menar jag har ju massa IKEA kort och SIBA kort skaffade jag nu när jag köpte en dammsugare. Så ja, det är 
klart att kort det är väl, ja du menar att handla med kort, eller ja du menar ingenting egentligen, du menar vad 
jag skall säga.  

Jag handlar ibland på kortet, och jag kommer säkert att göra det mycket mera än vad jag gör nu men oftast 
tycker jag om att använda kontanter för att ha mer koll. Jag har inte vant mig vid att ha koll på kort, eller ja jag 
vet vad jag har på kortet naturligtvis.  

Du använder det alltså mer för att få bonus?  

Ja, ja det är klart men jag använder det också ibland.  

Är det bara ICA-kort du har eller har du något av de andra korten i livsmedelsbranschen? 

Betalkort har jag bara på ICA och jag har Hemköp bonuskort och Coop är jag medlem i också.  

Ser du någon skillnad mellan de här bonuskorten? 

Ja jag tycker det, ja det beror väl på att jag handlar mest på ICA att jag får lite pengar då och då för att jag 
handlar, ja nu bor ju inte barnen hemma och jag bor ensam just nu, så att det är inte så mycket. Eller ja det är 
ganska mycket när man får avdrag, liksom rabatter och så och det kan jag tycka att det hade varit bättre att 
kanske inte tänka så mycket på det utan att bara få vanliga priser som det inte fanns massa avdrag på av olika 
skäl men på något sätt kommer jag säkert att sakna det om det inte finns. Jag ser att SIBA har slutat med 
extrapriser och REA och så och jag kan tänka mig då att de förlorar på det. Jag vet inte.  

Vi pratade lite om hur du använder kortet och då undrar jag om du nu betalar kontant är det så att du använder 
kortet varje gång du handlar för att få bonus? 

Ja det gör jag.  

Tycker du att det är liknande fördelar mellan bonuskorten som du har? 

Ja det tror jag nog att det är men jag har nog en känsla av att det kanske är mer på ICA. Eller det känns mer 
förmånligt men jag har inte kollat upp hur mycket procent det ger men Konsum gör reklam har jag sett då för 
att man får mer, eller ja mer för ju mer man köper men det har ju kanske alla på något sätt. Eftersom jag har ett 
ganska litet hushåll spelar det inte så stor roll tror jag. Eller i och för sig det har väl spelat roll om jag hade handlat 
i samma affärs, då hade jag ju fått mer om det är procentuellt. Jag har inte kollat upp det faktiskt. 
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Hur tänker du kring de här produkterna som varje vecka har ett bättre pris om man har kundkort?  

Jag brukar faktiskt titta efter, jag brukar köpa när det är extrapris på tvättmedel och sånt och ja sådana lite 
större saker. Jag går inte och väntar med att köpa mat tills det blir extrapris men just de här varorna som det 
inte spelar någon roll om man har något extra hemma. Och också om det är någon mat som jag brukar köpa då 
kan jag gärna köpa lite extra om det är någon frysmat eller så.  

Har du någon uppfattning om vad de olika kedjorna erbjuder dig för att du är lojal kund hos dem? 

Jo men dels så har ICA allmänt extrapris på varor som man får bonus på men sen har de ju också speciella varor 
som de har riktade priser på, riktade till mig. Men det är så att man kan skämmas när man får erbjudande på 
t.ex. TUC kex.  Frågan är om de kanske förlorar på det eftersom man kanske känner att det borde jag inte äta.  

Hemköp? 

Ja Hemköp ja, jag tycker inte att jag får så mycket hemskickat. Men jag kanske får något erbjudande på nätet på 
något sett. Men det är ju mer sällan som jag handlar på Hemköp. Men jag tittar ibland på priserna. T.ex. om de 
har billiga äpplen eller billiga rotfrukter. Ibland ligger det i och för sig något kålhuvud hemma bara för att det 
var extrapris och så blir det inte av att jag äter det där. Jag tittar om det är något väldigt fördelaktigt såsom om 
Gurkan kostar tio kronor en vecka och nästa vecka kostar den 40 kr kg. Då passar jag på att äta gurka den veckan. 
Alltså jag tittar på priser. 

Nu säger du ju att du mest handlar på ICA men om Hemköp har bra pris på t.ex. tvättmedel skulle det kunna 
göra att du gick dit och handlade istället då? 

Jo det skulle det säkert göra. Jag växlar mellan de två. Jag har ingen större sympati för någon. Det var möjligtvis 
då att konsum var medlemmarnas affär för i tiden men nu förr tiden känns det inte ett dugg så. Det ser ut och 
fungerar som en vanlig affär och dessutom är det ofta dyrare och så finns det ingen här i Solna där jag bor. 

Många av lojalitetsprogrammen har ju även andra förmåner, såsom extrapris på hotell eller så. Hur tänker du 
kring det? 

Jag kan bli lite irriterad på det. Ja jag hade inget betalkort på ICA och då stod det någon och sa att man fick 
någon gratis hotellnatt eller billigare eller vad det var om man skaffade betalkort istället för bonuskort och det 
blev inte av att jag utnyttjade det. Däremot har jag gått på Gröna Lund någon gång på ett Hemköpserbjudande 
så då fick vi extra bra priser på det. Eller nej Vivo var det, det var på den tiden. 

Kan du komma på något annat som de här företagen erbjuder dig som du tycker är bra? 

Jag hade en känsla av att ICA försökte ibland, sa att de bara hade svenskt kött och så där. Men nu tror jag att de 
har gått ifrån det och ja Konsum har ju i och för sig gjort mycket miljöval ett tag. Men det är väl i så fall att de 
eventuellt haft, ja alltså det känns som att personalen på ICA bryr sig. Att de är ganska trevlig personal.  

Du känner av att du blir uppskattad som kund hos dem? 

Ja jag tycker det.  

Ja ICA skickar ju också hem en tidning för att man är medlem hos dem. Vad tycker du om den? 

Ja alltså, jag läser knappt några tidningar längre. Jag känner bara att jag bläddrar lite i dem. Förr kunde man få 
recept där kanske men ja nu, nu använder jag ju inte ens kokböcker utan om man skall laga något så lagar man 
det man har brukat laga eller så hittar jag ett recept på internet. 

Tänker du något på det här med bonusnivåerna och planerar ditt köp om det är så att du är nära att få en 
bonuscheck? 

Nej jag har inte brytt mig om det. De kommer när de kommer.  

Som du nu säger så handlar du ju väldigt mycket hos ICA och då undrar jag hur skulle du vilja att de belönade 
dig för att du är en lojal kund till dem? 

Ja. Hrm. Ja ICA har ju extra erbjudanden inför julen och sådär så erbjuder de att man får en extra stor rabatt på 
någonting. Och ja… nej jag vet inte. Nej jag tycker nog att man inte ska göra så mycket bara för att man handlar 
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där utan att det bättre om det är lika för alla annars skulle man bli ännu mer beroende av att gå och handla i 
sådana affärer. Eller i just den affären. Så ja jag tycker det räcker som det är.  

Du uppskattar alltså att ha valmöjligheten att kunna gå till de olika affärerna och inte bli låst vid någon? 

Ja. Ja det gör jag. 

Du pratade ju om att du hade både ICA-kort, Hemköpskort och du var medlem på Coop men vi har inte pratat 
om så mycket om Coop. Är det bara för att de inte finns i Solna som du inte pratar om dem, för att du inte handlar 
där? 

Det fanns ju här i Solna en gång i tiden och då brukade jag handla där och det fanns i Sundbyberg och jag brukade 
handla på Sveavägen när jag jobbade där en period. Men annars så de har ju också medlemsförmåner men jag 
har en känsla av att de var bättre för. Jag känner att Konsum var bättre förr. Men det beror nog mest på att de 
inte finns här tror jag. Sedan har jag också känt att de är lite dyrare. Men alltså jag skulle kunna, ja det är kanske 
sådant man bara säger, men om man liksom. Ja man skulle kunna betala mer om man visste att antingen 
personalen hade det bättre eller att djuren hade det bättre. Ja man skulle kunna betala lite extra för det men 
det är ju lätt att säga. När jag går i pension så kanske jag struntar i djuren, höll jag på att säga. Jag menar det har 
med ekonomin och göra också. T.ex. så försöker jag just nu köpa ekologiska ägg men ja det är lite olika. Om man 
ser någonting som är riktigt billigt så köper man kanske det i alla fall. 

Du pratade om att Coop var bättre förr och att de inte finns här, men om Coop började höra av sig till dig och 
gav dig väldigt bra förmåner, skulle du kunna ta omvägen då för att du då upplevde att de ville ha dig som kund? 

Ja det skulle jag nog kunna göra. Men samtidigt har man vant sig vid en affär. Jag tycker t.ex. inte att Coops 
planering är riktigt bra. Ja det beror väl kanske på vanan. Men det är en känsla. Men det är säkert en vana. Men 
jag tycker det är bra på ICA här och på ICA Maxi, dem föredrar jag faktiskt.  

Så är det så att du går till ICA för att du trivs med ICA eller är det bara de här två butikerna?  

Ja hit går jag också för att de kanske har någonting som jag vill ha. T.ex. har de ett väldigt gott ciabattabröd här 
i Solna. Ja och så har de något västerbottensbröd på ICA Maxi som var väldigt gott. Om man har någon extra 
vara så kan jag gå till en speciell butik på grund av den. 

Ja och nu tänker jag på det här du sa med att du delar upp dina köp. Tekniskt sett gör ju det att du får lägre 
bonus sammanlagt. Men i vilken utsträckning skulle det kunna påverka dig att du bara går till en affär för att du 
vill maximera din belöning? 

Nja, det kompenseras väl kanske då om jag köper någonting på extrapris på Hemköp. Om det är på Yes eller på 
tvättmedel eller någonting lite större.  

Kan det kanske vara så då att du är medlem i flera kundklubbar för att då finns det fler erbjudanden som du kan 
ta del av? 

Ja det också. Ja det kanske tar ut varandra men sen är det också efter varorna. Kanske inte affärens utseende 
utan mer att de har vissa varor som man tycker är bra. Här inne har de t.ex. haft fisk. Ja det har de nu också men 
det har blivit lite sämre. Hade någon affär börjat med fisk på ett bättre sätt, då skulle jag kanske gå dit. 

Så du menar att det som är mest avgörande för dig är var butiken ligger och hur den ser ut? 

Ja precis.  

Är det något mer du tänker på gällande lojalitetsprogram som du tycker att jag inte har tagit upp. 

Nej jag vet inte. Eller jo kanske hur det är kopplat till, ja det skulle kunna vara kopplat mer via internet och att 
man då kanske. Ja alltså att det ”ploppade” ut lite erbjudanden. Det är väl kanske en bra idé för affärerna om 
man nu. Ja om de flesta människorna sitter vid mobiltelefonerna eller internet. Att man då får ett mail eller 
någonting .t.ex. att idag så erbjuder vi det här. 

Så du är mer intresserad av dagserbjudanden än veckoerbjudanden? 

Ja. Jag vet inte om det. Kanske lönar det sig i och för sig inte ur affärernas synpunkt. Jag vet inte. 
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Det finns då inte en risk att det skulle kunna vara lite för mycket reklam? 

Jo det skulle det kunna bli om det här senaste jag sa. Ja det beror ju på hur mycket man får. Om man måste ta 
bort det. Jag har inte tagit emot eller accepterat reklam från så många ställen. Men när man har fått det. Visst 
är det lite irriterande. Det beror på om det är något bra. Något riktigt bra. 

Du menar att det är bra om det är något som är relevant för dig? 

Ja verkligen. Och det är ju inte alltid samma sak som är bra för alla så därför skulle man säkert bli irriterad och 
det är kanske därför som affärerna inte har det. 

Som du sa tidigare så har ju ICA de här specialanpassade rabatterna. Om man jämför dem med de som är 
generella, finner du då att dem är relevanta för dig; de här vill jag faktiskt köpa? 

Ja det tycker jag faktiskt. Det är inte så dumt alls. Det var ju väldigt diskuterat förr när de började med det att 
man är förföljd av affärerna. Men det blir man ju om man går in på Facebook eller om man går in och söker på 
någonting också. T.ex. så köpte jag seglarskor och nu får jag plötsligt bara för att jag köpte dem via internet får 
jag reklam hela tiden för skor. Och det blir man nästan lite skrämd över, att de förföljer en.  

Så har du tänkt på det med lojalitetsprogram såsom ICAs rabatter? 

Nej. Nej jag tycker inte att. Nej jag känner mig inte ett dugg förföljd av ICA. Just den där är bara positiv för mig. 
Men om man hade anlag för det skulle man kanske känna sig förföljd. Men ja det där finns ju överallt i samhället. 

Om vi ändå pratar om vad människor tycker är negativt, finns det något annat du skulle kunna tänka är negativt 
med kundklubbar? Du nämnde ju t.ex. tidigare att det inte borde finnas, att det borde vara lika för alla. 

Ja, Man litar inte riktigt på att de skulle sänka priserna om de tog bort lojalitetsprogrammen och det är väl det 
som gör att man själv kan orientera sig i den här djungeln. För att. Ja jag kan vara rätt bra på att hitta ställen. 
Jag åker inte nu längre men det skulle jag göra kanske när jag var ensamstående med barn en period. Då åkte 
jag långa vägar för att köpa något extra billigt. Men nu gör jag inte det. Ja det är ju bökigt men jag vinner säkert 
på det eftersom jag är så ihärdig. Om jag behöver spara pengar. 

Så du ser inget negativt med kundklubbar? 

Egentligen rent teoretisk kan jag tycka det. Men i praktiken så är jag rädd att det skulle bli dyrare varor om man 
tog bort det. För mig personligen. Men däremot skulle det bli billigare för folk som struntade totalt i de här 
erbjudanden. Såsom min dotter ofta gör. Eller ja det kan ju ha ändrat nu när de har barn.  

Men om ICA slutade med kundkortet, skulle det bli så då att du skulle handla mer på Hemköp tror du? 

Ja. Det kan nog bli så ja. Åtminstone om jag inte märkte en väldig skillnad faktiskt. Så ja det betyder någonting 
det där med kundkort, det gör det. Även om det kanske är lite fånigt att hålla på att dra det sådär. 

Ja du sa ju precis att det betyder något men gör de extraerbjudanden som du får, gör det att du känner dig mer 
nöjd med en specifik jämfört med andra? 

Nej jag tror inte att det påverkar. Jag tycker att personalen betyder något. Att man känner igen dem. På Ica 
känns det som att de finns kvar medan på Hemköp, ja jag vet inte. Det kanske byter sin personal mellan olika 
butiker. 

Ok, men det är inte så att kundkortet gör att du blir mer nöjd? 

Jo eller ja, eller delvis bara kanske. Jo det påverkar säkert. Men jag tror inte att det är det som påverkar mig 
mest. 

Då får du en chans till. Är det något mer du tänker på? 

Nej, nej det är nog ingenting speciellt. Mer än att jag känner att jag borde kanske handla mer på kort. Med 
betalkortet från ICA. Mest för att det är praktiskt. 

Men jo jag kan säga en sak till som jag tänker på när det gäller affärer, det kanske i och för sig inte har med det 
här att göra. Just det här med självscanningen. De var tvungna att ta bort det på ICA i Solna därför att nästan 
ingen använde det. De lyckades inte övertala folk. Men ja de har ju kvar de på ICA Maxi. Jag kunde scanna, alltså 
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jag registrerade mig för det. Men jag tycker nog att det är skönt att slippa det. Det är nog lite olika hur människor 
vill. Ja jag värderar inte det. Jag tycker om kassorna och så tänkte jag att då blir det väl. Då säger de väl upp alla 
kassapersonalen på sikt. Men visst jag kan ju inte ta det samhällsansvaret. Men jag tänker vad blir det för affär. 
Inte en affär som jag vill ha. Jag vill ha det så där lagom. Jag vill inte ha de där backarna heller såsom på Lidl. Det 
konceptet. Jag vill ha en vanlig affär med människor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VII 

Appendix 3 Interview with R2 

Coffee by George Solna Business Park måndagen den 8 april 

Man 35 år, arbetar, bor med sin sambo och ett litet barn i Solna 

Vilken eller vilka butiker handlar du i? 

Det är här alltså. ICA, vi bor liksom precis här borta. Det är rätt skönt att ha gångavstånd till en ICA Maxi. Det 
mesta blir här. 

Du handlar alltså här för att de ligger närmast dig? 

Ja det stämmer bra. 

Är det någon annan anledning till att du väljer ICA? 

Nej. Det är det nog inte. Hade det varit Coop som hade legat här så hade man nog gått dit. Men om man är 
någon annanstans och handlar så går man hellre till ICA än Coop tror jag nog. 

Vad har du för uppfattning om de olika företagen i livsmedelsbranschen? 

Jag har en ganska bestämd uppfattning. Det är lite ICA som gäller, Coop känns lite så där nej, det känns lite 
blåvitt som det var förr. Kooperativ, ja det är inte riktigt min grej, det känns rätt trist. Lidl känns om möjligt ännu 
tristare, däremot så ligger det ett Lidl där borta och om det är exakt samma varor så kan jag gå dit och handla. 
Om det är mycket billigare. Men jag skulle aldrig storhandla där. Sedan finns det en där borta (pekar mot 
Bromma), vad heter den? Ja just det City Gross. Där handlar vi inte heller. Vad finns det mer. Det är väl kanske 
de som finns?! Ja Willys finns ju också och det ligger där borta typ i Rissne men jag tycker inte att det finns någon 
anledning att åka någonstans när man kan gå hit. Det är lite så. Hemköp har vi varit på i Sumpan också.  

Om jag säger kundkort, vad är dina tankar om det i allmänhet? 

Det är väl bra. Fast det kan säkert bli bättre. Det är väl bra absolut att man får tillbaka om man är trogen kund.  

Och då kommer den naturliga frågan är du med i något lojalitetsprogram? 

Ja! ICA. Och jag vet inte om, ja det gäller ju inte matbutiker men First Card har ju någon poängklubb där är vi 
med. Och sedan är vi med i Polarn & Pyret och Lindex och sådana grejer. Men det känns som att varenda butik 
har lojalitetsprogram. Och för varje så måste man ha ett plastkort eller något och det är typ för mycket. Helst 
skulle man vilja ha ett kort såsom bankkortet så kunde man tanka in all information där.  

Hur mycket använder du ICA-kortet? 

Dagligen! Men vi har bara ett bonuskort, inget betalkort! Vi drar det varje gång vi handlar på ICA. 

Vad tycker du om ICA-kortet? 

Det är bra!  

Tycker du att belöningarna är bra? 

Ja. Jag vet inte hur stor procent man får tillbaka. Det är väl typ två, eller det är ännu mindre kanske. Hrm ja det 
krävs att man handlar ganska mycket för att man skall få en 25 kronors check. Det kan man tycka vad man vill 
om. Det är väl lite snålt. Ja, så är det. Men det är väl bra att man får någonting. Sedan kan ju systemet bli bättre 
tycker jag. På många sätt. 

Hur skulle det kunna bli bättre? 

Ja exempelvis att de lägger in kupongen på kortet istället för att skicka hem en lapp. Men deras intresse är ju 
att det inte är många som utnyttjar dem lapparna. Man glömmer bort dem och sådär. Ja det är väl det. 
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Om man har ICA-kortet så kan man ju varje vecka köpa vissa varor till specialpris, vad tänker du om det? Påverkar 
det era inköp? 

Det styr inte våra inköp alls. Det brukar vara rätt schyssta rabatter på sådana varor som man köper ofta.  

Du menar de kundanpassade rabatterna? 

Ja de tycker jag är ganska bra. Absolut.  

Det är inte så att du känner att det är läskigt att ICA vet vad du köper? 

Nej egentligen inte. Men det är lite såhär man köper typ en chipspåse en gång och så får man rabattkupong på 
den fem gånger. Men jag menar man köper inte den fler gånger för det. Lite så. Så det är lite blandat. 

Så det är inte alltid som du känner att den är relevant för dig? 

Nej, nej. Men det är väl positivt absolut, att de har lite koll. Det är inga hemligheter här inte.  

Generellt, vad är det för fördelar för dig, varför är ni medlemmar i ICA:s lojalitetsprogram? 

Ja alltså för att få någonting tillbaka, plus det var ganska enkelt när man var två stycken och man kunde sätta in 
pengar på ICA-kortet. Man kunde sätta in lika mycket pengar var och så kunde man bara gå och handla. På det 
sättet var det ju praktiskt också. Det var väl mest lite därför som vi skaffade kortet från början tror jag. Det var 
inte för att få de här 25 kronorna. Plus att det är ju väldigt praktiskt med sådan där självscanning och då måste 
man ha ett sådant där kort. Och det är väl också delvis därför som vi har det. 

Tycker du att det finns någon annan fördel som du tycker är värdefullt? 

Nej. Fast de var väl först med självscanning tror jag och det tycker jag är bra. Det är otroligt bra. 

Ja och ICA har ju också en del partners kopplade till sitt ICA-kort. Vad tänker du om det? 

Ja det funkar ju inte för oss eftersom vi inte har det ICA-kortet. Jag tror att man bara får tillgång till det om man 
har betalkortet. Eller jag har inte hört något annat.  

Ja men just det. Man får den där tidningen Buffé också. Och det är ju lite trevligt. Det händer att vi gör något 
recept där ifrån ibland och så.  

Men ja om man har det andra ICA-kortet, bankkortet. Det är nog ganska bra tror jag. Jag hade någon kollega 
som betalade sin bil med det där kortet och då fick han ju massor med bonuspoäng och en sådan där check. Då 
står det inte 25 kronor längre, då står det 1025 eller något. Så det var ju bra (skrattar) 

Ni samlar i alla fall poäng och du berättade att du inte visste så mycket om hur mycket bonus man får men hur 
bra koll har du generellt på bonusen? 

Ja det brukar ju komma någon 25 kronor i månaden liksom. Och nu såg jag i den här appen som finns att man 
kan se t.ex. att man har 800 kr kvar till nästa bonuscheck och sådär och där finns ju all tänkbar information. Hur 
mycket man har handlat för och sådär om man loggar in där. Och det är ju bra.  

Så om du vet hur långt du har kvar till nästa bonuscheck, låt säga att det är 100 kr kvar, skulle det kunna påverka 
hur du handlar? 

Nej. Nej utan det kommer vad det kommer. Det är inte de här 25 kronorna eller 50 kronorna som är intressanta. 
Det är väl kul att det kommer men det är mer att komma ihåg att utnyttja den här lappen.  

Om du fick bestämma, hur skulle du vilja bli belönad för att du är trogen kund till ICA? 

Lite mer än en procenten eller vad det är. Men sedan tycker jag. Och det här är väl lite personligt också. Varje 
ICA-butik har väl sin chef, sin ägare som bestämmer lite sådär. Och jag tycker att det är ganska bra här. Man fick 
någon tårta när man fyllde år. En tårtspade. Alltså sådana där smågrejer gör att man känner sig välkommen och 
att man blir belönad för att man är trogen. Det tycker jag är positivt. Att man får lite presenter. Vi fick något 
paket potatis och sådär. Men det får väl kanske alla men det tycker jag att det är bra.  
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Så du menar att det kanske inte bara är att få en bonuscheck som du samlat ihop till själv utan att få det som är 
lite oväntat är bra? 

Ja precis, absolut!  

Nu är du ju bara medlem i ICA-kortet men har du någon uppfattning om de andra lojalitetsprogrammen. 

Ja alltså, Medmera har man lite koll på. För det är väl Coops. Och de har ju många fler butiker och de har väl 
Akademibokhandeln och massa andra som är kopplade till det där och det är väl bra kanske. Och där får man ju 
också några, där brukar man få sådär…  

ja just det man får ju någon typ rabattcheck på sådär en fem procent ibland för storhelger och sådant och det 
är bra! Då brukar vi faktiskt passa på att handla för lite mer än vanligt. Man kan köpa på sig till ett litet lager 
hemma. Ja menar om man då kan få tio procentsrabatt, det är väl hyfsat i alla fall. Sedan vet inte jag om det är 
mycket dyrare på ICA, än på Coop. Då är man ju torsk i alla fall. Men jag tror inte det. Men vi går inte och jagar 
priser på det sättet. Det är ju snarare värt mycket att kunna gå hit. Jag kan gå hit och köpa en liter mjölk och det 
händer rätt ofta.  

Ja man kan säga att det blir er närbutik fast att det inte är det. 

Ja precis så. Det blir så.  

Så det där med Medmera har jag koll på och det är väl en fördel för de har väl även Polarn & Pyret. Jag tror dem 
är. Jag har för mig att dem är en del av det här och så. Men vi är inte med där. Det är First Card club och det här. 

Men om ICA hade motsvarande grej, att de skulle slå ihop sig med några butiker, vad tycker du om det? 

Det är inte så mycket värt faktiskt om jag skall vara ärlig. Då kan man ju istället skaffa det där ICA-bankkortet. 
Då får man ju poäng överallt man handlar. Oavsett vilken butik och det är ju bättre då än att hålla på att försöka 
ta reda på vilka butiker som ingår eller inte. Tycker jag. 

Många konsumenter har flera lojalitetskort men vad finns det för skäl till att ni har något annat kort?  

Ja vi handlar ju allting här. Och är vi någon annanstans på landet eller så då blir det ändå oftast ICA kvantum 
eller ICA Maxi. Då är det rätt bekvämt att bara gå dit. Och jag gillar ICA! Men om man skall vara ärlig så är det 
väl kanske bättre att vara aktieägare hos ICA än att vara medlem i de här programmen. De delar väl ut. Ja förra 
året delade de ju ut fem procent i alla fall tror jag. Då får man ju tillbaka där också. Och det är ju faktiskt mycket 
mer än vad man får om man handlar. Sedan tar man ju en risk såklart men ja det går ju inte att jämföra med, jo 
Axfood men annars inte med Coop eller så.  

Du pratade om hur det var när ni var på landet. Så jag undrar när du är i en annan situation, tenderar du då att 
välja ICA framför de andra butikerna? 

Ja det gör jag nog. Ja bara egentligen för att man har det här ICA-kortet. Det är nog lite därför. Plus att jag som 
sagt gillar upplägget på ICA. Det är schyssta varor liksom. Sedan handlar man ju ofta på samma ställe också så 
att man lär sig hitta och så. Det är ett jäkla meck att springa runt på någon annan. Jag menar om vi skulle åka 
till City Gross och handla så skulle det ju ta säkert en timme längre. Och det finns ju ingen anledning om man 
kan gå hit.  

Ja det är ju samma sak när de gör om i en butik man brukar handla i. 

Ja det är bara för att man inte ska få Alzheimers då. Det får man tacka dem för kanske. Man får se lite nytt 
(skrattar). 

Nu känner jag att jag har fått svar på alla mina frågor men innan vi avslutar vill jag fråga dig om det finns något 
annat du tänker på om lojalitetsprogram och livsmedelsbranschen? 

Nej. Eller det är ju bra att man får lite tillbaka och att man får en tårta på födelsedagen (skrattar). 
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Appendix 4 Interview with R3 

Hemma hos respondenten tisdagen den 9 april  

Kvinna 28 år, studerar och arbetar, bor med sin man i Alvik 

Vilka affärer handlar du i? 

Vi handlar på Willys, City Gross, ICA och småhandlar lite på Hemköp. Så ganska många olika egentligen. 

Hur kommer det sig att du väljer de här butikerna? 

Det är egentligen. City Gross är den affär som jag tycker mest om. Eller jag tycker om den affären. Sedan är den 
inte alltid billigast och just av den anledningen försöker vi handla mer på Willys, för att det är billigare. Men ICA 
är för att det ligger närmast. Då blir det som att man handlar mjölk och sådana där grejer där. Men vi storhandlar 
alltid på City Gross eller Willys och sen Hemköp småhandlar vi också på för att det ligger nära jobbet. 

Vad har du för uppfattning om de olika kedjorna i livsmedelsbranschen? 

Alltså Hemköp tycker jag känns väldigt fräsch, alltså det känns väldigt trevligt att handla där. Och så tycker jag 
att de har mycket olika märken. Men sedan så känner jag att det är lite dyrt när jag jämför med andra men det 
är ju smidigt att handla där. Det är läget som gör att jag handlar där. Sedan så tycker jag att City Gross känns lite 
familjärt på något sätt. Eller det känns lite sådär som en mysig affär att handla i och anledningen till att jag 
tycker om dem är att den affären i Bromma känns ganska lagom stor. Den är ganska stor men den känns ändå 
lagom stor. Och de har mycket och ändå bra utbud av varor men det känns billigare än Hemköp. Alltså Willys 
tycker jag känns roligt att handla på för man handlar ganska mycket. Ja billiga saker alltså typ kött och fisk och 
sånt köper vi mest på Willys. Kanske inte lika mycket frukt och grönt. Det handlar vi nog mer på City Gross. Men 
Willys tycker jag känns, ja det känns ju lite prispressat men ändå på ett helt ok sätt. Jag kan inte handla på Lidl 
till exempel för det tycker jag är alldeles för rörigt men så känns det inte på Willys tycker jag. Jag tycker det är 
trevligt och det känns som att man får mycket för pengarna. ICA, ja jag vet inte. Den ICA i Alvik tycker jag inte 
riktigt om egentligen utan där handlar jag också för att det är nära hemma liksom om man har glömt någonting 
men det är såhär att man blir bara stressad. Det är en liten affär och den är inte så trevlig tycker jag inte att den 
är. Men ICA generellt tycker jag kan vara bra men det tycker jag skiljer sig väldigt mycket mellan butiker skulle 
jag nog vilja säga. 

Du har inte pratat något om Coop… 

Nej… Jag handlar inte så mycket på Coop. Men jag tror att det är så att den Coop som finns i Bromma. Det stora 
Coop den är gigantisk, det tar sådan himla tid att handla där så jag tycker inte att det är bra. Det känns bara så 
onödigt. Om man har glömt något så måste man gå igenom hela butiken för att hitta det. Vi kan i och för sig 
handla på Coop eftersom det finns en som ligger nära oss men då är det verkligen bara om man har glömt 
någonting. En liter mjölk typ. Men det är en Coop nära butik så den är också ganska dyr och väldigt liten. 

Vad tycker du om kundkort, kundklubbar, lojalitetsprogram i livsmedelsbranschen? 

Det är bra tycker jag. Jag är dock lite så att jag glömmer mina kort eller jag har så mycket kort så jag plockar ut 
dem och så glömmer jag dem hemma ibland. Så det är klart att då kan det vara lite irriterande om det är kundpris 
och så har man inte med sig sitt kort. Men jag tycker ju att det är bra. Jag tycker att det kan bli lite jobbigt när 
de kartlägger vad man köper, lite uppenbart för då känner jag mig lite övervakad. Men i övrigt så tycker jag inte 
att det är något konstigt eller sådär och jag är medlem i många kundklubbar.  

Vilka är du medlem i, i livsmedelsbranschen? 

Jag är medlem i ICA men det är bara för att jag vill ha ICA-bankkortet när jag reser annars skulle jag nog inte 
vara det. Och vi är medlemmar i Coop men inte i Hemköp. Vi är medlemmar i Willys, fast inte den nya, nej då är 
vi nog inte medlemmar. Vi har självscanningskort.  

Ja fast då har ni ju blivit medlemmar automatisk. 
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Ok då är vi medlemmar men jag tror inte att jag får något utskick från Willys i dagsläget. Och vi är också 
medlemmar i City Gross är vi medlemmar i. Ja det är ju typ allihopa (skrattar). 

Du pratade lite om att du ibland glömmer korten men i vilken utsträckning använder du dem om du inte har 
glömt dem? 

Jo jag tänker på att använda dem för jag brukar ofta handla sådana varor som är kortvaror. 

Ser du någon skillnad mellan de olika lojalitetsprogrammen? 

Hrm.. Jag ska bara tänka.. 

ICA-kortet där handlar jag så pass lite så där händer det inte så mycket eftersom jag är en så liten kund så där 
märker jag inte av så mycket. Men om man tänker, min mamma är ju medlem i ICA och hon får ju ganska mycket 
erbjudande och de blir ganska riktade men det är ju i och för sig väldigt positivt för då får du rabatt på det du 
handlar väldigt mycket av. 

Hrm. Ja City Grossfår jag erbjudanden från men de brukar vara ganska konstiga erbjudanden. Jag tror aldrig att 
jag nyttjat något erbjudande som jag fått hem i brevlådan. Men samtidigt så har de ganska bra stående 
erbjudanden såsom ingen moms på frukt och grönt och sådana saker som man ändå märker av när man handlar. 

Hrm… Coop. Där handlar vi jätte lite och där blev jag nog medlem för att man skulle kunna köpa kyckling billigt 
någon gång och sedan har jag aldrig använt det.  

Och den här Willysgrejen den har jag inte heller märkt någonting av egentligen utan det är självscanningen som 
är smidig.  

Du pratade om att du köpte varorna som är till extrapris men vad kan du se för andra fördelar med att vara 
medlem i ett lojalitetsprogram? 

Vad jag tycker är bra. (funderar). 

Jag tycker det är väldigt smidigt med självscanning att ha och då är det smidigt att det är som en förmån i 
lojalitetsprogrammet. Ja nu vill de väl att alla skall självscanna men jag tycker att det är väldigt smidigt. I övrigt 
så… Jag är lite delad till det här med att rikta erbjudande. På ett sätt tycker jag att det kan kännas lite dumt och 
ibland kan jag uppleva att de skickar ut erbjudande för att de vill sälja en viss vara. Såsom i tidningen Buffé att 
de har något konstigt recept bara för att de vill sälja typ pinjenötter. Nej men alltså att de är riktade på något 
sätt och jag vill inte känna mig lurad. Jag vill känna att det är förmånligt på något sätt. Det som är tanken är väl 
att man skall handla mer på samma ställe och det gör väl inte riktigt jag kanske. Och på det sätter förstår jag väl 
att om man är en mer trogen kund så blir man premierad för det och det är väl egentligen en bra tanke tycker 
jag och det är väl en väldigt stor förmån egentligen.  

Om du får välja helt själv, hur skulle du vilja bli belönad för att du är en lojal kund? 

(Funderar) 

Det är alltid roligt med rabattcheckar eller att man får 100 kr att handla för och liknande saker. Sedan tycker jag 
att det är viktigt att det är bra priser på saker som man handlar. Jag vill inte att det skall vara så att man köper 
något konstigt bara för att det är billigt utan det skall vara bra produkter såsom Svenskt kött. Inte konstiga saker 
för då tycker jag att det blir lite fel. Man vill ändå att det skall kännas rätt att handla det som är lite mer 
fördelaktigt.  

Jag tycker däremot inte om att jag får hem erbjudande i brevlådan, typ nu får du köpa det här. Då tycker jag att 
det är mycket bättre att jag ser det i butiken. Jag åker inte till butiken för att handla en speciell vara, vi 
storhandlar ungefär varannan vecka. Så det tycker jag att det känns stressande. Jag tycker att det blir lite jobbigt 
om det är för kort tidsram på ett erbjudande. 

Så du skulle alltså inte kunna åka till en affär för att det är bra pris på någon speciell vara den här veckan? 

Jag skulle nog inte åka bara för det men om jag ändå skulle handla och får ett sådant erbjudande, då är det klart 
att det påverkar lite. Men jag vill inte känna att jag måste åka och handla det precis den här veckan bara för att. 
Nej det tror jag inte att jag skulle göra. 
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När vi talar om fördelar, det är ju många av lojalitetsprogrammen som har någon form av partners, hur tänker 
du om en sådan sak? 

Jag har inte nyttjat det så mycket överhuvudtaget. Kanske att jag åkte på någon Viking Line grej när min kompis 
fyllde 25 genom någonting men det var väl klart att det var lite kul men det är inte en anledning till att jag skulle 
välja ett visst program utan då tycker jag att det är viktigare att programmet har bra och billig mat som är 
fördelaktigt för mig som kund. Det tycker jag är viktigare än att man kopplar ihop det med en annan butik skulle 
jag säga. Så det är inget som jag skulle välja för att de gör det. Jag tror att City Grosshar någon form av 
rabattkuponger, förmånlig procentsats men det är inget som jag använt. Jag tror att det har jag bara slängt och 
inte brytt mig om det.  

Så du tycket helt enkelt att det är viktigare att det är kopplat till själva maten? 

Ja!  

Om du fick välja mellan att få bonuscheckar som du sa att du tyckte om eller om du fick något direkt när du kom 
till kassan, t.ex. att de då drog av femtio kronor för dig? 

Egentligen kanske det är bättre, för det kan ju hända att man glömmer bonuschecken alltså att det blir så att 
det är något som jag tänker på att jag måste göra. Fast om jag får en bonuscheck… Nu har jag så många 
lojalitetsprogram att om jag får en bonuscheck då åker jag ju till den butiken där den i så fall gäller. Men om jag 
bara får den i kassan och inte visste om att jag skulle få den då kanske jag inte skulle åkt till den affären. Eller 
alltså, till de affärerna jag handlar mest skulle jag ju gjort det men det känns som att man inte riktigt skulle bli 
medveten om det på något sätt. Kanske skulle det kunna vara så. 

Nu handlar du ju i affärer där några har lojalitetsprogram med poängsamlingssystem medan andra inte har det. 
Hur tänker du kring detta? 

(Funderar). 

Egentligen så är det. Ja då kan de ju mäta mer hur jag handlar och då förstår jag ju att det kanske är mer benägna 
att göra bättre erbjudande om de nu ser vad jag handlar. Så på ett sätt är det ju positivt att man kan se vad man 
handlar och hur mycket. Men å andra sidan så handlar jag ju inte på de butikerna så det är inte något som är 
det allra viktigaste för mig utan då är det snarare känslan av butiken eller att den skall ligga i ett bra läge som 
passar mig. 

Men om det var så att en av affärerna där du inte handlar så mycket skulle börja erbjuda dig saker som gjorde 
att du ansåg att det skulle vara mer fördelaktigt där. Hur skulle det påverka dig? 

Kanske. Jag kan nog tänka att om det skulle vara så då skulle jag nog åka några gånger, typ till Coop som ligger 
vid Bromma Blocks, och tycka att det var ok. Fast samtidigt så skulle det inte hålla i längden för det passar inte 
lika bra att åka dit. Och även om det är billigare så går det snabbare att handla någon annanstans och jag tycker 
inte om butikens utformning överhuvudtaget. I och för sig så handlar vi på Willys i Rissne och det är i och för sig 
längre men det känns ändå smidigare på något sätt. Det är en sådan här känsla av någonting annat. Jag vet inte 
riktigt vad det är. Det bara känns bättre. Och vi åker ju till Willys för att det är billigare. Ja det är ju klart om Coop 
skulle ha bättre erbjudande så kanske man skulle stå ut. Kanske ta sig igenom den där jobbiga affären för att 
det är lite bättre priser. Jag har inte jättestor uppfattning om hur Coops erbjudande fungerar i och med att jag 
handlar så lite där men ja det är klart att priset påverkar, det gör det. 

Känner du att du har bra uppfattning om vad de olika butikerna erbjuder dig? 

Nej faktiskt inte så mycket. City Grosshar ju det här frukt och grönt och vi handlar mycket grönsaker och då är 
ju det bra. Å andra sidan kan jag ibland uppleva att deras priser är lite högre från början, jag vet inte om det 
påverkar jättemycket. De har ändå ganska bra erbjudanden, typ om man handlar över 500 kr får man köpa kaffe 
förmånligt eller ja det är sådana saker som man ändå känner att man behöver men jag tycker inte att de har 
jättebra erbjudanden på kött och fisk egentligen. Jag tror inte det, nej det tycker jag inte att de har. Men jag har 
inte jättebra koll. Sedan är det ju erbjudandena som man får hem i brevlådan men dem tittar jag inte så mycket 
på överhuvudtaget.  

Om du fick välja hur erbjudanden skulle se ut, tycker du att det är bra att det är på specifika varor eller skulle du 
önska att du kunde välja en vara som du fick köpa rabatterat? 
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Kanske, för ofta kan jag uppleva att varorna är sådana att jag inte skulle köpt det annars men så köper jag det 
för att det var billigt. Ibland kan det vara lite kul. Ja alltså att man handlar något annat än det man behöver men 
samtidigt så kan det ju också bli fel. Att det blir något som man inte använder, något som man inte tycker är 
gott. Och jag blir bara irriterad om de har bra pris på Irländskt kött eller sådana saker. Det tycker jag är dumt 
och där tycker jag att City Gross är bra. De har bra kött och mycket kött och därför handlar vi det där i stor 
utsträckning. Men det vore kanske bättre. Det handlar väl egentligen om att man inte är så van vid det utan 
man är van att de har på en speciell vara så då blir det att man tänker att det skall vara så men det är klart att 
det skulle kanske vara bättre om man fick någon rabatt på hela köpet eller så. Ja välj en vara och att få den till 
ett förmånligt pris. 

Finns det någon som vi inte har pratat om som du tänker på gällande lojalitetsprogram eller 
livsmedelsbranschen? 

(Funderar) 

Det är klart att man inte riktigt vet vad till exempel City Grosskundklubb innebär fast att man är medlem. Det är 
ju lite konstigt. På ett sätt blir det ju lite lustigt att man är medlem i någonting som man inte har riktigt har koll 
på vad man gör där på det sättet. Så där är det lite kanske från deras sida att man skulle kunna kommunicera 
lite tydligare vad som är förmånen med det. Jag har ju gått med någon gång av en anledning men det var nog 
mest självscanningen och att det var en speciell vara någon gång. Men samtidigt så vill man kanske att det skall 
bli lite mer långsiktigt. Men jag är inte så att jag måste vara lojal till en viss butik utan jag handlar där det passar 
mig och där det finns bra varor men ändå till ok priser. Så det är inte så att jag måste alltid handla på ICA. För 
min del handlar det jättemycket om hur precis den butiken är uppbyggd. Det är jätteviktigt för mig och då spelar 
det inte alltid så stor roll om det är ICA eller Coop. Utan jag vill att den skall kännas trevlig och att den är lagom 
stor och att man vill vara van vid att hitta saker så att det ändå skall gå ganska snabbt när man handlar. Så det 
är lite vanesak tror jag också. 

Men om ni reser någonstans, t.ex. om ni är på landet och du skall välja en helt ny butik, har lojalitetsprogrammet 
någon inverkan då? 

Ja det skulle det nog ha. Jag gillar ju Willys mycket. Alltså jag känner mig duktig när jag handlat där för jag tänker 
att man får bra priser liksom så jag handlar nog gärna där. Eller City Gross men det kan vara ganska stora butiker 
och om det är för stort så kan det bli jobbigt. Den butiken i Bromma är väldigt stor men det är nog att man har 
handlat där så mycket så man är van. Annars kan jag tycka att det skall vara sådär lagom stort. 

Du pratade ju tidigare om det här med att livsmedelskedjorna har koll på vad du handlar och så men finns det 
något annat du kan komma på som du tycker är negativt med lojalitetsprogram? 

Egentligen inte men jag tycker att det är viktigt att man kommer ihåg syftet med det. Alla som går med i en 
kundklubb vill ju att det skall vara förmånligt och det känns konstigt när det finns så mycket kringfaktorer som 
man tänker också skulle vara viktigt. Då tycker jag att det blir lite konstigt.  

Jag kom på att jag också är medlem i PrisXtra men de skickar jättekonstiga erbjudanden ungefär såhär: Vi saknar 
dig ***** Och det känns lite genomskinligt när de på något sätt vill tro att jag är deras kompis. Så där handlar 
jag aldrig. Jag vet inte ens varför jag är medlem. Sådana erbjudanden blir lite konstigt. Man måste ju ändå tänka 
på att man vill ju inte känna såhär att man. Jag vill ju inte känna att jag är tvungen att handla på ett visst ställe 
även om jag förstår att det är det som är syftet men jag är kanske lite dubbel i det där. Jag vill inte känna att de 
försöker styra mig för mycket. Jag tror det är det. Dels övervakandet men också att de vill att man skall utföra 
ett visst beteende och då tycker jag att det blir lite såhär: nej det vill jag inte! 

Det här du sa att de skickar ut meddelande riktade personligen till dig, vi saknar dig *****. Kan du känna att det 
blir som att de överkommunicerar. 

Ja hjälp ja! Det blir nästan lite roligt. Det var länge sedan du var här. Jag får kanske de där var tredje månad för 
jag handlar ju aldrig där. Men de slutar inte att skicka det ändå och det blir ju lite konstigt liksom. Jag förstår ju 
att de vill att jag skall gå dit men det blir lite speciellt.  

Du tänker att de borde gett upp? 

Ja ungefär! 
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Appendix 5 Interview with R4 

Hemma hos respondenten tisdagen den 9 april  

Kvinna 43 år, arbetar, bor med sin sambo i Bromma  

Vilka affärer handlar du i? 

Till största delen City Gross.  

Och varför handlar du där? 

Det är en trevlig affär och allting finns där och det är nära. 

Om du handlar på någon annan affär, var handlar du då? 

(Funderar) 

Ja då blir det en Rimi-butik som ligger ganska nära där jag jobbar. Då slinker jag in där.  

Du pratade om City Gross att det var bra för att det var fräscht och för att det var nära, är det anledningen till 
att du väljer den butiken framför någon annan? 

Ehrm. Ja alltså man lär sig känna affären också. Det handlar om tid. Tid är pengar och där finns även ÖB 
(överskottsbolaget) och apoteket. (Funderar) Men till största delen är det väl att jag blev förtjust i affären. Det 
passar vårt behov. 

Vad tycker du om de olika kedjorna i livsmedelsbranschen? 

(Funderar) Innehållsmässigt?  

Ja allmänt, bara precis vad du tänker. 

Jag tycker att det är synd att det idag finns så få mindre affärer där man bara kan köpa en liter mjölk. Om man 
bara ska köpa en liter mjölk så kanske man bara går ner till macken men då är mackar hutlöst dyra så det är 
verkligen i nödfall. Men de här små affärerna som fanns en gång när jag var liten. De finns ju inte längre på 
samma sätt och jag tycker att det är synd att man är hänvisad till större kedjor och sådär. Det finns ju 
valmöjligheter men ofta måste du ha bil och det tar tid för det är väldigt stort. Ofta är man hänvisad till deras 
egna märken om man vill satsa på att det skall vara billigt. Coop är ju väldigt sådär, det är deras egna märken 
som är lite billigare och kanske då inte lika bra. (funderar)… 

ICA? 

(Funderar) Ja. Jag gillar ICA. Jag handlar jättemycket på Flygfyren, ICA Maxi Norrtälje när vi är på landet och jag 
älskar den affären också. De har också allt och det är ett trevligt upplägg, bra råvaror. Priserna är väl egentligen 
inte de lägsta men då är man också ganska hänvisad till den affären. Dit åker man. ICA överlag har väl inte direkt 
gynnat små affärer. T.ex. där mamma är ifrån i Jämtland där har ICA-affärerna fått stänga. Det fanns en i byn 
men det krävdes ju att han skulle ta in en viss procent t.ex. lyxost och en liten tant i innersta Jämtland kanske 
inte köper en bit Chevré. Så då har ju de affärerna inte burit sig. Varpå de har fått stänga igen och det tycker jag 
är väldigt tragisk. Alltså att de är så styrande. De blir så stora så att då kan inte en liten ICA-affär på landsbygden 
överleva.  

Ja det här med de här stora passar väl oss i storstan kanske. Man har bil, man gör veckoinköpen där men det 
passar inte alla. Så jag vet inte. Det är lite storstadsfenomen kan man säga. 

Har du någon uppfattning om Hemköp? 

Ja. Såtillvida att, ja var ligger Hemköp nu… (funderar) Ja jag har varit på Hemköp och då föll det väl sig så för att 
jag pluggade och då fanns det ett Hemköp vid lärarhögskolan. Då blev det den kopplingen. Man handlade där 
innan man åkte hemma.  
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Så som du gör med din Rimi-butik nu? 

Ja. Just det. 

Willys då. 

Willys handlade vi mycket på när Willys låg där vid Gjuterivägen. Det var väl också sådär att det tog tid. Det var 
lite opersonligt men det var samma där. Allting fanns ju där. De har också sitt eget märke men ja det beror ju 
på vad du ska ha. Tvättmedel. Ja jag kan visst prova ICA:s. Men låt säga spagetti. Då vill jag ha Barillas. Det skall 
det va! Så Willys har vi också provat. 

Vad tycker du om kundklubbar, lojalitetsprogram i livsmedelsbranschen? 

(Svarar direkt, avbryter nästan frågan) Superjobbigt!  

Är det så? 

Ja eller ja du tänker i livsmedelsbranschen. Där är det ju så många affärer som har det så då blir det ju många 
kort. Ibland känner jag så här att tänk om man kunde vara, allting annat i samhället är ju så datoriserat tänk om 
jag kunde slänga fram mitt leg och de ser att jaha det är ****, hon handlar här varje fredag och nu har hon 
kommit upp i si och så många poäng. Men så funkar det ju inte. Men självscanning tycker jag är helt ok och jag 
har börjat använda det på City Gross och det är lite fyndigt egentligen. Men då är man också hänvisad till att det 
här priset gäller bara om du scannar men inte annars. Det blir ju lite så där…  

Det gäller vissa men inte andra? 

Ja precis.  

Vilka lojalitetsprogram är du medlem i? 

Ja vad har jag för kort. Jo jag har City Gross. (Funderar) Det är nog det jag har. Jo ICA. Två kort. 

Hur använder du de här korten, är det varje gång du handlar? 

Ja City Grosskortet använder jag varje gång. 

Och ICA är du inte så ofta på… 

Nej men när jag är det så använder jag det frekvent. 

Vad tycker du om ICA:s och City Grosskundklubbar? 

Jag tycker att dem… (funderar) Man får ju ibland ganska bra rabatter. Men de kunde dock vara fler. 

Men kan du då berätta för mig vad du tycker är bra, ja varför du är med i ett lojalitetsprogram? 

Alltså att jag har de här korten? 

Ja. 

För att man är som man är när man. De kommer fram och de är ju ganska påpassliga. De frågar handlar du ofta 
här, ja säger man och så tänker man ju att det kostar ju ingenting att vara med. Kostnaden är ju noll för att få 
det här kortet men jag kan tjäna lite på det.  

Finns det något som du tycker är negativt? 

(Funderar) Nej. Egentligen inte. Men det är klart att på sätt och vis så är du ju övervakad. De vet vad du handlar. 
Jag vet att jag fick något brev någon gång. Jag vet inte om det var från ICA eller om det var från City Gross och 
då var det precis de varorna som jag brukar handla och då känner jag lite såhär att det är freaky. Ja jag brukar 
ju ofta handla, ja vad ska jag säga Lux tvål och då får man just rabatt på Lux tvål. Så då kan det kännas lite sådär 
storebror ser dig. Men man vänjer sig ju med tänket. Man finner sig i det. Det är inte så att man klipper itu kortet 
och tänker Nä nu ska jag aldrig gå dit. Inte jag i alla fall.  

Som vi sa, så har de olika korten speciella fördelar. Hur påverkar det dig när du handlar? 

Det påverkar mig inte. Det är nog mer situationsbundet. Här handlar jag på City Gross och när vi är på landet så 
handlar jag på Flygfyren. Jag kan inte påstå att jag tänker att nu skall jag åka till ICA Maxi för att nu är deras 
tvättmedel tio kronor billigare den här veckan. Då tänker jag lite ändå att den bensinen jag behöver för att 
komma dit, den kostar ju också. Så det blir ändå närmast är där jag handlar. 
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Men City Grosshar ju också rabatterade varor, är det så att du tenderar att köpa de varorna. Eller hur tänker du 
kring det? 

Som jag sa, det beror på vad det är. Om jag får två hushållsostar för 80 kr för att jag har kort. Ja då kan jag visst 
tänka mig att köpa två hushållsostar. Men vissa varor så är jag nog lite kontroversiell. Jag vill ha Arla eller 
Skånemejerier och jag köper helst inte deras (hänvisar till City Gross) pasta. Varför vet jag inte. Jag tycker inte 
att den är något bra. Till exempel. (Funderar). Oftast är det erbjudanden på mat som jag inte brukar köpa. En 
påse Billys pizza. Ja men jag brukar inte köpa det och jag skulle inte göra det även om det kostade en krona. För 
jag tycker det är ingen bra mat. Och ibland kan jag känna att det är fel varor som de har lite billigare. Det har jag 
alltid undrat över. Varför de gör så. Varför har man just två liter läsk för ett bättre pris. Eller köp tre kilo godis. 
Ofta är det sådant man inte kan använda sig av och då blir det ju lite lurendrejeri känner jag. 

Ok. Men om man väger det mot de personliga rabatterna på det som du handlar ofta. Du sa att det var lite 
övervakande men hur tänker du i jämförelse med de mer generella rabatterna? 

Jo. Det är ju inget farligt att de vet att jag köper mycket Lux. Det är inte sådan form av övervakning. Jag kan leva 
med det.  

Du tycker att fördelarna överväger nackdelarna? 

Ja! Ja. 

Hur skulle du vilja bli belönad för att du handlar mycket i en affär? Såsom City Gross. 

(Funderar) Oj. En svår fråga.  

Röda mattan. Nej jag skojar. (skrattar). 

Nej men kanske bra pris på annars ganska dyra varor. Produkter som du kanske annars inte köper. Nu har du 
kommit upp i 5000 kr. Alla kunder som har handlat för så mycket får en… grill. Kanske eller får… tre kilo fin oxfilé. 

Lite mer lyxprodukter? 

Ja eller. Att man får handla fritt för 1000 kr en månad vad du vill, utan begränsningar. Blöjor eller barnmat eller 
fågelfrön.  

Då tolkar jag det som att du å ena sidan tycker att man inte får så mycket som det är nu.. 

(Avbryter) Nej för det är inte de produkter jag brukar handla. Men det finns ju säkert de som tycker det är 
jättebra. 

Ja det ena jag tänkte på var att du pratade om att du ville ha belöningar med högre värde och det andra var att 
du pratade om friheten att välja. 

Ja just det. Nu är det väl kanske två motpoler där. 

Nej det är väl inte direkt motpoler det är väl mer att du vill ha friheten tänker jag, inte hänvisad till någon speciell 
vara. 

Nej just det! Tvingad in i det där facket. 

Nej, men skulle du uppskatta friheten mer? 

Ja jag tror nog att alla skulle…  

(respondenten avbryter intervjun och tar ett samtal) 

Vi pratade om friheten. Om du skulle uppskatta att själv få välja vad du vill ha billigt. 

Ja. Varför inte. Istället för styrd. Ja. 

Vet du vad City Gross erbjuder dig för att du är lojal kund? 

Hoppsan. Alltså varumässigt? 

Ja alltså allmänt, vet du vad du får? 

(respondenten avbryter intervjun och tar ett samtal) 
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Ja vi pratade ju om vad City Gross erbjuder dig. Vet du det? 

(Funderar). 

Just nu idag svar nej. Nej! 

Så du vet inte om vad det ger dig för fördelar för att du är lojal hos dem? 

Inte utöver de här små kuverten du får.  

Ok. De har ju exempelvis partnererbjudande. Du kan se det i de kuverten du får hem. 

Ja… Jo men det är sådant där jag bara jaha så (visar hur hon slänger det). 

Ok men då undrar jag vad tänker du om det? 

Nej jag har inga tankar om det och jag har inte använt det någon gång. 

Men däremot så har ju Coop i så fall mer. Alltså om du är medlem i Coop så kan du bo på hotell för låt säga 1000 
kr eller ja kanske 500 kr. Även ICA har lite sådana erbjudanden och i och för sig så är väl det inte alls så tokigt 
när du väl befinner dig i den sitsen att du behöver det eller om man kan känna att just därför kan jag ta den här 
helgen i Uppsala. Så. Så det är bra. 

Ok men har du använt det någon gång? 

Nej, nej jag har inte gjort det.  

Har du någon uppfattning om hur de olika lojalitetsprogrammen som du är medlem i skiljer sig åt? 

Alltså ICA-kortet är ju mera. Ja nu låter jag kanske jättedum men ICA-kortet kan du ju använda som bankkort 
och sätta in pengar och hålla koll på ekonomin så. Till exempel jag sätter in 5000 kr och det får räcka. Då betalar 
jag med ICA-kortet. Så är det ju inte med City Grosskort utan det är ju bara ett kort som du drar för att rabatten 
skall dras i kassan. 

Jag tror att en del är väldigt hjälpta av att du kan använda det som bankkort så till vida att man vet vad man har 
den här månaden. Om man använder det så, så kan det säkert hjälpa väldigt många tänker jag. 

I ICA:s lojalitetsprogram samlar man bonuspoäng. Hur tänker du kring det? 

Egentligen så saknar jag det hos City Gross. För antingen är det så att man känner sig lite.. ja alltså när man får 
hem de här, om man har handlat mycket så kan det vara 50 kr plus en hel del rabatter på varor och då kan det 
ju kännas mycket mer. Men då tänker jag såhär. Blir jag lurad kanske. Jag kanske bara inbillar mig att oohh vad 
bra. Men å andra sidan så är det lite det jag eftersträvar för de där femtio kronorna. Jag får ju köpa vad jag vill. 
De är ju inte styrda. Jag får ju använda den där checken om jag så skulle köpa näsdukar för 50 kr. Så där får man 
ju lite mer frihet. De har ju förfinat konceptet på något sätt med det här systemet. Jag vet inte om City Gross är 
på väg dit.  

Men ja nu tänkte jag på en sak. Frågan innan där. Det kanske växer och blir så stort om man tänker att om de 
nu har koll på en. Jag då som handlar mycket t.ex. på Bromma Zoo. Jag skulle vilja att det utvecklades så. Att det 
blev ett samarbete mellan olika affärer. Ja det blir ju så stort, det förstår jag också men att de ser att du handlar 
mycket där. Så den här månaden får du en värdecheck på Bromma Zoo för 100 kr. Det kan ju vara en förlängning. 

Du menar alltså att man inte ska ha hotell och liknande utan mer andra butiker? 

Kan ju vara en bra grej för vissa. 

Men tänker du att du vill ha presentchecken för en del av korten har ju så att man får poäng var man än handlar 
t.ex. ICAs bankkort. 

Hrm.. ja, ja det är ju jättesvårt det där.  

Om ICA skulle erbjuda dig bättre förmåner för att du var lojal med dem skulle det kunna få dig att byta affär? 

(Funderar) 

Alltså låt säga att Flygfyren flyttar till Bromma då kanske. Men det är svårt att säga. (Funderar) Men det skulle 
nog bli så att jag valde vissa varor. Jag skulle nog fortfarande handla mycket kött på City Gross och leta lite mer 
inhemskt och närproducerat och stötta våra egna produkter. Det är inte så att jag är förtjust i att köpa t.ex. 
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lamm från Nya Zeeland. Det har hänt men egentligen tycker jag att det är trevligare och känns bättre att stötta 
vår egen produktion.  

Är det något utöver det vi har pratat om som du tänker på gällande lojalitetsprogram i livsmedelsbranschen? 

Nej. Inte så här på rak arm. Jag tycker att det är hrm… (funderar) 

Om jag tar Coop till exempel. Ja det kanske inte har med det att göra. Men… Om jag går på Coop så kan jag bli 
galen för att där är jag nästan hänvisad till att ha självscanning och har jag inte det så är det 18 mil kö för att 
man har tre kassor för man tänker att folk skall scanna själva och dra kortet. Så på så sätt gör de ju inte det lätt 
för kunden. Men lite så är det på City Gross också men de har i alla fall fler kassor. Tycker jag. Men ibland så har 
man ju stått väldigt länge i alla fall. Så det är klart att du belönas ju mer du gör själv på något sätt. De skall inte 
behöva ha så mycket anställd personal som servar dig utan du skall göra det mesta själv. Så kan det ju kännas 
när man handlar jämfört med den småskaliga butiken. Det beror ju på var du handlar. Om det står en människa 
bakom disken. Det kan ju vara lika hemskt att handla i en liten butik om det är fel person anställd där också. 
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Appendix 6 Interview with R5 

På respondentens arbetsplats onsdagen den 10 april  

Man 55 år, arbetar, bor med sin frun och tonårsbarn i Storskogen (Solna) 

Vilka butiker handlar du i? 

Ja det är ju mycket på ICA Maxi i Solna och så kör vi Hemköp där i Solna också. Och så har vi vår lokala ICA men 
den är ju dyrare så det blir inte så ofta men lite smågrejer. Ibland åker vi till Coop i Bromma för att få lite 
omväxling. Det är väl i huvudsak dem. 

Hur kommer det sig att du handlar i de affärerna? 

Ja… (funderar). Jag vet inte. Coop är ju så dyrt för det första. Konsum framförallt och det finns inte så många 
stora. Lidl och de här de är ju inget kul ändå satt det har bara blivit att de har blivit ICA. Sedan är man ju lite 
uppvuxen med ICA också tror jag. Man har alltid handlat på ICA. Vi handlade alltid bara på ICA. Det har bara 
blivit så. Och det är ju bra med stora affärer också så att man har lite att välja på. 

Vad har du för uppfattning om de olika kedjorna i livsmedelsbranschen? 

Jag tror i allmänhet så är man sådär att man vill handla kända märken och det är säkert inget fel på Lidl och så, 
ja det finns ju fler som är billiga och så. Jag tror att man har sina märken som man vill handla och om det ser lite 
konstigt ut då tänker man vad är det här för konstigt märke på makaroner. Nej jag köper de här vanliga, de är 
bäst. Fast att det antagligen inte är någon skillnad egentligen. Men ja det är mycket så här vana. Men nej det är 
väl inget fel på dem egentligen. Jag tror bara att man kör på i de gamla ullstrumporna som sagt. Jag tror det är 
där det sitter. 

Ja vi har ju varit någon gång på Willys. Tidigare men nu var det jättelänge sedan. Det var ju i och för sig inget fel 
på det. Men sedan är det ju bra att man kan pipa också så att man slipper stå i kö. 

Du menar självscanningen? 

Ja självscanningen och det har de ju inte där. Det är något vi uppskattar väldigt mycket och det använder vi 
alltid. Nu har de ju i och för sig det på Coop också där i Bromma Blocks. Det är faktiskt ett jätteplus om det finns 
en sådan. Det går mycket fortare. Ja hålla på att stå i kö… och så ser man ju vad varan kostar på en gång. Man 
behöver inte hålla på att fundera och så är det bara att trycka minus om man inte vill ha den.  

Vad tycker du om lojalitetsprogram i livsmedelsbranschen? 

Jag vet inte. Det är ju korthysteri överhuvudtaget med det där. Varför kan man inte enas om ett enda kort för 
alla affärer. Det kan väl inte vara så svårt egentligen? Det är ju löjligt att ha ett kort för varje. Jag orkar inte ha 
ett kort till liksom. Ja nu är det ju inte alltid som man behöver ha ett kort utan det kan ju räcka med ett leg så 
köpet kan ju registreras ändå. Men vem orkar ha tio olika kort liksom. Eller tjugo kan man ju ha. Man har nog 
mycket kort ändå. Man skulle definitivt kunna enas om ett. Och så är det frågan om huruvida det behövs något 
kort. Man borde kunna koppla det till telefonen eller till något kontokort på något sätt. Då hade det gått 100 
gånger smidigare.  

Och det är ju inte heller så mycket rabatt. Ja det är klart vi kör ju på de här rabatterna på ICA men om man 
handlar för 1000 kr så får man 50 kr. Det är ju bra när man handlar lite för 150 kr och så får man 50 kr rabatt 
men om man handlar för 1000 kr och så får man 25 kr rabatt på en sådan där lapp. Det är ju skit samma 
egentligen. Det är ju väldigt lågt. Egentligen så bryr jag mig inte om det så mycket alls. Eftersom det är så låga. 
Det är som att gå i en vanlig affär. Fem till tio procent rabatt, jag tycker inte att det spelar någon roll. Det är när 
det blir 15- 20 procent. Då kan man ju börja anstränga sig. Nej jag tycker att det är lågt. En till två procent. Det 
är ju värdelöst egentligen. 

Känner du att du vet vad du får för att du är en lojal kund? 

Jo, ja, jo. Man får ju hem den där lappen. Men det är ju också lite stenålder. Då har ju Coop bättre. Där kommer 
det upp en fråga när man trycker in Coopkortet. Då frågar den vill du utnyttja dina poäng. Det har inte ICA, de 
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kör med sina lappar. Det är ett skämt. Men ja då står det sådana erbjudanden. Och det är väl bra men det blir 
bara värre och värre. Förut var det köp en Cornflakes och få 10 procent rabatt nu är det köp tre stycken och få 
åtta procent rabatt. Snart måste man väl köpa en hel kundvagn för att få lite rabatt. 

Du tänker att det rör sig mot att man måste köpa mycket för att man skall få rabatt. 

Ja precis. Ja det spelar ju ingen roll om det är torrvaror men säg att det är kaviar, köp tre kaviar och få tio procent 
rabatt. Det blir ju totalt meningslöst. Det kan man inte utnyttja. Jag har märkt att det blir mer och mer sådana 
grejer. Man måste köpa mer. Men det är klart det där brukar man titta på. Det är lite kul också även om det inte 
är så mycket kronor.  

När ICA skickar hem de här erbjudandena som du säger då skickar de med deras personliga rabatter, vad tycker 
du om det? 

Jo. Det var ju kritik mot det där. Att det skulle vara kränkande för den personliga integriteten och allt sånt där. 
Men jag vet inte. Skall man bry sig om det där. ICA har väl sisådär en två miljoner kunder. De struntar väl i herr 
Svensson som bor på Ringvägen. Nej men det tycker jag det kan vara bra. Det tycker jag kan vara helt ok. Jag 
menar köper du mycket kaffe är det väl bra om man får det någon krona lite billigare. Det skadar ju inte. Så det 
kan ju vara bra. Det är ganska harmlöst. Det är värre om det börjar komma upp i telefonen och skickas mail och 
så. Att det blir mer som terror, då blir det inget kul. Nu är det ändå bara en gång i månaden så det tycker jag är 
helt ok. 

Känner du att de varorna stämmer överens med vad du handlar? 

Jo det gör det ju. Eller nej det är nog bara till en 30, 40 procent. Högst hälften stämmer för de lägger ju in lite 
andra konstiga grejer. Men det gör de väl som lite lockgrej också såklart. Jo men det stämmer hyfsat bra. 

Vad ser du för fördelar med att vara medlem i ett lojalitetsprogram? 

(Funderar) 

Nej men det började ju med att man piper. Både på ICA och på Coop. Nu handlar vi inte så jätte ofta på Hemköp 
men man skulle ju kunna ha kort där också för att få det lite billigare men det har jag inte. Jag orkar inte med 
att hålla på. Det var för att man pep. Det är nog ända anledningen. Annars hade jag nog inte haft det tror jag. Ja 
kanske ICA då men inget annat. Det kan jag inte tänka mig. Det är för att det är för låga procentsatser. Man 
handlar ju inte så mycket. Coop kör ju det där att man får mer procent ju mer man handlar men för att komma 
upp i fem procent då måste man ju handla hur mycket som helst. Och hur mycket är fem procent. Det är ju 
ganska värdelöst. Jag menar man storhandlar och så får man 50 kronor rabatt. Det är ju ganska värdelöst. Då är 
det ju mer värt med de här riktade som man får på den här lappen. De är lite mer värda än procentsatserna. 

Du pratade lite om att du kanske inte skulle vara med i någon kundklubb om det inte var för självscanningen 
men skulle du säga att det har påverkat dina inköp någon gång t.ex. om du köper de här kortvarorna?  

Kortvaror? De är väl dem som är på lappen? 

Nej det finns speciella priser varje vecka som man får om man är medlem. 

Ja det är något sådant ja. Nej men gud vad jobbigt. Det har jag inte ens tänkt på. Jag tankade faktiskt ner ICA:s 
app och då såg jag att det var några sådana varor. Och jag ser när jag går förbi på ICA Maxi att där är någon 
sådan grej där man kan dra sitt kort och så ser man men nej det har jag inte ens tittat på. Ingen aning. Det verkar 
jobbigt. 

Vad tycker du om appen då? 

Jag tittade bara som hastigast så jag vet inte. Man kan ju se hur mycket man har på sitt konto och det är ju bra. 
Men sedan orkade jag inte mer. Så jag stannade där. Man får ju ändå hem det där. Men den såg väl bra ut. 

Hur skulle du vilja bli belönad för att du är en trogen kund? 

Oj. (Funderar). Bra fråga, bra fråga hörru du. Det skulle väl vara om man någon gång kör.. Det går ju inte som i 
elektronikbranschen att man är först på plats liksom. Det är inget kul. Nu kommer det ett gäng äpplen här, först 
på plats får köpa. Det lockar ju ingen (skrattar). Jag vet inte om det finns så många varianter egentligen. Det är 
ju mycket med pris.  
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Det kanske skulle vara om det var någon finare, exklusivare sort. Om man skulle få det lite billigare. Eller ja det 
skulle kanske vara att man körde någon påsk eller julgrej att man kör 20 procent. Att det blir mer av en 
engångsgrej. Det skulle vara något sådant. Jag tycker faktiskt att det är väldigt bra på ICA Maxi så jag har väl 
egentligen inget att klaga på. 

Du pratade om att du tyckte att procenten var lite låga… 

Alltså problemet är ju att allting går igen. Det är klart att man vill ha högre procent problemet är väl att om det 
är för många som är med i det där och jag misstänker väl att de flesta är med. Då måste de ju höja priserna för 
de vill ha sin vinst ändå så det spelar ju ingen roll i slutändan. Det ser ju bättre ut men summan skulle bli den 
samma ändå. Men det är klart det kan väl vara en fördel för det känns väl bättre kanske. Nej men självklart 
skulle det vara bättre med lite högre procentsats. I många branscher kan man göra mycket engångsgrejor. Både 
15 och 20 procent men det ser man ju aldrig i livsmedelsbranschen, eller extremt sällan i alla fall. Det är väl det 
jag menar. Det är kanske lite för sällan om jag säger påsk och jul. Man kanske kan köra det en gång i månaden 
och då köra det riktigt ordentligt. 

Sedan kan man väl köra något med de grejer som man ser att håller på att gå ut. När det bara är några dagar 
kvar. Där kan man väl köra något. Göra lite halva priset. Ja det gör man ju men det syns ju knappt. Det borde 
vara mer tydligt. Det skulle vara en sådan grej. 

En del av lojalitetsprogrammen har erbjudanden som inte är kopplade till mat genom olika partners, såsom 
hotell. Vad tänker du om det? 

Visst det är väl bra men jag har aldrig utnyttjat det. Jag reser ju inte för att de tycker att jag skall resa. Och det 
är väldigt sällan att det passar in. Men oftast brukar det inte hända. Det brukar ju vara mellan vissa datum. Men 
det är väl bra att det finns. Det är väl alltid någon som utnyttjar det.  

Båda lojalitetsprogrammen som du är medlem i har ett poängsamlingssystem och det känns som att du vet 
ganska väl vad det innebär, men hur tänker du kring det? 

Nej jag tänker inte på det. Man handlar bara det man ska handla. Jag kör mycket med mina gamla vanliga 
märken. Sedan kan det vara något billigare men det skiter jag i. Jag tar mitt vanliga gamla kända märke i alla fall. 
Något litet undantag gör man väl men nej jag tänker inte på poängsamlandet. Det måste vara väldigt korkat att 
göra det. Ska man handla någon extra grej för att få mer poäng då? Det verkar ju otroligt korkat! 

Men om du är i en annan situation och skall handla, exempelvis om ni är på landet, påverkar det dig då att du 
är medlem i några butikers lojalitetsprogram? 

Ja vi har ju faktiskt ett lantställe. Och de har ICA där och då blir det ju att vi handlar där. Det ligger en Coop där 
också men den är alldeles för dyr. Sanslöst dyrt. Alla varor kostar en två kronor mer där. Inte alla men de flesta. 

Så du menar att det är mer priset som avgör? 

Ja när det är sådär tydligt då blir det bara löjligt. Men det har nog kommit senare för hon har blivit arbetslös min 
fru. Så det kan ha med det att göra… Men återigen vi har ju alltid handlat på ICA. 

Om lojalitetsprogrammet i en annan affär än den ni handlar mest i erbjöd dig bättre fördelar, hur skulle det 
påverka dig? 

(Funderar). 

Vi har ju ICA väldigt nära så nej det tror jag inte. Jo men det är klart om det blev markant. Men det skulle inte 
räcka med lite. Det måste ju bli mycket.  

Så det måste vara ett högre värde.  

Ja precis. 

Men om de hade ett lojalitetsprogram som överensstämde med det du nämnde innan, såsom att de hade stora 
engångssummor, skulle det påverka dig? 

Nej det tror jag inte. Jag skulle gå dit de gångerna då det var billigare men inte så att jag skulle byta. Nej. Det är 
ju skandaler till höger och vänster. Inte ens det stjälper ju dem. Man är ju där ändå. Det är ju inte så mycket att 
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välja på. Eller jo det är ju en hel del att välja på men nej. Det är den där vanan. Den sitter djupt märker jag nu 
när vi pratar. Djupare än jag trodde (skrattar). 

Har du någon uppfattning hur de olika lojalitetsprogrammen som du är medlem i skiljer sig åt? 

Nej nu vet jag inte vad du menar... lojalitetsprogram? 

Ja alltså kundkorten. ICA-kortet, Coop-kortet… 

Ja. Nej det är väl bara det att Coop har en bonustrappa och det har väl inte ICA tror jag. De har väl en fast. Det 
är väl det enda som jag vet skiljer. Men jag måste säga jag vet inte ens hur många procent det är på ICA. 

Ja det är ungefär en procent. 

Ja det är ju ganska värdelöst. Då är det ju bättre på Coop. Men jag vet inte hur höga nivåerna är, alltså hur 
mycket man måste handla för att nå upp till dem. Det var ju i reklamen jag såg det. Jag har inte läst det i något 
papper eller någon broschyr. Det var en reklamdrive de körde för ett tag sedan. Det var då jag såg att det var en 
trappa. 

Det känns som att du vet ganska väl men du menar att du inte aktivt har läst in dig? 

Nej, nej. Det beror nog på att jag är på ICA ändå. Det spelar inte så stor roll. 

Det är självscanningen som är betydande… 

Ja! Och jag tror att Coop var senare med det. Vi handlade alltid på ICA men så av en händelse frågade jag dem 
när jag var på Coop och de sa att det bara är att scanna. Det fungerar på en gång. Så det är ju bättre på Coop 
att det fungerar i hela Sverige på en gång. ICA måste man ju registrera sig för varje affär. Det är ju jättebra på 
det sättet. Det är konstigt att ICA inte har ett gemensamt system. 

Vi pratade ju innan om integritetsproblematiken kring de personliga rabatterna men finns det något annat som 
du tycker är negativt med lojalitetsprogram? 

(Funderar) 

Nej det tror jag inte för det har jag inte ens tänkt på. Men jag är inte sådär mycket för att bli kränkt. En del 
människor blir ju kränkta för ingenting nu för tiden. Man blir ju helt tokig på folk. Men jag känner inte att. Nej 
jag kan ju inte tycka det när jag inte har tänkt på det. Det känns så. Jag bryr mig inte så mycket. 

Är det något du tänker på gällande lojalitetsprogram i livsmedelsbranschen som vi inte har pratat om. 

(Funderar). 

Nej. Jag är nog konstigt jättenöjd med ICA. De har så mycket bra saker och vi brukar alltid stanna till vid böckerna 
och kolla.. 

Ok men skulle du uppskatta om du fick bra pris på sådana varor, alltså andra varor än matvaror? 

Ja det är det ju redan.  Det är ju rea emellanåt på böckerna, tillfälligt liksom. 

Ok men om det var saker som var extra billiga, om ICA exempelvis tog in ett parti av någon vara extra billigt, 
skulle du vilja få sådana erbjudanden? 

Ja det var lite det som jag var inne på. Nu sa jag ju lite dyrare varor men det går ju bra med vanliga varor också. 
Jo men herregud det skulle ju vara bra. Bara det inte kommer en gång per dag då blir det ju spam. Då raderar 
man det direkt. Men annars vore det bra. 
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Appendix 7 Interview with R6 

På respondentens arbetsplats onsdagen den 10 april  

Man 55 år, arbetar, bor ensam i Bromma 

Vilka affärer handlar du på? 

Jag handlar på Willys i Sundbyberg och Coop i Bromma Blocks. 

Varför handlar du där? 

För att det är mina två närmaste butiker. Willys passerar jag på väg hem från jobbet. Och skall jag handla lite 
mer. Ja Willys sortiment är ju lite begränsat så då går jag till Coop. 

Vad har du för uppfattning om de olika kedjorna i livsmedelsbranschen? 

Jag har väl en ganska klar uppfattning om vad de olika företagen står för. Ja. (funderar). Skall jag verkligen kunna 
handla allt då åker jag ner till Bromma Blocks. Det är en mer välsorterad affär och sedan så finns det andra 
butiker där också såsom Systembolaget. Annars så är ju Willys i Sumpan, den är lite för liten den butiken i 
förhållande till hur mycket kunder de har och jag skulle gärna se ett lite bredare sortiment. Men jag handlar inte 
på Willys i Rissne för jag tycker inte om det stället fast att den är lite större. 

Men min uppfattning om kedjorna. Det är olika affärsidéer så att säga.  

Men om vi säger såhär, hur kommer det sig att du inte handlar på ICA? 

Det har ju hänt att jag handlar på ICA men nej. Jag har ingen lojalitet så att jag föredrar det ena före det andra. 
Jag vill kunna handla det jag behöver och jag vill kunna handla helst allt på ett ställe. Så det är väl så att Willys 
klarar mitt dagliga behov och om jag vill handla något lite bättre så går jag till Coop.  

Vad tycker du om lojalitetsprogram i livsmedelsbranschen? 

Jag är inte så imponerad av det. Jag har ett Coop kort och det har jag haft i många år. Jag har haft det sedan 
barnen bodde hemma då jag handlade lite mer men det är också för att de har självscanningen på Coop. Och 
Willys. Eftersom jag ändå handlar där så kan jag lika gärna vara med. Men det påverkar inte mig. Jag har 
konsekvent tackat nej till alla andra lojalitetskort på Stadium och allt vad de heter. Jag tycker inte att det är värt 
att hålla på med.  

Du säger att det inte är värt att hålla på med hur menar du då? 

Ja alltså överhuvudtaget. Ok det ger vissa fördelar men jag handlar det jag behöver jag är nog inte sådär väldigt 
priskänslig och nej jag tycker att det blir lite tramsigt med kort och alla utskick man får och sådär. Ja sedan 
kanske man missar någon bra affär men då får det vara så. 

Om du inte är så priskänslig, hur tänker du då kring de varor som brukar vara på extrapris för kunderna? 

När det gäller Willys nu då. Då får jag ju det här i telefonen. Jag tittar på det och det blir på något vis ändå en 
sorts signal: ok det här skulle jag kunna äta den här veckan och då kan jag göra det och dessutom spara en spänn 
på det men det är inte som att jag jagar extrapriser. Och sedan tycker jag att det är bra med Willys att man inte 
behöver ha massa extra kort och grejer. Det är en fördel. 

Ja du säger att det ger dig en idé om vad du skall äta, är det den här delen i appen ”smarta förslag” som 
kombinerar ihop olika varor som du menar? 

Nej jag tittar mer bara på varorna så kan det hända att jag tycker att det där verkar gott det kan jag prova på. 
Men nej det här smarta förslagen med tre varor som man kombinerar det har jag inte riktigt tittat på. Det är 
inte min grej. 

Vad tycker du om de varorna som brukar vara på extrapris? 
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En del är sådant som jag ändå köper och då kan det hända att jag köper lite extra och ja det blir ju som sagt en 
signal, ibland kan jag prova det. Något nytt. 

ICA har ju gått steget längre och har personliga rabatter som bygger på hur man handlar. Vad tänker du om 
det? 

Ja det beror väl på hur man gör det. Det är väl kanske bra om man får skräddarsydda erbjudanden men å andra 
sidan då kan jag ju missa en del varor och hittar inte nya saker att prova på. Jag förstår ju, men jag vet inte riktigt 
hur deras kort fungerar. Jag vet inte om man klassas in i vissa kategorier såsom barnfamilj, miljövänlig eller så. 
Nej jag vet ju inte vilka effekter det ger eller hur bra det är. Men det är klart får man något som träffar mera 
rätt, då är det väl bra för båda parter kanske… 

Precis som du säger har inte Willys något särskilt kort men när du är på Coop hur tänker du kring kortet då, 
använder du det när du handlar och så? 

Jag har det i plånboken och jag handlar alltid med självscanning oavsett om jag bara skall ha ett par tre grejer 
och bara passerar förbi så tycker jag att det går fortare och smidigare. Så då blir det naturligt att jag använder 
kortet. Men något ekonomiskt incitament med Coop har jag inte för jag kommer knappt upp till den där första 
en procents nivån (skrattar).  

Om du skulle jämföra de här korten, hur tänker du kring deras fördelar? 

Med korten eller med kedjorna? 

Med deras lojalitetsprogram. 

(Funderar) 

Jag tycker att Willys har hittat en bra linje med sitt lojalitetsprogram. Det känns för mig som är lite 
strukturfascist, det är väldigt strukturerat och tydligt. Coop, jag har väl undanbett mig all reklam från dem så jag 
får väl inget. Förutom det som kommer i brevlådan och det brukar jag kasta (skrattar). Sedan kan jag ju se när 
jag är inne i affären, de har ju någon skylt vid självscanningen veckans vara eller så och där kan jag se att något 
gäller bara för de som har kort. Men jag betalar aldrig med mitt Coop kort så det innebär ju att den där 
återbärningen jag får den samlar jag bara på kortet (skrattar).  

Hur kommer det sig att du inte använder återbäringen? 

Ja jag måste lära mig en pinkod till… Men det har väl hänt när det har krånglat med självscanningen och jag har 
varit tvungen att gå till en manuell kassa, då har jag ju passat på att lösa ut dem där poängen. Men det är inte 
så att jag har jättebra koll på det där. 

Men du pratade om att på Coop är det självscanningen som är den största drivaren till att du är medlem i 
lojalitetsprogrammet… 

Ja och de har ett större sortiment. Willys har en väldigt stor EMV-andel och det är ju på gott och ont… 

Ok men vad ser du för fördelar med att vara med i de här lojalitetsprogrammen? 

På Coop är det självscanningen. Jag menar Bromma Blocks är ju väldigt stort med 70-80 affärer och om jag ändå 
är där är det lätt att droppa in på Coop och köpa en limpa bröd eller ett paket smör eller så. Eftersom jag i princip 
går förbi Willys, ja det är ju en omväg på en 100 meter och då kan jag köpa det jag behöver för de närmaste 
dagarna.  

Sedan… (funderar). Ja jag håller ju inte koll på bonusen. Den samlas på hög eftersom jag har ett annat kort som 
jag har som aktivt som jag betalar med. Däremot så vet jag att om jag handlar lite grejer då kan jag använda 
återbäringen för då vet jag att det finns pengar. 

Om du fick välja helt fritt, hur skulle du vilja bli belönad för att du är en trogen kund? 

(Funderar) 

Ja… Jag tycker väl att det är bra med att man i så fall har det i form av en innestående pott och jag vill kunna 
betala med det i andra affärer. Det är väl… lite grann givande och tagande. Om jag är lojal och visar att jag är en 
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trogen kund. Någon form av erbjudande. Men det skall ju då vara ett erbjudande som passar mig. Att köpa en 
skinka billigare till jul. Något som man ändå skall handla. Inget som försöker få in en på något annat spår för det 
tycker jag att det har ju ingen nytta av. Men det skulle vara trevligt med en direkt kickback, låt säga fem procent. 
Och Coops kickback den tycker jag… tidigare hade de en rak skala tror jag. Handlade man för 5000 kr så fick man 
en liten papperslapp på 50 kr att handla för. Så Coops trappstegsmodell funkar inte för mig. Jag kommer aldrig 
upp i femtusen där. Inte ens om jag skulle handla allt där. Jag är inte en sådan person som skulle få för mig att 
köpa kläder eller så där. Skillnad var det när de hade byggmarknad då kunde man handla ganska mycket. 

Du pratade om att du inte vill bli iväg dragen på andra saker som inte är relevanta. Men flera av 
lojalitetsprogrammen erbjuder ju någon form av partnererbjudande. Vad tänker du om det? 

Ja jag har ju sett dem, jag får nog hem det i brevform. Det är lite resor och lite hotell. Jag tror aldrig att jag har 
använt det där. 

Är det för att det inte känns relevant? 

De har nog inte känts relevanta och jag har nog känt att varför skall jag göra det här istället för något annat. Om 
jag vill resa någonstans så åker jag ju dit oavsett. Jag vet ju inte hur det funkar för Coop om de tjänar några 
pengar på det. Man kan ju fundera hur den affärsmodellen ser ut. 

Av de lojalitetsprogram som du är medlem i bygger en på att man skall samla poäng medan den andra enbart 
har direkta utbetalningar. Hur tänker du kring detta? 

(Funderar). 

Skall man tala om vanligt mänskligt beteende så är väl omedelbar belöning och bestraffning mer effektivt 
(skrattar). Det finns en ärlighet, en öppenhet på Willys som jag gillar. Jag kan ta ställning direkt vill jag välja den 
här produkten istället för någon annan så får jag rabatten. Något som jag absolut ogillar är när det är oordning 
i kassasystemet, alltså när det står skyltat med ett pris och sedan så funkar det inte i kassan. Speciellt om jag 
kanske har valt att ta något som jag normalt sätt inte hade valt att prova på. Då är det extra viktigt att det är 
rätt pris. 

Jag tycker att om det står att jag måste köpa tre av något för att få ett bättre pris, till exempel för att lägga i 
skåpet hemma då vill jag inte komma fram till kassan och så tar de ut ordinarie pris. Sedan är jag ju väldigt 
analytisk i min läggning och står det att köp tre för trettio och så kollar jag att om jag hade köpt det till 
ordinariepris då hade kostat 50 öre mer, i vissa fall. De kampanjerna är liksom inte värda ett dugg! Man lockar 
folk att tro att det är billigt och får dem att köpa när de har sänkt från 10.50 per styck till 10 kr per styck. För 
mig är det inte värt besväret att ha grejerna stående hemma. Jag vill inte ha en säck med toalettpapper.  

Du pratar om att det krävs att man skall köpa flera varor för att få rabatt. Men hur tänker du kring rabatterna, 
är det bättre om det är på bara en produkt menar du? 

Ja för mig passar det bättre eftersom jag lever ensam. Jag tycker det är illa att behöva äta samma mat flera 
dagar i rad. Något som däremot kan vara bra är sådan här kombinationsrabatt. Om du köper den så får du köpa 
den till ett bättre pris. Det är bättre än att man skall släpa hem tre av någonting.  

Du tänker typ köp pasta få billigare pesto? 

Ja eller köp chips få cola eller något. 

Jag kan väl också säga att jag försöker handla lite grann kvalitet, lite grann nyttigt så att säga och skulle nog 
kunna uppskatta om det fanns lite en sådan profil. 

Så du skulle uppskatta förmåner såsom den som City Gross har, att de drar av momsen på all frukt och grönt? 

Nja.. kanske. Ja… Eller att man kan gå in och lägga en profil. Säga att jag vill kanske hellre få erbjudande om 
sådant som är nyttigt än sådant som bara är billigt eller ja hur man nu skulle kunna göra det.  

Du tänker återigen på det här med relevanta erbjudanden för dig. Men att du väljer lite vad du är mest 
intresserad av? 
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Ja och att jag gärna betalar några spänn extra för att få det. Jag köper ju en del ekologiskt men det är mest bara 
för att jag uppfattar det som bättre kvalitet, det är inte någon ideologiskt ställningstagande även om jag tycker 
att det skadar väl inte heller.  

Så du skulle tycka att det var bättre om du då t.ex. fick en ekologisk vara till ett förmånligare pris? 

Ja, ja. Det samma gäller kött och andra sådana saker. Jag väljer inte den billigaste utan det som är lite bättre. 

Du har nämnt en del saker som du tycker skulle vara bra med ett lojalitetsprogram. Om Coop skulle börja erbjuda 
dig sådana förmåner hur skulle det påverka dig? 

Jag tror att min bekvämlighet och tid är mera värd än att jag skulle ta en omväg runt Coop för att handla något. 
Jag är nog lite mer impulsiv sådär. Ser jag att det finns ett erbjudande som passar in då köper jag det men jag 
går inte omvägar.  

Så det är inte så att om det är extrapris på en särskild vara för medlemmar så får det dig att gå till den affären? 

Nej. Det skall nog till lite mer för att påverka mig. Och alltså, det skulle ju ändå vara händelsestyrt. I all enkelhet. 
Det jag behöver dagligen det handlar jag på väg hem på Willys och jag har 200-300 meter till Willys, även om 
jag inte bor i Sumpan, jag bor i Bromma, på Stockholmssidan. Så är det dit jag går om jag behöver köpa 
någonting. Jag har väl några hundra meter längre bort till Coop.  

Om du är en annan förutsättning för hur du skulle välja affär t.ex. om du är ute och reser eller om du har ett 
lantställe. Hur tänker du då kring valet av affär? 

Då stämmer det in på mig. Det är om jag skall ut till skärgården till exempel. Om jag skall upp till Norrtälje. Så 
kan det hända att jag stannar på Willys i Åkersberga. Tror aldrig jag stannar i Arninge. 

Du menar på Maxi där eller är det Coop? 

Ja alltså det finns ju Willys i Arninge också. Men alltså det kan ju hända att jag stannar på vägen och handlar då. 
Och uppe i Norrtälje så har jag handlat lite på Willys också. Det finns väl Willys och ICA där, ICA Flygfyren… 

Och där väljer du alltså Willys? 

Ja. Det har blivit så. Sedan är det lite grann bekvämlighet liksom. Var kan jag hitta parkeringsplats, var blir det 
inte för stora omvägar och sådär. Sedan är jag väl lite (funderar). Det jag handlar på det viset är väl förmodligen 
färskvaror annars, det andra som jag skall ha det har jag bunkrat upp innan och så att jag bara kan lasta in i 
bilen. Alltså det är att handla det här sista som jag gör. Så det blir inget storhandlande. Och skulle jag vara ute 
och resa i Sverige… Nej så lojal är jag nog inte utan det skulle vara bekvämligheten som styr. 

Är det något som vi inte har pratat om gällande lojalitetsprogram i livsmedelsbranschen som du tänker på? 

Nej alltså jag…(funderar) Jag gillar ärliga affärsmodeller och att det är prestationsbaserat. Ju mer man handlar 
desto bättre priser skall man ha. Det bör vara ärligt och rakt och inte alltför krångligt och det skall finnas en 
tydlig koppling. Annars…(funderar) Ja sedan tycker jag att det är ett jävla slöseri med alla reklamblad som jag 
får kasta varje vecka. Det är en fördel att slippa det. Jag använder ju inköpslistan i telefonen och det är bekvämt 
och ja det är väl det. Jag kommer inte på mer. 

Ok. Du sa att du slänger reklambladen, hur skulle du vilja att man kommunicerade med dig om du var kund i ett 
lojalitetsprogram? 

Sms tycker jag inte om. Kommer det ett sms vill jag veta att det är viktigt, inte att det är någon jävla reklam. 
Appen tycker jag är bra. Det ger mig en frihet att välja när jag vill bry mig om erbjudanden. Mail kan man ju till 
nöds acceptera. Det kan man ju låta bli att läsa. Det är väl det. 
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Appendix 8 Interview with R7 

Café Brommaplan onsdagen den 10 april  

Man i 30 år, egen företagare, bor ensam i Bromma  

Vilka affärer handlar du i? 

Just nu? 

Ja, men bara livsmedelsbutiker. 

Jaha matbutiker. Det är typ ICA. Konsum enstaka gånger men annars är det 100 procent ICA. Ja i och för sig när 
jag hade flickvän så åkte vi ibland till Lidl eller något för att hon tvingade på mig men får jag välja själv så går jag 
ner till ICA vid Brommaplan, enkelt och smidigt. 

Är det bara för att det är enkelt och smidigt eller finns det någon annan anledning? 

Hrm. Det är för att den är närmast mitt hus. Konsum ligger lite längre bort. Och sedan så är den så tråkig när 
man kommer in i butiken. Det är fräscht inne på ICA och jag känner till butiken, jag vet var alla varorna finns, 
enkelt att hitta. 

Du har ju redan nämnt några men jag undrar vad har du för uppfattning om de olika kedjorna i 
livsmedelsbranschen? 

(Funderar). Hur menar du som rankning? 

Nej. Men du pratade om att din flickvän tvingade dig till Lidl bland annat. Det tyder väl kanske på att du inte 
gillar det… 

Nej jag gillar inte det nej. Jag gillar inte produkterna, jag gillar inte matvarorna som finns där. Jag tycker deras 
sortiment är, vad skall jag säga, det är saker jag inte känner igen. Vissa saker kan vara jättegoda. Mina föräldrar 
köper Lidl, jämnt typ. Pappa hade någon kaka som han bjöd på i julas som var asgod som han hade köpt på Lidl 
liksom. Så visst det kan finnas guldägg där med men skall jag köpa själv så går jag på hundra procent säkert om 
jag inte skall experimentera med någonting men då går jag inte till Lidl ändå. Utan då köper jag någonting som 
jag inte vet vad det är på ICA hellre.  

(Funderar). 

Vad är det mer. De här som ligger där borta. Som man kan storhandla på.. Då skall man komma på namnen 
också. Är det så. Jag får ingen hjälp va? 

Jag kan hjälpa dig sedan men du kan försöka komma på så mycket du kan själv först. 

Det är nästan så att jag får googla (skrattar). 

Men jag tänker på den som är där borta. ÖOB, där har vi varit någon gång förr men då hade jag bil. Nu har jag 
ingen bil så det är ju också en anledning till att jag inte åker så långt bort. PrisXtra har jag handlat mycket på 
innan, inne vid Fridhemsplan. Och den andra butiken men den fick jag reda på att den var svindyr så då tänkte 
jag den skiter jag i att handla i.  

Daglivs menar du? 

Ja just det. Daglivs. Då fick jag ett namn i alla fall (skrattar). 

(Funderar). Jag är så dålig på alla namnen men jag har nog testat alla. Jag har nog varit inne i alla någon gång. 
Eftersom att jag har jobbat med eventförsäljning. Jag har stått i sådana affärer och sålt, Fortums elavtal eller 
sånt. Jag är en sådan där jobbig säljare (haha). 

Ok då hjälper jag väl dig lite då. Du har ju prata lite om Coop. Vad tänker du om Coop? 
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Coop här nere är ganska bra för att de har Lejonet och Björnen-glassen. Men annars så känns det bara så att 
personalen är tråkig. De är inte glada. Det är inte alls den här känslan som man får inne på ICA där man får värsta 
leendet från någon som lyser upp. En glad person. När man kommer in så känns det nästan smutsigt om jag 
skall vara ärlig. Jag gillar inte belysningen det påminner om ett sjukhus. Det är väldigt tråkigt. När du kommer in 
på ICA så känns det varmt. Kanske bara för att det är rött också. Kärlek. Det brukar i och för sig vara lite folk och 
det är ju bra men ibland vill man gå och handla med mycket andra och handla. Ibland är det så tajt så att man 
går på led (skrattar).   

Ok det som ligger där borta vid Ö & B heter ju City Gross… 

City Gross ja. Men där har jag handlat. Jag fick sådan här inflyttningsrabatt och det var kul att handla där då. 
Men det är ju så jäkla stort där inne. Det tar ju en timme innan man kommer ut igen. Då blir det liksom att man 
gör de mer sällan. Och jag är inte den största matätaren heller så jag kan inte köpa sådan här gigantpack heller 
och nu är jag dessutom ensam. Så då är det inte så vettigt att handla där. Men de är ju jätteduktiga på bröd. 
Väldigt gott färskt bröd, det tyckte jag var jättefint. Inget att klaga på mer än att det blir väldigt stort. Det blir 
lite Ullared över det (skrattar). 

Willys… 

Mmm. Ja. Willys handlade jag förr jämnt på när jag bodde hemma med mamma och pappa. Och vad var det 
som var nackdelen där (funderar). Det är som PrisXtra det är exakt samma, jag tycker dem är lika. Hrm. Det 
känns lite som Lidl. Men Lidl har ändå lite snyggare. Jag tycker Lidl har gjort det bättre än vad de har gjort. Helt 
ärligt. Jag väljer hellre Lidl än Willys. Framförallt för att Lidl har.. vad ska man säga (funderar). Jag tycker bara 
att vägarna där inne de är rena och fina, på Willys kan det vara varor överallt, som ligger huller om buller. Man 
vet inte riktigt hur man skall gå. Jag vill att det skall vara enkelt. Då är det bättre på ICA. Där finns det en väg och 
om man går den vägen då har man sett alla varor. På Willys t.ex. är det inte så utan man får gå tillbaka och leta 
eller så får man fråga (suckar) och så blir det jobbigt. 

Vad tänker du om lojalitetsprogram i livsmedelsbranschen? 

Ja det har man ju fått. Det får man ju på vartenda ställe och de är ju roliga och de är bra. ICA:s… jag har varit 
dålig på att använda det i och för sig. Jag fattar inte riktigt hur man får hem den där katalogen. Då brukar jag 
bara jaha är det någon rabatt där. Det var alltid tjejen som plockade ut de grejerna. Jag bryr mig inte om sådana 
småpengar egentligen. Fem kronor rabatt där eller tio kronor rabatt där. Hellre tjugo kronor mer så att varan är 
färskt och fräsch och snygg. Det är mer det tycker jag. Jag menar jag köpte en sallad någon gång på Konsum som 
det var något djur i och efter det så tänkte jag bara usch, det vill jag inte ha. Men sedan visst, det händer ju på 
ICA med men någonstans så är utbudet fräschare helt enkelt. På ICA är mycket mer fräscht medan på Konsum 
kanske det bara är halva biten som är fräsch. Om vi nu skall göra paralleller och jämföra. 

Javisst gör det. 

Men annars tycker jag att kundkort är klockrent. Det får ju en att vilja gå tillbaka till samma ställe och man vill 
samla de här poängen. Men det måste vara vettiga… Jag tycker till exempel att ICA borde göra så att varje gång 
jag handlar så vill jag kunna välja min vara på något sätt. Vilken jag vill ha rabatten på. För jag köper ju inte 
någonsin de varorna som de ger rabatt på och det är ju värdelöst för mig att dra det där kortet. Så jag tar ju inte 
med mig det nu. Jag har det hemma jämnt. Så det är nackdelen där. Valfriheten måste bli större.  

(Funderar). 

Jag tänker på flygkort. De är ju grymma. Man får flygpoäng och så kan man flyga gratis en gång. Det tycker jag 
är mycket mera fördelaktigt i sådana fall. Det skulle vara lite mera konkret. Här är tvåhundra kronor att handla 
för. Det är ännu bättre! 

ICA har ju en form av partnererbjudande såsom att man får extrapris på hotell, vad tänker du om en sådan sak? 

Det tycker jag inte är intressant. Då väljer jag hellre själv i sådana fall. Om jag skulle få det gratis, absolut jättekul 
men inte om jag skulle tvingas till att göra det bara för att utnyttja mina poäng. Då känns det som ett tvång. 
Som att de har gjort en del och att jag måste lägga mina pengar där och det vill jag inte. Då vill jag heller välja 
mina egna destinationer och saker som jag skall göra. Om det inte är galet mycket. Alltså typ som Liveit. Att det 
finns en sådan hemsida där man bara kan välja massa grejer. Då kan det vara attraktivt. 

Du menar om utbudet är tillräckligt stor? 
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Ja! 

Du pratade också om relevansen av erbjudandena. ICA har ju personliga rabatter som bygger på vad du har 
handlat tidigare… 

Är det så verkligen? 

Ja. 

Jaså. Någon sådan har jag inte fått. Var står den da? 

Jag tror att det är det som du får hemskickat. 

Ja men när jag får den där grejen det är ju en tidning och så ligger det lite kuponger däri. De stämmer aldrig! 
Det är dom som skall stämma alltså? 

Ja som jag har förstått det. 

Dem stämmer inte på mig! Då gör dem det fel (skrattar). 

Men om vi säger att det hade stämt, vad tänker du om en sådan sak då? 

Jaja, eftersom jag köper ju samma varor. Då kan ju man lika gärna få rabatt på det. Men jag vill inte ha kupong 
på det, jag vill gärna ha det så att det dras direkt på kortet. Jag vill inte ha det här jobbiga mecket. Drar jag mitt 
ICA-kort så skall den bara, ah han har köpt den här varan innan. Pang, då skall rabatten komma där. Typ så vill 
jag ha det. 

Så mera direkt när du handlar? 

Ja! Istället för att jag skall behöva göra ytterligare en grej för då blir det mer att jag till slut slutar att göra det. 
Om du säger till mig till exempel att jag skall dricka den här grejen för att jag ska må bra varje dag. Jag kommer 
göra det några gånger men sedan slutar jag. För jag kommer inte orka. 

Du menar att det kräver för mycket av dig? 

Ja! Speciellt när jag får. Ja vad är det jag får. Fem kronor rabatt. Det är inte mer än så gissar jag på ICA. Då ger 
man upp till slut. I alla fall jag gör det.  

Det känns inte värt det? 

Nej. Men om man samtidigt gör så att det kommer när man drar sitt kort, för det gör man ju ändå. Och får 
rabatten då. Då är det klockrent! Men det vill de väl inte antagligen. De förlorar väl på det. De vill väl att jag skall 
göra den där extra grejen. Eller jag vet inte. Jag går ju ändå till deras affär.  

Du har ju pratat lite om hur du skulle vilja att det skulle vara, men jag tänkte i alla fall fråga dig hur skulle du 
vilja bli belönad för att du är en lojal kund? 

(Funderar) 

Jättesvårt. (Funderar). 

Jag är ju redan så nöjd där jag handlar men om vi tänker för Konsum kanske. 

Ok då säger vi för Konsum. 

Vad som skulle kunna få mig att byta från ICA till Konsum då. Hrm. Ja det skulle väl vara om de kan erbjuda. Nej 
det är inte pengarna i sig, det är ju. Hrm (funderar). 

Kan jag passa på den så länge? Kan vi gå tillbaka? 

Javisst kan vi göra det. 

Hrm. Eller jag vill ha inspiration. Det har jag svårt med så om de kunde sätta ihop lite olika paket av det jag 
köper. Det hade varit grymt. Typ köp till de här två, tre grejerna om de ville sälja mer. Men då skulle man kunna 
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få en schysst maträtt som man kan se där. Receptet finns med. Det skulle vara enkelt för mig att göra liksom. 
Klockrent!  

Du menar något i stil med, du brukar köpa kycklingfilé och broccoli, vet du att med kycklingfilé och broccoli kan 
du laga det här… 

Precis och så de här grejerna finns också här hos oss. Det andra du behöver och här har du rabatten. Varsågod.  

Så du tänker att det skall ge dig en fullständig middag billigare. 

Exakt, exakt! Jag gillar ju det här med att de kommer hem till en och levererar. Det tyckte jag lät skitsmart. 
Testade typ tre olika varianter men varenda gång blev jag besviken för de förväntar sig 1) att man skall ha vissa 
basvaror, och jag har inte de basvarorna. 2) jag vill liksom ha det komplett. Det skall vara de här grejerna och så 
skall det funka att göra mat på det. Det hade varit en grym grej! 

Kanske en grej till. Att beställa online så att det kanske är klart när man kommer in på ICA. Att man skulle kunna 
hämta sin påse direkt. Det är en annan sak som jag tycker är rätt smart om man har stressigt med tid eller så. 
Just det här med att köra hem den, det är ju en extra kostnad och de kräver att man skall vara fyra personer i 
hushållet, eller ja du kan ju köpa för två men de vill väl helst inte leverera vad jag har fattat det som till två utan 
till fyra. Men en enkel sådan grej att man bara kommer dit och så har man en färdig påse att hämta. Ibland har 
man det stressigt och så pallar man inte gå in. En sådan grej tycker jag skulle vara grym. 

Smidigare att handla helt enkelt? 

Ja! 

Har jag förstått rätt, du har ICA-kort och Coop-kort? 

Ja, ja och jag har nästan alla kort tror jag. Jag har tagit dem någon gång. Men sedan så ligger dem bara i en hög 
hemma nu.  

Kommer du ihåg vilka du har? 

Ja jag har ju det där som är där borta… City Gross, ICA-kortet, Coop-kortet (funderar). Jag tror det var en till… 
En till kedja? 

Hemköp? 

Ja Hemköp har jag kort på. Men det finns en till skum butik som ligger längre bort här som jag ibland går till när 
jag skall bada borta vid havet där. Så har de ett… TEMPO! Där har jag också! 

Det är väl de typ. 

Ok. Ser du någon skillnad mellan de olika lojalitetsprogrammen? 

Jag har faktiskt aldrig satt mig in så mycket i dem och börjat jämföra eller så. Vilken som är bäst för mig. Utan 
istället blir det att jag inte använder någon… (skrattar) 

Ok. Du skaffar alla men använder ingen… 

Ja men jag är ju sådan. Jag tackar gärna ja men sedan att få mig att fortsätta använda någonting det är det som 
blir svårt. Då måste det krävas att jag får någonting riktigt bra tillbaka annars gör jag det inte. 

Nu har du ju sagt att du handlar mest ICA. Men om någon av de andra skulle vilja vinna över dig med deras 
lojalitetsprogram. Vad skulle krävas för att du skulle ta en omväg? 

Ja det är pris. Pris. Det är ju alltid kul att få ett billigare pris. Samtidigt så skall det vara mycket billigare. Det skall 
inte vara fem kronor. Det skall vara en tjugolapp för att man skall orka gå. Vet jag till exempel att jag ska handla 
tre varor och kommer spara 60 kronor. Då skulle jag gå dit. Det är ju kanon. Och går jag dit så kommer jag ändå 
köpa fler varor när jag är där inne.  

Men menar du att om det var en vara som var billig, att det då skulle kunna styra din handling? 
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Du menar handla bara den på Coop och sedan handla resten på ICA (skrattar). Alltså, om vi bara tittar på 
lojalitetsporgrammet, ja. Det är ett enkelt svar där men det är ju de andra faktorerna som gör att det blir nej. 
Men ja i så fall.  

Och sedan är jag ju uppvuxen med att ICA är mycket bättre än Coop eftersom min familj har präntat in det i min 
skalle ända sedan jag var liten. Det är också mycket det. Min mamma hatar Coop (skrattar). Fråga mig inte 
varför. Jag går inte in där! (skrattar) 

Ok, men kan du komma på något som du tycker är negativt med lojalitetsprogram? 

(Funderar) 

Om det är för mycket spam och reklam typ. Ja då är det jobbigt. 

Vad är för mycket spam och reklam da? 

Om jag lämnar min mailadress och så får jag nyhetsbrev hela tiden. Då måste jag blocka och hålla på där och 
det tycker jag bara är onödigt och dumt för då tappar de poäng hos mig bara. För varje gång jag blockar, så 
känner jag att jag gillar dem mindre.  

(Funderar). 

Annars finns det väl inget negativt tänker jag. Eller? Top of mind såhär, jag kommer inte på något. 

En del pratar ju om att de tycker att det är integritetskränkande… 

Att de vet vad jag handlar? 

Ja. 

Nej vet du jag är den typen av person som hellre vill operera in ett litet chip i varenda människa i Sverige så att 
man kan spåra blod och dna och alltihopa. Hellre en sådan lösning än tvärtom, att alla skall vara osynliga. Jag är 
mer för det. Så hellre mer öppenhet och mer synlighet. Då finns det ingen kriminalitet eller någonting kvar.  

Så det skulle inte störa dig alls? 

Nej alltså jag har inga problem med att Google kan se mig var jag än är eller Facebook eller vad det än är. Jag 
gör ju inget olagligt så det är ingen fara.  

Ok. Jag undrar om det är något som vi inte har pratat om som du tänker på gällande lojalitetsprogram i 
livsmedelsbranschen? 

(Funderar) 

De får gärna göra så att man får flera samarbetslojalitetsprogram om man säger så. Det gillar jag. 

Kan du förklara det? 

T.ex. ett bolag som jag vet finns i Stockholm. De säljer ett företagsabonnemang och då får du rabatt på vad är 
det 30 bolag och det är flyg, taxibilar, hotell, bensin, mat till och med tror jag. Nej mat är inte med där. För det 
är för företag och det är ju bara grejer som företagare använder. Men ändå. Det är galet nice för du får galna 
rabatter. T.ex. försäkring, sådana saker, allt sånt. Det skulle vara en bra grej, att man går ihop liksom och får att 
eftersom jag använder det och det och det och om de ändå spårar allting så kan de se vad jag gör och ge mig en 
super deal där de knyter ihop honom tajtare till oss. 

Ok. Men bara på dem som du faktiskt är kund hos då tänker du? 

Ja. Eller nej jag kan även ta emot nya. Jag menar där fick man ju bolag som man inte ens hade hört talas om. 
Som verkade jättevettiga när man läste på om deras grejer och då fick man reklamen på det sättet. Men att de 
kanske ingår i något större på något sätt, lite så. Jag vet inte. Jag tänker på allt som en konsument vill ha. Det är 
dem som de får knyta sig samman med. Pressbyrån och ICA kan få gå ihop till exempel och så gör de en deal. 
Eller. Ja vad har man mer (funderar). Jag vet inte. Jag tänker bara att det hade varit grymt om man kunde få 
alltihopa som ett kretslopp. Jag fick poäng var jag än var någonstans och att de skulle hamna på samma konto. 
Ja vi kan ju ta exemplet med kreditkort. Det är fem kort, eller jag har fem kort. Och så handlar jag där och jag 
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har poäng där, jag har poäng där, jag har poäng där och så måste jag nyttja alla de här jävla poängen istället för 
att sätta in en stor poängsumma som jag kan åka till Bahamas för eller vad som helst. Hellre det än alla de små. 
Det är det som jag tycker är jobbigt. Alla dessa kort. Jag hade hellre haft ett ICA-kort som var universalt.  

Ok det finns ju ICA-bankortet som bygger på att du kan samla poäng var du än är men man kan ju bara lösa in 
poängen på ICA, men du menar alltså att du vill ha som att samla poäng överallt; lösa in poängen överallt? 

Ja. I sådana fall. Frihet. För det är det som hela grejen går ut på tycker jag. Jag vill kunna ha den friheten. Jag vill 
kunna välja vilka produkter jag vill. Sedan att du styr din reklam mot mig. De här får jag i ansiktet hela tiden. 
Javisst det är lugnt för det är jag som beslutar om jag skall säga ja eller nej till det. Så länge det är så. Så är det 
skit samma och är det sådana saker som jag ändå köper då kommer jag ju plocka dem hela tiden ändå. Då ser 
jag ingen nackdel. 

Men om du handlar dem hela tiden kommer det då verkligen göra någon nytta att du får rabatt på de varorna? 

Nej inte mer än att jag kommer fortsätta att gå till samma butik och tycka att det är asgött (skrattar). Det är ju 
det. Annars är jag en väldigt illojal person när det gäller sådana saker som sådant här. Jag kan skifta. Men å 
andra sidan så är det så ingrott för det är sådana varumärken. De är så tunga, precis som jag sa jag har blivit 
uppväxt med det sedan barnsben. ICA-barn.  

Ja låt säga att du skall hjälpa Konsum att komma in på marknaden och vinna över mig. Det blir tufft. Det är 
mycket som måste ändras. Det räcker inte med lojalitetsprogram och bonusar.  

Det är andra faktorer också menar du? 

Japp! Och det skulle jag vilja säga att lojalitetsprogram ser jag faktiskt bara som grädde på moset för jag har 
redan valt en speciell butik av en annan anledning. Och det har inte med ditt lojalitetsprogram eller den bonus 
jag får. Det skiter jag i! Det är inte därför jag väljer dig utan det är något helt annat i grunden. Mina basbehov 
är något annat medan det där är jättekul att det finns och sedan använder jag det om jag hittar något bra. Men 
det är klart att jag tittar ibland i den där ICA-katalogen när den kommer men sedan ja, jag måste ner till ICA och 
köpa det och så glömde jag kortet igen. Det går så snabbt liksom. Hade det varit en 30 minuter eller en timme 
bort till affären då hade jag nog tänkt på det (skrattar). Då hade jag nog betett mig annorlunda. Jag är mer 
spontan, jag kan inte planera. Det är samma sak med hur jag lagar mat. Jag är på ICA varje dag och handlar. Jag 
skall till ICA nu och handla efter att vi har pratat. Ja jag är väldigt sådan (skrattar). Men det är också för att det 
är så nära nu.  

Jag vet inte vad mer man kan komma på där. Men universal på något sätt. Att man kan använda det på mer än 
ett ställe!  Men alltså jag är ju så jävla dålig. Nu har jag inte använt ICA-kortet på säkert ett halvår om jag skall 
vara ärlig. Jag har inte ens med mig det nu, jag har det hemma (skrattar).  
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Appendix 9 Interview with R8 

På respondentens arbetsplats torsdagen den 11 april  

Man 30 år, arbetar, bor ensam i Solna  

Vilka affärer handlar du i? 

Jag handlar på ICA mest. Jag kan åka till City Gross och storhandla och sedan har jag en Lidl som ligger jättenära 
mig när jag skall köpa typ mjölk. När jag inte orkar gå till ICA. Det är väl de tre butikerna som jag handlar på nu 
sedan jag flyttat till Solna. 

Hur kommer det sig att du handlar i de affärerna? 

ICA är egentligen för att det är den närmaste butiken som inte är Lidl och ICA ligger ju här i Solna Business Park 
och jag bor vid Ankdamsrondellen så jag går förbi ICA varje dag så vill jag handla middag är det jättesmidigt för 
mig. Jag går hem från jobbet, och så går jag in på ICA och handlar och sedan går jag hem. Och City gross… Det 
är billigt helt enkelt. Och dit åker jag om jag till exempel skall storhandla för en vecka. Då kan jag ta bilen på en 
söndag, åker dit, storhandlar och så har jag mat för en vecka.  

Nu har du ju nämnt tre, men vad har du för uppfattning om de olika butikskedjorna i livsmedelsbranschen? 

Willys. Willys känns billigt. Jag gillar Willys. Sedan finns det Hemköp. Där handlade jag när jag bodde i Kallhäll. 
Då handlade jag alltid på Hemköp. Det fanns en ICA som var närmare men den var väldigt liten så då brukade 
jag åka till Hemköp. Vad mer har jag handlat på (funderar). Coop. Det tycker jag typ är sämst. Coop handlar jag 
aldrig på. Coop känns B helt enkelt. Nu tycker jag i och för sig att Lidl… alltså varför jag inte handlar på Lidl är för 
att det typ är pinsamt att gå in på Lidl. Jag går aldrig in på Lidl, eller nej. Det är väldigt sällan.  

Vilka fler finns det (funderar). Jag försöker tänka på vilka själv jag har varit och handlat på. Jag bodde på Lidingö 
förut och då handlade jag på Vivo. Men finns Vivo ens kvar… Hrm. 

(Funderar). 

Ja det är nog dem som jag har handlat på. Har jag missat någon? 

Nej eller ja det finns ju alltid väldigt små butiker. Typ Netto. 

Ja Netto ja. Vi har ju kontor i Danmark också och när jag är i till exempel Köpenhamn då kan jag ju handla på 
Netto. Men alltså. Jag vet inte ens var de finns i Stockholm.  

Nej, det är lite annorlunda när man är i Danmark. Det är mer legitimt att handla där. 

Ja. Det är så. Och det känns lite samma med Lidl. Jag var i Kroatien i tre veckor och då handlade jag på Lidl. Det 
var fräscht! Det kändes som att här kan jag handla! Men här… Det känns smutsigt.  

Vad har du för tankar om lojalitetsprogram i livsmedelsbranschen? 

(Funderar). 

Jag är en sådan person som aldrig har med mig mitt kort. Så jag drar det sällan. Jag har på ICA, jag hade på 
Hemköp när jag bodde där (funderar). Varför jag har det på ICA skulle jag säga. Jag vet inte ens exakt hur det 
funkar men jag vill ha min pistol så att jag slipper stå i kön. Och då drar jag mitt kort. Och då får jag mina 
lojalitetspoäng också. Så jag vet inte. Jag gör ju egentligen inte det för de här tjugo kronorna eller vad det är 
som jag får varannan månad. Jag gör ju det för den här pistolen så att jag slipper stå i kö. (Funderar). Jag vet 
inte. Tycker att det känns falskt. Känns inte som att jag tjänar någonting på det egentligen. Nu handlar jag på 
ICA också och jag tycker ju att ICA är dyrt. Att jag då får 20 spänn tillbaks när jag handlar för sådär 1000 spänn. 
Om jag går till City Gross och handlar samma då får jag det ändå 200 kronor billigare. Så äsch. Det är inte därför 
jag handlar på ICA och Lidl jag vet inte om de har. City Gross… de har också såhär pistoler. Men jag har ingen 
pistol där (skrattar). Så där har jag inget lojalitetsprogram. 

Ok. Så det är ICA-kortet som du har och innan hade du också Hemköpskortet? 
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Ja. 

Och du skaffade det på ICA för självscanningen? 

Ja, jag ville slippa kön. Alltså det handlar om min tid. Jag hatar att spendera tid på saker som jag inte tycker är 
kul. Och jag lägger gärna tid på att slippa att slösa tid. Så det är väl varför jag har korten och sedan får jag väl 
poängen, ja bara för att… 

Du sa att du glömmer kortet hemma ibland… 

Ja alltså normalt så ligger det i plånboken men emellanåt när jag kommer hem så rensar jag min plånbok och så 
har jag en hylla hemma och så lägger ja de korten som jag tänker att nej nu pallar jag inte med dem här och så 
tänker jag att jag ska plocka upp dem igen. Sedan kan det ligga där en vecka och sedan så plockar jag upp det 
och så har jag det en vecka kanske och sedan lägger jag tillbaka det igen. Och säg till exempel att jag skulle gå 
ifrån jobbet vid lunch. Då är det tomt i butiken. Då drar jag inte heller kortet. Jag drar ju bara kortet för att slippa 
kön och är det ingen kö, då skiter jag i att dra kortet.  

Men hur väl känner du till förmånerna i det lojalitetsprogram som du är medlem i? 

Jag har ingen aning. 

Inte alls? 

Ja jag får de här värdecheckarna som kommer hem som jag kan handla för. Men skall jag vara helt ärlig. Jag 
använder dem knappt. Jag tänker att jag skall använda dem så jag lägger det på min hylla och eftersom den är 
mindre än alla fakturorna så hamnar den i botten någonstans och så skall jag plocka upp den. Det gör jag sällan. 
Eller sällan… Aldrig. Jag har säkert tio stycken som ligger där. Två hundra kronor…(skrattar) 

Gud ja, du är rik (skrattar).  

Ja bra fråga… om jag vet vad jag får. Nej jag har ingen aning. 

Ja du får ju bland annat extrapriser varje vecka… 

Ja exakt. Det visste jag i och för sig om.  

Är det något du använder dig av? 

Ja faktiskt. Jag någon gång ibland. Jag brukar ju dra mitt kort i den där automaten och om jag hittar något som 
jag brukar köpa då köper jag det. Men jag skulle aldrig köpa något som jag ändå inte hade tänkt att köpa.  

Om det är bra pris på något du köper… 

Exakt! Det brukar vara den här Brämhultsjuicen. Den brukar dyka upp titt som tätt och ja då köper jag den för 
den brukar jag ändå köpa. Ja någon gång ibland… 

Ok. Ja du pratar ju om det är något du brukar köpa. ICA har ju också personliga rabatter som bygger på vad du 
har handlat. Vad tänker du om en sådan sak? 

(Funderar). 

Ja det är väl bra men jag tittar aldrig på dem. Jag slänger dem. För det första så hatar jag all sådan miljöpåverkan, 
att man skickar hem så mycket reklam. Det är jätteslöseri. Och någonstans när jag kommer hem. Man har jackan, 
man har väskan och så skall jag sortera räkningar här och det som skall slängas det slänger jag med en gång. Jag 
kollar alltså inte. Jag kan inte ens komma ihåg hur den ser ut.  

Hur ofta skickar dem hem till mig? 

En gång i månaden tror jag.  

En gång i månaden. Ja där ser man…Ja det är ju någon värdecheck.  

Ok men du pratar om miljöpåverkan, men använder du ICA:s app? 



 XXXV 

Jag visste inte att det fanns någon app. Vad är det för app? 

Ja ICA har en app där du kan se olika saker som gäller ditt medlemskap, såsom hur många poäng du har samlat… 

Jaha… Men jag gillar idén. Jag gillar tanken med appen! Var marknadsför de den? 

Jag vet faktiskt inte… 

Men ICA har ju också som en av sina förmåner att de har erbjudanden från olika partners såsom hotell. Vad 
tänker du om en sådan sak? 

(Funderar). 

Alltså det tilltalar inte mig. Jag har sett att de har det, om man har ICA-banken eller vad det nu heter.  

(Respondenten tar ett telefonsamtal) 

Ja just det. Jag hade American Express för ut och då tyckte jag personligen… Alltså jag är en rörig människa och 
jag tycker inte om att ha flera kort. Som till exempel på jobbet. De flesta här använder till exempel ett extra 
visakort som de bara har på jobbet. Jag gör inte det. Jag använder alltid mina privata pengar och sedan får jag 
tillbaka dem för jag tycker att det är lite bökigt med extra kort egentligen. Så för mig passar det inte. Men sedan 
om jag tycker det är bra eller inte. Ja alltså får man erbjudanden på resor och hotell… (funderar). Jag är i och för 
sig ganska allergisk mot erbjudanden. Jag tycker att man får erbjudanden hela tiden. Jag kan få tre mail från 
Groupon, jag kan få två mail från Let’s deal och någonstans. Jag kollar ju på dem. Jag får de två varje morgon 
när jag kommer in på kontoret, men jag deletar dem ganska snabbt om jag inte just där och då är sugen på en 
resa. Men då hittar jag ändå bättre. Erbjudandena hittar jag. Det skulle ju ta mig max fem minuter om jag till 
exempel vill hitta en resa till Kroatien. Jag vet inte om jag behöver hjälp för att hitta ett bra pris. Det känns som 
att det finns där ute.  

Ok men du sa ju att du åker till City Gross när du storhandlar för att det är billigt. Det är väl i och för sig aktivt 
prissökande… 

Det är sant. Men jag söker upp erbjudandena själv. 

Du sa ju i och för sig att du slänger ganska mycket men ICA skickar hem en kundtidning. Kollar du i den någon 
gång? 

Nej. Aldrig. Vad heter den ens? 

Buffé… 

Jaha. Är det deras alltså? Den slänger jag. Jag har aldrig kollat på den (skrattar). Men alltså läser folk de här 
tidningarna… Jag hittar ju mina recept på nätet. När jag skall handla då kollar jag så här, vad är jag sugen på… 
Men det är kanske skillnad på tjejer och killar…  

Men ok, men om vi inte tänker på några existerande lojalitetsprogram, hur skulle du vilja bli belönad för att du 
var en lojal kund? 

Oj. Vilken bra fråga (funderar). 

Bra fråga… det här måste ju ICA, Coop och City Gross sitta och klura med också.  

(Funderar) 

Alltså pengar kommer inte hjälpa. Det kan jag säga… (funderar). 

Jag försöker tänka vad jag skulle tycka… ja alltså vad kan de hjälpa mig med. Jag förstår ju hela tanken med 
tidningen Buffé med recept och så för något av det svåraste jag tycker är att komma på vad fan ska jag laga för 
mat idag. Det tycker jag faktiskt är jättesvårt, vad skall jag laga. Så kan de hjälpa mig med att hitta olika rätter, 
det skulle jag tycka var kul. Till exempel… ja säg att det är på torsdagar, för medlemmar kom och prova på de 
här tio olika maträtterna. Så får jag komma och smaka och får en tydlig beskrivning att så här gör man för att 
laga de hör rätterna. För mig är det inte alltid så lätt att bara läsa ett recept och sedan få ihop det. Så om jag 
som medlem fick komma in mellan sju och åtta och så är det massa kockar som visar mig hur jag gör det. Det 
skulle jag uppskatta. Eller varför inte en utbildning om hur man gör mat. En kock som står där och visar att så 



 XXXVI 

här gör man för att göra det här… Det skulle vara intressant för mig! För jag ska ju ändå laga mat sju dagar i 
veckan, eller ja jag käkar ju mycket ute i och för sig… Men jag lagar ganska mycket mat och då är det ändå kul 
att kunna veta. Hur gör man..  

(funderar) 

Skulle du ta dig tid för det då, du som är så mån om din tid… 

Ja om jag skulle lära mig någonting. Då skulle jag göra det. Grejer som jag lär mig saker ifrån. Det skulle jag kunna 
spendera hur mycket tid som helst på. Till exempel här på kontoret har vi att alla får hålla ett föredrag typ om 
något som de är duktiga på och då var det en tjej här som är jätteduktig på att laga mat. Så hon lärde upp alla 
att baka en hel kväll. Det var skitroligt! Jag började vispa och hon bara: vad håller du på med, du måste röra så 
här försiktigt (skrattar). Då lärde man sig någonting. Kan man få till några sådana saker…  

Mer. Ja jag skulle ju uppskatta om de kunde göra så att man nätverkade med folk som bor i Solna. Att det finns 
någon nätverksmöjlighet. Nätverk är alltid viktigt nu för tiden… 

(Funderar). Vad mer skulle jag gilla. 

Jag kan säga en sak om det här kortet som Svenska spel har… Svenska spel, dem har ju också ett kort. Men du 
behöver inte ha det här kortet. Det räcker ju om man har leg. Jag tror Hemköp också har det… Eller kanske att 
man bara kan bipa det i alla fall. Det är ganska smidigt. Då slipper man ha med det här kortet hela tiden. För alla 
vill ju lämna ut kort hela tiden känns det som.  

Vad mer skulle jag gilla (funderar). 

Jag gillar också tanken att få maten hem också. Eller att de kan typ göra en middag, färdigmat som de kan koka 
ihop.  

En skola som vi jobbar med. Sjukt smart. Alla skolor har ju sina olika kök och en skola har kommit på att när 
köken stängs vid typ ett halv två. Då fortsätter de att göra mat fram till klockan fyra när föräldrarna plockar upp 
sina barn. De är specialinriktade på föräldrar som jobbar mycket, som har lite fritid. Så då gör de mat så att alla 
som hämtar sitt barn får mat till så många som de är i familjen. På skolan. Och det är ju också så att man sparar 
tid. Jag gillar att spara tid.  

Ja det var ju smart. 

Ja hade jag haft barn, jag hade lätt skickat mina barn till den skolan… 

(Funderar). Ja det är typ det. Jag skulle säkert komma på en miljard andra saker men det är det jag kommer på, 
ja kanske inte helt spontant men lite spontant i alla fall. 

Ja du nämner ju mycket tjänster, att få hjälp att göra vissa saker… 

Ja exakt. För det kan vara smågrejer. Om jag skall göra något, säg till exempel att jag plockar upp en biff och du 
vill ha den medium. Då skall du göra såhär. Ska du ha den rare då ska du göra så här. Ska du använda smör skall 
du använda det här. Lite sådana inside tips och när du kommer hem så är det också lite roligare att göra det för 
då har du fått lite tips om hur du skulle göra. 

Du pratar väldigt mycket om tjänster men du pratar även om att du väljer City Gross för att det är billigt. Lockas 
du inte av förmåner som ger dig ett bättre pris trotts allt då? 

(Funderar). 

Varför jag handlar på ICA. Det är ju närheten jag betalar för. Vill jag ha det billigt då åker jag till City Gross och 
dit åker jag kanske var sjätte, var åttonde vecka. Så någonstans. Så ofta åker jag inte dit för att det är billigare. 
Jag tar det här för att det är enkelt för mig. Men självklart. Om de skulle kunna ge mig en motsvarande rabatt 
istället för att jag skulle åka till City Gross… Låt säga att de säger att just nu så har vi ett parti på 40 olika produkter 
som ni kan få för halva priset. Butiken öppnar åtta men för er medlemmar öppnar den klockan sju på morgonen, 
kom och plocka. Då hade jag åkt dit. Frågan är om det inte skulle bli kanibalisering. Om jag ändå inte hade köpt 
det. Men jag hade tyckt att det var lite kul. Jag fick ju något sånt här erbjudande från hemmakväll. De hade halva 
priset på alla serier och dvd:er och de öppnade butiken en timme innan. Då gick jag dit och köpte och så tog jag 
en bild med Instagram på alla nya serier som jag köpt. Jag tror någonstans om jag verkligen skulle tänka. Jag vill 
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ha någonting som jag kan berätta för mina vänner. Du vet om jag går till ICA. Skall det vara något sådant då 
måste det vara något riktigt bra. Inte fem procents rabatt här eller tio procents rabatt. Typ femtio procent. För 
erbjudande finns överallt, tio procent här, fem procent där. Man vill skryta att man fick så bra erbjudande. Fick 
jag tio procent, det är ingen story för mig. Det är ingen upplevelse. Femtio, sjuttio procent, det är en upplevelse. 
Det kan jag betala för… 

Det skulle kunna vara fler saker också. Det skulle kunna vara om vi går vidare på det här upplevelsespåret. En 
upplevelse för mig skulle också t.ex. kunna vara att tio kassor är öppna. I en kassa är det Björn Gustafsson som 
sitter och tar emot, i nästa är det Filip och Fredrik. Ja lite kändisar som sitter och tar betalat. Det är också en 
upplevelse. Det är också värt mycket pengar för mig. För upplevelser. För mig i alla fall. Det är lite vad livet 
handlar om och det kan jag betala för. Och om det är så att ICA kan erbjuda det till exempel genom ett 
lojalitetsprogram. Då hade jag blivit medlem! 

Typ att de som är medlemmar får gå i Björn Gustafssons kassa… 

Exakt! Det skulle jag gilla! 

Men vill du då hellre ha ett tillfälle när det är högre rabatt än att ha det varje vecka? 

Exakt! Jag skulle hellre köra en gång! Återigen. Det är ju rabatter överallt och jag blir liksom avstängd mot de 
här fem procents rabatterna. Jag ser det inte längre. Så jag skulle uppskatta mycket mer att få ett 
kanonerbjudande som faktiskt är ett kanonerbjudande!  

Ok. Om någon annan affär som du inte handlar på nu skulle erbjuda dig ett lojalitetsprogram som är utformat 
så, hur skulle det påverka dig? 

Ja det skulle nog påverka mig. Men jag tror att för mig handlar det mycket om vana. Hade jag börjat gå till City 
Gross varje söndag och kommit in i en vana efter en månad, då hade jag nog fortsatt att gå till City Gross varje 
söndag för jag hade blivit van med det. Nu är jag däremot lat. Det är av ren lathet som jag går bort till ICA. Det 
är ju dyrare men sedan tycker jag i och för sig att det är fräscha butiker. Trevlig personal. Så då går jag dit. Det 
är enkelt. Men om jag hade börjat gå till City gross… om det hade varit något som hade hänt där. Om jag hade 
vetat att något hade hänt där varje söndag om det skulle vara en liten upplevelse att åka dit, att det skulle vara 
lite kul att åka dit. Ja då hade jag åkt. 

Så det hade varit värt en omväg? 

Ja exakt. För det är ju egentligen inte så långt. Det är ju fem minuter bort. I Bromma.  

Ok, nu har vi pratat mycket om önskemål och positiva saker men kan du se något negativt med 
lojalitetsprogram? 

(Funderar). 

Förutom alla de här papperna och störande moment…  

Ja att man måste ha det där kortet. Det stör mig också lite. Inte så att jag blir irriterad men (skrattar) 

(Funderar). Alltså egentligen inte. Jag vet inte vad jag skulle kunna tycka vara negativt… Jag försöker typ tänka 
på SAS och Norweigan och deras lojalitetsprogram men det är liksom inget som stör mig… nej jag tror inte det. 

Ok. En del brukar uppfatta lojalitetsprogram som integritetskränkande, men hur tänker du kring det? 

Ja jag såg att Target fick lite skit för det där. Men jag har faktiskt inga problem med det. Jag tycker att det är 
skönt. Jag tycker va fan. Om man ska ge mig reklam, ge mig reklam för något jag tycker är intressant. Så jag 
tycker att det är positivt. Faktiskt.  

Det är som när jag drar mitt kort på ICA och jag får mina sex varor. Om det är blöjor eller något annat som är 
ointressant då kommer jag sluta dra mitt kort. Då kommer det tappa värde. Jag tycker någonstans att framtiden 
är att det är personligt och det är ditåt allt går, så ja. Jag tycker det är bra. 

Jag kan tänka mig att det är den yngre generationen som tycker att det är ok… Det är nog lite olika. Jag läste 
som sagt en artikel om Target. För de började väl, väldigt tidigt med det här. Jag läste att en kvinna hade blivit 
gravid och då kunde de se… ja alltså de hade jättetydlig statistik på vilka produkter man börjar handla under 
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vilken månad i graviditeten och då hade ju hennes pappa blivit rasande på Target. Varför skickar ni det här? Hon 
är ju inte gravid och så visade det sig att hon var det… Men Target hade väl jättesuccé med det. De ökade ju sina 
siffror enormt.  

Ok. Finns det något du tänker på gällande lojalitetsprogram i livsmedelsbranschen som vi inte har pratat om? 

Om lojalitetsprogram… (funderar). 

Nej. Vad har alla andra sagt? (skrattar) 

Ja de har sagt allt möjligt… 

Ehrm… 

Ok. En fråga som jag har missat. Om du kommer till en helt ny situation och skall välja affär, t.ex. om du reser 
eller om du har ett lantställe eller så, hur tänker du då när du skall välja affär? 

Närhet!  

Är det bara det? 

Ja jag tror det. För mig är det närhet. I och för sig. Jag har en polare. En av mina bästa polare. Han har stuga ute 
i skärgården. Och när vi ska dit brukar vi handla på vägen. Han älskar Willys (skrattar) och det finns en Willys på 
vägen så då stannar vi alltid och handlar där och tar med oss ut.  

Ok så i en sådan situation är du mer planerande och försöker handla innan? 

Ja, exakt. Nu ska vi vara här tre dagar, vad skall vi käka? Ja då köper vi in mat för tre dagar.  

En till sak som man också borde tänka på. Alltså jag är säkert en sådan här person som säkert inte bryr mig när 
allt väl kommer omkring men jag håller ju på med miljösortering hemma. Plast, papper och sedan matavfall. Det 
är jävligt mycket plast. Jag började märka det för två år sedan. Jag var chockad över hur snabbt den här 
plastbehållaren blev full. Jag är säkert en sådan som när de kommer på en ny förpackning som är två kronor 
dyrare så köper jag det billigare köttet men jag har tänkt på det i alla fall. 

Att du skulle vilja ha mindre och/eller smartare förpackningar menar du? 

Ja. Ja… 

Jag är nog en klassiskt lättlurad konsument (skrattar). Alltså jag tror det. Jag tänker inte så mycket när jag 
handlar. Jag kör bara.  

Så du är en sådan som spontanhandlar? 

Ja exakt. En klassisk spontanhandlare tror jag.  

Så om du ser något bra i butiken… 

Så tar jag det ja.  

Så är det då bättre att du får erbjudanden i butiken än innan du handlar? 

Ja egentligen. Fast jag tror också att om jag hade haft, ja alltså om jag hade vetat att det hade haft en app och 
jag hade laddat ner den. Då hade jag säkert... Ja jag vet ju när jag börjar tänka på vad jag skall handla till middag. 
Det är när jag går från kontoret och nu går jag ju på så här recept.nu och det finns en sida som heter ”vad fan 
ska jag käka till middag”. Alltså någonstans från här (kontoret) till ICA, där fattar jag mitt beslut. Och sedan går 
jag in på butiken och går in och handlar det jag skall handla. Jag tror nog egentligen att jag aldrig fattar beslut 
när jag är inne på ICA. Det är sällan. För jag blir frustrerad. Då står jag där, det är mycket folk. Jag vill bara gå ut 
där ifrån… Det är säkert också den yngre generationen. Allt är så lättillgängligt. Man behöver inte planera. Eller 
så känner jag i alla fall. Jag behöver inte planera. Jag styrs av vad jag är sugen på just nu. Jag har hundra recept 
att välja mellan, 1000 säkert.  

Ja det handlar ju snarare då att veta vad man har hemma. Så att man inte handlar ett rispaket till. 
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Exakt! Ja det skulle man kunna lösa med ett lojalitetsprogram. Men det är kanske lite avancerat. Ja man kan 
säga så här om jag köper majs. Jag älskar majs alltså. Men jag har sådär en nio paket majs hemma. Varje gång 
jag skall köpa något nytt så köper jag alltid majs för jag tänker: tänk om jag inte har majs hemma. Tänk om det 
skulle kunna finnas något smidigt sätt för mig att se vad jag har hemma. Utan att gå hem… 

Utan att planera… 

Exakt. Ja tänk om man skulle få en sådan där pistol hem… fast då skall jag scanna när jag kommer hem också… 
nej det är för jobbigt. Då köper jag nog hellre ett paket majs faktiskt. Men om någon löser det. Det måste ju vara 
ett grymt värde i det! 

Hrm. Ja det finns ju en sådan app… vad heter den nu. Jag har så mycket appar… Det var något danskt företag. 
De hade ju typ sådär att man kunde scanna sitt kvitto och så fanns allt i mobilen. Ja…  
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Appendix 10 Interview with R9 

På respondentens arbetsplats fredagen den 12 april  

Kvinna 25 år, arbetar, bor ensam i Solna  

Vilka affärer handlar du i? 

ICA Kvantum, Coop Nära heter den tror jag och Hemköp. 

Hur kommer det sig att du handlar just där? 

Coop Nära, skitbutik men nära mig. ICA, för att de har de mesta och det är väl min affär ”by choice”. Och Hemköp 
har ganska bra sortiment. 

Ok. Vad har du för uppfattning om de olika kedjorna i livsmedelsbranschen? 

Coop tycker jag inte om. Jag tycker att Coop är dyrt och jag tycker inte att de har särskilt fräscha grejer. Jag gillar 
egentligen inte Coop. ICA…Har bra grejer helt enkelt. Det är alltid fräscht och det är alltid lätt att hitta. Alltid 
samma varv liksom. Axfood är ju svårt. Hemköp kan jag tycka är lite dyrt och lite så här jag vet inte, fast i det 
gamla lite. Willys handlar jag inte så mycket på men mina tankar om Willys om man säger så är väl att det säkert 
är jättebra för barnfamiljer och sådär men det krävs ju att man har bil. Så då blir det svårt. Hrm. Ja Lidl. Det är 
en sån butik som jag inte ens går in i för jag tänker att det är skitgrejer. 

Vad tycker du om lojalitetsprogram i livsmedelsbranschen då? 

Oj. Det var en svår fråga. (Funderar). Jag tycker att det är bra. Jag tror att det är ett bra sätt att faktiskt hålla 
kunderna… alltså livsmedelsbranschen är ju sådan att man inte är jätte lojal alltid utan det är ofta att man 
handlar det som finns lite. Så jag tror att det är nog ett bra sätt att göra kunderna mer lojala. Generellt tycker 
jag att det är bra. Smart grej. Viktigt tror jag. 

Är du själv medlem i några lojalitetsprogram? 

Jamen. Medmera, ICA och Willys+.  

I vilken utsträckning utnyttjar du förmånerna i de lojalitetsprogrammen? 

Willys+ har jag inte hunnit börja med alls faktiskt. Medmera, jag utnyttjar egentligen bara de här procenten man 
får. Nästan aldrig de här: som medlem får du det här billigare om det inte blir så att jag råkar ramla över det. 
ICA tycker jag är bra för där får man ju hem sådant som man ofta köper, och får rabatter på det, så det utnyttjar 
jag ganska mycket.  

Kommer du ihåg att dra ditt kort när du är i affären? 

Jajemen, varje gång. 

Har du någon uppfattning om vad det finns för förmåner i de olika lojalitetsprogrammen? 

(Funderar). 

Medmera, inte alls. Där vet jag att man har ganska mycket mer än bara själva Coop. Matvarubutiken och så. 
Men det är inget som jag använder och inget som jag tänker på överhuvudtaget. ICA har jag använt ganska 
mycket utöver sådana här rabatter som man får i butiken. Jag vet man får lite på Fritidsresor och sånt där. Så 
där har jag ändå använt. Eller ja. Man får ju ganska bra när man får hem den här Buffétidningen. Då får man ju 
ganska ofta information där igenom. Där får man nog lite tips och trix om inte annat. 

Willys+ har jag ju inte kommit igång med så där kan jag inte säga någonting.  

Du pratade ju om de här sakerna som ICA har som är extra, att man kan få rabatt hos andra företag, alltså 
partnererbjudande. Vad tänker du om en sådan sak? 
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Det tror jag är en jättebra grej. Alltså jättesmart! Från alla hållen liksom. Både från ICA och från deras partner 
till exempel. (Funderar). Det vet jag ju som åker flyget fram och tillbaka till Göteborg. Så ja det tror jag är 
skitsmart faktiskt! Jag bor ju hellre på Scandic där jag får lite rabatter med ICA-kortet än på något annat hotell. 
Och det är ju bra för både ICA och Scandic.  

Har det någon betydelse vad det är för typ av erbjudande? 

(Funderar). 

Ja självklart. Jag bryr ju mig inte så mycket om KappAhl med Medmera-kortet till exempel. Där jag aldrig handlar 
eller så. Så det har det ju. Men jag tror att det är ganska lätt att vara bred. Tror jag. Jag tror inte att man behöver 
nisch sig. Just ta sådana här stora. Du kan få billigare resa med Fritidsresor, du kan få billigare hotell med Scandic. 
Alltså lite sådär som alla människor kan ha nytta av. Alltså inte var och varannan dag men ändå kanske.  

Något som är relevant menar du? 

Ja… 

Du pratade om buffétidningen också. Vad tycker du om en sådan sak? 

Jag älskar buffétidningen. Alltså (funderar). Det tror jag också är jätte, jättebra för kedjorna. Där kan de göra 
mycket gratisreklam för sig själva samtidigt som. Ja bara så här det här kan du handla, det finns i alla våra butiker. 
Jättebra recept. Ja jag tycker det är görbra! Inget dåligt! 

Brukar du använda recepten då? 

Ja det kan jag nog göra. Absolut. 

Du samlar ju poäng på ICA och på Coop. Hur bra koll har du på poängförfarandet? 

Ingen alls. Faktiskt. Nej och det är inte så att när jag får hem en check från ICA att jag tycker att det är konstigt 
att jag inte har mer poäng eller tvärtom. Det är bara en sådan grej som jag nästan lite tar för givet att det skall 
komma varje månad. Jag blir inte extra glad av det faktiskt. Så skall man vara helt ärlig så tror jag inte att det 
ger så jättemycket för dem. Hela Coops idé just nu är ju att ni får tillbaka. Jag tror inte att det som lockar att gå 
med jättemycket i kundklubben. Faktiskt. 

Vad var det som fick dig att gå med då? 

(Funderar). 

ICA, ja det var ju så jäkla länge sedan. Det var väl helt enkelt. Ja, jag vet faktiskt inte. Det var väl rabatter. Alltså 
en sådan här grej när man står i butik och man ser väldigt ofta, är du medlem får du det här billigare, är du 
medlem får du det här billigare. Det är ganska självklart att bli medlem när det inte kostar någonting då tycker 
jag.  

Ok, köper du dem varorna då som är på extrapris? 

Ja absolut. 

Ok. Vet du om när du går och handlar att dem är på extrapris? 

Nej. Sådana här som är personliga brukar jag veta om, men inte de här allmänna. Men de som jag får hem, som 
jag får adresserat till mig själv… Inte bara ett blad liksom. De brukar jag ju veta om. Men annars så. 

Vad tycker du om personliga rabatter då? 

Jag tycker att det är jättebra. Det är ju sånt som jag köper ofta helt enkelt. Den känner ju av det. Så det är ju 
perfekt. 

Och det känns ok för dig att de vet vad du köper? 

Ja. Inga problem.  
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Du sa ju att du inte har så bra koll på vilka erbjudande som ges varje vecka till medlemmar men om du visste, 
skulle priset på specifika varor kunna påverka ditt beteende? 

Japp. Absolut. Om det nog är några av de lite dyrare grejerna. Köttsaker till exempel. Det skulle absolut kunna 
få mig att gå någon annanstans. Men sedan vet jag till exempel när jag bodde i Karlstad. Då var det en ICA MAXI 
och en Coop Forum bredvid varandra. Coop Forum hade alltid mycket billigare kött så då gick jag och köpte 
köttet där men sedan så gick jag och handlade resten på MAXI.  

Ok. Nu har vi pratat lite om hur de olika lojalitetsporgrammen som finns ser ut, men om du skulle få bestämma 
själv, hur skulle du då vilja bli belönad för att du var en trogen kund? 

(Funderar). 

Om man ska tänka helt. Ja man får ju ändå vara lite realistisk och ja då tror jag nor mer sådana där personliga 
faktiskt. Men annars så tycker jag. Man får ju ändå vara realistisk och ta det till en viss gräns. Man kan inte få 
hur mycket som helst bara för att jag har skrivit på att jag vill vara kund liksom. Man vill ju ändå att det skall gå 
runt för alla. Men… (funderar). Kanske lite mer nischade saker för ofta är det ju verkligen basgrejerna som man 
blir belönad för. Och det är väl säkert också för att det är det som går för dem. De kan ta in stora partier och så 
där. Typ som ekologiska saker. Det får man ju aldrig extrapris på tyvärr. 

Tänker du då för dig personligen? 

Ja alltså egentligen generellt skulle jag väl säga. Det är väl en sådan typisk grej som de är dåliga på. Alla skall 
försöka bli mer ekologiska men det är egentligen lite för dyrt för att det ska vara värt det för alla. Så det hade 
säkert kunna varit ett sätt för kedjorna att locka fler. Skulle jag kunna tänka mig faktiskt. 

Ja jag tänkte på det här med poängen. Jag vet inte om man kan använda poängen för att få det billigare på en 
sådan här partnergrej. Men det hade ju varit en idé. Det hade ju varit skitsmart. Jag hade nog hellre, om jag fick 
välja, bonuschecken eller att använda det för att betala en hotellnatt, valt hotellnatten. Typ samla på mig lite 
mer för att få det.  

Typ som flygpoängen… 

Ja jag hade nog hellre samlat på mig och sedan kanske tagit ut en stor check som jag hade kunnat köpa mat för 
om ett tag. 

Så du tänker du skulle få bestämma själv när checken kom och hur du vill använda den? 

Ja kanske lite så. Så tror jag väl Medmera har. Man får väl välja om man vill använda sina procent när man 
handlar tror jag. Jag vet att jag har fått den frågan någon gång. Vill du ta din bonusutbetalning nu? 

Ja så du tänker mera bestämma själv… 

Ja. Ja det hade nog varit bra. 

Du berättade ju tidigare att du är medlem i fler lojalitetsprogram. Hur påverkar det dig? 

(Funderar). 

Alltså när jag skaffade mig Medmera-kortet, innan dess hade jag bara ICA så tänkte jag: Det är ju jättebra då 
kommer jag att få rabatter överallt och även de här partnererbjudandena. För Medmera har ju lite mer än vad 
ICA har. Det är ju inte bara Coop. Sedan har det ju visat sig att jag inte använder det, nästan överhuvudtaget så 
den har ju inte gett mig särskilt mycket.  

Ok. Har du någon uppfattning om hur de olika programmen skiljer sig åt? 

Mmm… alltså Medmera tror jag försöker vara lite mer brett men därför tror jag även att det inte går ut till så 
mycket personer. Det är bara en tanke jag har. Sedan kostar ju Medmera-kortet också. Det tycker jag är 
skitdåligt. Tror att det kostar 50 eller 100 spänn, jag kommer inte riktigt ihåg, som man betalar en gång, första 
gången, när man blir medlem. Men det gör ju också att man kanske helst inte tar det. Det begränsar ju 
jättemycket även om det bara är en engångssumma. Men de försöker ju jobba mycket med partner, eller jag 
vet inte om det ens blir det. Utan det är väl snarare så att det är många som ingår i Medmera. Det vet jag inte 
riktigt. Ja ICA är väl mer liksom ICA. Nischat mot maten liksom och det är det man ska ha primärt och sedan har 
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de lite partnererbjudanden. Willys+. De har ju verkligen kört lite mer sin egen grej med det här att man slipper 
ha ett kort och så. Att man kan koppla sitt eget bankkort istället. Jag tycker att det är görsmart! Verkligen! Sedan 
har jag dålig koll på deras partners. Men det är väl ganska nytt också, så det är väl inte helt klara. Men jag tror 
att de har ungefär tre stycken. Nej men jag har tyvärr jättedålig koll på Willys+. Jag önskar att jag hade bättre 
koll, önskade att jag handlade mer på Willys.  

Vet du om det är någon skillnad på bonusen? 

Ja alltså man får ju ingen bonus på Willys+ på det sättet. På ICA samlar man ju poäng. Jag vet inte som sagt hur 
många poäng jag behöver för att få en 25 och jag vet inte hur många poäng jag får, om det är en poäng per 
krona… det vet jag inte. Och Coop är det väl fem procent på allt man köper har jag för mig. Det står fem procent 
överallt på deras reklam i alla fall (skrattar). Men så mycket vet jag och inget mer. 

Ok. Nu har du ju medlem i flera lojalitetsprogram. Hur skulle det påverka dig om någon av de affärerna började 
erbjuda dig bättre förmåner i sitt lojalitetsprogram? 

Det är svårt det där. Alltså Willys har jag ju absolut ingen i närheten av mig. Så där skulle jag ju inte kunna handla. 
Det är för krångligt att ta sig dit. Jag tror inte att det skulle påverka mig. Det handlar mer om tillgängligheten av 
butikerna faktiskt. Nej. Sedan eftersom jag köper ungefär samma varor på alla så kan det inte bli hur billigt som 
helst. Så det kan aldrig bli så lockande för mig… Så nej jag tror nog att det är tillgängligheten är det största. 

Ok. Om någon av de här affärerna slutade med sitt lojalitetsprogram, hur skulle det påverka dig? 

Jag skulle nog. Det skulle nog störa mig faktiskt. Om någon skulle sluta med det. Jag tror ju fortfarande att det 
här med tillgängligheten skulle vara den största bidragande faktorn till att jag går och handlar på ett ställe. Men 
jag tror nog att om de skulle ligga vägg i vägg så skulle jag nog välja den där jag är medlem. Det tror jag. Skulle 
det komma en helt ny butik som inte fanns innan och som inte hade lojalitetsprogram. Då hade det inte stört 
mig lika mycket. Men om någon skulle sluta med sitt… 

Ok. Om du är i en annan situation än din vanliga, till exempel om du är på landet eller om du reser någonstans, 
hur tänker du gällande valet av matvarubutik då? 

Också den som är närmst. I sitt närområde där man vet. Då går man ju också till den butiken man tycker är bäst. 
Det vet man ju inte när man inte är i en ny miljö. Så då går man väl helt enkelt till den som är närmast… 

Är det något som du tänker på gällande lojalitetsprogram i livsmedelsbranschen som vi inte har pratat om? 

Oj svårt (funderar). 

Jag vet inte. Nej. Nu måste jag tänka. Nej jag kan inte komma på någonting mer. 

Sista frågan då. Kan du komma på någonting som är negativt med lojalitetsprogram? 

(Funderar). 

Alltså det är ju sådana små saker som inte har varit negativt förrän någon kommer på något smartare. Till 
exempel att det kan vara kortlöst. Jag kan tycka att det är negativt för ICA att jag behöver dra mitt kort varje 
gång. Att jag skulle kunna missa det… Men nej, inte mer än så. Inte som jag kan komma på.  
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Appendix 11 Interview with R10 

På ett café i Ulvsunda fredagen den 12 april  

Man 50 år, arbetar och studerar, bor ensam i Bromma  

Vilka livsmedelsbutiker handlar du i? 

Jag handlar på City Gross. Mer och mer faktiskt under det gånga halvåret eller året. Mycket för att jag jobbar i 
närheten så jag passerar här och det är smidigt. Jag behöver inte ta mig dit för då skulle det ju vara lite mera 
off. Annars, jag bor nära Brommaplan så jag handlar också på både ICA och Konsum där. Det är väl mest de tre 
ställena.  

Du pratade ju om närheten till jobbet från City Gross, men vad är anledningen till att du handlar på de just de 
butikerna? 

Ja att jag åker till City Gross är väl mycket pris. I kombination med att de har ett bra utbud och det är stora ytor. 
ICA kanske i synnerhet är ju ganska trångt. Men mest är det pris får jag väl säga som är avgörande.  

Vad har du för uppfattning om kedjorna i livsmedelsbranschen? 

Menar du varje kedja för sig? 

Ja. Inte direkt butiksspecifikt utan snarare de olika kedjorna… 

Lidl till exempel har väl ett ganska smalt sortiment tycker jag när jag har varit där. Annars är det ju kanske den 
billigaste. Men det finns ingen som ligger jättebra till för mig… 

Willys har jag inte varit på så mycket. Det är heller inte så nära mig. Kan inte säga så mycket om dem. Men de 
är väl ganska likvärdiga City Gross tänker jag. Kanske lite bättre utbud till och med.  

Vad finns det mer (funderar). Jag kommer inte på någon mer (skrattar). 

ICA… Coop… 

Ja just det, då handlar jag ju i de lokala butikerna vid Brommaplan. Jag har varit några gånger på ICA Maxi vid 
Fridhemsplan om det varit något speciellt. Jag köpte en glassmaskin till exempel och då åkte jag dit. Men det 
ligger ju, alltså jag droppar ju inte in där. Det blir inte några regelbundna inköp. Annars är ju de välsorterade 
förstås och Coop Forum, det finns väl det här i Bromma Blocks men då måste jag ju också ta mig dit och jag har 
inte bil heller och handlar bara till mig själv så det blir inte praktiskt. 

Vad har du för uppfattning om lojalitetsprogram i livsmedelsbranschen? 

Ja jag har kort i alla tre som jag handlar. (Funderar) 

Jag hade tidigare pengar också både på ICA och på Coopkortet och betalde med det, men det gör jag inte. Jag 
jobbade utomlands några år och sedan har min ekonomi varit, vad ska man säga, jag har inte haft fast anställning 
sedan jag kom tillbaka från min utlandstjänst och jag vet inte. Jag har inte riktigt. Jag betalar oftast kontant men 
däremot nyttjar jag rabatterna och det är likadant med det kortet som jag har på City Gross, det är ju ett 
rabattkort. Jag drar ju de här korten men jag betalar inte med dem. 

Ok. Men vad tycker du är fördelarna med att vara medlem i ett lojalitetsprogram? 

Vad menar du med ett lojalitetsprogram? 

Ja det jag menar är alltså ICA-kortet, City Gross-kort och så vidare.  

Vad som är fördelarna? Ja det är ju rabatter… Det är det ju. Till exempel på City Gross är det väl 12 procent på 
frukt och grönt. Och jag äter väldigt mycket frukt och grönt så att ja, det blir ju lite rabatt. Och Coop har ju 
återbäring och de har kunderbjudanden. Båda ICA och Konsum. Och det är ju därför som jag drar det här kortet 
för annars kommer det ju inte igenom när man betalar. Däremot är jag väl väldigt illojal. Jag menar jag går väl 
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dit där, där jag tycker att det är bäst. Jag har till exempel handlat väldigt mycket mindre på ICA sedan jag började 
gå på City Gross. Av mer principiella skäl tycker jag att Konsum är mer trevligt som kooperation kontra ICA som 
är vinstdrivande så det kan ju vara ett skäl till att välja Konsum tycker jag. Jag är inte socialist men jag tycker att 
kopparationer är en bra idé. Med fack och frivilliga samarbeten så därför tycker jag principiellt att Coop är en 
bra idé. 

Du pratade ju om rabatten som du får för att du är medlem, hur tänker du kring det? 

(Funderar). 

Det delas ju ut reklam från både ICA Brommaplan och Konsum och jag har ingen sådan här ”ingen reklam tack” 
på dörren så jag brukar snabbt skanna igenom det där och se om det är något av intresse. Och det är det ju ofta 
då för ICA och Konsum och om det är något som jag vill ha där, då handlar jag ju det specifikt. Som jag ser i deras 
blad. Ibland är det slut, särskilt på ICA och då känns det lite som att de lockar med det och så har de kanske inte 
så många sådana där varor. Så att de på en gång tar slut och då är det ju lite missriktat. Och det har jag varit 
med om några gånger. Men så, jo det gör jag och när det är ett sådant erbjudande då är det ju ett pris som 
konkurrerar med ja jag skulle säga City Gross också. Det är väl generellt en prispress på ICA från de här kedjorna. 
Jag tycker att jag märker det att de blir mer inriktade på lågprisalternativ också, kedjorna.  

Du pratade om att de här varorna med specialpris är slut. Hur påverkar det dig? 

Ja. Negativt ju. Det är väl inte så att jag marscherar ut och inte handlar någonting men… (funderar) alltså händer 
det för många gånger då tänker man ju att det är ingen idé att gå och kolla efter det där överhuvudtaget. Och 
så kan det ju vara. Sedan är det ju ofta, och det är ju det som är mycket idén med de här utvalda 
lågprisprodukterna. Att man köper ju ofta en massa andra saker. Det är ju inte bara det som är på lågpris. Och 
så blir det ju ofta också. Men nu har jag inte gjort någon bred prisjämförelse mellan City Gross och ICA och 
Konsum men det är väl lite så att City Grossalltid ligger ganska lågt i pris på allting och då behöver det ju vara 
något som är ganska markant lågt i pris på ICA och Konsum för att det skall vara en idé att gå dit.  

Skulle en fördelaktig medlemsrabatt på en specifik vara påverka dig, skulle du gå speciellt dit då? 

Ja. Ja det skulle jag nog. Låt säga att jag handlar upp tre helkycklingar. Då har jag ju dem i frysen och det är ju 
ett bra alternativ. Jag tror faktiskt att jag har kapat ganska mycket av matkostnaden på det där sättet. Att jag 
bunkrar de här varorna som det är medlemspris på, förutom att jag köper basvaror kontinuerligt. Kött och fisk 
och liknande. Det köper jag ju när det är sådana erbjudanden. 

Hur väl känner du till vad du har för förmåner för att du är medlem i de här lojalitetsprogrammen? 

Nej jag kan inte påstå att jag känner till det så väl annat än de här lågpriserbjudandena och rabatterna som de 
ger en. ICA skickar ju hem rabattkuponger när man handlar. Nu har jag ju inte handlat där så mycket på ett tag 
så därför har jag inte fått något sådant där men det är ju då rabattcheckar. Och de har ju koll tydligen, det är ju 
datoriserat och så, så de vet ju vad jag ofta handlar och då får man en liten rabattkupong på det man ofta 
handlar. Men det är ett tag sedan för att jag har gått på andra ställen ett tag nu. 

Ok. Men vad tycker du om sådana personliga rabatter då? 

Jo. Det är väl bra. Det är ju lite sådär, storebror ser dig (skrattar). Man ser alla sådär. Ja ostbågar till exempel 
(skrattar). Det vet de om på ICA att jag köper. 

Ja. Men hur känns det då att de vet? Känns det läskigt? 

Nej, nej. Det är väl bra liksom. 

Både ICA och Coop har lojalitetsprogram där man samlar poäng, hur insatt är du i det? 

Inte så mycket.  

Vet du hur mycket poäng du får då? 

Nej… 

Ok. En del av lojalitetsprogrammen erbjuder ju också någon form av partnererbjudande till exempel på hotell, 
vad tänker du om en sådan sak? 
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(Funderar). 

Det är inget jag har utnyttjat. Men har de verkligen det? Jag är väl kanske inte riktigt informerad om det. Sedan 
skulle jag väl antagligen inte utnyttja det. Ofta är det ju någon specifik kedja eller något. Något hotell, ja ett 
spahotell, vad är sannolikheten att jag skulle vilja åka precis dit? Nej det skulle nog vara sällan som det blev så… 

Så det känns inte relevant för dig? 

Nej! 

En del lojalitetsprogram skickar ju också hem kundtidningar till sina medlemmar. Vad tänker du om en sådan 
sak? 

Jo… jag brukar bläddra igenom dem. Men det är mest recept. Om det är något speciellt recept som verkar 
intressant så river jag ur det. Annars är det väl snabbt gjort att bläddra igenom dem och sedan kasta dem. De 
kunde jag väl egentligen gärna avstå kanske. 

Ok. Nu har vi pratat om existerande lojalitetsprogram. Men om vi bortser från vad som finns idag… Hur skulle 
du vilja bli belönad för att du är en lojal kund? 

(Funderar). 

Ja det är väl med erbjudanden och lägre priser och så. Sådana här evenemang eller bo på det där hotellet. Det 
är ju som sagt inte lika relevant. Nej det är nog bara sådana här erbjudanden som jag vill ha. 

Har du någon tanke gällande vilka varor som skall vara på erbjudande? 

(Funderar). 

Hur menar du? 

Ja jag tänkte du sa att du vill ha erbjudande. Är det någon särskild form av erbjudande du skulle vilja ha? 

Ja det behöver ju vara något som jag faktiskt handlar. Det här att de, att ICA till exempel kopplar ihop det där 
med vad jag brukar handla… Ja då är det ju relevant. Jag menar får du ett erbjudande om något som du inte är 
intresserad av att köpa så är det inte relevant. Men det kunde ju också vara. Till exempel ibland. Ja jag vet ju 
inte om det är kopplat till medlemskap men att om man handlade för femhundra kronor så skulle man få en viss 
procent rabatt. Det är ju också något bra. Att man väljer själv var och när man vill lägga in de fem procenten.  

Hur tänker du på det här med att samla poäng och få något för det gentemot att få någon återbäring direkt? 

(Funderar). 

Ja alltså, generellt är det bättre med låga priser såsom de har på City Gross. För det här med utvalda varor och 
så, belöningar av olika slag. Det är ju ett sätt att locka kunder till något som antagligen ligger prismässigt högre 
än vad det gör på till exempel City Gross. Så det är ju därför jag går dit. 

Om någon butik skulle ha ett lojalitetsprogram som du upplevde hade bättre fördelar, hur skulle det påverka 
dig? 

Ja, jag kanske skulle byta. Nej jag skulle nog snarare lägga till en butik.  

Så det skulle bli en butik till som du handlade i? 

Ja jag handlar ju ibland på ICA och Konsum också. Trots att jag handlar mycket på City Gross. 

Ok, så du skulle se det som en extrabutik med fler bra erbjudande? 

Ja. Men att liksom procenten som jag skulle handla i de olika skulle nog kunna skifta lite. 

Men hur kommer det sig att du gick med i de här lojalitetsprogrammen då? 

Ja (funderar). Den senaste är den här på City Gross. Och det är väl bara en månad sedan kanske och det är ju 
den här rabatten. Jag tror bara att rabatten är på frukt och grönt men eftersom jag handlar mycket sådant så 
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tyckte jag att det var värt. Det är ju bara att be om det där kortet och skriva på en lapp så får man det. De andra 
har jag varit med i ganska länge så det kommer jag inte riktigt ihåg… faktiskt. Men det handlade nog om några 
rabatter som de skyltade med. 

Ok. Då har vi pratat lite om vad som är bra med lojalitetsprogram.. Finns det något som du kan komma på som 
är negativt med lojalitetsprogram? 

(Funderar). 

Nej. Det är inget som jag tänker på… 

Ok. Finns det något annat du tänker på gällande lojalitetsprogram i livsmedelsbranschen som vi inte har pratat 
om? 

Inte om kundkort men om livsmedelsbranschen finns det mycket att säga förstås. Om hästkött. Och ja både det 
ena och det andra (skrattar). Men nej gällande det här som du har frågat mig om. Nej det finns inget mer.  
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Appendix 12 Interview with R11 

Hemma hos respondenten söndagen den 14 april  

Kvinna 25 år, arbetar, bor med sambo i Bromma  

Vilka matvarubutiker brukar du handla i? 

Pratar vi överallt? 

Ja… bara berätta var du brukar handla? 

Det är ju främst ICA. ICA och Coop har det blivit nu eftersom att Coop Forum är nära i Bromma Blocks. Det är 
nog dem. 

Du sa att det har blivit Coop för att det är nära, är det någon annan anledning till att det blivit just de affärerna 
du handlar i? 

Jag har nog alltid handlat på ICA. Mamma och pappa har alltid handlat på ICA och så är det ju nära här. Och det 
känns, eller jag har känslan av att det är billigare än Coop. I alla fall i Bromma. Så det är nog därför tror jag. 

Ok. Du har ju nämnt ICA och Coop men jag undrar vad har du för uppfattning om de olika kedjorna i 
livsmedelsbranschen? 

(Funderar) Oj. 

Ja men som jag sa så är väl uppfattningen att Coop är lite dyrare. Men jag har inte handlat på Coop speciellt 
många gånger så jag har nog ingen direkt uppfattning om det är fräscht eller ofräsch men, nej, lite dyrare, lite 
Konsum så… ICA däremot. De har väl fräscha grönsaker. Och det tycker jag är ganska viktigt. ICA Maxi är bra, 
det är billigt, storpack! Nej men det är bra ICA, det tycker jag nog.  

Har du någon uppfattning om Hemköp… Willys…? 

Ja Hemköp handlade jag ganska mycket på som student. Det känns också dyrt! Men de är ju väldigt fräscha. 
Fräscht med frukt och grönsaker och sånt. Brett sortiment och kanske lite mer, vad ska man säga, specialisering. 
Man kan få lite mer. Ja de har lite mer att man handlar över disk. 

Ja… och Willys… Där har jag nästan aldrig handlat. Men ja de är väl billiga och det är nog det att jag tycker att 
det känns inte riktigt fräscht. Det är nog den uppfattningen jag har…  

Har du någon uppfattning om lojalitetsprogram i livsmedelsbranschen? 

Ja ICA-kort, det har vi ju och vi har precis skaffat Coops kort men där har jag ingen alls koll på egentligen vad jag 
kommer få utav det. Men ICA är väldigt bra! Med bonusar och allt vad dem har. Och Hemköp har väl liknande.  

Har du Hemköpkort också? 

Ja, jag har kvar det sedan jag pluggade. Men jag har inte använt det sedan dess. 

Du sa att du inte riktigt vet vad Coop kommer ge dig men känner du att du vet vad du får för fördelar av ICA? 

(Funderar) 

Egentligen inte. Jag vet att en gång i månaden så får jag hem dem här bonuskupongerna när man har handlat 
för ett visst antal kronor. Det är väl egentligen vad jag vet.  

Så du känner inte till hur bonusförfarandet går till? 

Nej. Nej… 

Men har du någon uppfattning om hur Coops lojalitetsprogram skiljer sig från ICA:s? 
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Nej (skrattar). Nej jag har verkligen inte läst in mig på det. 

Ok. Men handlar det om att du inte har läst in dig på det eller att du inte har fått information om det? 

Vi fick hem kortet häromdagen och jag tror att de hänvisar till en hemsida där man kan läsa. Ja alltså det finns 
ju information men jag måste söka upp den… 

Ok. Hur kommer det sig att du skaffade Coopkort då? 

Ja det var nog mest för att vi insåg att vi nog kommer handla en hel del där. Och då känns det som att någon 
form av rabatt får man ju säkert.  

I vilken utsträckning använder ni kortet, drar du det när du är och handlar? 

Ja, ja det gör jag. På ICA nu i alla fall… 

Varje gång? 

Nej. Nej det gör jag nog inte. Om jag handlar en liter mjölk. Men så fort jag handlar lite mer så drar jag det.  

Du hade ju inte så bra koll på vad det fanns för förmåner sa du men bland annat finns det ju specifika varor varje 
vecka som man får rabatt på, vad tänker du om en sådan sak? 

Ja just det. Ibland känner jag att: yes! Det här är verkligen vad jag behöver och då är det förmodligen sånt, som 
jag vet inte om det är sådant som jag handlat mest den senaste perioden men det är väl kanske en typ av 
produkter som man får. Man får kanske ja vad är det, tio procent rabatt på grädde som kostar tio kronor. Ja det 
är väl kanske inte alltid de dyraste produkterna som är på extrapris. 

Du pratade om det här med vad du har handlat den senaste perioden, tänkte du då på det som du får 
hemskickat? 

Ja det var det som jag får hemskickat som jag syftade till. 

Ok, men du pratade om vad det är för typ av varor som du får rabatt på. Tycker du att det inte alltid är relevant 
för dig? 

Ja för ibland kan det komma på konstiga saker. Exempelvis om jag köper en krydda en gång och så kommer det. 
Och då var det kanske så att förra gången jag handlade så köpte jag en krydda men det är ju inte speciellt ofta 
jag handlar kryddor och de håller ju ändå ganska länge. 

Ok, men jag tänkte på de generella rabatterna, alltså inte de som är personliga utan mer ”veckans kortpriser”, 
vad tänker du om det? 

(Funderar). 

Det är väl lite samma sak att ibland… Ja man ska nog ha lite tur för att det skall vara den varan som man behöver 
liksom. Men det är nog inte alltid så. 

Så skulle du säga att de erbjudandena påverkar dig? 

Ok. Om. Ja låt säga att det är rabatt på ketchup och så spelar det mig ingen roll om jag vill ha Heinz eller Felix 
då kanske jag tittar, ja det var ju faktiskt rabatt på Felix. Så kan det nog påverka mig. 

Ok men nu när du är medlem i två lojalitetsprogram, hur skulle det påverka dig om en av de affärerna erbjöd 
dig en specifik vara till extrapris, skulle det kunna få dig att gå till den affären? 

Nej. Nej det tror jag inte.  

Hur kommer det sig? 

Vi är nog ganska. Ja alltså vi är inte så att yes den här veckan. Alltså jag vet inte vad det skulle vara men låt säga 
att köttfärsen är billig på Coop, då åker vi till Coop. Vi är nog mer ja… alltså om vi ska till Bromma Blocks och 
handla annat då kan vi gå in på Coop men det spelar inte så stor roll att det är rabatt på köttfärs. Det är inte så 
att vi skulle åka till Coop för att köpa köttfärs.  
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En del av lojalitetsporgrammen ha ju som förmån att de har olika partnererbjudande såsom att man kan få 
billigare hotell. Vad tänker du om en sådan sak? 

Det har jag aldrig använt! 

Visste du om att det fanns? 

Ja nu när du säger det. Men det är inget som jag kommer att tänka på.  

Så det är inget som du tycker är värdefullt för dig? 

Nej. Jag kan tänka mig att det kanske är mer familjer som åker på… ja jag vet inte vad det brukar vara. Kolmården 
och lite sådana saker. Jag tror att min mamma utnyttjar det ibland men jag har aldrig gjort det. 

Ok. En annan förmån som finns i en del lojalitetsprogram är att företagen skickar ut en kundtidning, typ Buffé. 
Vad tänker du om en sådan sak? 

Vad jag tycker om det? Ja det är väl lite småmysigt tänkte jag säga (skrattar). Nej men det är väl trevligt. Det är 
inte alltid så att jag hinner bläddra i den men om man skall ha gäster och kanske vill komma på ett nytt recept. 
Då brukar jag ändå bläddra igenom den och se om det är några trevliga recept och se om det är något jag gillar 
för det är nog främst dem jag tittar på.  

Nu har vi ju pratat om hur de existerande lojalitetsprogrammen ser ut, men om vi försöker att tänka bort det. 
Hur skulle du vilja bli belönad för att du är en lojal kund? 

Oj (funderar). 

Gud vad svårt. Jag tycker nog ändå att de här rabattkupongerna, alltså nu får du 25 kronor för att du har handlat 
för ett visst belopp är ganska bra. Och sedan så skulle jag nog vilja att de tar bort sådana här rabatter som de 
har i affären. Alltså dem där det står köp tre betala för två. Eller alltså sådana rabatter och så kommer man till 
kassan och så ser man att jag tjänade en krona på det här. Då blir man bara irriterad liksom.  

(Funderar). 

Ja, nej. Det kanske är det. Jag tycker att det är ganska trevligt med. Alltså vi är ganska nyinflyttade här och då 
fick vi välkommen till Bromma, nu kan du få gå och handla här i vår affär för 100 kr. Sådana saker tycker jag är 
ganska trevligt. 

Så du menar som en större summa vid enstaka tillfällen? 

Ja men precis.  

Du pratade ju innan att du tycker det är onödigt när det är rabatt på varor som i grunden inte är så dyra, du 
nämnde ju grädde. Finns det några speciella produkter du vill ha erbjudande på? 

(Funderar). 

Ja men det är nog kanske. Ja vad ska man säga köttfärs. Sådana varor som i alla fall kostar lite mer än jag vet 
inte. 50 kronor kanske… 

För att du känner att det blir skillnad då? 

Ja det är fortfarande inte mycket pengar men då känns det ju ändå mer än, ja låt säga en krona. Det spelar ingen 
roll liksom.  

Ok. Finns det något som du tycker är negativt med lojalitetsprogram? 

(Funderar). 

Ja… Det är kanske att man blir, eller ja det beror väl på vad det är för lojalitetsprogram. Men det kan väl vara så 
att ibland känner man att man blir lurad till att köpa mer. Ja men nu är det rabatt på det här. Ja för så är det ju 
lite. Jamen jag skall ändå gå till ICA och så har jag fått rabattkuponger och jag behöver ju egentligen inte köpa 
någon ketchup men det är rabatt på ketchup.  

Så du menar att då blir det så att du köper det? 

Ja. Precis. Fast att man egentligen inte behöver! 

Men annars kan jag nog inte komma på så mycket… 
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En del pratar ju om det här med den personliga integriteten när man är medlem i ett lojalitetsprogram. Hur 
tänker du kring det? 

Nej det känner jag inte.  

Om vi säger att en annan affär erbjöd dig ett mer fördelaktigt lojalitetsprogram, hur skulle det påverka dig? 

(Funderar). 

Hrm. Det var en svår fråga. Jag tänker att om man skall tänka härifrån, att nu bor jag i Bromma och jag har si 
och så långt till Coop, respektive si och så långt till ICA… (Funderar) Gud vad svårt. Nej jag tror inte att det skulle 
påverka mig. Nej man måste nog vara en mer trogen kund för att gå till den affären som ligger längre bort… 

Ok. Om du är i en annan situation och skall handla, till exempel om du är på landet eller om du är ute och reser, 
skulle ditt medlemskap i något lojalitetsprogram påverka dig? 

Nej. Nej det tror jag inte. Det känns som att man får så marginell återbäring att det skulle inte spela så stor roll. 

Är det något som du tänker på gällande lojalitetsprogram i livsmedelsbranschen som vi inte har pratat om? 

(Funderar). 

Nej… Inte vad jag kan komma på sådär… 
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Appendix 13 Interview with R12 

Hemma hos respondenten söndagen den 14 april  

Kvinna 65 år, arbetar, särbo, bor i Bromma 

Vilka matvarubutiker handlar du i? 

Här i Bromma? 

Nej berätta bara var du handlar… 

City Gross, Coop Forum, Konsum nära vid Tranebergsplan och någon gång Matrebellen på Götgatan. Och 
Hemköp vid Hornstull. Någon gång. 

Hur kommer det sig att du handlar just där? 

City Gross för att det är närmast, Coop Forum för att de är de enda som har havreknäcke från Leksand (skrattar), 
jag tycker inte alls om den affären men då offrar jag mig och går dit när knäckebrödet är slut. Och Konsum nära 
vid Tranebergsplan är en väldigt trevlig affär så skall jag bara ha litegrand eller går förbi på väg hem till och från 
tunnelbanan så är det jättebra. Sedan jobbar jag ibland i Hornstull och då ligger Hemköp där och min särbo bor 
vid Götgatan så då kan det hända att jag handlar där. Sa jag någon mer? Nej jag sa fem va… 

Ja det stämmer… 

Vad har du för uppfattning om de olika kedjorna i livsmedelsbranschen? 

Det är ju tre kedjor eller ja två kedjor och en lite fristående. Ja… fyra är det förresten. City Gross… (funderar) 
lever nog inte helt upp till sitt rykte. De kallar sig för någonting, den svensk, svenskt sigill och allt skall vara 
svenskt och sånt men inte är jag säker på att det är så lätt att hitta något svenskt där inte… bara alltså. Utan det 
är väldigt mycket annat. Man får nog leta efter det Svenska i så fall. Hemköp är svårt att säga för de har bytt så 
många gånger. De har varit Hemköp och de har varit Vi och något annat som jag inte ens kommer ihåg vad det 
hette… Ja Vivo, och Vi och ytterligare något, kan det ha varit Sabis… Nej den har jag inte så mycket uppfattning 
om. Coop. Ja jag har ju Konsumkort eller ja Coopkort heter det ju numera. Och ofta blir det att man köper där 
man har kort, utom på City Gross då för de… ja jag har ju kort därmed men det är inte ett sådant kort. Konsum, 
eller Coop har ju en del miljöprodukter som jag gillar. Änglamark till exempel. City Grosshar inte likamycket. 
Coop Forum tycker jag är stort, svårt att hitta. Väldigt mycket grejer som överhuvudtaget jag inte är intresserad 
av. Så det är mest havreknäcket som lockar (skrattar). Och Matrebellen då. De kör ju med lockvaror som ibland 
är svårt, det kan stå avokado en krona stycket, max tio per hushåll. Och då går man in! I alla fall om man gillar 
avokado!  

Ok, du pratade ju lite om vilka lojalitetsprogram som du var medlem i. Förstod jag dig rätt om det var på City 
Gross och på Coop? 

Ja jag har på Hemköp och ICA också.  

Ok. Vad har du för uppfattning om lojalitetsprogram i livsmedelsbranschen? 

Ja du. Jag var ihop med en kille en gång som sa såhär: att de är det mest idiotiska som finns, alla dessa kort och 
lojalitetsprogram för det är ändå jag som betalar i slutändan. Och det tror jag också. Men man fastnar lite i det. 
Det är lite förföriskt med att man får en liten kupong för 25 kronor eller 50 kronor eller att man får återbäring 
eller att man kan gå på bio för halva priset eller så. Det är faktiskt, ja jag vill säga förföriskt för man lockas. Jag 
tror inte att man vinner på det i slutändan om man inte är väldigt noga med att kolla, vad har jag nytta av nu, 
vad har jag nytta av nu… och så jämföra. 

Har du någon uppfattning av vad du får för förmåner för att du är medlem i de olika lojalitetsprogrammen? 

Ja. På Coop får man ju procent efter hur mycket man handlar. Jag kommer aldrig över en procent för jag handlar 
ju inte så mycket mer och på City Grosshar de kapat fruktmomsen. Och så luras de också för det står 12,88. Ja 
det är det man lägger på från början men det är inte det som kapas när jag betalar. Det är 10,66 eller vad det 
är. Hemköp (funderar)… det har jag faktiskt inte så hemskt mycket koll på. Jag handlar så lite så jag får ju aldrig 
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någonting där. Och Matrebellen, jo men de har nog egentligen en ganska bra grej. De drar 0,1 procent varje 
gång man handlar… Eller om det är en procent. 

Om du skulle jämföra lojalitetsprogrammen mot varandra. Hur tänker du då? 

Alltså egentligen så är det ju Matrebellens då. När jag handlar så får jag rabatt! Inget annat. Det är inga 
erbjudanden att köpa tennisskor eller alltså sådant som inte har med det att göra som jag handlar och inget 
som man måste hålla reda på. Utan när jag handlar då får jag rabatt och handlar jag inte så får jag inga 
erbjudanden och inga brev och inga mail och ingenting. Så jag tror att den typen är nog den bästa för 
konsumenten.  

Du menar att få belöningen direkt vid köptillfället? 

Ja, ja. För sedan glömmer man bort den där kupongen och så har den gått ut… 

Ok, och i vilken utsträckning använder du dig av lojalitetsprogrammen? 

Ja eftersom jag har korten så drar jag dem varje gång jag handlar. De ligger ju ihop med alla andra saker man 
har så är jag på Coop så drar jag det kortet då. City Gross. Ja. Jag drar dem när jag är där. 

Du pratade lite om det här med lockpriser och att Matrebellens låga priser kunde vara svåra att stå emot. De 
flesta lojalitetsprogrammen har ju någon form av veckans vara till extrapris, hur tänker du kring det? 

Jag har faktiskt sagt till flera gånger på de här kedjorna att: jag är vegetarian och det är mycket sällan det finns 
speciellt mycket lockpriser för vegetarianer om de inte tror att man bara lever på sallad och tomater. Det är 
mycket sällan på hälsans kök och Anamma och bönor. Jag har då aldrig sett att det varit extrapris, såsom ”denna 
vecka har vi extrapris på torkade röda bönor” (skrattar). 

Så du menar att du känner att de erbjudandena inte är relevanta för dig? 

Nej. Nej. Jag köper kaffe. Och där går jag alltid på lockpriserna.  

Så du går till den affären som har bra pris på kaffe som medlemsförmån? 

Ja! För kaffe är något som jag använder varje dag. Ganska mycket också. Vi är ju två som dricker kaffe och en 
dricker mycket kaffe så där blir det ju en rejäl prisskillnad på att köpa kaffe till extrapris. 

Ok. Men om du då går till den affären handlar du bara extraprisvaran eller handlar du andra saker också? 

Alltså (funderar). Jag kan säga såhär. Att om jag går förbi Konsum, eller Coop där nära, då går jag förbi så mycket 
så då kan det hända att jag bara handlar det men åker jag till Coop Forum så handlar jag absolut mer för jag 
tänker att jag kommer ändå inte hit förrän om tre veckor när knäcket är slut igen. För de har ju inte det på City 
Gross och inte på de andra Coopaffärerna och inte på Matrebellen och inte på ICA. 

Ok. Ja du pratade ju lite om det här huruvida varorna som erbjuds är relevanta eller inte men till exempel ICA 
har ju så att man får personliga rabatter på det man handlar ofta. Vad tänker du om en sådan sak? 

Ja men det där är faktiskt också en bluff för du måste handla för en viss summa varje månad för att få det här. 
Och är man ensamstående, så som jag är i veckorna. Då kommer jag ju aldrig upp i de där beloppen. Vad kan 
det vara, 2500 kronor. Eller är det 1200. Ja jag kommer i alla fall aldrig upp i det. Aldrig. Så om jag handlar på 
ICA då är det för att jag råkar vara vid Brommaplan och skall ta bussen hem. Går in och köper mjölk eller 
någonting sådant. En basvara som jag behöver. Jag skulle aldrig åka till ICA Brommaplan för att handla… 

Ok men om vi inte tänker på huruvida du har fått det eller inte, utan själva konceptet med personliga rabatter… 
Vad skulle du tycka om att få erbjudande som är riktade till dig? 

(Funderar). 

Nej. Därför att de flest affärer påstår sig ha det. Det säger City Gross också men jag har ju varken behov av blöjor 
eller grillbriketter eller allt möjligt kan det ju vara på de här lapparna som man får i brevlådan. Satt jag vet inte. 
Nu känner jag ingen som får de där personliga rabatterna på ICA så jag vet inte. Jag tror att jag i alla fall skulle 
få saker och ting som jag aldrig har handlat. För så funkar ju reklam eller ja så funkar lockandet. Visst jag köper 
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kaffe och jag kanske köper juice men då kommer det säkert i alla fall vara prickig korv och kyckling med på de 
där lapparna.  

Många av lojalitetsprogrammen har ju någon form av partnererbjudande som en förmån, till exempel att man 
kan bo billigare på hotell. Vad tänker du om en sådan sak? 

Ja det är också intressant. Vi skulle åka… ja det står ju på alla av de här sidorna, nu kommer jag inte ihåg vilket 
av de här korten det var, vi skulle ju åka med Ving så det var väl Coop då som hade Ving. Alltid femhundra 
kronors rabatt. Så ja vi skulle ju göra det men då gäller den bara OM man köper paketresa eller OM man köper 
det och när man börjar gå in och titta på många av de där partnererbjudandena så står det en sak med stora 
bokstäver men sedan så står det med små bokstäver om. Och då är det ju egentligen inte ett erbjudande i sig, 
så att… SJ till exempel åker jag ju ändå. Jag menar jag måste ju åka i jobbet och då åker jag med SJ. Så jag tror 
knappt att jag har utnyttjar det. Ja jag kanske har gått på Skansen någon gång med Coopkortet. Men i alla fall 
så bryr jag mig inte om dem eftersom de sällan är så tjusiga som de ser ut. Eller jo förresten, men nu är det ett 
tag sedan. Jag har bott sådär två nätter på hotell med Coop. Men om man då är med i själva kedjan så bor man 
ännu billigare i två nätter. Så det är ju också egentligen en sådan där om.  

Så menar du att du känner dig lurad av de här erbjudandena? 

Jag tror inte att själva förstakedjan lurar utan jag tror att reklamen kommer från partnern… 

Det finns ju även andra förmåner, en del av lojalitetsprogrammen har ju till exempel kundtidningar, vad tänker 
du om en sådan sak? 

Ja… det är ju egentligen bara recept i dem flesta. Och då är de ganska ointressanta. Förut hade faktiskt Coop en 
del artiklar. De har lite, lite artiklar kvar men de kunde ha artiklar om varor eller de ställen som de producerades 
på men det som är kvar det är det enda jag läser när jag får den tidningen. Men man får ju inte tidningen heller 
om man har handlat för en viss summa pengar… Det vet jag inte om du har en sådan fråga men generellt sätt 
så missgynnas alla som antingen är specialkostare av något slag, ensamhushåll, eller inte handlar för över en 
viss summa. Då gynnas man inte av något ända program, annat än då Matrebellen. För handlar jag för tio kronor 
så får jag det där avdraget och handlar jag för 1000 kronor så får jag samma procent. Så därför är tidningarna 
mera reklam för några produkter som kommer att marknadsföras. Just nästa vecka eller två veckor framåt, det 
som är på extrapris.  

Du verkar ha en ganska tydlig bild av vad du tycker är bra, men om du skulle få välja helt fritt, oberoende av 
existerande erbjudanden. Hur skulle du vilja bli belönad för att du var en lojal kund? 

Då skulle det ju vara det som vi ju nu har pratat om fast från en annan vinkel. Till exempel att jag får just ett 
personligt erbjudande där man frågar vilka varor skulle du vara intresserad av att få specialerbjudande på. Alltså 
att jag får någon form av kundenkät och så skriver jag då hälsans kök, bönor, sojamjölk, ja jag skulle räkna upp 
några sådana där och sen att jag verkligen får då: denna vecka, så har vi tio procent på sojamjölken. Då skulle 
det ju vara något. Och sedan så tror jag att man tjänar på att om jag åker tåg mycket då är det bättre att ha SJ 
Prio, vilket jag har då eller om jag skulle flyga mycket att då ha, ja nu har jag ju inte det, men att ha SAS-kort 
eller Lufthansa-kort eller vad de nu kan heta. För då är man ju direktkund, annars är man bara sekundärkund. 
Alltså hellre koncentrera sig omkring vad det är man säljer än produkter som man egentligen inte säljer. Det 
tror jag skulle gynna alla mer. Och nu pratar du om korten… Men att man också hade bättre utbildad personal. 
Om vad det är de säljer. 

Tänker du vilka produkter de har? 

Mmmm. Ja jag vet faktiskt inte. Som vegetarian får man verkligen se upp om man köper grönsaker för de kan 
lika gärna slå in en kålrot som en kålrabbi eller rödbetor eller vad som helst en del. De har inte en susning om 
vad de säljer. 

Ok, du menar när de ska slå in PLU-koderna? 

Mmmm. En del är ju trevliga och frågar vad är det här? Kålrot säger jag (skrattar).  

Vi har ju pratat om lite olika lojalitetsprogram och du har ju å ena sidan pratat om matrebellerna och City Gross 
och å andra sidan ICA och Coop där du samlar poäng… så jag undrar just det här med poängsamlandet, hur 
tänker du kring det? 
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Ja om jag skall handla. Ja om vi säger att jag skall handla mjölk, fil, smör eller ägg. Ja alltså sådana här som är 
riktiga basvaror. Och två affärer ligger bredvid varandra. Ja då går jag ju in i den där affären där jag har ett kort. 
Det gör jag. Och jag bryr mig inte om att kolla. Nu kan det ju till och med vara så att man lurar sig själv, att 
mjölken då är tio öre dyrare i den affären där jag får poäng än i den andra… 

Men du går på poängen? 

Ja. För det är så lite skillnad egentligen på just vissa av de här matvarorna. Alltså fil och mjölk och så här. Det är 
inte en tias skillnad precis. Det är tio öre eller något sådant.  

Ok men du pratade ju även om att du inte når upp till nivåerna. Hur väl känner du till poängförfarandet i 
lojalitetsprogrammen som du är medlem i? 

Ja jag vet ju hur det fungerar… På Coop får man någon sådan här konstig trappa och på kvittot står det: handla 
för 1722,19 kr denna månad så kommer du att få två procent på det du handlar. ICA vet jag att jag aldrig får 
något på så där vet jag bara att det ligger någonstans. Hrm. Ja jag tycker det är högt. Undra om det är tolvhundra 
eller om det kanske är 2500 kr. Jag menar jag handlar inte på ICA för 1200 kr i månaden.  

Men då känner du alltså att du vet hur nära du har till nästa poängstadie om du handlar på Coop? 

Ja om man tittat på kvittot så vet man. 

Vi har ju berört det här med specialriktade varor men jag tänkte vi skulle prata om negativa aspekter av 
lojalitetsprogram och en del menar att sådana erbjudanden är integritetskränkande. Vad tänker du om det? 

Jaha. Nej det har aldrig ens slagit mig in. Vi lever i ett sådant samhälle. Varenda kort jag drar sätter ett spår och 
nu får man väl också säga det att jag tar min mans kort både bankkort och ja egentligen alla kort om jag behöver 
och jag skickar ibland med honom mina kort och så får han bara koden. Så de har ju ingen aning om det 
egentligen. Det bara står att jag äger det eller att han äger det.  

Du tänker att de inte vet vad konsumenten bakom gör? 

Ja precis. Nej de vet det inte. Och har man överhuvudtaget registrerat sig för kortet. Då är ju ändå ett 
integritetsskydd borta för då finns jag ju ändå i Coop och ICA:s och Hemköps ja databaser. Men det är klart jag 
skulle väl börja reagera om jag plötsligt skulle få konstiga erbjudanden och upptäcka att det är **** som har 
handlat konstiga saker (skrattar). När han har dragit mitt kort. 

Ok. Men finns det något annat negativt du kan tänka dig om lojalitetprogram? 

(Funderar). 

Ja. Det är ju till exempel om jag ändrar saker och ting. Då måste det ju hänga med överallt sedan är det ju också 
så numera att nästan alla av de här lojalitetsprogrammen tror jag i alla fall kräver att man måste uppge 
mailadresser så att man alltså är… ja vad skall man säga. Man tvingas in i datasamhället överallt. Till och med 
när jag skall gå och handla mjölk så att säga. Det tycker jag inte om! Och vissa. Ja nu har de ändrat det, nu har 
det ju ändrat det lite och jag har ju också påpekat det men vissa kräver mobilnummer. Och jag har ju ingen mobil 
utan antingen får man då bluffa och ta någon annans mobilnummer, vilket ju egentligen bara är att ta vad som 
helst på nätet eller också så har jag kommit på att om man skriver landskoden framför så fyller man upp med 
rätt antal siffror som skall vara. Och jag gillar inte det här att man inte kan välja bort. Och det jag inte tycker om 
med lojalitetsprogrammen, det är ju det att allting är datoriserat nästan så du får ju aldrig kontakt med vanliga 
människor utan då handlar man på plats 27 i kön och vi arbetar så snabbt vi kan för att ta just ditt samtal… Det 
känns. Ja det känns väldigt anonymt. Och sedan en sak som jag inte tycker om. Nu kom jag på. De gånger man 
får sådana här tidningar och brev. Nu tror jag faktiskt inte att de här har det direkt men när de skriver kära ***** 
(respondentens namn). Alltså det skulle vara bättre att skriva bästa kund. För det är faktiskt ingen som skriver 
till mig personligen. Men det är ju vad ett namn i ett brev antyder att det är. Eller Hej **** (respondentens 
namn).  

Känns det fejkat då? 

Ja. Det är jätte fejkat. Det är att man skall känna sig speciell. Men man är inte speciell. Inte i några 
lojalitetsprogram. Ja då ska man ligga på flygbolagens förstaklass passagerare eller något sådant. Då kanske man 
är speciell. Men inte om man handlar på Coop eller på ICA eller så. Nej jag köper det inte. 
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Du har ju ganska många lojalitetsprogram… hur skulle det påverka dig om något av de här lojalitetsprogrammen 
ändrades så att de gav dig mer fördelaktiga förmåner? 

(Skrattar). Nu får du ett väldigt konstigt svar. Ja om det är sommar och det är en affär dit jag kan ta cykeln. 
Eftersom jag inte har bil är det väldigt, väldigt tråkigt att gå t.ex. Coop. Och bussarna går inte fram. Det är 
betydligt lättare att gå eller att ta bussen till City Gross. Men om jag kan cykla. Då är det ok. Så.. (skrattar). Det 
är en bekvämlighetsfråga. Om det är jättedåligt väder då skulle jag inte bry mig ett dugg om 
lojalitetsprogrammet är bättre på Coop Forum för då är det bättre att sätta sig på bussen. Vädret påverkar alltså. 
Men om det skulle vara lika långt att gå och samma otrevliga väg. Då skulle jag ju säga ja. 

Så du menar att det är mycket andra faktorer som påverkar? 

Ja. Det är inte en ren lojalitetsprograms fråga. 

Är det något du tänker på gällande lojalitetsprogram i livsmedelsbranschen som vi inte har pratat om? 

Ja… Inte i livsmedelsbranschen. 

Nej men det är ok. 

Ja… på ett sätt. Jag har ju ett sådant där på ett flygbolag och jag tycker att det är bra att, ja nästan alla flygbolag 
och ja det har ju SJ Prio också, har en skala uppåt, alltså det är inte bara det att jag kan få poäng om jag åker på 
SJ utan om jag har det lägsta kortet då får jag poäng och har jag nästa kort då får jag kaffe och tidning och ännu 
mer. Det är alltså väldig klasskillnad i de andra. Och det är i alla fall skönt att matvaruaffärerna inte har det. Säg 
nu att jag skulle ha guldkort på Coop, skulle jag då få en personlig shopper varje gång jag dyker upp i affären 
(skrattar). Som om jag skulle ha högsta kortet på Air France. Ja då skulle jag vara i första klass loungen och allt 
sådant där så det tycker jag faktiskt är rätt bra. 

Att man inte gör skillnader på kunder? 

Nej precis.  

Inte synligt i alla fall… 

Nej utan det får man i pengar i så fall. Men i alla fall inte någon bemötande skillnad. Kassörskan har ingen aning 
om jag har en procent eller fem procent när jag drar mitt kort. Hon är inte trevligare för att hon tror att jag är 
en storkund och inte en vanlig kund. Så det tycker jag är bra. Men det ligger kanske lite mer i periferin av 
lojalitetskort… 

Men sedan skulle det faktiskt också vara intressant att se någon jämförelse egentligen. Vad skulle en matkasse 
kosta om det inte fanns några lojalitetsprogram. För reklamen måste ju kosta en hel del. Men nu såsom Coop 
har haft att ”alla är vi ägare” och de har ringt på dörrar och haft sig. Och ICA:s den där karln, Stig. Alltså det är 
ju inte lite pengar som läggs ner. Pengar som kunde gått till att de kanske skulle sänka alla varor med en procent 
generellt. Och då skulle jag som inte kommer upp till de stora nivåerna på lojalitetsprogram tjäna mer på det.  

Hur tänker du i fall någon av kedjorna skulle ta bort sitt lojalitetsprogram? 

Jag tror inte att det skulle påverka mig eftersom jag ju faktiskt handlar på City Grossfrämst utav 
bekvämlighetsbutik och Coop nära för att det är en trevlig affär. Så även om jag inte fick några poäng när jag 
gick in och köpte mjölken så skulle jag i alla fall gå in och köpa mjölken där. De är faktiskt väldigt trevliga, de 
som jobbar där generellt sätt. Ja nej jag skulle inte ta bussen och åka till ICA om de hade kvar sitt och Coop nära 
slutade med sitt. Nej det skulle jag inte. För mig som inte är någon storkonsument är det så lite pengar. Det är 
mera det där lite som att köpa en lott och få en femma i vinst. Alltså det är inte mycket mer egentligen. Det är 
kul att vinna en femma även om man har betalt en femma för låten, så säger man: ah titta jag vann! Fast det är 
ett nollsummespel. 

Och du menar att det känns likadant med lojalitetsprogram? 

Ja. Ja det tycker jag. 

Hade du något mer du tänkte på? 
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Nej, alltså nej. Eller ja kanske det att de här programmen har ju funnits så länge. Coops har ju funnits i evigheter 
och sedan så införde ICA sitt. Och då kanske man har förväntningar på att om man har fått något i en affär så 
ska man kanske få samma sak i nästa… Som City Gross. De hade ju ingenting från början. Det var ju deras reklam. 
”Hos oss slipper du alla kort”, ja det var något sådant där, att här hos oss där är det rakt och ärligt. Du går in och 
handlar. Och så är det ju inte längre. 

Så du tänker att om en affär har det så förväntar sig kunderna att de andra har det också? 

Ja… så kanske skulle det bli samma effekt att om en tog bort det så skulle kanske de andra se den ekonomiska 
fördelen i att också ta bort det och så skulle det försvinna tillslut… Men det vet man ju inte. Då kanske SJ Prio 
skulle komma istället och säga att om du handlar på Coop så får du poäng på tåget (skrattar). Ja nej jag vet inte…
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