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Executive summery  
– Customer Clubs, the way to the heard of the customer? 
This master’s thesis explores the means of which companies successfully create a 

loyalty building and profitable customer club. By combining research of Danish 

customer club’s experiences in achieving this goal, and research of the consumer’s 

view on customer clubs it becomes evident that different means applies for different 

types of customer clubs. To investigate this issue I turn Stephan A. Butscher and Bent 

Svaholmer’s theories on how to make a customer club a success. 

 The theory chapter leads to the fact, that there basically are four different 

types of customer clubs, depending on whether the club is closed or open, and 

depending on the consumer’s emotional ties to the company and the products of the 

company, whether the product is a high- or low-involvement product. In this way it 

becomes possible to find characteristics and specific means to achieve the goals for 

different kinds of customer clubs. 

The thesis investigates the elements that help in creating a loyalty building and 

profitable customer club from a company’s view as well as from a consumer’s view. 

Thus, the analysis is based on a qualitative company investigation of twelve Danish 

customer clubs, and both a quantitative and a qualitative consumer investigation of 

respectively 160 and 10 consumers. On the back of a theoretical approach, the 

investigations primarily focus on club goals, club benefits and the communication 

between customer clubs and the members. 

The findings of the research show that, in order to create a loyalty building 

and profitable customer club, both hard and soft benefits are necessary. Where hard 

benefits, especially discounts, special offers and bonus programmes, function as 

incentive to attract new members, soft benefits, especially VIP status and events, 

provide the value addition that create real loyalty. As regards the communication 

between customer clubs and the members, the research indicates, that only through 

targeted and relevant communication real loyalty can be created. Also, the 

communication must be exclusive for club members, it must call on activation, 

additional sale/cross-selling and ensure that the overall goal of the customer club is 

achieved. It is concluded that customer clubs are successful, however the clubs should 

not be seen as a way to make the customers more loyal as much as a way to make the 

company more profitable. 
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1. Indledning 
Markedsudviklingen har de seneste årtier båret præg af globalisering, mættede 

markeder med begrænset vækst, nye teknologier, ændret lovgivning og deregulering 

samt mere bevidste og krævende kunder. Alt sammen forhold der stiller stadig større 

krav til nutidens moderne virksomheder, der ønsker at kunne begå sig på et 

konkurrencepræget marked. Virksomheder i dag skal derfor, i endnu højere grad end 

nogensinde før, formå at skaffe og ikke mindst udvikle tilfredse kunder for at kunne 

klare sig på et marked med stigende konkurrence. Men opskriften på tilfredse kunder 

er langt fra entydig, og virksomheder har da også ændret fokus hen ad vejen i kampen 

om kundernes hjerte. I 1970’erne og 1980’erne blev der i markedsføringen således 

fokuseret på hhv. pris, lokation, reklame, branding, design og service som de 

væsentligste parametre i forsøget på at hverve og tilfredsstille kunderne (Svanholmer, 

1996, s. 16). Og så i 1990’erne dukkede der for alvor et nyt fænomen op, der kunne 

hjælpe virksomhederne med at finde vejen til kundernes hjerte - nemlig 

kundeklubber. Lige siden har utallige virksomheder, med større eller mindre succes, 

forsøgt at knytte kunderne til specifikke produkter og brands ved at tilbyde dem 

medlemskab af disse klubber – et medlemskab der har tilbudt kunderne en række 

unikke fordele, som efter hensigten skulle gøre kunden mere loyal og lønsom. 

Men ikke alle kundeklubber bliver en succeser. Hvor nogle virksomheder 

formår at udnytte kundeklubben som strategisk værktøj til glæde for virksomheden 

såvel som forbrugerne, så har andre virksomheder knap så meget held med eller 

dygtighed til at skabe en lønsom og loyalitetskabende kundeklub, og må lukke ned 

som konsekvens heraf (eks. Movia’s kundeklub BlueCow, der lukkede i 20091, og 

Aller Media’s kundeklubber Q Klub2, Isabella Klub3

Det viser sig, at mange kundeklubber i dag arbejder ud fra ’best practice’, hvor 

bestræbelserne på at gøre kunderne mere loyale og lønsomme ofte er baseret på vaner 

og udokumenterede formodninger og antagelser om, hvordan dette mål opnås (Wirtz 

 m.fl., der lukkes ved udgangen 

af 2010). Så hvad er det, der gør, at nogle kundeklubber bliver en succes, mens andre 

ikke gør? Dette spørgsmål står i nogen grad ubesvaret hen. 

                                                 
1http://www.moviatrafik.dk/omos/bagomos/bestyrelse/protokoller09/120209/Documents/08Orientering
tilbestyrelsenvedrsammenlaegning.pdf 
2http://www.shop.dk/default.aspx?load=main&data=article&key=QOm%20klubben&group=QTilmeld
ing&profile=QKlubben 
3http://www.shop.dk/default.aspx?load=main&data=article&key=ISAOm%20klubben&group=ISATil
melding&profile=IsabellasKlub 
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& Kum samt resultater af virksomhedsundersøgelsen i denne afhandling). Når man 

dertil lægger, at den fremtrædende teori, der findes på området, bærer præg af at være 

af ældre dato, samt det faktum at der kun er foretaget ganske få akademiske 

undersøgelser på dette specifikke område, særligt hvis man udelukket kigger på det 

danske marked, så er det ikke svært at forstå, at nogle virksomheder kan have svært 

ved at skabe en lønsom og loyalitetskabende kundeklub.  

Med afsæt i det danske marked vil jeg derfor undersøge, hvad det er, der gør, 

at nogle kundeklubber bliver en succes, mens andre ikke gør. Ved først at undersøge 

formålet med kundeklubber som strategisk værktøj, hernæst at undersøge eksisterende 

danske virksomheders erfaring med drift af kundeklubber, samt forbrugernes 

forventninger til kundeklubber, er det afhandlingens formål at undersøge, hvilke 

elementer der skaber en lønsom og loyalitetskabende kundeklub. 

 

1.1 Problemformulering 
Hvilke formål har danske virksomheder med brugen af kundeklubber som strategisk 

værktøj, hvad karakteriserer forbrugernes forventninger til kundeklubber, og hvordan 

kan denne viden anvendes til at skabe en lønsom og loyalitetskabende kundeklub? 

1.1.1 Definitioner af anvendte begreber i problemformuleringen 

Kundeklubber: ”En kundeklub er en synliggørelse af virksomhedens vedvarende 

loyalitetsstrategi, der omfatter sit eget univers og fungerer som tillægsprodukt/-ydelse 

i forhold til virksomhedens kerneprodukt/-ydelse, hvis overordnede formål er, gennem 

forbedret kommunikation, fordele og service, at øge loyaliteten blandt eksisterende 

kunder for i sidste ende at øge virksomhedens lønsomhed.” (Roesen 2010). Defineres 

i afsnit 3.2.4 

Strategisk værktøj: Baseret på definition af ’strategi’4 defineres ’strategisk værktøj’ 

som ”Et middel til at nå målet”. 

Lønsom: Defineres som en ”økonomisk fordelagtighed - en aktivitet er lønsom, hvis 

den opnåede meromsætning er større end den herved forårsagede meromkostning”5

                                                 
4”Strategi bruges desuden bredere, bl.a. af erhvervsvirksomheder om den metode, hvormed man vil nå 
fastsatte mål.” 
Kilde:http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Milit%C3%A6r/Strategi%2c_takti
k%2c_udrustning_og_efterretning/strategi 

 

5http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Drifts%C3%B8konomi/l
%C3%B8nsomhed 
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Loyalitetsbegrebet: ”Loyalitet er en følelse (af positiv karakter), som medfører, at 

den, der oplever sig loyal mod nogen eller noget, leverer en indsats, som 

vedkommende ellers ikke ville have leveret i den pågældende situation.” 

(Svanholmer, 1996, s. 50). Defineres i afsnit 3.1 
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2. Metode 
Med afsæt i de to først stillede spørgsmål i problemformuleringen fremgår det, at det i 

afhandlingen tilstræbes at undersøge ’kundeklubber’ ud fra virksomhedens synsvinkel 

(hvilke formål har danske virksomheder med brugen af kundeklubber som strategisk 

værktøj?), men også ud fra forbrugerens synsvinkel (hvad karakteriserer forbrugernes 

forventninger til kundeklubber?). Afhandlingen vil derfor beskæftige sig med to 

synsvinkler på kundeklubber – virksomhedens og forbrugerens. Som det væsentligste 

i afhandlingen efterstræbes det at undersøge det tredje og sidste spørgsmål i 

problemformuleringen om, hvordan denne viden, om henholdsvis virksomhedernes 

og forbrugernes syn på kundeklubber, kan anvendes til at skabe en lønsom og 

loyalitetskabende kundeklub? Undersøgelserne vil således have det sidste spørgsmål i 

problemformuleringen for øje, ligesom der i konklusionen primært vil blive fokuseret 

på dette afgørende spørgsmål.  

Forud for analysen vil der i et teorikapitel blive fokuseret på en række 

essentielle begreber og definitioner indenfor fagområdet (kundeklubber), der dels har 

til formål at danne en nødvendig baggrundsviden til gennemførelse af 

undersøgelserne, og som dels skal medvirke til at kunne besvare 

problemformuleringen. I metodekapitlet bliver følgende gennemgået: 

1) Metodiske overvejelser vedr. teori: Diskussion af fordele og ulemper ved den 

anvendte teori og dens samspil med empirien.  

2) Operationalisering af teori i afhandlingen. En kort introduktion til 

afhandlingens operationalisering af den valgte teori, og i denne forbindelse 

udarbejdelsen af modeller til brug for denne specifikke undersøgelse. 

3) Indsamling, afgrænsning og validitet af empiri: Gennemgang af processen 

omkring indsamling af empiri i henholdsvis virksomheds- og 

forbrugerundersøgelsen, samt validitet og repræsentativitet i undersøgelserne.  

 

2.1 Metodiske overvejelser vedr. teori 
Den teoretiske indgangsvinkel til afhandlingen er baseret på litteratur knyttet til 

fagområderne ’loyalitetsstrategier, loyalitetsprogrammer og kundeklubber’ og 

’marketing og direct marketing’. Det ville desuden have været relevant at inddrage 

teori omkring 'brand loyalitet’, idet dette område ligeledes spiller en rolle i 
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spørgsmålet omkring loyalitetskabelse og kundeklubber. Men grundet afhandlingens 

omfang har jeg valgt at fokusere på de to andre teoretiske områder, som jeg vurderer i 

højere grad belyser eksisterende viden og forskning på området, men også bidrager 

med mest viden til besvarelse af problemformuleringen. I de følgende to afsnit 

gennemgås en række metodiske overvejelser knyttet til anvendelsen af litteraturen. 

2.1.1 Loyalitetsstrategier, Loyalitetsprogrammer og Kundeklubber 
Igennem hele afhandlingen er der særligt to eksperter inden for fagområderne 

’loyalitetsprogrammer’ og ’kundeklubber’, der refereres til; Stephan A. Butscher og 

Bent Svanholmer. Stephan A. Butscher er Managing Partner i Simon-Kucher & 

Partners i London, udgiver af 120 videnskabelige artikler bl.a. omhandlende 

Retention Marketing, samt udgiver af flere bøger, herunder Customer Clubs and 

Loyalty Programmes (1998).6 Bent Svanholmer er en førende dansk ekspert inden for 

loyalitetsprogrammer og kundeklubber. Han står bag firmaet Loyalty Management 

A/S og har over 30 års erfaring med udarbejdelse og etablering af loyalitetsstrategier 

hos en række større danske virksomheder, og er desuden forfatter til en række artikler 

om emnet, samt til bøgerne Kundeloyalitet (1996) og Loyalitet & Lønsomhed (2006).7

Fordelen ved Butscher og Svanholmer’s teorier er, at de er direkte anvendelige 

i denne afhandling på grund af, at de netop beskriver tendenser inden for 

kundeloyalitet og udvikler teorier, der forsøger at sige noget generelt om udviklingen 

på området. I afhandlingen vil jeg delvist benytte deres værker og tilgang til emnet til 

at strukturere mine egne undersøgelser. Men fordi jeg beskæftiger mig med 

kundeklubber specifikt på det danske marked, og fordi deres teorier ikke er helt 

nutidige, vil jeg løsrive mig lidt fra deres tilgang til emnet, da det netop er min 

ambition, at denne afhandling skal bidrage til ny viden om kundeloyalitet og 

lønsomhed i relation til kundeklubber. 

 

Gældende for begge eksperter er, at de benyttes som referencer i mange af de 

videnskabelige artikler, der beskæftiger sig med emnerne ’loyalitet’, 

’loyalitetsprogrammer’ og ’kundeklubber’, og kan betragtes som fremtrædende inden 

for den eksisterende forskning og faglitteratur på området.  

I afhandlingen benyttes desuden teori indenfor loyalitetsstrategier og CRM 

(Customer Retentionship Management), hvor bland andre Charlotte Wandorf med 

                                                 
6 http://www2.simon-kucher.com/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=192  
7 http://www.loyaltymanagement.dk/dk/whoindex.htm 

http://www2.simon-kucher.com/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=192�
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bogen Tag Kunden med til Bords (2007), og CRM håndbogen af konsulenthuset 

PriceWaterHouse (1999), CRM Strategi (2003) af Andersen og Jacobsen bliver 

benyttet til at dokumentere og fastslå relevante påstande. I afhandlingen refereres 

herudover til en række andre fagbøger og artikler (se litteraturliste), som belyser 

aspekter af emner relateret til besvarelse af problemformuleringen.  

2.1.2 Marketing og Direct Marketing 

Databaseopbygning, opbygning af kommunikationskanaler og forbedring af 

kundekommunikationen er blandt nogle af de primære formål med etablering og drift 

af kundeklubber – formål der alle er tæt forbundet med marketing og i særlig grad 

direct marketing. Af samme årsag kobles teori omkring direct marketing til 

udarbejdelsen af teoriafsnittet ’Kommunikation’. Her benyttes bogen Successful 

Direct Marketing Methods af Bob Stone og Ron Jacobs (2008). Desuden refereres der 

enkelte steder i afhandlingen til bogen Marketing Management, A Strategic Decision-

Making Approach af John W. Mullins m.fl. (2008).  

Årsagen til at valget af teori indenfor direct marketing og marketing netop er 

faldet på Stone og Jacobs, samt Mullins m.fl. er, at de begge repræsenterer den nyeste 

viden inden for de to felter, og giver et marketingrelateret perspektiv på 

kundeklubber. Samtidigt vil de kunne bidrage konstruktivt til min analyse af særligt 

kundekommunikationen i kundeklubber. Ulempen ved teorierne er dog, at de er meget 

generelle og ikke beskæftiger sig specifikt med loyalitet og kundeklubber. Dog vil 

teorierne i undersøgelsen blive fortolket i sammenhæng med teorien om 

kundeklubber, som repræsenteret af Butscher og Svanholmer.  

 

2.2 Operationalisering af teori i afhandlingen 
I teorikapitlet beskrives begreber og definitioner, der er relevante i forhold til 

udformningen af empirien og den efterfølgende analyse, og som er vigtige i forhold til 

at kunne besvare selve problemformuleringen. For at illustrere og bekræfte 

rigtigheden af den benyttede teori, vil konkrete eksempler på bl.a. typer af fordele og 

typer af klubber fra eksisterende danske kundeklubber blive inddraget undervejs i 

afsnittet. Arbejdet med operationaliseringen af den valgte teori har fungeret som 

direkte inspiration til strategien for indsamling af empiri til afhandlingen. I dette afsnit 

beskrives den konkrete operationalisering af den anvendte teori. 
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2.2.1 Definition af ’loyalitet’ og ’kundeklubber’ 
Et helt essentielt begreb i afhandlingen er ’loyalitet’.  Som det fremgår af 

problemformuleringen, er det omdrejningspunktet for afhandlingen at undersøge, 

hvad der skal til for at opbygge en lønsom og loyalitetskabende kundeklub. Men for at 

kunne besvare dette, vil det i første omgang være nødvendigt at vide, hvad ’loyalitet’ 

er. Med udgangspunkt i to forskellige definitioner af loyalitetsbegrebet og med en 

efterfølgende beskrivelse af loyalitetsprocessen (den kognitive, den affektive og den 

konative proces), loyalitetsstigen, forholdet mellem ægte og falsk loyalitet samt en 

dokumentation for, at loyale kunder i det hele taget er vigtige for virksomheder, vil 

loyalitetsbegrebet blive beskrevet. 

Teorikapitlet kommer desuden nærmere ind på, hvordan en kundeklub 

defineres i afhandlingen. Igen tages der udgangspunkt i eksisterende definitioner – 

denne gang af kundeklubber – hvor essensen heraf sammenholdes for i sidste ende at 

blive sammenfattet til en endelig definition, som afhandlingen tager udgangspunkt i. 

Med afsæt i eksisterende danske kundeklubber samt relevant faglitteratur beskrives 

forholdet mellem begreberne ’loyalitetsstrategi’, ’loyalitetsprogram’, ’kundeklub’ og 

’medlemsklub’, for på den måde at understrege tankerne bag den i afhandlingen 

benyttede definition af en kundeklub. 

2.2.2 Teoretiske modeller udarbejdet specifikt til undersøgelsen 
I teorikapitlet præsenteres to nye modeller udarbejdet specifikt til denne undersøgelse. 

Det drejer sig om en model for de strategiske formål med etableringen af 

kundeklubber og en model for karakterisering af typer af kundeklubber. 

Angående formålet med etablering af kundeklubber har jeg for overblikkets 

skyld og med henblik på at besvare det første spørgsmål i problemformuleringen, 

udarbejdet en model (figur 3), der sammenfatter de forskellige formål virksomhederne 

har med etablering af kundeklubber. Modellen sammenfatter, med reference til de to 

førnævnte eksperter, Stephan A. Butscher og Bent Svanholmer, de væsentligste 

formål med kundeklubber.  

Med henblik på at besvare det sidste spørgsmål i problemformuleringen om 

hvordan man kan skabe en lønsom og loyalitetskabende kundeklub, gennemgås i 

teorikapitlet de grundlæggende typer af kundeklubber. I denne forbindelse 

præsenteres i teorikapitlet en model udarbejdet specifikt til denne undersøgelse, som 

jeg har valgt at kalde Model for typer af kundeklubber (figur 6). Figuren er udarbejdet 
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med det formål, at klassificere forskellige typer af kundeklubber. Ved hjælp af figuren 

har det været muligt, dels at sikre at forskellige typer af virksomheder/kundeklubber 

bliver inddraget i undersøgelsen, og dels at finde frem til, hvilke tendenser og 

elementer, der medvirker til at øge loyaliteten og lønsomheden i forskellige typer 

kundeklubber og lige så vigtigt, hvilke elementer der ingen effekt har, eller måske 

ligefrem har en negativ effekt på loyaliteten og lønsomheden. 

Af teorien fremgår det, at der særligt er tre områder, der viser sig væsentlige at 

undersøge, når man ser på de parametre, der afgøre, hvorvidt en kundeklub bliver en 

succes eller ej – formål med kundeklubben, kundefordele og kundekommunikation 

(jf. afsnittene ’Definition af kundeklub’ samt ’Formål’). Derfor vil der ligeledes i 

empirien blive fokuseret på disse områder. 

2.2.3 Kundefordele, kundekommunikation og formål 
I teorikapitlet gennemgås desuden teori om begreberne kundefordele og 

kundekommunikationen. De to afsnit omkring kundefordele og kundekommunikation 

benyttes bl.a. som grundlag for udformning af spørgeskemaet til virksomhederne (se 

bilag 1) såvel som til forbrugerne (se bilag 2 og bilag 3), og bidrager samtidig med 

vigtigt input til diskussionen og konklusionen. 

Endelig tages det op i teorikapitlet, at der i teorien findes forskellige 

holdninger til formålet med en kundeklub. Dette område vil derfor ligeledes blive 

behandlet i empirien, ligesom det vil blive undersøgt, hvordan formålet med 

kundeklubben spiller ind på en kundeklubs succes. 

 

2.3 Indsamling, afgrænsning og validitet af empiri 

For at kunne besvare problemformuleringen har det været nødvendigt både at 

undersøge virksomheders formål og erfaringer med etablering og drift af 

kundeklubber, men det har også været nødvendigt at undersøge forbrugernes syn på 

kundeklubber. Det har resulteret i tre forskellige undersøgelser – interview med 

virksomheder, interview med forbrugere samt spørgeskemaundersøgelser blandt 

forbrugere. De tre undersøgelser har til formål at finde frem til tendenser, der 

klarlægge, hvilke elementer i en kundeklub, der skaber lønsomme og loyale kunder.  

For at sikre at de to undersøgelser, der omfattede interviews, blev foretaget 

korrekt og samtidig kunne bidrage med relevant og brugbar information, er der taget 
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udgangspunkt i interviewforskningens syv stadier; 1) Tematisering, 2) Design, 3) 

Interview, 4) Transskribering, 5) Analyse, 6) Verificering og 7) Rapportering (Kvale 

2002, s. 95). I det følgende bliver processen omkring og tankerne bag undersøgelserne 

således beskrevet med udgangspunkt i disse stadier, dog uden at hvert stadie bliver 

gennemgået systematisk i forhold til interviewet. Herudover er der taget 

udgangspunkt i teori omkring måling af loyalitet og tilfredshed i kundeklubber, der 

blandt andet måles på medlemsantal, medlemsanciennitet, respons på medlemstilbud, 

antal deltagere i konkurrencer og til events m.m. (Svanholmer, 2006, s. 223) 

2.3.1 Virksomhedsundersøgelse 

I afhandlingen bliver der udelukket fokuseret på kundeklubber, der henvender sig 

direkte til forbrugeren (B-t-C). Der vil således ikke blive taget stilling til B-t-B 

kundeklubber i teorikapitlet, ligesom B-t-B kundeklubber ikke vil blive inddraget i 

virksomhedsundersøgelsen. Årsagen herfor er, at B-t-B kundeklubber adskiller sig fra 

B-t-C kundeklubber på en række væsentlige punkter (målgruppe, 

indmeldingsmotiver, involveringsgrad m.m.), der gør, at de to koncepter ikke er 

sammenlignelige (Butscher, 1998, s. 13). 

Første del af problemformuleringen lyder: ”Hvilke formål har danske 

virksomheder med brugen af kundeklubber som strategisk værktøj?” For at få svar på 

dette spørgsmål, har det været naturligt at sende spørgsmålet videre til de 

virksomheder, der allerede har etableret kundeklubber. Første trin i 

virksomhedsundersøgelsen har således bestået i, at danne et overblik over 

eksisterende kundeklubber i Danmark. Af bilag 4 fremgår det, at det er meget 

forskellige typer af virksomheder, der i dag tilbyder sine kunder, at melde sig ind i en 

kundeklub. For derfor at sikre en adspredelse i typer af virksomheder, der medvirker i 

undersøgelsen, og lige så vigtigt, for at sikre at resultatet af 

virksomhedsundersøgelsen også kan bidrage til besvarelsen af den sidste del af 

problemformuleringen, ”hvad skal der til for at skabe en lønsom og loyalitetskabende 

kundeklub?”, har det været nødvendigt at opdele kundeklubberne i fire grupper ud fra 

særlige karakteristika. Med udgangspunkt i den gennemgåede teori argumenteres der 

for, at kundeklubber kan opdeles i fire grupper, ud fra ’kundeklubbens formål’ (åben 

eller lukket kundeklub), og ud fra type produkt virksomheden sælger (high- eller low-

involvement), som illustreret i figur 7. Virksomhederne er placeret i modellen ud fra 

en subjektiv vurdering af, hvorvidt de sælge low- eller high-involvement produkter. 
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Med denne inddeling muliggøres det at undersøge, om der er bestemte karakteristika, 

der kendetegner bestemte typer virksomheder, samt om nogle elementer i en 

kundeklub virker hos en type virksomhed men ikke hos en anden.  

Selve virksomhedsundersøgelsen har taget form af enten telefoninterview eller 

personligt interview med den ansvarlige for virksomhedens kundeklub. Interviewene 

har taget udgangspunkt i et spørgeskema (bilag 1) med 15 konkrete spørgsmål 

omkring særligt tre emner; 1) virksomhedens formål med kundeklubben, 2) 

kundefordele og 3) kundekommunikation. Grunden til at det netop er disse tre emner, 

der undersøges nærmere, er et resultat af det indledende teoretiske arbejde, der har 

peget i retning af, at det er disse områder, der har størst betydning for, om en 

kundeklub bliver en succes eller ej.  

Desuden er der udformet 15 tillægsspørgsmål, der bl.a. vedrøre kundernes 

loyalitetsgrad, tilfredshedsgrad og virksomhedens fremtidsplaner med kundeklubben. 

Tillægsspørgsmålene forventes ikke at blive besvaret – dels fordi de berører 

forretningsmæssige hemmeligheder og dels fordi de stiller krav til en viden om 

virksomhedens kunder, som virksomheden ikke forventes at besidde. Alligevel bliver 

tillægsspørgsmålene stillet, idet en manglende viden om disse emner kan være med til 

at belyse virksomhedens strategiske fokus på kunderne og kundeklubben (eller 

mangel på samme), men i høj grad også fordi, at det er disse spørgsmål, der først og 

fremmest undersøger, hvad det er der skaber loyale og lønsomme kunder. Endelig vil 

det også komme frem her, i hvilken retning kundeklubkonceptet bevæger sig. 

I de fleste tilfælde er virksomhedens kundeklubansvarlige blevet kontaktet 

telefonisk, hvorefter et tidspunkt for interviewet er blevet fastlagt. Inden selve 

interviewet er spørgeskemaet, samt formålet med og formen for interviewet blevet 

fremsendt på e-mail. I alt er der foretaget tolv interviews med hhv. SAS EuroBonus, 

Scanlines Bonus Club, Sport-Master Club, Mc Donalds Familieklub, Hi-Fi Klubben’s 

Kundeklub, LO Plus, Le Creuset’s Kundeklub, Brøndby IF’s kundeklubber Brøndby 

Kids og Fællesskabet, Politiken Plus, Club metroXpress og 24Xtra, Companys Club 

og Fætter BR Club (Se bilag 5 for flere oplysninger om de forskellige kundeklubber, 

der har deltaget i undersøgelsen). Interviewene er foretaget i perioden 12. april 2010 – 

28 maj. 2010.  Baggrunden for valg af kundeklubber beror sig, som tidligere nævnt, 

på figur 6, hvor formålet med modellen bl.a. har været, at finde forskellige typer 

kundeklubber til undersøgelsen. Forud for de enkelte interviews med de forskellige 

kundeklubansvarlige, har der således fundet en udvælgelsesproces sted, hvor det er 
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blevet sikret, at forskellige typer kundeklubber deltog i undersøgelsen. Tilfældigheder 

har også spillet ind på valg af kundeklubber, da der i denne proces var flere afslag fra 

kundeklubansvarlige, der ikke ønskede at deltage i undersøgelsen. 

Optimalt set ville det have været gavnligt for undersøgelsen, hvis samtlige 

spørgsmål i spørgeskemaet var blevet besvaret. Ydermere ville det have været 

gavnligt, at interviewe et bredt udsnit af medlemmerne fra hver af de kundeklubber, 

som har deltaget i undersøgelsen. Dette ville i højere grad have kunne give et indblik i 

virksomhedens succes eller fiasko med kundeklubben, men ville også kunne have 

bidraget med kundernes forventninger til og syn på den specifikke kundeklub. 

Endelig er det vigtigt at understrege, at alle iagttagelser og resultater, som 

virksomhedsundersøgelsen har bidraget med, ikke er repræsentative for kundeklubber 

generelt, idet de tolv interviewede kundeklubber udgør et alt for lille grundlag at 

konkludere ud fra. I konklusionen skal besvarelsen af problemformuleringen således 

ses i lyset af, at resultaterne kun afspejler et lille udsnit af de danske kundeklubber.  

2.3.2 Forbrugerundersøgelse 

Forbrugerundersøgelsen har haft til formål at besvare det andet spørgsmål i 

problemformuleringen: ”Hvad karakteriserer forbrugernes forventninger til 

kundeklubber?”. Undersøgelsen har samtidigt skulle bidrage til at besvare, hvad der 

skal til for at opbygge en lønsom og loyalitetskabende kundeklub? Her har det vist sig 

nødvendigt at lave både en kvalitativ undersøgelse, bestående af forbrugerinterviews, 

såvel som en kvantitativ undersøgelse, bestående af en spørgeskemaundersøgelse.  

Forbrugerinterviewene er foretaget i perioden 7. april 2010 – 21. april 2010 

og er den første undersøgelse, der har fundet sted. Med udgangspunkt i et 

dybdegående interview har formålet været at bidrage med en kvalitativ 

indgangsvinkel til forbrugerundersøgelsen ved at komme mere i dybden med 

forbrugerens holdninger, følelser og forventninger til kundeklubber end det har været 

muligt ved en spørgeskemaundersøgelse. Samtidig har forbrugerinterviewet fungeret 

som inspiration til udformningen af spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen. Som 

det fremgår af bilag 2 er forbrugerinterviewet bygget op omkring en række åbne 

spørgsmål om forbrugerens holdning til kundeklubber, men de åbne spørgsmål er 

suppleret af en række lukkede spørgsmål, der peger respondenten i den retning, som 

afhandlingen har til formål at undersøge. Der er foretaget 10 forbrugerinterview, hvor 

det for så vidt muligt er forsøgt, at finde forskellige respondenter med hensyn til 
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alder, køn og bopæl for på den måde at sikre så alsidig og repræsentativ holdninger 

som muligt. I alt har fem mænd og fem kvinder deltager, seks i aldersgruppen 20-29 

år, en i aldersgruppen 30-39 år, en i aldersgruppen 40-49 år og to i aldersgruppen 50-

59 år. Heraf er seks af respondenterne bosat i København, to på Sjælland, en på Fyn 

og en i Jylland. Respondenterne er anonyme og er udvalgt gennem personlige og 

faglige netværk. Som det fremgår, kan det ikke siges, at respondenterne udgør et 

repræsentativt udsnit af Danmarks befolkning, som er målgruppen for undersøgelsen, 

men afhandlingens relativt lille omfang er medvirkende til, at der ikke er gjort mere 

ud af denne del af undersøgelsen. En mere grundig udarbejdet undersøgelse ville 

naturligvis indeholde et langt bredere udsnit af Danmarks befolkning, hvad angår 

geografiske og demografiske forhold, såsom køn, alder, bopæl, livsvilkår m.m.  

Spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet som supplement til den kvalitative 

forbrugerundersøgelse, og qua et større antal besvarelser med det formål at få et mere 

retvisende billede af nogle af de mere konkrete spørgsmål i forbrugerundersøgelsen. 

Spørgeskemaet er udsendt gennem det sociale medie, facebook, og via e-mail med 

henvisning til, at respondenten skulle sende skemaet videre til hans/hendes kontakter. 

Fra den kvalitative undersøgelse fremgik det, at respondenterne havde mange 

forskellige opfattelser af, hvad en ’kundeklub’ var. Eftersom denne viden er vigtig for 

at kunne besvare spørgsmålene korrekt, men lige så vigtig for at respondenterne 

besvarer spørgeskemaet ud fra samme grundlag, blev respondenten, i den mail der 

blev sendt ud, oplyst om afhandlingens definition af en kundeklub. For yderligere at 

give respondenten den samme opfattelse og forståelse af, hvad en kundeklub er, som 

den afhandlingen tager udgangspunkt i, opremses der i det første spørgsmål 15 

forskellige kundeklubber, som respondenten skal tage stilling til, om han/hun kender. 

På den måde får respondenten fra start en ide om, hvad det er, han/hun skal tage 

stilling ud fra. Herudover spørges der ind til respondenternes holdninger til typer af 

klubfordele, kommunikationsformer og kundeklubkonceptet i det hele taget.  

Gennem ’Mamut Online Survey’8

                                                 
8 

, et gratis værktøj til udarbejdelse af 

spørgeskemaer på Internettet, har det været muligt at oprette et elektronisk 

spørgeskema (bilag 3). Fra start har ønsket været, at få så repræsentativ en 

undersøgelse som muligt, med så mange respondenter som muligt og så ligeligt delte 

respondenter inden for køn, alder og bopæl som muligt. Men på samme måde som 

http://www.mamut.com/dk/onlinesurvey/  

http://www.mamut.com/dk/onlinesurvey/�
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ved forbrugerinterviewet kan spørgeskemaundersøgelsen ikke siges at være 

repræsentativ for den danske befolkning, idet respondenterne i vid udstrækning består 

af københavnere (65,6% af de deltagende) i alderen 21-30 år (50,6% af de 

deltagende). Optimalt set ville undersøgelsen naturligvis have haft et mere ligelig 

fordelt udsnit af befolkningen, samt et større antal besvarelser til at sikre validiteten af 

undersøgelsen. Derfor vil demografiske tendenser (køn, alder og bopæl) ikke blive 

sammenholdt med de enkelte spørgsmål i analysen, idet konklusionsgrundlaget herfor 

vurderes til at være for tyndt. Resultaterne af undersøgelsen (bilag 8) vil derfor 

udelukkende blive benyttet på overordnet plan, hvor hvert enkelt spørgsmål 

analyseres uden hensyntagen til de demografiske variationer og tendenser. 

Undersøgelsen har opnået 160 besvarelser og blev foretaget i perioden 28. april 2010 

– 6. juli 2010. 

 

2.4 Analysedesign 

Modellen nedenfor giver et visuelt overblik over, hvordan empiri og teori anvendes til 

at besvare de enkelte dele af problemformuleringen i analysen: 
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3. Teori 
I teorikapitlet vil essentielle emner knyttet til afhandlingens fagområde blive 

gennemgået og behandlet i relation til empirien med det mål for øje at kunne besvare 

problemformuleringen. Således gennemgår teorikapitlet loyalitetsbegrebet, definition 

af kundeklubber, formålet med kundeklubber, typer af kundeklubber, klubfordele, 

kommunikation og inddeling af kundeklubber. Teorien vil blive behandlet og tilpasset 

efter afhandlingens problemfelt med de formål at bidrage til, og sikre relevansen af 

den empiriske undersøgelse i forhold til besvarelse af problemformuleringen.  

 

3.1 Loyalitetsbegrebet 
For at forstå hvorfor loyale kunder har så afgørende betydning for langt de fleste 

virksomheder, vil det følgende afsnit beskrive de forskellige elementer i 

loyalitetsbegrebet samt argumentere for vigtigheden af loyale kunder.  

Ifølge fremmedordbogen er ’loyalitet’ som begreb ensbetydende med en 

”loyal optræden”. ’Loyal’ bliver her forbundet med at være lovlydig, kongetro, 

redelig og trofast (Brüel & Nielsen, 1998, s. 367). Det fremgår altså at loyalitet er 

stærkt forbundet med positivt ladede holdninger til– og adfærd over for en eller noget. 

Men hvor loyalitet oprindeligt måske var forbundet med en holdning til– og adfærd 

over for autoriteter i samfundet (lovlydig, kongetro), så kan loyalitet i dag også 

beskrive forholdet mellem kunde og virksomhed (Svanholmer, 1996, s. 51). Der 

findes mange forskellige definitioner af loyalitetsbegrebet i managementlitteraturen – 

Richard L. Oliver, professor i marketingmanagement, giver her sit bud på 

loyalitetsbegrebet mellem kunde og virksomhed som værende: 

 

”a deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred product or 

service consistently in the future despite situational influences and marketing 

efforts having the potential to cause switching behaviour” (Citat fra 

PricewaterhouseCoopers af Oliver, Richard L. Satisfaction, McGraw-Hill, s. 

29) 

 

En af de fremtrædende danske eksperter inden for området, Bent Svanholmer, 

forsøger sig ligeledes med en definition af loyalitetsbegrebet: 
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”Loyalitet er en følelse (af positiv karakter), som medfører, at den, der oplever 

sig loyal mod nogen eller noget, leverer en indsats, som vedkommende ellers 

ikke ville have leveret i den pågældende situation.” (Svanholmer, 1996, s. 50) 

 

Sammenfattende kan man konkludere, at en loyal kunde er en god kunde, der 

følelsesmæssigt og ubetinget binder sig til et produkt og/eller en virksomhed, og som 

ønsker at købe produkter igen hos den pågældende virksomhed. Det fremgår også, at 

en loyal kunde ikke er en, der opbygges over natten. Ifølge rådgivningsfirmaet, 

PricewaterhouseCoopers, opbygges loyalitet over tid og er et resultat af, at 

relationerne mellem kunde og virksomhed gradvist bliver styrket. I takt med at 

relationerne styrkes, oplever kunden en forøget værdi ved at være kunde hos 

virksomheden, og på den måde opbygges der loyalitet. Kunden gennemgår altså en 

proces (loyalitetsprocessen), hvor loyaliteten gradvist øges. For virksomheden er 

kunsten at tilpasse sig kundens behov igennem loyalitetsprocessen, og samtidig gøre 

virksomhedens produkt attraktivt for kunden. På den måde opnås en gensidig 

værdiskabelse (PricewaterhouseCoopers, 1999, s. 28). Der findes tre faser som en 

kunde gennemgår i loyalitetsprocessen – den kognitive proces, den affektive proces 

og den konative proces (PricewaterhouseCoopers, 1999, s. 29). 

3.1.1 Loyalitetsprocessen 
I den kognitive proces er loyaliteten meget svag. For kunden er relationen til 

virksomheden udelukket baseret på produkter og priser, og kunden vil ikke tøve med 

at skifte til konkurrenten, hvis denne kan tilbyde et billigere produkt. Her handler det 

for virksomheden om at lære kunden bedre at kende, for på den måde at kunne møde 

kundens behov. 

Den affektive proces er næste skridt i loyalitetsprocessen, hvor kunden 

langsomt bliver tættere knyttet til virksomheden. Her lytter virksomheden til kunden 

og inddrager kundens holdninger, både før og efter købet. Gennem positive oplevelser 

øges kundens relation til virksomheden – dog ikke mere end at kunden har 

forholdsvist let ved af skifte leverandør. 

Endelig kommer kunden ind i den konative proces, hvor kunden oplever en 

høj grad af tilfredshed. Kunden bliver på forskellig vis mere engageret i 

virksomheden, og båndene mellem virksomhed og kunde knyttes tættere. Her kan 

man tale om, at kunden bliver ’ægte loyal’ (Ibid.).  
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3.1.2 Loyalitetsstigen 
Den gradvise forøgelse af loyaliteten i takt med kundens engagement i virksomheden 

illustreres yderligere af ’loyalitetsstigen’ (se bilag 6). Her fremgår det, at eksempelvis 

førstegangskøberen (emner) af et hvilket som helst produkt udviser en langt lavere 

grad af loyalitet end eksempelvis den faste kunde. Også her illustreres det, at jo mere 

engageret en kunde er i virksomheden, og jo flere relationer en kunde har til 

virksomheden, jo mere loyal vil kunden være over for virksomheden.  

3.1.3 Falsk og ægte loyalitet 
Men loyalitet er ikke kun et spørgsmål om gentagende køb hos en virksomhed. I 

loyalitetsbegrebet opereres der nemlig også med begreberne ’falsk loyalitet og ’ægte 

loyalitet’. Hvor ægte loyalitet er et udtryk for kundens grundliggende positive 

holdning til virksomheden, så er falsk loyalitet et udtryk for, at kunden måske nok 

udviser en positiv adfærd over for virksomheden (f.eks. vedvarende køb af 

virksomhedens produkter), men hvor årsagen til den positive adfærd ikke skyldes en 

positiv holdning til virksomheden – det kan f.eks. skyldes at kunden ikke har andre 

leverandører at vælge imellem (Svanholmer, 1996, s. 58). Kun den ægte loyale kunde 

belønner virksomheden i det lange løb, bl.a. ved at købe mere, men også ved at 

forblive trofast og i bedste fald ved at fungere som ambassadør eller talsmand for 

virksomheden (jf. loyalitetsstigen). 

3.1.4 Hvorfor er loyale kunder vigtige? 
Vigtigheden af at vedligeholde og opbygge loyale kunder understreges desuden af 

forskning, der påviser, at 10-20% af kunderne (de mest loyale) i de fleste 

virksomheder står for 80-90% af virksomhedens indtjening. Det vil altså sige, at hvis 

en virksomhed kan formå at reducere kundeafgangen (churn) med bare 5%, kan det 

resultere i en øget indtjening på mellem 25-85%. På den anden side vil en virksomhed 

kunne øge indtjeningen med 25-100% ved at gøre bare 5% af de ikke loyale kunder til 

loyale kunder. Endelig er det også bevist, at det kan koste 5-10 gange mere, at 

tiltrække en ny kunde frem for at fastholde en eksisterende kunde (Stone & Jacobs, 

2008, s. 9). 

 Der er altså flere årsager til, at loyale kunder er vigtige for en virksomhed. 

Som det fremgår af ovenstående har loyale kunder tendens til at koncentrere sine køb 

hos den virksomhed, som de føler en tæt relation til, og er dermed mere profitable end 

kunder, der ikke er loyale. Loyale kunder fungerer også som ambassadører for 
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virksomheden og bidrager således med anbefalinger af virksomheden og dens 

produkter til potentielle kunder, og bidrager i det hele taget med positiv omtale af 

virksomheden (word-of-mouth). Faktum er, at øget loyalitet, som følge af lange 

relationer mellem kunde og virksomhed, medfører en øget indtjening per kunde 

(Mullins, 2008, s. 439). Loyale kunder har således afgørende betydning for 

lønsomheden hos langt de fleste virksomheder.  

 

3.2 Definition af kundeklub 
’Kundeklub’ som begreb bliver i faglitteraturen beskrevet og forstået meget 

forskelligt. Der findes således mange forskellige definitioner af kundeklubber, 

ligesom der bruges flere forskellige ord om begrebet. Dette afsnit vil beskrive 

eksisterende definitioner af begrebet ’kundeklub’, beskrive forskellene på begreberne 

’loyalitetsstrategi’, ’loyalitetsprogram’, ’medlemsklub’ og ’kundeklub’, og endelig vil 

der blive argumenteret for en ny definition af en kundeklub. Den nye definition afgøre 

bl.a., hvilke kundeklubber der deltager i virksomhedsanalysen senere i afhandlingen, 

men fungere også retningslinje for respondenterne i forbrugerundersøgelsen.  

 Bladt de mange definitioner der findes af ’kundeklubber’, er der særligt to 

førende eksperter, der præger faglitteraturen, Stephan Butscher og Bent Svanholmer. 

Stephan Butscher (1998) definerer en kundeklub som:  

 

”A customer club is an at least communicative union of people or 

organizations, which is initiated and operated by an organization in order to 

contact these members directly on a regular basis and offer them a benefit 

package with a high perceived value, with the goal of activating them and 

increasing their loyalty by creating an emotional relationship.” (s. 20) 

 

Mere kortfattet definerer den danske eksperter på området, Bent Svanholmer, (1996) 

en kundeklub således: 

 

”En af virksomheden organiseret og formaliseret gruppe af kunder (og 

emner), der er startet med henblik på øget kundeloyalitet og derigennem en 

forbedring af virksomhedens lønsomhed”. (s. 201) 
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En kundeklub er altså et strategisk tiltag, som virksomheder igangsætter for at gøre 

kunder mere loyale over for virksomheden. Kundeklubber drives af virksomheder 

med henblik på at kunne kontakte medlemmerne regelmæssigt samt for at kunne 

tilbyde dem fordele, der af kunden opfattes som en værdi. I de følgende afsnit i 

teorikapitlet vil flere af de forhold, der karakteriserer en kundeklub, blive beskrevet 

nærmere.   

Nogle af de begreber der oftest forveksles med, og benyttes som substitut for 

’kundeklub’ er ’loyalitetsstrategi’, ’loyalitetsprogram’ og ’medlemsklub’ idet alle 

giver udtryk for samme tanke. Begreberne har dog forskellige betydninger, om end 

disse ligger meget tæt op ad hinanden. For at kunne skelne mellem begreberne vil de 

blive beskrevet i de følgende tre afsnit. 

3.2.1 Loyalitetsstrategi 
En ’loyalitetsstrategi’ betragtes som det helt overordnede begreb for en af 

virksomheden fastlagt strategi med det formål at skabe loyale kunder/medlemmer. En 

loyalitetsstrategi kan både komme til udtryk som eksempelvis et rabatprogram, et 

bonusprogram, via målrettet kommunikation, særlig service eller tilbud baseret på 

kundedata eller som fordelsprogram knyttet til et betalingskort9

3.2.2 Loyalitetsprogram 

. En kundeklub er blot 

en blandt flere mulige loyalitetsstrategier (Svanholmer, 2010, s. 11).  

Et ’loyalitetsprogram’ kan ligeledes betragtes som et overordnet begreb for en 

virksomheds loyalitetskabende strategiske tiltag i forhold til en kundeklub, men 

begrebet er mere specifikt på den måde, at et ’loyalitetsprogram’ betegner en aktivitet, 

som er en del af en ’loyalitetsstrategi’. Et loyalitetsprogram defineres af Svanholmer 

(1996) således:  

 

”En planlagt, systematisk og fortløbende interaktion med kunder (og emner) 

med henblik på at gennemføre loyalitetsstrategien og opfylde målene”. (s. 

186) 

 

Det ses altså, at definitionerne af begreberne ’kundeklub’ og ’loyalitetsprogram’ 

minder meget om hinanden, hvor begge tilstræber at implementere en 

                                                 
9 http://www.slideshare.net/PJA_dk/kort-om-loyalitet  

http://www.slideshare.net/PJA_dk/kort-om-loyalitet�
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loyalitetsstrategi. Af samme årsag benyttes de to begreber også ofte om samme 

strategi, og loyalitetsprogrammer findes ofte under dække af kundeklubber 

(Svanholmer, 2006, s. 259). Men den helt væsentlige forskel ligger i, at et 

loyalitetsprogram er et overordnet begreb for en virksomheds loyalitetsstrategi, der 

kan komme til udtryk på flere forskellige måder, mens en kundeklub er en mere 

specifik form for loyalitetsstrategi, der for så vidt er opbygget efter samme model og 

karakteristika som ”almindelige” klubber, eksempelvis sportsklubber. Nogle af de 

karakteristika der kendetegner en kundeklub er medlemskab, medlemskartotek, fælles 

formål og identitet, engagement, medlemsfordele m.m. (Svanholmer, 1996, s. 202, 

Butscher, 1998, s. 18). En kundeklub opererer således under mere faste rammer end et 

loyalitetsprogram, og kan betragtes som en selvstændig institution i forhold til 

virksomhedens forretning, i nogle tilfælde endda med medlemsvalgt ledelse, formand, 

klubhus eller klubunivers, medlemsmøder m.m. (Svanholmer, 1996, s. 202). 

Virksomheden skaber altså et univers, hvor virksomhedens loyalitetsstrategi bliver 

udmøntet over for kunderne/medlemmerne. 

3.2.3 Medlemsklub 
Endelig findes begrebet ’medlemsklub’, der betydningsmæssigt kan ligestilles med 

’kundeklub’. Forskellen ligger i, at nogle typer virksomheder betragter kunderne som 

medlemmer og benytter derfor denne betegnelse i klubkonceptet. Som eksempel på 

brancher, hvor kunderne også er ’medlemmer’, er fagforeninger og sportsklubber, 

hvor kunderne betaler medlemskontingenter. Medlemsklubkonceptet træder i kraft, 

når denne type foreninger udvikler særlige klubkoncepter, som giver medlemmerne 

en række fordele (f.eks. rabatter i bestemte butikker), som ikke er en del af 

foreningens kerneydelse (f.eks. a-kasse og fodboldtræning). Eksempler på danske 

medlemsklubber er LO Plus10 og BIF Kids11

3.2.4 Begrebshierarki og afhandlingens definition af en kundeklub 

, som giver medlemmerne ekstra ydelser 

i form af kundefordele, som rabatordninger og tilbud på produkter, på samme måde 

som det er gældende for medlemmerne af kundeklubber. 

Som det fremgår af ovenstående er brugen af begreberne meget diffus, og begreberne 

minder i virkeligheden meget om hinanden. Det ses eksempelvis i 

’Loyalitetsprogrammer i markedsføring - vejledningen fra de nordiske 

                                                 
10 http://www.loplus.dk/om%20lo%20plus  
11 http://brondby.com/kids/artikel.asp?id=621&mid=4  

http://www.loplus.dk/om%20lo%20plus�
http://brondby.com/kids/artikel.asp?id=621&mid=4�
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forbrugerombudsmænd’, at begreberne, selv i lovgivningen, ikke er på plads: 

”Forbrugerombudsmændene i Danmark, Finland, Norge og Sverige ønsker med 

vejledningen at henvende sig til virksomheder eller sammenslutninger af 

erhvervsdrivende, der ønsker at gøre brug af loyalitetskoncepter i forbrugerforhold, 

herunder kundeklubber, bonusprogrammer og lignende medlemskaber.”12 Her lykkes 

det ikke at dedikere lovgivningen til specifikke loyalitetskoncepter, men man har set 

sig nødt til at gardere sig ved at benytte vendingen: ”herunder kundeklubber, 

bonusprogrammer og lignende medlemskaber” Af samme grund vil der i 

afhandlingen ikke blive skelnet mellem loyalitetsstrategi, loyalitetsprogram, 

kundeklub og medlemsklub. Gennemgående vil ’kundeklub’ dog være det begreb, der 

benyttes. I figur 1 er det illustreret, hvordan de fire omtalte begreber indgår i et 

hierarki, med loyalitetsstrategi som det helt overordnede begreb, loyalitetsprogram 

som et mere konkret begreb, og endelig kundeklub og medlemsklub som helt 

specifikke begreber for et univers, hvor virksomhedens loyalitetsstrategi bliver 

udmøntet over for kunderne/medlemmerne. 

Figur 1: 

 
På grund af de mange overlappende definitioner af de forskellige begreber, der findes 

i litteraturen, og med udgangspunkt i ovennævnte definitioner af 

loyalitetsprogrammer og kundeklubber, er følgende definition af en ’kundeklub’ 

udarbejdet til brug i denne afhandling:  

 

En kundeklub er en synliggørelse af virksomhedens vedvarende 

loyalitetsstrategi, der omfatter sit eget univers og fungerer som 

tillægsprodukt/-ydelse i forhold til virksomhedens kerneprodukt/-ydelse, hvis 
                                                 
12 http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-
vejledninger/Markedsfoeringsloven/loyalitetsprogrammer  

http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/loyalitetsprogrammer�
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/loyalitetsprogrammer�
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overordnede formål er, gennem forbedret kommunikation, fordele og service, 

at øge loyaliteten blandt eksisterende kunder for i sidste ende at øge 

virksomhedens lønsomhed.  

 

Denne definition af en kundeklub vil blive brugt som referenceramme i afhandlingen 

og vil danne grundlag for udvælgelsen af de kundeklubber, der deltager i 

virksomhedsundersøgelsen, og vil samtidig blive benyttet til at sikre, at deltagerne i 

forbrugerundersøgelsen har den samme forståelse af en kundeklub.  

 

3.3 Formålet med kundeklubber 
Som det fremgår af definitionen er kundeklubber altså en visualisering af 

virksomheders loyalitetsstrategi, der er udmøntet under dække af at være en klub. 

Men hvad er egentlig formålet med en kundeklub? I definitionerne ovenfor fremgår 

nogle af de væsentligste formål med en kundeklub. Butscher skriver, at formålet er: 

”to contact these members directly on a regular basis and offer them a benefit 

package with a high perceived value, with the goal of activating them and increasing 

their loyalty by creating an emotional relationship.” (Butscher, 1998, s. 20). 

Svanholmer kommer ligeledes ind på, at formålet med en kundeklub er at øge 

kundeloyaliteten ”startet med henblik på øget kundeloyaliten”, men tilføjer at 

loyaliteten fører til ”en forbedring af virksomhedens lønsomhed” – et tredje og 

væsentligt formål (Svanholmer, 1996, s. 201). Af definitionerne fremgår det således, 

at der er fire formål med kundeklubber, hvor de to første formål leder til det tredje, 

der igen leder til det fjerde: 

 

1) at forbedre kommunikationen virksomhed og kunde imellem  

2) tilbyde fordele, der har stor værdi for kunden. 

3) øge kundeloyaliteten.  

4) øge virksomhedens lønsomhed.  

 

Med andre ord kan man udlede, at forbedret kommunikation og fordele leder til 

loyalitetskabelse, der endelig fører til forøgelse af lønsomheden som illustreret i figur 

2. 
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Figur 2: 

 
Denne opfattelse er imidlertid noget snæver og ikke fyldestgørende, men alligevel 

ikke helt ved siden af. Hvis man ser nærmere på nogen af de undersøgelser, der hidtil 

er lavet på området, ser man, at de fire formål er blandt nogle af de væsentligste 

formål med en kundeklub. Men listen er ikke fyldestgørende.  

Afhængigt af indgangsvinklen findes der flere forskellige formål med en 

kundeklub. Den danske forbrugerombudsmand, hvis formål bl.a. er at beskytte 

forbrugeren og sikre at markedsføringsloven bliver overholdt skriver på sin 

hjemmeside: ”Et loyalitetsprogram er kendetegnet ved en forskelsbehandling mellem 

visse forbrugere (medlemmer) og forbrugere, der veksler mellem forskellige 

indkøbssteder. Større og mere avancerede kundebindingsprogrammer reguleres af 

flere forskellige bestemmelser...”13

Søger man i faglitteraturen, oplever man imidlertid en anderledes positiv 

indgangsvinkel til formålet med kundeklubber. Meget lig de formål, som også 

fremgår af definitionerne af kundeklubber (kommunikation, fordele, loyalitetskabelse 

og lønsomhed), så skriver Butscher: ”The ultimate goal of every customer loyalty 

programme is to increase profit, revenue and market share, thus securing the 

company’s stability and existence.” (Butscher, 1998, s. 43). På det helt overordnede 

plan, handler loyalitetsprogrammer/kundeklubber altså om skabe øget overskud og 

 Af de negative vendinger fremgår det af citatet, at 

loyalitetsprogrammer (herunder kundeklubber) er forskelsbehandlende, og derudover 

har til formål at ’binde’ kunder til virksomheden. Ved brug af ordet 

’kundebindingsprogram’ kan man altså udlede, at et loyalitetsprogram har til formål 

at binde kunder til virksomheden – altså handlinger der med fuldt overlæg fra 

virksomhedens side og gennem bevidste strategier (eksempelvis ved hjælp af 

bonusordninger og rabatter) får kunder til, måske ligefrem ufrivilligt, at handle hos 

virksomheden. 

                                                 
13 http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-
vejledninger/Markedsfoeringsloven/loyalitetsprogrammer  

http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/loyalitetsprogrammer�
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/loyalitetsprogrammer�
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indtjening, men også om at øge markedsandelene. Men for at nå dertil er der flere 

delmål, der skal opfyldes. Kundeklubber har således en række andre målsætninger 

eller delmål, som Butscher igen fremhæver til at være; 1) kundefastholdelse og 

loyalitetsskabelse, 2) tiltrækning af nye kunder, 3) opbygning af en stærk 

kundedatabase, 4) supportfunktion for andre afdelinger i virksomheden og 5) at 

opbygge en kommunikationskanal mellem virksomhed og kunde. (Butscher, 1998, s. 

44). De delmål som Butscher fremhæver ligger sig i virkeligheden meget op ad de 

formål, som også er beskrevet i figur 2, men bidrager med en mere nuanceret 

indgangsvinkel.  

En anden væsentlig betragtning kommer frem Richard G. Barlows artikel 

’Determinants of Membership Marketing Programs’, hvor formålet med en 

medlemsklub (herunder kundeklub) defineres til at være at "to identify, maintain and 

increase the yield from best customers through long-term, interactive, value-added 

relationships" (Barlow 1992, s. 1). Modsat Butscher, som peger på, at et formål kan 

være at skaffe nye kunder, fremhæver Barlow, at det altafgørende formål med en 

kundeklub er at fokusere på at fastholde de bedste kunder og øge loyaliteten blandt 

disse. Barlow bekræfter altså formålet med en kundeklub er kundefastholdelse og 

loyalitetsskabelse. De forskellige definitioner af formålet med kundeklubber viser 

således, at der findes forskellige holdninger til, hvad formålet med kundeklubber er. 

Årsagen til de forskellige opfattelser kan tilskrives, at der findes forskellige 

problemstillinger fra virksomhed til virksomhed, der kan være afgørende for, hvilke 

formål der fastsættes – dette vil blive nærmere behandlet i afsnittet ’Typer af 

kundeklubber’, og vil blive yderligere undersøgt i ’Virksomhedsanalysen’. 

Kundeklubber har altså til formål, ikke bare at fastholde og skabe loyalitet 

som resultat af forbedret kommunikation, fordele og aktivering (som påpeget i fig. 

2.), men også at tiltrække nye kunder, at fungere som effektiv kommunikationskanal, 

at opbygge en stærk kundedatabase, der indeholder relevante kundeinformationer 

(både demografiske såvel som købsadfærd), samt aktivt at benytte 

kundeinformationen til loyalitetskabende kundedialog, men også til glæde for andre 

afdelinger i virksomheden, der kan drage nytte af den viden, som kundedatabasen 

opsamler.  

I Figur 3 opstilles en sammenfatning af Barlow og Butschers forskellige 

delmål for en kundeklub, der alle leder til det overordnede mål – en forøgelse af 

overskud, indtjening og markedsandele: 
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Figur 3:
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 - Virksomheders formål med at etablere kundeklubber 

 
Naturligvis er det meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilke formål der 

er sat for kundeklubben, og hvordan de forskellige formål prioriteres. Hvilke formål 

en virksomhed har med sin kundeklub afhænger herudover også af, hvilke muligheder 

der foreligger – virksomhedens produkt/ydelse, brand og branche taget i betragtning 

(behandles yderligere i afsnittet ’Typer af kundeklubber’). I diskussionen bliver det 

undersøgt om typer af formål med en kundeklub spiller ind på loyalitetsgraden og 

lønsomheden af en kundeklub.  

 

3.4 Typer af kundeklubber 
Som det fremgår af afsnittet ’Definition af kundeklub’ kan kundeklubber fremstå 

meget forskelligt. Nogle er knyttet til et brand, nogle til et produkt, nogle klubber er 

eksklusive, mens andre er for alle og enhver, nogle klubber tilbyder en slags fordele, 

mens andre klubber tilbyder en anden slags. Kundeklubber viser sig kort sagt i mange 

forskellige afskygninger. Men i virkeligheden er klubberne bygget op omkring to 

koncepter – man kan sige, at der grundlæggende kun findes to typer kundeklubber, 

’lukkede’ og’ åbne’ klubber.  
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3.4.1 Lukkede kundeklubber 
Lukkede kundeklubber kendetegnes ved, at man ofte skal udfylde en 

indmeldingsformular, samtidig med at man opkræves et medlemsgebyr ved 

indmeldelse. Derudover følger der ofte medlemsbetingelser, og man skal måske 

ligefrem være kvalificeret til at kunne blive medlem – f.eks. ved at medlemmer enten 

køber et produkt og herefter automatisk bliver indmeldt i klubben, eller ved at man 

gennem vedvarende køb i virksomheden forbliver medlem i klubben. Et eksempel på 

en kundeklub, hvor man automatisk bliver medlem ved køb af produkt er ’Politiken 

Plus’ – Politiken’s kundeklub for alle abonnenter af avisen.14  Et eksempel på en 

kundeklub, hvor genkøb er adgangsbilletten til medlemskab er SAS’ ’EuroBonus’, 

hvor man kun kan vedblive at være ’Guldmedlem’, hvis man i løbet af et år, har købt 

et tilstrækkeligt antal ydelser/produkter hos SAS eller samarbejdspartnere til SAS. 

Hvis ikke man køber nok ydelser/produkter, så forsvinder de fordele, der følger med 

’Guldmedlemskabet’, og man degraderes til enten ’Sølv- eller Basismedlemsskab’, 

med færre fordele tilknyttet.15

3.4.2 Åbne kundeklubber 

 Lukkede kundeklubber ses ofte blandt virksomheder 

med et stærkt brand eller med et produkt, der indgår med en stor værdi for kunden. 

Her vil kunden i høj grad være følelsesmæssigt bundet til virksomheden og/eller 

produktet (jf. afsnittet ’Loyalitetsbegrebet’). Typisk vil medlemmer af en lukket 

kundeklub tilhøre virksomhedens primære kundegruppe (Butscher, 1998, s. 56). 

I åbne kundeklubber derimod kræves der ikke medlemsgebyr, ligesom der ikke findes 

nogen krav for indmeldelse i klubben. Denne type klub ses ofte hos virksomheder, 

hvor virksomhedens brand eller produkt ikke er stærkt nok til at kunne ’bære’ en 

kundeklub, der kræver særlige betingelser for indmelding. De åbne kundeklubber ses 

ofte hos virksomheder, der har en meget bred målgruppe, og med de lette 

indgangsbarrierer (ingen medlemsgebyr, hurtig oprettelse osv.) forsøger man, at 

tiltrække så mange nye medlemmer som muligt.  I disse tilfælde er kunden typisk ikke 

følelsesmæssigt knyttet til virksomheden eller produktet, og medlemmerne udgør ofte 

ingen reel værdi for virksomheden (Butscher, 1998, s. 56). Et eksempel på en sådan 

kundeklub er gratisavisens, metroXpress’, kundeklub – Club metroXpress. Her kan 

alle, uden medlemsgebyrer eller særlige krav, melde sig ind og få glæde af de fordele, 

                                                 
14 http://plus.politiken.dk/Om_Politiken_Plus%28129%29.aspx  
15 http://www.sas.dk/da/EuroBonus/Medlemsniveauer/  

http://plus.politiken.dk/Om_Politiken_Plus%28129%29.aspx�
http://www.sas.dk/da/EuroBonus/Medlemsniveauer/�
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som medlemmerne tilbydes.16

3.4.3 Fordele og ulemper ved lukkede og åbne kundeklubber 

 Der er meget der tyder på, at læsere (kunder) af avisen, 

metroXpress, ikke binder sig emotionelt til avisen, på samme måde som abonnenter af 

Politiken gør det. Dels fordi metroXpress er gratis, og dermed ikke forbundet med et 

aktivt valg som købet af Politiken er det, og dels fordi markedsføringen af Politiken – 

og dermed avisens brand – spiller meget på identitet og differentiering fra de andre 

aviser på markedet. 

Der findes både fordele og ulemper ved hhv. lukkede og åbne kundeklubber  

Set fra virksomhedens side er nogle af de fordele, der følger med hhv. lukkede og 

åbne kundeklubber, beskrevet i figur 4 (Butscher, 1998, s. 57): 

 

Figur 4: 

Lukkede kundeklubber Åbne kundeklubber 
 

• Medlemsgebyr kan medvirke til at dække 

omkostninger forbundet med klubben. 

• Medlemsgebyr resultere i forventninger til 

klubben, der medvirker til intern fokus på 

klubben  

• Medlemsbetingelser sorterer irrelevante 

medlemmer væk og holder omkostningerne 

nede 

• Medlemsbetingelser kan hjælpe med at holde 

fokus på målgruppen  

• Database udgør kun medlemmer med 

forholdsvis stor interesse i virksomheden 

og/eller produktet 

• Klart defineret medlemsstruktur gør 

kommunikationen mere effektiv  

• Stor og pålidelig viden om primære kunder 

 

• Man kan nå ud til en bred skare af kunder  

• Komplet og informationsrig kundedatabase  

• Potentielle kunder og konkurrenters kunder 

kan lettere kontaktes  

• En fuldkommen database kan, gennem 

analyse, føre til segmentbaseret 

kommunikation 

• Et stort antal medlemmer gør det lettere at nå 

ud til den brede kundegruppe 

Det fremgår af figur 4, at der er forskellige karakteristika ved de to typer klubber. 

Med medlemsgebyr og medlemsbetingelser forsøger man med en lukket kundeklub at 

fokusere på de bedste kunder, den primære målgruppe – her er tanken at belønne de 

bedste kunder for deres loyalitet for på den måde at fastholde dem på lang sigt. Den 

åbne kundeklub har derimod til formål at nå ud til den brede målgruppe – her er der 

fokus på at tiltrække så mange nye kunder som muligt, om end denne strategi har et 

                                                 
16 http://www.clubmetroxpress.dk/index.php  

http://www.clubmetroxpress.dk/index.php�
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mere kortsigtet skue, hvad angår loyalitetsskabelse og kundefastholdelse. Om en 

virksomhed bør vælge en lukket eller åben kundeklub er derfor afhængigt af særligt to 

forhold: 

  

1) Kundens følelsesmæssige binding til virksomheden og virksomhedens 

produkt/ydelse 

2) Virksomhedens formål med kundeklubben  

 

Ved at tage stilling til de to ovenstående punkter, kan en virksomhed altså spore sig 

ind på, hvilken type kundeklub virksomheden børe vælge for at opnå succes og leve 

op til målsætningerne. I afsnittet ’Inddeling af kundeklubber’ vil de to punkter blive 

sammenfattet i en model, hvis formål er at inddele kundeklubber, sådan at man kan 

undersøge tendenser inden for forskellige typer af kundeklubber.  

 

3.5 Klubfordele 
Som tidligere nævnt er en af de væsentligste tanken bag kundeklubber, at tilbyde 

kunderne en række fordele, der medvirker til at øge kundernes følelsesmæssige 

relation til virksomheden og dermed deres loyalitet over for virksomheden. Kunder 

foretager altså en vurdering af, om klubben er værd at melde sig ind i (uanset om det 

er en lukket eller åben kundeklub), ud fra de fordele som klubben kan tilbyde. Man 

kan sige, at fordelene som klubben tilbyder, skal være mere værd end de 

omkostninger (økonomiske såvel som tidsmæssige), der er forbundet med 

indmeldingen – fordelene skal således have en stor oplevet værdi for kunden 

(Butscher, 1998, s. 60). Spørgsmålet som en virksomhed bør stille sig (og som vil 

blive yderligere behandlet i diskussionen) er derfor, hvilke fordele kunderne skal 

tilbydes for at de oplever en værditilførsel og dermed betaler virksomheden tilbage 

med en højere grad af loyalitet (jf. loyalitetsprocessen). Overordnet findes der to slags 

fordele – ’hårde’ og ’bløde’ fordele (Butscher, 1998, s. 63 og Barlow  2001, s. 1). 

3.5.1 Hårde fordele 
Hårde fordele kan også beskrives som de økonomiske fordele, som kunderne får 

adgang til ved indmelding i kundeklubberne. Det værende sig rabatter eller tilbud på 

virksomhedens egne produkter såvel som på andre virksomheders (partneres) 

produkter, konkurrencer eller finansielle ydelser som lån, forsikringer eller garantier. 
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De to mest anvendte fordele blandt kundeklubber er rabatter og tilbud (Schultz 2008, 

s. 1). De hårde fordele, er absolut en - hvis ikke den - primær(e) motivationsfaktor for 

kunders indmelding i kundeklubber. Kunder lader sig altså ofte tiltrække af de 

økonomiske fordele som en kundeklub kan tilbyde, og fordelene bidrager derfor også 

med en værdi for kunden. Men hårde fordele i sig selv er ikke loyalitetskabende.  

Undersøgelser17

3.5.2 Bløde fordele 

 har vist, at de økonomiske fordele som kunder modtager 

gennem kundeklubber ikke skaber den følelsesmæssige værdi for kunden, der er med 

til at gøre kunden loyal (Bagdonienė og Jakštaitė, 2007, s. 51 og Hallberg 2004, s. 

232). Dermed ikke sagt at de hårde fordele ikke medvirker til at gøre kunden mere 

profitabel. Hårde fordele kan sagtens fastholde kunder til virksomheden, men 

fastholdelsen, der ikke skal forveksles med loyalitet, skyldes kun, at kunden ikke kan 

få produkterne billigere et andet sted. Jf. afsnittet ’Falsk og ægte loyalitet’ så skaber 

hårde fordele altså en falsk loyalitet, hvor kunden ikke vil tøve med at købe produktet 

hos en konkurrent, hvis konkurrenten er billigere (Svanholmer, 1996, s. 198). De 

hårde fordele er desuden meget lette for konkurrerende virksomheder at kopiere, 

hvilket resulterer i, at direkte konkurrenter i flere brancher, bl.a. blandt flyselskaber, 

tøjbutikker og benzinselskaber, tilbyder nøjagtigt de samme fordele til medlemmerne 

af deres kundeklubber. Et eksempel er kundeklubberne hos de konkurrerende 

virksomheder Sport-Master og Intersport (bilag 4), der tilbyder nøjagtigt den samme 

bonusordning til sine medlemmer. Resultatet er, at ingen af kundeklubberne tilbyder 

kunden noget unikt, og derfor giver disse fordele heller ikke medlemmerne nogen 

grund til at være loyal overfor den ene eller den anden virksomhed (Butscher, 1998, s. 

63). 

De bløde fordele har en helt anderledes karakter. Modsat de hårde fordele bidrager de 

bløde fordele med en følelsesmæssig værdi for kunden, og er derfor også den type 

fordele, der skaber den ægte loyalitet. Bløde fordele kommer f.eks. til udtryk gennem 

en særlig god service og/eller behandling, målrettet og relevant dialog, men også 

gennem anerkendelse og belønning for at være en god kunde (Butscher, 1998, s. 63).  

Nogle af de bløde fordele, der eksempelvis følger med SAS’ kundeklub, 

EuroBonus, er en ’VIP-behandling’ af de loyale kunder. De loyale kunder har bl.a. 

                                                 
17 To forskellige undersøgelser - en foretaget blandt kunder af tre litauiske detailkæder, og en foretaget 
på baggrund af en database med mere end 600.000 kunder fra hele verden. 
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mulighed for at benytte en særlig VIP-lounge, mens de venter på flyet, de kan komme 

hurtigere igennem sikkerhedskontrollen, og endelig har de adgang til en telefonisk 

hotline, hvor man kan få hurtig og kvalificeret hjælp.18

 

 Endelig indgår målrettet og 

relevant dialog som et vigtigt element blandt de bløde fordele, idet god 

kommunikation spiller en meget stor rolle for loyalitetsskabelsen, som det beskrives 

nærmere i det følgende afsnit ’Kommunikation'. Figur 5 giver et overblik over de 

mest anvendte hårde og bløde fordele blandt danske kundeklubber. 

Figur 5: 

Hårde fordele Bløde fordele 
 

• Bonusprogram 

• Tilbud på egne produkter 

• Generel rabat på egne produkter 

• Generel rabat på partneres produkter 

• Finansielle ydelser (lån, forsikring, garanti) 

• Kuponer  

• Konkurrencer 

 

• VIP-status (Særbehandling) 

• Målrettet dialog (one-to-one) 

• Events 

• Adgang til hotline 

• Online community 

• Gaver (fødselsdagsgave, velkomstgave) 

 

Men hårde og bløde fordele går hånd i hånd, og en loyalitetskabende kundeklub vil 

aldrig kunne fungere uden, at begge typer fordele tilbydes kunden. Hvor de hårde 

fordele typisk fungerer som ’lokkemad’ og får kunden til at tilmelde sig 

kundeklubben, så er det de bløde fordele, der giver kunden værdi og på sigt gør, at 

kunden bliver loyal (Butscher, 1998, s. 63). I diskussionen undersøges det nærmere, 

hvordan forskellige fordele bidrager med loyalitetsskabelse og i hvilken 

sammensætning. Men helt grundlæggende findes der tre forhold, der skal være 

opfyldt før fordele i en kundeklub kan resultere i loyalitetsskabelse (Butscher, 1998, s. 

67):  

 

1) Fordelene skal bidrage med en økonomisk værdi for kunden,  

2) Fordelene skal være relevante for kunden og  

3) Fordelene skal være overskuelige at opnå.  

 

                                                 
18 http://www.sas.dk/da/EuroBonus/Medlemsniveauer/Guld/Optjening-af-point/  

http://www.sas.dk/da/EuroBonus/Medlemsniveauer/Guld/Optjening-af-point/�
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Kunden skal altså kunne få økonomiske fordelene ved at melde sig ind i klubben. 

Herudover skal kunden have en interesse i (eller behov for) de fordele, som 

kundeklubben kan tilbyde. Og endelig skal fordelene være let tilgængelige. Hvis 

kunden vurderer, at det er for besværligt at opnå fordelene (f.eks. et bonusprogram, 

der er for indviklet), så hjælper det hverken til loyalitetsskabelsen eller til 

lønsomheden af kunden. 

 

3.6 Kommunikation 
Som tidligere nævnt er nogle af de primære formål med en kundeklub, at opbygge en 

stærk kundedatabase, der kan indsamle relevante kundeinformationer, der igen kan 

benyttes til udformning af relevant og målrettet kundedialog, der i sidste ende fører til 

mere profitable og loyale kunder (Schultz, 2008, s. 1). Kundeklubben skal altså 

fungere som en effektiv kommunikationskanal. Men for at kunne fungere som 

effektiv kommunikationskanal er det nødvendigt, dels at have en stærk kundedatabase 

med brugbare kundeinformationer, dels at opstille kommunikative former og formål 

med kundeklubben (Butscher, 1998, s. 116), og dels at målrette kommunikationen og 

gøre informationen relevant og vedkommende for det enkelte medlem (Stone & 

Jacobs, 2008, s. 118). Disse emner vil blive behandlet i de følgende afsnit. 

3.6.1 Kundedatabase 
Bag enhver kundeklub ligger en kundedatabase. Og netop kundedatabasen 

repræsenterer en af de helt unikke muligheder, der følger med etableringen af en 

kundeklub. Opbygningen af en database med relevante og individuelle geografiske og 

demografiske oplysninger om kunden, samt oplysninger om kundens købeadfærd, er 

værdifuld, da virksomheden kan benytte informationerne i sin dialog med den enkelte 

kunde som led i loyalitetsskabelsen (Stone & Jacobs, 2008, s. 43). For enhver 

kundeklub gælder det, at kunden, i selve indmeldingsprocessen, frivilligt afgiver en 

række personlige data (typisk geografiske og demografiske data), som virksomheden 

efterfølgende kan bruge i sin kommunikation med den enkelte kunde – denne data 

omfatter eksempelvis navn, efternavn, køn, adresse, postnummer og by, CPR-nummer 

eller fødselsdato, land, telefonnummer og e-mail, men kan også omfatte særlige 

interesseområder, indkomst, stillingsbetegnelse m.m. (Stone & Jacobs, 2008, s. 48). 

Datasættet gør det muligt at gøre dialogen personlig, f.eks. ved at tiltale kunden med 

fornavn (eks. Kære Bjørn) i stedet for et mere upersonligt ’Kære kunde’. Dette er blot 
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et enkelt eksempel på, hvordan personlig data kan anvendes i sin enkleste form til at 

målrette kommunikationen og på den måde medvirke til at knytte bånd mellem kunde 

og virksomhed.  

Men kundeklubber kan også være en indgangsvinkel til at lære kundens 

købeadfærd bedre at kende. For mange kundeklubber gælder det, at medlemmerne 

ved indmeldelse tildeles et ’klubkort’, som eksempelvis kan bruges som kreditkort 

eller i andre tilfælde som legitimation – et kort man fremviser eller kører igennem en 

automat, når man køber virksomhedens produkter eller ydelser. Et klubkort indsamler 

på den måde vigtige oplysninger om kunden – oplysninger der igen kan benyttes til at 

målrette kommunikationen. Eksempler på danske kundeklubber, der giver sine 

medlemmer et klubkort er SAS EuroBonus19, FDB Medlem20, Magasin Goodie 

Card21 og LO Plus22

Analyseværktøjer hjælper på samme måde med at indsamle oplysninger om 

kundens online færden på kundeklubbens hjemmeside, der ligeledes kan bruges til at 

lære kunden bedre at kende. Blandt de mange oplysninger, der kan måles omkring 

købsadfærden, er kundens aktivitetsniveau (hvornår har kunden sidst været logget ind 

på sin konto, hvor lang tid bruger kunden på hjemmesiden osv.), kundens 

interesseområder (hvilke produkter køber kunden, hvilke funktioner eller fordele på 

hjemmesiden benytter kunden sig af osv.) og kundens forbrug (hvor mange penge 

bruger kunden på virksomhedens produkter). Med viden omkring kundens 

forbrugeradfærd er det bl.a. muligt, at tilbyde lige præcis den information om eller 

tilbud på de produkter, som kunden interesserer sig for, og på den måde kan målrettet 

kommunikationen medvirke til at forøge indtjeningen pr. kunde. Princippet i dette 

værktøj har længe været brugt af internetvirksomheder som f.eks. Amazon og eBay, 

hvor alle brugernes køb registreres og bruges i annonceringsstrategierne rettet mod 

den enkelte kunde. 

.  

Kundedatabaser indeholder således en meget omfattende og detaljeret viden 

om hver enkelt kunde – en viden der kan anvendes til en loyalitets- og profitskabende 

dialog.  

                                                 
19 http://www.sas.dk/da/EuroBonus/Medlemsniveauer/Eksempler/ 
20 http://www.fdb.dk/fdb/medlemsfordele/Sider/default.aspx 
21 http://www.magasin.dk/Saerlige-fordele/Magasin-GoodieCard/ 
22 http://www.loplus.dk/medlemskortet 
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3.6.2 Kommunikative former og formål 
Der findes mange forskellige måder at kommunikere med sine kunder på. For 

kundeklubber er det typisk, at kontakten, kunde og virksomhed imellem, er hyppigere 

forekommende end i de tilfælde, hvor kundens tilhørsforhold til en virksomhed ikke 

er baseret på en kundeklub. Regelmæssig dialog (eksempelvis på månedlig basis) 

kendetegner kundeklubber, og det anbefales, at medlemmer af kundeklubber bliver 

kontaktet 4 – 12 gange årligt gennem forskellige medier og med forskelligt indhold 

(Butscher, 1998, s. 116). Blandt de mest forekommende medier, som benyttes i 

kundekontakten, er klubmagasiner, e-mails, breve, telefonisk kontakt (herunder 

kundeservice, hotline og voice response), hjemmesider (herunder nyhedsinformation, 

online communities og online chat support), events og kundeanalyser (Butscher, 

1998, s. 117 og Svanholmer, 1996, s. 193-196).  

Ifølge Butscher findes der en række formål med kommunionen i en 

kundeklub, der i sidste ende stiler imod at gøre kunderne mere loyale (Butscher, 1998, 

s. 115). 

De kommunikative formål er:  

1) at informere om klubbens fordele 

2) at informere om aktuelle klubaktiviteter 

3) at bygge en forbindelse mellem klubmiljøet og de produkter, som 

virksomheden tilbyder 

4) at aktivere medlemmerne 

5) at opmuntre medlemmerne til at købe mere 

6) at supporte klubbens andre overordnede målsætninger  

 

Som det fremgår er det altså vigtigt at selve indholdet i kommunikationen har med 

kundeklubben at gøre og foregår i kundeklubbens univers. I det ligger der også, at 

kommunikationen er eksklusiv for medlemmerne af kundeklubben og derfor adskilt 

fra den øvrige dialog som virksomheden har med resten af kundeskaren. Endelig 

fremgår det af de opstillede formål, at dialogen har til hensigt at opfordre til 

aktivering af medlemmer (f.eks. at opfordre til at deltage i konkurrencer på klubbens 

hjemmeside), samt mersalg/krydssalg (f.eks. ved at fremsende spændende tilbud på 

produkter), og til at sikre, at klubbens andre målsætninger bliver nået (f.eks. 

økonomiske målsætninger). Men som det også fremgår ovenfor, så er det afgørende 
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for en loyalitets- og profitskabende kommunikation, at den er målrettet til den enkelte 

kunde sådan at den bliver personlig og relevant (Stone & Jacobs, 2008, s. 10).  

3.6.3 Målrettet kommunikation 
Relevant og målrettet dialog er altså en af de væsentligste indgangsvinkler til at opnå 

loyale og profitable kunder. Men målrettet kundekommunikation er typisk et 

resultatet af en nøje segmentering af virksomhedens kunder ud fra parametre som 

kundens alder, indkomst, bopæl, købsadfærd og andre genkendelige mønstre – typisk 

hentet fra virksomhedens database. En anden og meget effektiv måde at kommunikere 

på er ved at segmentere ud fra kundens stadie i livstidscyklusen. En kundes 

livstidscyklus kan se meget forskellig ud afhængigt af branchen og virksomheden, 

men der findes ofte en række forskellige stadier, som kunderne gennemgår i deres 

forhold til virksomheden, hvor virksomhedens kommunikation bør have forskelligt 

fokus og indhold. Kunderne har således et andet informationsbehov, hvis de kun lige 

har stiftet bekendtskab med virksomheden i forhold til de kunder, der måske er på vej 

væk fra virksomheden (se bilag 7). 

Med den rette viden om den enkelte kunde er det således muligt, at tilbyde de 

rette tilbud og den rette information til den enkelte kunde. Jo bedre segmenteret 

kommunikationen er, jo større chance er der for, at kunden får en positiv oplevelse 

med kommunikationen, og jo større chance er der dermed for, at kunden (for)bliver 

loyal og profitabel (Stone & Jacobs, 2008, s. 118). 

 

3.7 Model for inddeling af kundeklubber 
For at kunne undersøge tendenser (herunder typer af fordele, kommunikationsformer 

og formål) i eksisterende danske kundeklubber, og for at kunne undersøge hvad der 

skal til for at kunne skabe en lønsom og loyalitetskabende kundeklub (jf. 

problemformuleringen), vil det i analysen være nødvendigt at kunne skelne mellem 

forskellige typer af kundeklubber. Derfor præsenteres i dette afsnit en ny model for 

inddeling af kundeklubber i fire forskellige grupperinger.  

Som beskrevet i afsnittet ’Typer af kundeklubber’ er kundens følelsesmæssige 

binding til virksomheden, virksomhedens produkt/ydelse og formålet med 

kundeklubben, afgørende for virksomhedens valg af type kundeklub. Derfor vil det i 

inddelingen af kundeklubber være naturligt at benytte de samme parametre på to 

forskellige akser som vist i figur 6, hvor X aksen opdeler kundeklubber ud fra 
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virksomhedens formål med kundeklubben (lukkede eller åbne kundeklubber), og Y 

aksen opdeler kundeklubber ud fra kundernes følelsesmæssige binding til 

virksomheden og virksomhedens produkt/ydelse (high- low-involvement). 

Opdelingen af kundeklubberne ud fra virksomhedens formål med 

kundeklubben kommer således til udtryk gennem det strategiske valg om, hvorvidt 

kundeklubben er lukket eller åben. Som det fremgik af afsnittet ’Typer af 

kundeklubber’ så er det den helt afgørende forskel på typer af kundeklubber, hvorvidt 

klubben er lukket eller åben, og er typisk bestemt ud fra selve formålet med 

kundeklubben – ønsker virksomheden at fastholde eksisterende kunder (closed) eller 

at tiltrække nye (open).   

At kunders følelsesmæssige binding til virksomheden og virksomhedens 

produkt/ydelse spiller ind på virksomhedens valg af kundeklub understøttes af blandt 

andre Charlotte Wandorf. Ifølge hende knytter kunder sig i højere grad til en 

virksomhed, der sælger et produkt eller en service, der af kunden opleves som ’vigtig’ 

(high-involvement). Modsat bliver det ligegyldigt, hvilken virksomhed man handler 

med, hvis virksomhedens produkt har en tilsvarende ligegyldig værdi for kunden 

(low-involvement) (Wandorf, 2007, s. 85-86). Hvorvidt en virksomhed sælger high- 

eller low-involvement produkter er altså afgørende for kundens interesse for og 

engagement i virksomheden og dets produkter, så jo højere involveringsgrad, jo 

højere en loyalitetsgrad kan man forvente. 

I figur 6 (Model for typer af kundeklubber) inddeles en række af de brancher, 

hvor kundeklubber er mest udbredt i en model ud fra en vurdering af, om 

virksomhederne i branchen typisk benytter sig af åbne eller lukkede kundeklubber og 

ud fra en vurdering af om virksomheden sælger produkter/ydelser, der kan 

kategoriseres som high- eller low-involvement produkter (Roesen 2010): 

 



 39 

Figur 6 - Model for typer af kundeklubber (I forhold til branche) 

 
Modellen inddeler kundeklubber i fire grupper; 1) High/Closed er en gruppe med 

lukkede kundeklubber og høj involveringsgrad, 2) High/Open er en gruppe med åbne 

kundeklubber og høj involveringsgrad, 3) Low/Closed er en gruppe med lukkede 

kundeklubber og lav involveringsgrad, og endelig er der 4) Low/Open gruppen med 

åbne kundeklubber og lav involveringsgrad.  

Der findes naturligvis undtagelser, hvor virksomheder med kundeklubber, 

ikke kan grupperes sammen med resten af branchen. Dette kan skyldes forskellige 

forhold, som f.eks. at virksomheden har valgt en nichestrategi, eller at virksomheden 

opererer i flere forskellige brancher.  
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4. Analyse 
Indtil nu har afhandlingen beskæftiget sig med den teoretiske indgangsvinkel til 

kundeklubber, hvor loyalitetsbegrebet, definition af kundeklubber, formålet med 

kundeklubber, typer af kundeklubber, klubfordele, kommunikation og inddeling af 

kundeklubber er blevet beskrevet. Med afsæt i problemformuleringen vil der i 

analysen blive fokuseret på tre undersøgelser, der har til hensigt at finde frem til 

formålet med kundeklubber, forbrugernes forventninger til kundeklubber, og 

elementer, der medvirker eller modvirker, at kundeklubber bliver lønsomme og/eller 

loyalitetskabende. De tre undersøgelser består af virksomhedsinterview, 

forbrugerinterview og en spørgeskemaundersøgelse (beskrives yderligere nedenfor). 

Undersøgelserne vil blive evalueret, analyseret og sammenholdt med teorien for i 

sidste ende at blive sammenfattet i diskussionen. 

 

4.1 Virksomhedsanalyse 

Virksomhedsanalysen er bygget op omkring spørgeskemaet ’Interview (Virksomhed) 

– loyalitetsprogrammer og kundeklubber’ (Bilag 1), der har lagt ramme for interviews 

med ansvarshavende for 12 forskellige virksomheders kundeklubber. Analysen er 

opdelt i tre dele; 1) Analyse af formålet med kundeklubber, 2) Analyse af klubfordele 

i kundeklubber, og 3) Analyse af kundekommunikationen i kundeklubber, der hver 

især gennemgår resultaterne af de tilhørende spørgsmål fra spørgeskemaet. 

Kundeklubberne, der har deltaget i undersøgelsen, fremgår af figur 7. Figuren 

fungerer som redskab til at opdele de kundeklubber, der har deltaget i undersøgelsen, i 

forskellige typer af kundeklubber, ud fra samme teori som beskrevet i afsnittet 

’Inddeling af kundeklubber’ og med udgangspunkt i figur 6.  
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Figur 7 – Model for typer af kundeklubber (I forhold til virksomhedsundersøgelsen) 

 
Som det fremgår af figur 7 inkluderer virksomhedsanalysen interview med to 

kundeklubber i ’High/Closed’ grupperingen (Politiken Plus og to adskilte 

kundeklubber hos Brøndby IF, BIF Kids og Fællesskabet, samt delvist SAS 

EuroBonus), to kundeklubber i ’High/Open’ grupperingen (Le Creuset’s Kundeklub, 

Hi-Fi Klubben’s Kundeklub og delvist Companys Club og Sport-Master Club), to 

kundeklubber i ’Low/Closed’ grupperingen (LO Plus og SAS EuroBonus), og fem 

kundeklubber i ’Low/Open’ grupperingen (Mc Donald’s Familieklub, Sport-Master 

Club, Scanlines Bonus Club, Fætter BR Klub, samt to adskilte kundeklubber hos 

metro-media, Club metroXpress og 24Xtra). 

Der er enkelte undtagelser, hvor kundeklubberne kun delvist kan siges at 

tilhøre den gruppe, som de er placeret i. For SAS EuroBonus gælder det således, at 

deres ydelse for nogle kunder (eks. familien der skal rejse til USA) er high-

involvement, hvorimod deres ydelse for andre kunder (eks. forretningsmanden der 

rejser mange gange om ugen) er low-involvement. Af samme årsag er kundeklubben 

placeret i både ’High/Closed’ og ’Low/Closed’ grupperingen i figur 7. Det samme gør 

sig gældende for Companys Club og Sport-Master Club, der begge hævder at have 

kunder, for hvem deres produkter betragtes som et low-involvement såvel som high-

involvement.  
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Sammenholdt med de forskellige typer af kundeklubber vil virksomhedsanalysen 

forsøge at klarlægge, hvilke formål de udvalgte virksomheder har med 

kundeklubberne, samt hvilke typer fordele og kommunikationsformer som klubberne 

tilbyder sine medlemmer. I sidste ende skal undersøgelsen bidrage til besvarelse af 

problemformuleringen ved at se på, om der er en sammenhæng mellem 1) formål med 

kundeklubben, 2) typer af fordele der tilbydes og 3) type af kommunikation der 

benyttes, og graden af loyalitetskabelse og lønsomhed i kundeklubben.  

4.1.1 Analyse af formålet med kundeklubber 
Teorien omkring formålet med kundeklubber har peget i retning af, at der findes en 

række delmål, såvel som et overordnet mål med kundeklubber. Hvor delmålene 

variere og indgår med forskellig vægtning afhængig af virksomheden, så gælder det 

for alle kundeklubber, at det overordnede mål er at forøge overskuddet, indtjeningen 

og markedsandelen. De delmål som teorien peger på kan være gældende for en 

kundeklub omhandler ’kundefastholdelse og loyalitetsskabelse’, ’tiltrækning af nye 

kunder’, ’opbygning af en stærk kundedatabase’, ’supportfunktion for andre 

afdelinger i virksomheden’ og ’opbygning af kommunikationskanal mellem 

virksomhed og kunde’.  

Som det første i virksomhedsinterviewet bliver der derfor spurgt ind til 

formålet med kundeklubben – for det første for at undersøge om teorien holder stik i 

virkelighedens verden, eller om der reelt set er andre formål med kundeklubber end 

dem teorien peger på, og for det andet for at se, om der er nogen sammenhæng 

mellem type af virksomhed/produkt og formål med kundeklub.  

Meget lig teorien er det gældende for alle kundeklubber, at det primære formål 

med kundeklubben er at øge overskuddet og indtjeningen. Til spørgsmålet: ”Hvilke(n) 

målsætning har virksomheden med kundeklubben?” kommer samtlige respondenter 

således ind på dette emne, om end andre betegnelser bliver anvendt - blandt de 

betegnelser som respondenterne benytter  om de primære formål er: ”mersalg”, 

”genkøb”, ”øget salg”, ”at skabe plus på bundlinjen” og ”skabe en selvstændig 

forretning”. Af undersøgelsen fremgår det altså, at et væsentligt formål med 

etablering og drift af en kundeklub er at skabe en øget indtjening. Der er dog ingen af 

respondenterne, der kommer ind på ’øget markedsandele’ som et primært formål med 

kundeklubber (jf. teoriafsnit). Om dette skyldes, at der rent faktisk ikke er fokus på 
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dette, eller om en ’øget markedsandel’ eksempelvis blot er underforstået som en del af 

en øget indtjening skal være usagt – i hvert fald kan det konstateres, at ingen af 

respondenterne nævner dette som et formål med kundeklubben. Endelig skal det 

påpeges, at enkelte virksomheder fremhæver andre væsentlige formål. Eksempelvis 

siger Leif Meineche, Scandlines Bonus Club, at ”kundeklubben er en 

segmenteringsøvelse” og fortsætter: ”det primære formål det er at få overblik over 

forbrugsmønstre, sekundært få indsigt i hvilke kampagner har haft den bedste effekt 

... og at skabe loyalitet.” Her fremgår det altså, at det primære formål har været at lære 

kunden bedre at kende. I anden ombæring har kundeklubben til formål at 

effektiviserer kampagner samt at skabe loyalitet.  

Spørgsmål 2 i spørgeskemaet beder respondenten om at vurdere, i hvor høj 

grad virksomheden har levet op til sine målsætninger med kundeklubben. Hensigten 

med spørgsmålet har været at undersøge, hvorvidt kundeklubber overhovedet er 

succesfulde eller ej. Også her ses klare tendenser blandt samtlige virksomheder, 

uanset type virksomhed eller type kundeklub, hvor alle har svaret, at klubben ’I høj 

grad’ eller ’I nogen grad’ har levet op til målsætningerne. Svarene indikerer, at 

virksomhederne i høj eller nogen grad har haft succes med kundeklubberne, og at 

kundeklubberne derfor har været succesfulde. Flere gav i denne sammenhæng udtryk 

for, at der ’jo altid var plads til forbedringer’ (Henrik Feldborg, LO Plus, Martin 

Skou, Hi-Fi Klubben’s Kundeklub og Politiken Plus, Kit Lyngaa). Nogle af disse 

forbedringer behandles i spørgsmål 4. Til besvarelsen af dette spørgsmål skal det 

selvfølgelig påpeges, at respondenten vurderer sit eget arbejde, og svaret kan derfor 

være misvisende og overvurderet, idet et negativt svar kan tolkes som en negativ 

vurdering af respondentens eget arbejde. Men overordnet set kan det altså fastslås, at 

der blandt de adspurgte vurderes, at kundeklubberne lever op til målsætningerne og 

dermed bl.a. bidrager til at skabe en øget indtjening til virksomheden og til at skabe 

loyale kunder. At alle kundeklubber er en succes kan det derimod ikke konkluderes. 

Flere virksomheder i nyere tid har således lukket deres kundeklubber eller påtænker at 

lukke kundeklubben, som eksemplerne med Movia’s kundeklub og Aller Media’s 

kundeklubber i indledningen også viser. 

I spørgsmål 3 bliver respondenten bedt om at prioritere, hvilke af de fem 

ovenfornævnte delmål, der indgår med størst prioritet for kundeklubben. Her viser det 

sig, at der er en række fællestræk for de enkelte grupperinger jf. figur 7. I lighed med 

teorien, der peger på, at lukkede kundeklubber primært fokuserer på at øge loyaliteten 
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blandt de bedste kunder og derfor målretter aktiviteterne i kundeklubben mod 

eksisterende kunder, så svarer kundeklubberne i ’High/Closed’ såvel som 

’Low/Closed’ grupperingerne, at kundefastholdelse og loyalitetsskabelse er det 

delmål, der har højest prioritet. Men det kommer også frem, at tiltrækning af nye 

kunder indgår med meget stor prioritet blandt kundeklubberne i ’High/Closed’ 

grupperingen. Således ligger ’tiltrækning af nye kunder’ nummer to prioriteringslisten 

hos BIF Kids, Fællesskabet og Politiken Plus. Kit Lyngaa fra Politiken Plus tilføjer, 

at: ”medlemskab af Politiken Plus ved køb af abonnement af Politiken fungerer som 

et væsentligt salgsargument i forbindelse med tiltrækning af nye kunder”. Så selvom 

der altså først og fremmest er fokus på de eksisterende kunder, så fungerer 

kundeklubben i den grad også som ’lokkemiddel’ til nye og potentielle kunder. 

En anden iagttagelse er, at kundeklubberne i ’High/Open’ prioriterer sådan, at 

’kundefastholdelse og loyalitetsskabelse’ har højest prioritet, hernæst kommer 

’opbygning af kommunikationskanal’ og først herefter ’tiltrækning af nye kunder’. 

For disse kundeklubber er kommunikationskanalen altså et meget væsentligt formål. 

Dette stemmer overens med teorien, der peger på, at åbne kundeklubber oftest 

henvender sig den brede målgruppe, hvorfor kommunikationskanalen er i fokus. 

Martin Skou, Hi-Fi Klubben, tilføjer: ”Kundeklubben fungerer som vores absolut 

vigtigste redskab i kommunikationen med vores kunder.”.  

Det fremgår også, at blandt de virksomheder der har deltaget i undersøgelsen, 

som ligger i grupperingen ’Low/Open’, er det ’tiltrækning af nye kunder’ der har 

højest prioritet blandt de opstillede delmål. Dette giver god mening idet denne type 

virksomheder ofte ikke har et produkt, der indgår med en følelsesmæssig værdi for 

kunden og derfor heller ikke kan forvente en høj grad af loyalitet blandt kunderne. 

Det tyder altså på, at fokus ligger på en stor mængde kunder frem for fastholdelse og 

forøget udbytte af eksisterende kunder.  

Og endelig peger enkelte kundeklubber på, at de har helt andre delmål end de 

fra teorien opstillede delmål. Eksempelvis nævner Henrik Feldborg fra LO Plus at: ”et 

væsentligt delmål for os er at få så mange medlemmer som muligt til at bære rundt på 

medlemskortet, idet vi ved, at disse medlemmer også forbruger mere”.  

Generelt set er der meget få kundeklubber, der har fokus delmålet 

’supportfunktion for andre afdelinger i virksomheden’ og ’opbygning af en stærk 

kundedatabase’. Kun Scanlines har disse delmål som højeste prioritet. Dette kan 
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forklares med, at Scanlines Bonus Club er nystartet og som tidligere nævnt er ’en 

segmenteringsøvelse’, hvorfor fokus naturligvis er stort på disse områder. 

I forlængelse af undersøgelsen omkring målsætningerne for kundeklubberne, 

spørges virksomhederne i spørgsmål 4 ind til positive og negative målbare resultater, 

som kundeklubben har opnået. Flere klubber fremhæver i denne sammenhæng, at 

medlemstallet er steget. Hi-Fi Klubben peger på at medlemstallet er steget støt fra 

27.000 medlemmer i 2006 til 125.000 medlemmer i maj 2010. Thomas Bruhn fra 

SAS EuroBonus fremhæver et andet resultat: ”Vi ved, at profitabiliteten øges i takt 

med loyaliteten stiger. Vores sidste EuroBonus kampagne gav os et mersalg på 66 

mio. kr.” Her fremhæves altså et eksempel på, at kundeklubben både bidrager til øget 

loyalitet såvel som øget lønsomhed. Endelig er der flere af de interviewede, der 

fremhæver, at trafikken på hjemmesiden er øget, click-through og open raten på e-

mails er steget, at salget i butikkerne stiger, når produkter kommer på tilbud, at events 

har mange tilmeldinger og at kundeklubben skaber overskud til virksomheden som en 

selvstændig forretningsenhed. Administrerende direktør hos LO Plus, Henrik 

Feldborg, udtaler: ”Vi er lykkedes med at få forretningen til at stå sammen og har haft 

overskud de seneste tre år”. Meget tyder altså på, at kundeklubberne i undersøgelsen 

har stor succes.  

De interviewede fremhæver kun meget få negative resultater med 

kundeklubberne. Halvdelen af respondenterne fremhæver ingen negative resultater, 

mens flere af dem der gør ”undskylder” med, at det i realiteten er meget små 

problemer. Eksempelvis siger Marianne Bistrup fra Fætter BR, at: ”nogle enkelte 

kunder kan se sig sure på vores sparemærker, men det er kun meget få og er ikke 

noget reelt problem”. Ligeledes udtaler Kit Lyngaa fra Politiken Plus, at: ” Nogle 

tænker at kundeklubben fylder for meget, men der er flere, der har ros end ris til os”. 

Generelt set er det altså ganske få og ubetydelige negative resultater med 

kundeklubberne, der bliver fremhævet. Igen skal man være opmærksom på, at det kan 

være sværere for respondenten at kommentere negative resultater end positive, idet 

det er respondentens eget arbejde, der her kritiseres. Alligevel peger meget på, at de 

interviewede virksomheder oplever succes med deres kundeklubber. 

4.1.2 Analyse af klubfordele i kundeklubber 

Teoriafsnittet ’Klubfordele’ beskriver de forskellige typer klubfordele og opdeler 

fordelene i ’bløde’ og ’hårde’ fordele. Denne del af virksomhedsanalysen vil, i 
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forlængelse af teoriafsnittet, se nærmere på, hvilke typer fordele som danske 

kundeklubber tilbyder sine medlemmer, men vil også undersøge, hvilke typer fordele 

som kundeklubberne vægter højest, samt hvilke fordele som de vurderer at deres 

medlemmer vægter højest. Desuden vil det blive undersøgt, om bestemte typer 

kundeklubber tilbyder bestemte typer klubfordele. I sidste ende skal undersøgelsen 

bidrage til besvarelse af problemformuleringen ved at se på, om der er en 

sammenhæng mellem typer af fordele, der tilbydes og graden af loyalitetsskabelse og 

lønsomhed i kundeklubben.  

I figur 8 er der skabt overblik over, hvilke kundeklubber i undersøgelsen der 

tilbyder de forskellige typer fordele, samt hvor udbredt de forskellige typer fordele er. 

I de tilfælde, hvor en parentes er sat omkring et kryds, er det fordi, fordelen kun 

tilbydes delvist. 

Figur 8
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Sport-Master X X    X X     

Scanlines  X X  X  X X (X)  X  

Fætter BR  (X) X  (X)  X X   X X 
Company 
Club X X (X)   X X   X  

I alt 4(1) 11 (3) 5(2) 2 12 12 2(2) 1 11 4 

 

I spørgsmål 5 undersøges det, hvilke fordele som danske kundeklubber 

tilbyder deres medlemmer, hvor der samtidig ledes efter tendenser for anvendelsen af 

typer fordele indenfor de forskellige grupperinger af typer kundeklubber som 

illustreret i figur 7. 

Bonusprogrammet er en type fordel, som tilbydes hovedsageligt i 

grupperingerne ’Low/Closed’ og ’Low/Open’ – særligt i sidstnævnte finder man 
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kundeklubber med bonusprogrammer. Set i lyset af at det er disse grupperinger, hvor 

involveringsgraden er lavest, og dermed også her, hvor kunderne er mindst loyale, er 

det ikke mærkværdigt at bonusprogrammet er størst repræsenteret her. En forklaring 

kan således være, at virksomheder, der kæmper med illoyale kunder i endnu højere 

grad forsøger sig med at ’binde’ kunden til virksomheden gennem bonusprogrammer. 

Blandt de kundeklubber der tilbyder bonusprogrammer, som har deltaget i 

undersøgelsen er SAS EuroBonus, Sport-Master Club, Scanlines Bonus Club og til 

dels Fætter BR Club, der giver sparermærker, som kan udløse rabat. En generel 

observation blandt samtlige danske kundeklubber (bilag 4) er, at bonusprogrammer er 

meget udbredt blandt den samme type virksomheder, og blandt direkte konkurrenter. 

Således ses bonusprogrammer typisk hos flyselskaber, benzinselskaber, 

supermarkeder, forhandlere af sports- og fritidsudstyr og tøjbutikker og er et 

eksempel på, at kundeklubber og de fordele der følger med ofte bliver kopieret af 

konkurrenter som beskrevet i afsnittet ’Hårde fordele’. 

Tilbud på bestemte produkter er en type fordel, der tilbydes af alle 

kundeklubberne i undersøgelsen, med undtagelse af Mc Donalds Familieklub. Dette 

overrasker ikke, da denne type fordel (sammen med rabatter) er de oftest anvendte 

fordele i kundeklubkonceptet. Yderligere må det antages, at være let at administrerer 

og forhåbentlig medvirkende til et mersalg for virksomheden. Som Mette Breith fra 

Le Creuset’s Kundeklub siger: ”Vi kan tydeligt aflæse at salget stiger, når vi laver 

tilbud på bestemte produkter”.  

Selvom teorien siger, at rabatter er blandt de mest udbredte typer af fordele 

hos kundeklubber, så viser undersøgelsen noget andet. Rent faktisk er der ingen, der 

tilbyder vedvarende rabatordninger til medlemmerne af kundeklubben. Kun gennem 

bonusordninger og sparemærker tilbydes der en indirekte rabatordning, eller for 

enkelte kundeklubbers vedkommende forekommer rabatter i perioder.  

Rabat på partneres produkter (rabatordning til andre virksomheder) er en type 

fordel, som ses hos samtlige af virksomhederne med lukkede kundeklubber 

(’High/Closed’ og ’Low/Closed’). Således tilbyder Politiken Plus, Fællesskabet hos 

Brøndby IF, SAS EuroBonus og LO Plus alle rabat til partneres produkter. Herudover 

tilbyder Scanlines Bonus Club også denne type fordel.  

Finansielle ydelser er ikke en udbredt type fordel blandt de interviewede 

kundeklubber. I undersøgelsen er det kun Hi-Fi Klubben’s Kundeklub, der tilbyder 

længere garanti på deres produkter ved indmelding i kundeklubben, og LO Plus, der 
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har en kreditfunktion tilknyttet deres ’Guldkort’ (et medlemskort og kreditkort i et), 

som tilbyder denne type fordel.  

Konkurrencer tilbydes af alle kundeklubberne i undersøgelsen og fremstår 

derfor som en særdeles anvendt type fordel. Af interviewene fremgik det dog, at 

konkurrencerne indgår med meget forskellig prioritet fra kundeklub til kundeklub, 

hvor det hos nogen er den vigtigste fordel, mens det hos andre er den mindst vigtige 

(nærmere beskrevet i spørgsmål 6 og 7). 

Når man ser på de bløde fordele, er det absolut nyhedsbrevet, der er den mest 

anvendte. Nyhedsbrevet tilbydes af alle kundeklubber og er for de fleste 

omdrejningspunktet for kommunikationen og loyalitetsskabelsen mellem virksomhed 

og kunde, hvilket igen kan forklare, hvorfor denne type fordel er så udbredt.  

VIP-status indgår kun som en decideret fordel hos Fællesskabet og 

EuroBonus, hvor man som medlem af Fællesskabet får forkøbsret på særlige 

fodboldkampe samt bedre siddepladser på stadion, og hvor man som medlem af 

EuroBonus bl.a. får adgang til VIP lounge i lufthavnen og hurtigere adgang igennem 

sikkerhedskontrollen. At vurdere ud fra de to kundeklubber i undersøgelsen, der 

tilbyder VIP-status til deres medlemmer, er det først og fremmest kundeklubber, hvor 

loyalitetsgraden blandt medlemmerne er høj, hvor denne type fordel tilbydes. 

Det er kun hos SAS EuroBonus, at medlemmer får adgang til en særlig hotline 

– en kundeservicefunktion, der tilbyder hjælp til medlemsrelaterede problemer. 

Fordelen ’hotline’ kan altså ikke siges at være særlig udbredt blandt kundeklubberne i 

undersøgelsen. 

Events er en af de fordele, som er mest anvendt blandt kundeklubberne i 

undersøgelsen, hvor kun Sport-Master Club ikke tilbyder denne type fordel til sine 

medlemmer. Events dækker over forskellige ting, men er typisk forbundet med 

særlige arrangementer afholdt af kundeklubben og som oftest har en relevans til 

virksomhedens kerneprodukt, eller også dækker events over eksterne arrangementer, 

som medlemmerne af kundeklubben kan få rabat på.  

Og endelig tilbyder fire af kundeklubberne andre typer fordele end de mest 

anvendte som skitseret ovenfor. Medlemmer af Fællesskabet hos Brøndby IF bliver 

f.eks. tilbudt ringetoner til mobiltelefonen og ’wallpaper’ til computeren, men også 

mere ’produktrelaterede’ fordele, hvor man bl.a. kan blive fotograferet sammen med 

fodboldholdet lige inden kampstart eller få lov at opholde sig i spillerboksen under 

selve kampen.  
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I spørgsmål 6 og 7 bliver respondenten så spurgt om, hvilke klubfordele der 

vægtes højest af hhv. virksomheden og medlemmerne af kundeklubben, hvor 

hensigten dels har været at undersøge, om der er nogen lighed mellem kundeklubbens 

fokusområder og medlemmets bevæggrund til at være medlem af kundeklubben, og 

dels har hensigten været at finde generelle tendenser for, hvilke fordele der vægtes 

højest og lavest af både kundeklubber og medlemmer. 

Flere af kundeklubberne havde svært ved at svare på dette spørgsmål og mente 

ikke, at deres fordele kunne prioriteres, da de alle indgik med lige stor vægt af 

kundeklubben. Det var tilfældet hos Politiken Plus, Fætter BR Club og Sport-Master 

Club, der således ikke bidrog med svar til dette spørgsmål. Lars Hareskov fra Sport-

Master Club udtaler: ”det hele hænger sammen og udgør hver en lige vigtig del i 

paletten af fordele som kunden tilbydes, og kan derfor ikke gradueres”. Blandt de 

kundeklubber der har svaret, fremgik det, at de fleste af kundeklubberne baserede 

deres svar på en fornemmelse af, hvad der var vigtigst, mens kun ganske få 

kundeklubber (SAS EuroBonus og LO Plus i grupperingen ’Low/Closed’) baserede, 

deres vurdering ud fra forbrugerundersøgelser og viden om både virksomhedens 

indsatsområder såvel som medlemmernes præferencer for fordele. Henrik Feldborg 

fra LO Plus udtaler i den forbindelse: ”Fra undersøgelser ved vi, at 85% af vores 

medlemmer er mest interesseret i rabatordninger, derfor er det naturligvis også vores 

største prioritetsområde”. Omvendt giver Marianne Bistrup fra Fætter BR Club udtryk 

for, at hendes vurdering af medlemmernes vægtning af de vigtigste fordele, er baseret 

på en fornemmelse, idet hun indledte svaret med vendingen: ”Jeg kunne forestille 

mig, at medlemmerne synes...” Altså er svaret baseret på en forestilling og ikke 

konkret viden. 

Herudover fremgår det, at alle kundeklubberne (med undtagelse af LO Plus) 

ikke prioriterer vægtningen af fordele ens for virksomheden og medlemmerne, sådan 

at den type fordel der vægtes højest af virksomheden, også er den der vægtes højest af 

medlemmerne og så fremdeles. Dette illustrere blot, at kundeklubberne og 

medlemmerne har forskelligt fokus og forskelligt incitament for hhv. drift og 

medlemskab af kundeklubber – hvor virksomheden har fokus på at forøge 

overskuddet, indtjeningen og markedsandelen, så har kunden fokus på økonomiske 

besparelser (påvises senere i forbrugeranalysen). Men de forskellige vægtninger kan 

også tyde på, at kundeklubberne, der har deltaget i undersøgelsen, ikke har fokus på 

medlemmernes forventninger og ønsker inden for typer af fordele, som 
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kundeklubberne tilbyder. Denne antagelse behandles yderligere i 

forbrugerundersøgelsen. 

Når man ser mere konkret på, hvilke typer fordele der vægtes højest af 

virksomhederne og medlemmerne varierer det fra kundeklub til kundeklub, og der ses 

kun meget få tendenser blandt kundeklubberne i undersøgelsen. Således findes der 

f.eks. nogle kundeklubber, der har konkurrencer placeret som den type fordel, der 

vægtes højest, hvor den hos andre vægtes lavest. Sådan er det tilfældet med alle 

kundeklubberne, der hver især har forskelligt fokus på de fordele som de tilbyder. For 

Hi-Fi Klubbens Kundeklub er det events, der vægtes højest, for Club metroXpress er 

det konkurrencer, for SAS EuroBonus er det VIP-status og for Fællesskabet i 

Brøndby IF er ’Andre’ fordele.  

En tendens der dog skinner igennem er, at kundeklubberne, der tilbyder 

bonusprogrammer og VIP-status, alle har disse typer fordele prioriteret, som dem der 

vægter højest (1. eller 2. prioritet). Formodentligt skyldes dette, at bonusprogrammer 

og VIP-status som oftest er meget omfattende og kræver et stort forretningsmæssigt 

fokus, men også at det for medlemmerne vurderes at vægte højt (ligeledes 1. eller 2. 

prioritet). En anden tendens ses i grupperingen ’High/Open’, hvor Hi-Fi Klubben’s 

Kundeklub og Le Creuset’s Kundeklub begge vægter nyhedsbrevet højt. I begge 

tilfælde vurderes nyhedsbrevet ligeledes at vægte højt hos medlemmerne. Denne 

vurdering skiller sig ud fra de øvrige kundeklubber, hvor nyhedsbrevet placeres som 

den fordel, der vurderes til at vægte lavest af medlemmerne. Årsagen hertil kan være, 

at virksomheder der sælger high-involvement produkter som oftest har en mere 

interesseret kundegruppe end virksomheder, der sælger low-involvement produkter.  

4.1.3 Analyse af kundekommunikationen i kundeklubber 

Som det fremgår af teoriafsnittet ’Formål’, indgår kundekommunikationen som en 

afgørende faktor i kundeklubkonceptet og som et mål i sig selv i bestræbelserne på at 

øge kundernes loyalitet og lønsomhed. Hvor øget loyalitet bl.a. opnås gennem de 

bløde fordele så som relevant og målrettet dialog, så øges lønsomheden på kort sigt 

bl.a. gennem relevante tilbud og på lang sigt gennem mere loyale kunder. Men 

hvordan forholder virkeligheden sig? Hvilke resultater har danske kundeklubber 

opnået gennem deres kundekommunikation? Hvilke medier benyttes? Og hvor ofte 

skal der kommunikeres med medlemmerne? Disse spørgsmål vil i det følgende blive 

undersøgt og benyttet til besvarelsen af problemformuleringen. 
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I spørgsmål 8 i virksomhedsanalysen spørges der ind til målgruppen for 

kundeklubben, for på den måde at få be- eller afkræftet teorien om, at lukkede 

kundeklubber primært henvender sig til de bedste kunder, mens åbne kundeklubber 

henvender sig til alle potentielle kunder. Og ganske som teorien påpeger er dette 

tilfældet, dog med enkelte undtagelser og afvigelser. Eksempelvis fortæller Thomas 

Bruhn fra SAS EuroBonus, at deres primære målgruppe har ændret sig, fra at være de 

kunder der flyver ofte, men har et lavt forbrug, til at være de kunder der har et stort 

forbrug, men flyver sjældent, med den simple begrundelse, at man med denne 

målgruppe har opnået en større økonomisk gevinst og i højere grad har øget 

loyaliteten. Dette ændre ikke ved, at den primære målgruppe stadig er blandt de 

bedste kunder, men det fortæller noget om, at virksomhederne med fokus på den rette 

målgruppe er i stand til at øge indtjeningen og loyalitetsgraden.  

Når man ser på hvilke typer kundeklubber, der benytter sig af hhv. målrettet 

kommunikation og massekommunikation, samt hvad de får ud af det (spørgsmål 9-

12) fremgår det, at der er meget få entydige tendenser baseret på de fire grupperinger 

fra figur 7. Der findes således eksempler på begge kommunikationsformer i alle 

grupperingerne. Alligevel er der tendens til at lukkede kundeklubber i højere grad 

benytter sig af målrettet kommunikation, mens åbne kundeklubber i højere grad 

benytter sig af massekommunikation. Samtidig fremhæver samtlige kundeklubber i 

undersøgelsen, at de har haft positive resultater med kommunikationen (uanset 

formen), hvor en højere open rate og click-through rate på e-mail som oftest bliver 

fremhævet som eksempler herpå. En lille tendens, blandt kundeklubberne der benytter 

sig af massekommunikation, peger på, at kundeklubberne i grupperingerne 

’High/Closed’ og ’High/Open’ har mere interesserede og engagerede medlemmer end 

kundeklubberne i grupperingerne ’Low/Closed’ og ’Low/Open’. Hvor Politiken Plus 

(High/Closed) f.eks. har en open rate på 65% og Le Creuset’s Kundeklub 

(High/Open) har en open rate på godt 50% på de nyhedsmail, der bliver sendt ud, så 

har f.eks. Sport-Master Club (Low/Open) en open rate på knap 15%. Andre eksempler 

der bliver fremhævet som positive resultater af kommunikationen gennem 

kundeklubber er; stigende kendskabsgrad, stigning i ROI, større viden om kunderne 

og øget salg og trafik i butikkerne og på hjemmesiden. Henrik Feldborg fra LO Plus, 

der både benytter sig af målrettet kommunikation og massekommunikation beskriver i 

en udtalelse en væsentlig forskel på de to kommunikationsformer: ”Gennem den 
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målrettede kommunikation oplever vi en større gennemslagskraft, og gennem 

massekommunikationen har vi oplevet at kendskabsgraden er steget markant”.  

Hvad angår segmenteringsparametre for de kundeklubber, der benytter sig af 

målrettet kommunikation, ses der kun svage tendenser. Der er f.eks. ikke 

sammenhæng mellem type af kundeklub og segmenteringsparametre, hvor der i 

undersøgelsen findes eksempler på både åbne og lukkede, såvel som high- og low-

involvement kundeklubber, der segmenterer på interesseområder, adfærd, demografi 

m.m. Her nævner ingen kundeklubber, at der segmenteres på livstidscyklussen, som 

ellers anbefalet i teorikapitlet. Dog viser det sig, at kundeklubberne i grupperingen 

’Low/Closed’ i højere grad benytter sig af segmentering i kommunikationen, end 

tilfældet er for de resterende kundeklubber.  

I spørgsmål 13 og 14 bliver det undersøgt, hvilke medier som kundeklubberne 

benytter i deres kommunikation med medlemmerne, samt hvor ofte der 

kommunikeres. Sammen med data fra forbrugerundersøgelsen, der undersøger 

medlemmernes holdning til kommunikationen i kundeklubber, sammenfattes 

besvarelserne i diskussionen for her, at kunne finde frem til, hvilke medier, der egner 

sig bedst til kundeklubkonceptet, samt hvor ofte kommunikationen bør foregå. Figur 9 

giver et overblik over, hvilke kundeklubber i undersøgelsen der benytter sig af de 

forskellige medier. 

Figur 9:
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Som det fremgår af figur 9 benytter samtlige af kundeklubberne i 

undersøgelsen sig af Web/hjemmeside samt e-mail i kommunikationen med 

medlemmerne. Anvendelsen af de elektroniske medier i kundeklubber er altså 

hyppigst forekommende.  

Også det fysiske brev benyttes af de fleste kundeklubber, hvor 10 ud af de 12 

kundeklubber, der deltog i undersøgelsen, benytter dette medie. Dog er der flere, der 

kun sender brev ud til medlemmet en gang, i starten af medlemskabet, i forbindelse 

med udsendelse af klubkort.  

Der er otte kundeklubber, der benytter sig af kundeanalyser. Det er interessant 

i denne sammenhæng at se på de kundeklubber, der ikke benytter sig af 

kundeanalyser; Le Creuset’s Kundeklub, Mc Donalds Familieklub, Sport-Master Club 

og Company Club – alle åbne kundeklubber. Fravær af kundeanalyser må alt andet 

lige være tegn på, at virksomheden må undvære brugbar viden om sine kunder. 

Årsagen til at man fravælger denne viden kan være mange, men kan bl.a. skyldes 

manglende ressourcer eller manglende interesse for kundeklubbens medlemmer. I 

sidste tilfælde ville det tyde på, at kundeklubben ikke indgår med ledelsens fokus i 

den overordnede strategiske plan for virksomheden.  

Seks af kundeklubberne i undersøgelsen benytter sig af hhv. online community 

og klubhus/butik. Blandt de kundeklubber der ikke benytter sig af online community, 

er det kun LO Plus, der ikke er en åben kundeklub. Således er online community mere 

udbredt blandt kundeklubberne i undersøgelsen, der har lukkede kundeklubber. Hvad 

angår kundeklubberne der kommunikerer med medlemmerne gennem klubhus eller 

butik, er det kun BIF Kids, der har et decideret klubhus, kun for medlemmer af 

klubben. Hvor hensigten med klubhuset hos BIF Kids er, at aktivere medlemmerne og 

knytte medlemmerne tættere til virksomheden(f.eks. gennem arrangementer), så er det 

primære formål med butikker, at sælge virksomhedens produkter. Merle Schultz fra 

BIF Kids udtaler: ”Klubhuset danner ramme for en masse gode oplevelser for børnene 

og ikke mindst forældrene, der f.eks. har mulighed for at mødes inden kampen for at 

lave banner, male sig i ansigtet og så videre ... vi oplever at aktiviteterne omkring 

klubhuset er meget vigtige for loyalitetsskabelsen”. 

De fire kundeklubberne i grupperingerne ’High/Closed’ og ’Low/Closed’ 

benytter sig som de eneste i undersøgelsen af kundemagasiner eller kundeblade. 

Blandt de åbne kundeklubber, der delvist kan siges at benytte sig af kundemagasiner, 

er Fætter BR Club, der producerer produktkataloger, og Club metroXpress og 24Xtra, 
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der udkommer med aviser, hvor der i begge tilfælde bliver reklameret for klubben. Til 

forskel kan nævnes Politiken Plus’ magasin ’Plusbogen’23

Telefonisk hotline og online hotline er igen mest udbredt blandt de lukkede 

kundeklubber. Hvor LO Plus, Politiken Plus og SAS EuroBonus tilbyder en decideret 

telefonisk hotline kun for medlemmer og til besvarelse af medlemsrelevante 

spørgsmål, så er der flere, der tilbyder en medlemsservice, der henvender sig til alle 

virksomhedens kunder, men som også kan svare på medlemsrelaterede spørgsmål. 

Kun SAS EuroBonus tilbyder medlemmerne at kunne benytte en online hotline for at 

få hjælp med medlemsrelaterede spørgsmål, ligesom det også kun er SAS EuroBonus, 

der benytter ’andre’ medier. Med andre medier henvises der her til mobiltelefonen, 

hvor kundeklubben tilbyder en SMS-tjeneste, hvor det bl.a. er muligt at få oplyst 

flyafgange m.m. Som det også vil fremgå senere i afsnittet ’Analyse af 

tillægsspørgsmål’, er mobiltelefonen et medie som flere af kundeklubberne i 

undersøgelsen påtænker at benytte i fremtiden.  

 med medlemsrelevant 

indhold, der udkommer til alle klubbens medlemmer. Eftersom et kundemagasin er en 

omkostelig affære, giver det god mening at det først og fremmest ses bland de 

lukkede kundeklubber, der, med undtagelse af SAS EuroBonus, har en indtjening i 

form af medlemsgebyrer.  

Endelig er der ingen af kundeklubberne, der benyttede sig af voice response, 

hvilket kunne tyde på, at dette medie ikke er særligt anvendt blandt kundeklubber.  

Når man ser på, hvor mange typer medier, kundeklubberne hver især benytter i 

kommunikationen med medlemmerne, er der kæmpe forskel. Hvor SAS EuroBonus 

benytter sig af alle typer medier, med undtagelse af voice response, så benytter Le 

Creuset’s Kundeklub sig udelukkende af web og e-mail. Generelt set er det de 

lukkede kundeklubber, der benytter sig af flest medier (mellem seks og ni medier), 

hvor de åbne kundeklubber benytter sig af færrest (mellem to og fem medier). 

Det har kun været muligt at få svar på, hvor ofte kundeklubberne 

kommunikerer med sine medlemmer gennem medierne ’kundeblad/magasin’, ’brev’, 

’e-mail’ og ’kundeanalyser’. Gældende for disse medier er, at der her er tale om 

medier, hvor det er kundeklubben, der henvender sig til medlemmerne og ikke 

omvendt, som det er tilfældet for de resterende medier i undersøgelsen.  

                                                 
23 http://plus.politiken.dk/PlusBogen_2009%28130%29.aspx 
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Kundebladet bliver udsendt 1 – 4 gange om året, blandt de kundeklubber, der 

har deltaget i undersøgelsen. Her ’topper’ SAS EuroBonus med fire gange årligt, 

mens Politiken Plus kun udsender en gang om året. LO Plus og BIF Kids udsender 

hhv. to og tre gange om året. 

Som beskrevet ovenfor, bliver brevet for de fleste kundeklubbers 

vedkommende kun anvendt i forbindelse med udsendelse af medlemskort, hvorfor 

dette kun sker en gang i løbet af medlemskabet. Dette er tilfældet for Fætter BR Club, 

Club metroXpress og Company Club – alle klubber tilhørende gruppen ’Low/Open’. 

Herudover sendes der også brev til de medlemmer, der vinder præmier efter at have 

deltaget i kundeklubbens konkurrencer. Regelmæssig udsending af brevet 

forekommer hos samtlige lukkede kundeklubber i undersøgelsen, der sender ud 1 – 4 

gange om året. Dette er også tilfældet hos Hi-Fi Klubben’s Kundeklub og Scanlines 

Bonus Club, der ligeledes sender regelmæssige breve ud til medlemmerne. 

E-mail benyttes af alle kundeklubberne i undersøgelsen og varierer fra at blive 

sendt ud op mod to gange om ugen til en gang om måneden. Scanlines Bonus Club og 

SAS EuroBonus sender flest e-mail ud, mellem en og to om ugen, mens de resterende 

kundeklubber i undersøgelsen sender ud mellem en gang og to gange om måneden. 

Alene e-mail bliver således sendt ud til medlemmer mellem 12 og ca. 100 gange om 

året.  

Til slut er der kundeanalyserne, hvis formål er at lære kunderne bedre at 

kende. Kundeanalyserne foretages mellem en gang om året og en gang hver anden 

uge, hvor det igen er Scanlines Bonus Club, der benytter dette medie oftest (to gange 

ugentligt), mens de fleste andre kundeklubber i undersøgelsen foretager 

kundeanalyser en gang om året. 

Hvis man sammenholder resultaterne af undersøgelsen med teoriens 

anbefalinger om at kontakte medlemmerne 4-12 gange årligt, er realiteten blandt 

kundeklubberne i undersøgelsen, at de kontakter medlemmerne langt hyppigere, hvor 

e-mail alene bliver sendt ud mellem 12 og 100 gange om året. Hertil kommer alle de 

andre medier, som kundeklubberne anvender i deres kommunikation med 

medlemmerne. 

4.1.4 Analyse af tillægsspørgsmål 
Tillægsspørgsmålene har til hensigt at undersøge specifikke forhold omkring 

forskellige kundegruppers loyalitetsgrad og tilfredshedsgrad samt virksomhedens 
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fremtidsplaner med kundeklubben. Ganske som forventet var det dog de færreste 

kundeklubber i undersøgelsen, der kunne svare på tillægsspørgsmålene i 

spørgeskemaet, der omhandler loyalitetsgraden og tilfredshedsgraden (spørgsmål 16-

24), hvor den primære årsag herfor var, at virksomhederne ganske enkelt ikke havde 

den fornødne viden. Således kunne ingen i undersøgelsen svarer på spørgsmål 

omkring enkelte kundegruppers loyalitetsgrad og tilfredshedsgrad, hvilke 

kundegrupper, der er mest loyale og lønsomme (og det modsatte), sammenhængen 

mellem tilfredshedsgraden og loyalitetsgraden, samt mellem loyalitetsgraden og 

lønsomheden. Virksomhedernes manglende viden omkring medlemmernes 

loyalitetsgrad, tilfredshedsgrad og lønsomhed indikerer, at der arbejdes efter ”best 

practice”24

Spørgsmålene omkring fremtidige strategiske planer, fordele som der vil blive 

satset på i fremtiden, samt hvordan kommunikationen vil foregå i fremtiden 

(spørgsmål 25A-25C) er der derimod fuld respons på. Når man ser på de fremtidige 

strategiske planer, er der enkelte tendenser at spore blandt de forskellige grupperinger.  

 – altså uden hensyntagen til medlemmernes adfærd og forbrugsmønstre, 

men efter metoder og teknikker, der før har vist sig effektive – på strategisk såvel som 

opperationelt plan i kundeklubberne. Samtidig bevirker det, at vigtig information 

omkring sammenhængen mellem loyalitetsskabelse, lønsomhed og kundeklubber ikke 

er tilgængelig til besvarelsen af problemformuleringen. 

I grupperingen ’Low/Closed’ er det fremtidige fokus på at øge lønsomheden i 

kundeklubben, hvor Henrik Feldborg fra LO Plus siger: ”Vi skal først og fremmest 

have fixet forretningsmodellen”, mens Thomas Bruhn fra SAS EuroBonus siger: ”Vi 

vil godt have medlemmernes dayly spend ind over kortet ... fører til at SAS tjener 

penge”. At kundeklubberne i denne gruppering har stort fokus på øget lønsomhed 

hænger måske sammen med, at disse klubber ofte er meget omfattende og i højere 

grad fungerer som en selvstændig forretningsenhed i virksomheden, end det er 

tilfældet for mange åbne kundeklubber. I grupperingen ’High/Open’ svare både Hi-Fi 

Klubben’s Kundeklub og Le Creuset’s Kundeklub, at der skal satses på online 

community. Her uddyber Martin Skou fra Hi-Fi Klubben: ”På sigt håber vi på at 

kunne komme helt væk fra klubkonceptet, og i stedet satse på online community ... Vi 

                                                 
24 ”Methods and techniques that have consistently shown results superior than those achieved with 
other means, and which are used as benchmarks to strive for. There is, however, no practice that is best 
for everyone or in every situation, and no best practice remains best for very long as people keep on 
finding better ways of doing things.” Kilde: http://www.businessdictionary.com/definition/best-
practice.html 

http://www.businessdictionary.com/definition/method.html�
http://www.businessdictionary.com/definition/technique.html�
http://www.businessdictionary.com/definition/result.html�
http://www.businessdictionary.com/definition/mean.html�
http://www.businessdictionary.com/definition/benchmark.html�
http://www.businessdictionary.com/definition/practice.html�
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skal have kunden til selv at opsøge information, dels på vores hjemmeside, men også 

via online community som Facebook og Twitter.” Taget i betragtning at det også var i 

denne gruppering, at de mest interesserede medlemmer blev fundet, giver det god 

mening, at man her ønsker at satse på større udbredelse af information, som et online 

community bl.a. er garant for. Besvarelserne fra de resterende kundeklubber i 

undersøgelsen bærer mere præg af kundeklubbernes aktuelle forretningssituationer, 

hvor der ikke er nogen gennemgående tendenser.  

Fremtidens klubfordele lader til, at bevæge sig hen mod endnu mere 

omfattende rabatordninger med eksterne partnere. Således er det gennemgående for 

otte af de 12 kundeklubber i undersøgelsen, fordelt på alle fire grupperinger fra figur 

7, at dette er det primære fokusområde i den nærmeste fremtid. Enkelte andre fordele 

nævnes også i denne sammenhæng, hvor Fællesskabet i Brøndby IF ønsker at indføre 

bonusprogram, Hi-Fi Klubben ønsker i endnu højere grad at satse på events, mens Le 

Creuset ønsker at satse på en ny type fordel (i forhold til de klubfordele, som er 

behandlet i undersøgelsen) – nemlig web-shop, med salg af egne produkter. 

Når man kigger på de fremtidige planer for kommunikationen blandt 

kundeklubberne i undersøgelsen, tegner der sig et billede af, at man ønsker at blive 

bedre til at segmentere, sådan at kommunikationen bliver endnu mere målrettet – 

dette gælder både for de kundeklubber, der i dag benytter sig af målrettet 

kommunikation, såvel som for de der benytter sig af massekommunikation. Ydermere 

ønsker alle kundeklubberne i højere grad at benytte sig af elektroniske medier, så som 

e-mail, web og online community, i kommunikationen med medlemmerne. Flere af 

kundeklubberne kommer også ind på, at mobiltelefonen vil blive et fremtidigt 

kommunikationsmedie, der skal satses på. Thomas Kryger fra Club metroXpress 

siger: ”Vi arbejder på, at bruge mobiltelefonen i kommunikationen med vores 

medlemmer ... det er et glimrende redskab til informationsdeling, men kan også 

benyttes til at aktivere medlemmerne. For eksempel kan man deltage i konkurrencer.”  

4.1.5 Delkonklusion – virksomhedsanalyse  
Af virksomhedsundersøgelsen er der flere væsentlige iagttagelser, der kan bidrage til 

besvarelsen af problemformuleringen.  

Det viser sig, fra resultaterne af virksomhedsundersøgelsen, at det primære 

formål med kundeklubberne er at øge indtjening. Ingen af virksomhederne kommer 

dog ind på at ’øget markedsandele’ er et primært formål, som teorien ellers foreslår. 
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Samtidig peger samtlige virksomheder på, at kundeklubberne er succesfulde og har 

levet op til målsætningerne, hvad angår forøgelse af lønsomheden og 

loyalitetsskabelsen. Hvad angår delmålene ligger fokus hos alle kundeklubberne på 

’kundefastholdelse og loyalitetsskabelse’, med undtagelse af kundeklubberne i 

’Low/Open’ grupperingen, hvor fokus ligger på ’tiltrækning af nye kunder’. 

Delmålene ’supportfunktion for andre afdelinger i virksomheden’ og ’opbygning af 

en stærk kundedatabase’, som teorien peger på er blandt de typiske delmål for 

kundeklubber, er meget lavt prioriteret blandt virksomhederne i undersøgelsen. 

Endelig har enkelte virksomheder helt andre delmål end de i teorien typiske delmål 

for kundeklubber. Gældende for samtlige virksomheder i undersøgelsen er, at de 

generelt har oplevet positive resultater med kundeklubben, hvor stigende medlemstal, 

øget profitabilitet i takt med øget loyalitet, øget trafik på hjemmesiden, stigning i 

click-through og open raten på e-mails, øget salg i butikkerne, mange tilmeldinger til 

events, og det faktum at kundeklubben udgør en selvstændig forretning for 

virksomheden er blandt de mange eksempler, der fremhæves som dokumentation 

herpå.  

Kundeklubberne, der har deltaget i undersøgelsen, tilbyder medlemmerne en 

bred vifte af klubfordele, hvor de mest anvendte hårde fordele er ’konkurrencer’ og 

’tilbud på bestemte produkter’ og de mest anvendte bløde fordele er ’nyhedsbrevet’ 

og ’events’. Blandt de tendenser som kunne identificeres omkring udbredelsen af 

klubfordele, er den forholdsvis store anvendelse af fordelene ’bonusprogrammer’ og 

’rabat på partneres produkter’ i grupperingerne ’Low/Closed’ og ’Low/Open’. En 

anden tendens er fraværet af ’rabatordninger’ og ’hotline’ blandt kundeklubberne i 

undersøgelse, og endelig er det iøjefaldende, at VIP-status kun findes blandt 

virksomheder der tilbyder high-involvement produkter. 

Til spørgsmålet om hvilke typer fordele som hhv. kundeklubberne og 

medlemmerne vægter højest, ses der ikke nogen direkte forbindelse mellem, hvordan 

kundeklubberne i undersøgelsen vægter sine fordele, og hvordan kundeklubben 

vurderer, at deres medlemmer vægter de fordele, der tilbydes. Enkelte tendenser kan 

dog påpeges i denne sammenhæng – bl.a. ses det, at hvor der tilbydes 

bonusprogrammer og VIP-status vægtes dette højest af kundeklubben såvel som hos 

medlemmerne. Endelige er det iøjefaldende at nyhedsbrevet vægtes højest i 

grupperingen ’High/Open’, både for kundeklubben og blandt medlemmerne, hvor 

nyhedsbrevet derimod vurderes til at være den fordel, der vægtes lavest blandt 
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medlemmerne af kundeklubberne i de resterende tre grupperinger. Endelig er det 

interessant, at 10 ud af de 12 kundeklubber i undersøgelsen baserer deres svar på en 

fornemmelse og ikke på konkret viden om kunderne. 

Når man ser på resultaterne af analysen omkring kundekommunikationen, 

fremgår det, at hvor de lukkede kundeklubber fokuserer på eksisterende, gode kunder, 

så fokuserer de åbne kundeklubber på nye og potentielle kunder. Det kommer også 

frem, at kundeklubber kan påvirke loyalitetsgraden og lønsomheden i positiv retning 

ved at tilrette sit koncept og sin kommunikation til den helt rigtige målgruppe.  

Om kundeklubber benytter sig af massekommunikation eller målrettet 

kommunikation er ikke afhængigt af typen af kundeklub, hvor den eneste tendens 

peger på, at massekommunikation er mere udbredt åbne kundeklubber, mens målrettet 

kommunikation er mere udbredt blandt lukkede kundeklubber. Yderligere fremgår 

det, at kundeklubberne i undersøgelsen har haft positive resultater med 

kommunikationen, hvor den målrettede kommunikation først og fremmest bidrager 

med en større gennemslagskraft (herunder loyalitet og lønsomhed), mens 

massekommunikationen først og fremmest bidrager med synliggørelse af 

kundeklubben.  

Segmentering i forbindelse med målrettet kommunikation er en øvelse, der er 

mest anvendt blandt kundeklubberne i gruppen ’Low/Closed’, men ses dog blandt alle 

fire grupperinger. Her segmenteres der bl.a. på adfærd, demografi og 

interesseområder, men ikke på livstidscyklussen.  

E-mail og web benyttes af samtlige kundeklubber i undersøgelsen, og er 

dermed de mest anvendte medier i kommunikationen mellem kundeklub og 

medlemmerne. Det mindst anvendte medie er voice response, der ikke benyttet blandt 

nogle af kundeklubberne i undersøgelsen. Tendenser peger på at de lukkede 

kundeklubber benytter flere typer medier end de åbne kundeklubber, hvor både 

magasiner, online community samt online og telefonisk hotline typisk anvendes af 

netop lukkede kundeklubber. 

Endelig fremgår det, at kundeklubberne i undersøgelsen kontakter medlemmer 

langt hyppigere end, hvad teorien anbefaler. Hvor teorien anbefaler at kontakte 

medlemmerne 4-12 gange årligt, er resultatet af undersøgelsen, at medlemmerne 

bliver kontaktet mellem 12 og 100 gange årligt.  

Generelt set mangler kundeklubberne i undersøgelsen viden omkring 

medlemmernes loyalitetsgrad, tilfredshedsgrad og lønsomhed, hvilket omvendt 
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indikerer, at der i virksomhederne arbejdes efter ”best practice” og ikke ud fra 

kundeanalyser. Hvad angår de strategiske planer for fremtiden findes der enkelte 

tendenser. I grupperingen ’Low/Closed’ er det fremtidige fokus på at øge 

lønsomheden i kundeklubben, og i grupperingen ’High/Open’ vil der blive satses på 

online community. 

Til slut viser undersøgelsen, at der fremover vil blive satset på mere 

omfattende rabatordninger med eksterne partnere. Hvad angår 

kundekommunikationen, ønsker kundeklubberne fremover at blive bedre til at 

segmentere og målrette kommunikationen, hvor elektroniske medier, særligt online 

community, men også mobiltelefonen vil blive fremtidige medier. 

 

4.2 Forbrugeranalyse 

Forbrugeranalysen har til hensigt at klarlægge, hvilke forventninger medlemmer af 

kundeklubber har til kundeklubber, og hvilke typer fordele og kommunikationsformer 

som medlemmer tiltrækkes af ved en kundeklub. Herudover skal forbrugeranalysen 

medvirke til at finde frem til tendenser, der kan vise elementer, der enten medvirker 

eller modvirker, at kundeklubber bliver profitable og/eller loyalitetskabende. 

Forbrugeranalysen tager sit afsæt i to forskellige undersøgelser – hhv. 

forbrugerinterview og en spørgeskemaundersøgelse. Her følger en gennemgangen af 

de to undersøgelser, hvor der tages udgangspunkt i de to spørgeskemaer ’Interview 

(Forbruger) – loyalitetsprogrammer og kundeklubber’ (Bilag 2), og 

’Spørgeskemaundersøgelse – loyalitetsprogrammer og kundeklubber’ (Bilag 3). 

4.2.1 Forbrugerinterview 

Forbrugerinterviewet (Bilag 2) fungerer som den kvalitative del af 

forbrugerundersøgelsen og er bygget op omkring et spørgeskema á 22 spørgsmål, der 

forsøger at nå i dybden med respondentens holdninger til og syn på kundeklubber. 

Spørgeskemaet er bygget op sådan, at spørgsmålene starter som meget åbne 

spørgsmål og undervejs bliver mere specifikke.  

Spørgsmål 1 er det mest åbne spørgsmål: ”Hvis jeg siger ’kundeklub’ – hvad 

tænker du så?” På dette spørgsmål er der flere spændende svar, der går igen. I de 

fleste tilfælde har respondenten tendens til at remse de kundeklubber op, som de enten 

kender eller selv er medlem af. Hernæst kommer de fleste ind på, at kundeklubber er 
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et sted, hvor medlemmerne kan opnå fordele (her tænkes primært på rabatter og 

tilbud), og endelig kommenterer flere, at kundeklubber er et led i virksomhedens 

forsøg på at tjene penge – som en respondent udtrykker der: ”Vi bliver narret til at 

købe”. Det fremgår, at respondenterne har et godt billede af, hvad en kundeklub er, 

men respondenterne viser også en vis skepsis over for konceptet. Overordnet set giver 

respondenterne altså udtryk for to væsentlige ting; 1) at kundeklubber bestemt ikke er 

for kundens skyld, men for virksomhedens skyld og 2) at kundeklub-modellen er 

acceptabel – virksomheden tjener penge, og forbrugeren spare penge. Forbrugeren har 

altså en opfattelse af, at kundeklubber er virksomhedens forsøg på at ”køber sig” til en 

meromsætning, men acceptere samtidig modellen idet rabatter og andre fordele virker 

tiltrækkende.  

Spørgsmål 2 og 3

Af 

 opfordrer respondenten til at nævne ’gode’ og ’dårlige’ ting 

ved en kundeklub. Blandt de gode ting ved kundeklubber er det rabatter og 

økonomiske besparelser, som man som medlem af en kundeklub kan få, der 

fremhæves. Særlig godt er det, hvis det er en virksomhed, som man i forvejen handler 

i med jævne mellemrum. Blandt de dårlige ting ved en kundeklub er det særligt 

kommunikationen, der fremhæves. Respondenterne giver her udtryk for irritation over 

at modtage reklamemails/spam og anden nærgående kommunikation, og udtrykker 

samtidig bekymring ved at skulle oplyse personlige data ved indmelding. 

spørgsmål 4 og 5 fremgår det, at otte ud af de ti respondenter er medlem af 

mindst en kundeklub. To respondenter er således ikke medlem af nogen kundeklub. 

De respondenter der er medlem af en kundeklub bliver bedt om at nævne så mange af 

de kundeklubber, som de er medlem af, som de kan komme i tanke om. Her varierer 

svarene fra 1 – 4 klubber. Formålet her er, at der i nogen af de senere stillede 

spørgsmål vil blive taget udgangspunkt i de nævnte klubber, som respondenten 

kommer i tanke om. På den måde bliver det muligt at stille mere konkrete spørgsmål.  

Spørgsmål 6, 7 og 8 spørger ind til tilfredshedsgraden, og hvorfor 

respondenten er tilfreds med kundeklubberne, og endelig hvor ofte han/hun benytter 

sig af dem. Det viser sig, at de interviewede i de fleste tilfælde er ’I nogen grad’ eller 

’I høj grad’ tilfreds med de kundeklubber, de er medlemmer af, og gennemgående er 

det også, at det er den generelle rabat på virksomhedens produkter, der er den 

primære årsag til tilfredshed. Dog fremhæves mange andre klubfordele også som 

årsager til tilfredshed – herunder ’bedre service’, ’finansielle ydelser’ samt ’rabat til 
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partneres produkter’. Endelig, til spørgsmålet om, hvor ofte kundeklubberne benyttes, 

variere svarene fra to gange ugentligt til en gang om året.  

Hvis man ser på, hvilke typer kundeklubber som de interviewede er mest 

tilfredse med, i forhold til figur 7, er det uden tvivl i gruppen ’High/Closed og til dels  

’Low/Closed, hvor tilfredshedsgraden er størst. Her nævnes bl.a. kundeklubber som 

DSB’s WildCard, Statoil Privat Kort og SAS EuroBonus som alle kan kategoriseres 

som kundeklubber, der ligger i disse grupperinger.  

Spørgsmål 9-12

I 

 går ligeledes i dybden med tilfredshedsgraden, men spørger 

ind til de elementer ved de kundeklubber som respondenten er medlem af, som 

han/hun ikke er tilfreds med. Fire ud af de otte adspurgte giver udtryk for utilfredshed 

på særligt to punkter. En efterlyser mere relevante fordele. Han siger: ”Jeg ville 

ønske, at de fordele som jeg bliver tilbudt var mere relevante for mig. Eksempelvis 

kunne jeg godt tænke mig tilbud på biografbilletter, ligesom man får det hos Telia.” 

Her påvises vigtigheden af, at de fordele som medlemmerne tilbydes, skal være 

relevante, som beskrevet i teorikapitlet. Andre overvejer at melde sig ud af to af de 

klubber, som de er medlem af, og begrunder med argumenter som: ”Jeg benytter 

alligevel ikke klubben”, ”E-mails er irriterende”, ”Kundekortene ligger og fylder i 

pungen” og ”Det giver ’støj’ at være medlem af kundeklubber. Det er endnu en ting, 

man skal forholde sig til.” Det er altså ikke udelukkende tilfredshed, der skinner 

igennem blandt de interviewede, og halvdelen overvejer tilmed helt at melde sig ud af 

en eller flere af de klubber, som de er medlem af. Her fremgår det også, at det primært 

er kundeklubber i ’Low/Open’ grupperingen, som respondenterne ikke er tilfredse 

med, som f.eks. Club Change og Magasin Goodie Card. 

spørgsmål 13-19

Når man ser på kommunikationen mellem kundeklubben og respondenten 

(kunden), er der særligt en ting, der er slående – alle er tilfredse med 

kommunikationen, men det eneste argument, der bliver fremført som årsag hertil er, at 

kommunikationen er sparsom eller ’ikke eksisterende’. En siger: ”Jeg bliver slet ikke 

 bliver der spurgt mere specifikt ind til den kundeklub, som 

respondenten nævner som den første blandt dem, som han/hun er medlem af. 

Formålet her er, at undersøge hvilke klubfordele og kommunikationsformer, som 

forbrugeren sætter højest, men også at undersøge hvad årsagen til dette er. Endnu 

engang kommer det frem, at rabatter og tilbud til virksomhedens egne produkter er 

det, der betyder mest for medlemskabet. Herefter kommer ekstra service, events og til 

sidst konkurrencer. 
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kontaktet, og det er herligt. Jeg har selv fravalgt at få tilsendt e-mail, og det er jeg 

glad for, at man kan. Desuden kan jeg finde den information jeg har brug for på 

hjemmesiden”. Ud fra forbrugerinterviewet at bedømme, er ’ingen eller meget lidt 

kommunikation’ det samme som ’god kommunikation’. 

Af spørgsmål 20 fremgår det, at der, blandt de respondenter der er medlem af 

en kundeklub, er meget forskellige forventninger til klubben. Nogen han ingen 

forventninger, mens andre har mange forventninger. Blandt de forventninger der 

fremhæves er: ”relevante fordele”, ”at spare penge”, ”at klubben er sandfærdig og 

loyal”, og ”at klubben er pligtopfyldende og interesseret i kunden”. Igen fremgår det 

altså, at forbrugeren forventer fordele ved at melde sig ind, hvor der særligt bliver lagt 

vægt på, at fordelene skal være ’relevante’, og at man samtidig skal kunne spare 

penge. Forbrugerens høje krav til en virksomhed skinner ligeledes igennem ved 

udtalelserne om, at en kundeklub skal være ’loyal’, ’sandfærdig’, ’pligtopfyldende’ og 

’interesseret’.  

Spørgsmål 21 og 22

4.2.2 Spørgeskemaundersøgelse 

 henvender sig de to respondenter, der ikke er medlem af 

en kundeklub. Deres argumenter for ikke at være medlem af en kundeklub er: ”Jeg 

har endnu ikke set en kundeklub, der har sagt mig noget” og at ”Der er som regel en 

hage ved at melde sig ind i en kundeklub. Jeg har en grundlæggende mistanke til 

kundeklubber.” Til sidste udtales uddybes det, at man kommer til at stå i deres 

katalog, og at respondenten ikke ønsker dette. Endelig påpeger de, at deres 

forventninger til kundeklubber er, at de er kapitalistiske og forsøger at få noget ud af 

kunden. De to respondenter har altså et grundlæggende negativt syn på kundeklubber 

og kundeklubkonceptet i det hele taget. 

Den kvantitative del af forbrugerundersøgelsen består af en spørgeskemaundersøgelse 

(bilag 3) med 160 respondenter. Spørgeskemaundersøgelsen er bygget op omkring 14 

spørgsmål, der undersøger forbrugernes kendskabsgrad og tilfredshedsgrad med 

danske kundeklubber samt deres præferencer inden for kundeklubfordele og 

kundekommunikation. Analysen tager udgangspunkt i den samlede resultatoversigt 

over besvarelserne i bilag 8.   

Undersøgelsen er ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder, hvor 73 mænd 

(45,6%) har deltaget og 87 kvinder (54,4%) har deltaget. Aldersfordelingen er knap så 

ligeligt fordelt, hvor 2 personer (1,25%) er i aldersgruppen 11-20 år, 81 personer 
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(50,6%) er 21-30 år, 21 personer (13,1%) er 31-40 år, 28 personer (17,5%) er 41-50 

år, 19 personer (11,9%) er 51-60 år, 8 personer (5%) er 61-70 år, og endelig er der 

kun 1 person (0,6%), der er 70+ år. Hvis man ser på den geografiske fordeling mellem 

respondenterne, så er københavnerne stærkt overrepræsenteret i undersøgelsen, hvor 

105 personer (65,6%) har bopæl i København, 35 (21,9%) på Sjælland, 7 (4,4%) på 

Fyn, 7 (4,4%) i Jylland og 6 personer (3,75%) bor andre steder. 

Spørgsmål 1

Af 

 har først og fremmest til formål at ’klæde respondenten på’ til at 

deltage i undersøgelsen. Ved at opremse 15 forskellige kundeklubber får 

respondenten en information om, hvad der for afhandlingen og undersøgelsen 

defineres som en kundeklub, men respondenten bliver samtidig inspireret til at 

overveje, hvilke klubber han/hun er medlem af og i det hele taget, hvad han/hun synes 

om kundeklubber. Derudover har spørgsmålet til hensigt at undersøge 

kendskabsgraden til kundeklubber blandt forbrugerne. Her fremgår det, at blandt de 

opremsede kundeklubber er det kundeklubber i grupperingen ’Low/Closed’, hvor 

kendskabsgraden er størst. Club Lorry, FDB Medlemskab og SAS EuroBonus har en 

kendskabsgrad på mellem 73% og 78%). Årsagen herfor kan være, at kundeklubberne 

i dette segment markedsfører sig i højere grad end andre kundeklubber, og i det hele 

taget har et større kundepotentiale end kundeklubberne i de andre grupperinger. Af 

virksomhedsanalysen fremgik det således, at SAS EuroBonus og LO Plus har hhv. 

500.000 og 900.000 medlemmer, hvilket langt overstiger medlemstallet hos 

kundeklubberne i de andre grupperinger. Generelt set er kendskabsgraden til de 

opremsede kundeklubber høj, hvor den gennemsnitlige kendskabsgrad er 47%. 

spørgsmål 2

Når der i 

 fremgår det, at det er ’den generelle rabat på virksomhedens 

egne produkter’, der er den vigtigste fordel, når/hvis man melder sig ind i en 

kundeklub – hele 41,3% har sat kryds ved denne fordel. Hernæst mener 31,3%, at 

’Gode tilbud på bestemte produkter’ er vigtigst, og på tredjepladsen ligger 

’bonusprogrammer’, hvor 14,4% af respondenterne har sat sit kryds. I lighed med 

teorien (afsnittet ’Klubfordele’), peger undersøgelsen således i retning af, at det er de 

hårde fordele, hvor forbrugeren kan opnå økonomiske besparelser, der er de vigtigste 

i forbindelse med indmelding i en kundeklub.  

spørgsmål 3 så bliver spurgt ind til de tre fordele, der betyder mest 

ved indmelding i en kundeklub, er det igen ’Generel rabat på virksomhedens 

produkter’ (75%), ’Gode tilbud på bestemte produkter’ (71,9%) og 

’Bonusprogrammer’ (50,6%) der er de vigtigste fordele. Men her kommer det frem, at 
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’Events’ (26,3%), ’VIP-status’ (25%) og ’Generelle rabatter til andre virksomheders 

produkter’ (20%) også spiller en stor rolle for forbrugernes overvejelser i forbindelse 

med indmelding i en kundeklub. Her fremgår det altså, at rabat til andre 

virksomheders produkter ligger i ’top 3’ hos 20% af respondenterne på trods af en lav 

score ved spørgsmålet om den mest vigtige fordel. Desuden kommer det frem, at 

bløde fordele bestemt også har en betydning i denne forbindelse, hvor events og VIP-

status særligt fremhæves som vigtige. 

I spørgsmål 4

Til 

 bliver der omvendt spurgt ind til, hvilken fordele der betyder 

mindst, når/hvis man melder sig ind i en kundeklub.  Her er det ’Finansielle ydelser’, 

der er den absolut mindst attraktive fordel med hele 59 stemmer (36,9%), og 

’Mulighed for at deltage i konkurrencer’ med 38 stemmer (23,8%) som den anden 

mest uattraktive fordel.  

spørgsmål 5

Af 

, hvor respondenten skal krydse de tre fordele af, der betyder 

mindst ved indmelding i en kundeklub, er det igen ’Finansielle ydelser’ (62,5%) og 

’Konkurrencer’ (53,1%), der score højest og dermed er mindst attraktive. Som 

nummer tre ligger ’Nyhedsbrev’ med 40,6%. Herudover fremgår det, at de vigtigste 

fordele fra spørgsmål 2 og 3 er dem, der får absolut færrest stemmer og dermed endnu 

engang fremstår som de vigtigste fordele ved indmelding i en kundeklub. 

spørgsmål 6

Som det fremgik af virksomhedsinterviewet kan udbredelsen af medlemskort 

være et delmål, idet kunden, der bærer et medlemskort på sig, typisk har et større 

forbrug end kunden, der ikke går rundt med medlemskortet. For at undersøge dette 

nærmere lyder 

 fremgår det, at 141 (88,1%) af respondenterne er medlem af 

en kundeklub, hvor 19 (11,9%) ikke er medlem af nogen kundeklub. Den primære 

hensigt med spørgsmålet har været at opdele respondenterne i ’medlemmer’ og ’ikke 

medlemmer’, sådan at mere relevante spørgsmål kan blive stillet til overvejelser m.m. 

omkring respondentens tilvalg eller fravalg af kundeklubber. Herudover fremgår det, 

at kundeklubber ikke er et fremmet fænomen for forbrugerne i undersøgelsen, idet 

knap 9 ud af 10 af deltagerne i undersøgelsen er medlem af minimum en kundeklub.  

spørgsmål 7: ”Har du et medlemskort til en kundeklub liggende i din 

pung/taske?”. Af de 141 respondenter, der er medlem af en kundeklub, svarer de 109 

(77%) ’ja’ til spørgsmålet, mens de resterende 32 svarer ’nej’. Noget kan altså tyde 

på, at virksomhederne har held med at få kunden til bærer medlemskortet til 

kundeklubben på sig og dermed øge forbruget. 
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I spørgsmål 8 bliver respondenterne spurgt om, hvor ofte de benytter sig af  de 

fordele, som de bliver tilbudt gennem en kundeklub. Her viser det sig, at 2 (1,4%) af 

de adspurgte benytter sig af fordele hver dag, 13 (9,2%) en gang om ugen, 36 (25,5%) 

en gang om måneden, 54 (38,3%) en gang i kvartalet, 25 (17,7%) en gang om året, 4 

(2,8%) benytter aldrig fordelene og 7 (5%) personer ved det ikke. Set i forhold til 

hvor mange af respondenterne der rent faktisk bærer rundt på et medlemskort (jf. 

spørgsmål 7), kan man ikke påstå, at fordelene benyttes ofte. Men hvis man alligevel  

ser på gruppen, der benytter fordelene fra 1 gang om dagen til 1 gang om måneden 

udgør de 36,2% af de adspurgte, mens de udgør 74,5% af de adspurgte, hvis man 

tager dem med, der benytter sig af fordelene 1 gang i kvartalet.  

Spørgsmål 9

I 

 spørger ind til præferencer indenfor kommunikationsformer. Her 

er det uden sammenligning ’e-mail’, der er forbrugerens foretrukne 

kommunikationsform, når det handler om at modtage kommunikation fra 

kundeklubben. Omvendt er ’telefonen’ den kommunikationsform, som færrest 

foretrækker. Således foretrækker 132 (62,3%) at kommunikationsformen mellem 

medlem og kundeklub foregår via e-mail, 36 (17%) foretrækker kundemagasiner, 13 

(6,1%) foretrækker brevet, 13 (6,1%) foretrækker SMS, 11 (5,2%) foretrækker 

’andet’, 6 (2,8%) foretrækker personlig klubhus, butik eller kontor, og endelig 

foretrækker kun en enkelt (0,5%) at kommunikationsformen foregår via telefon. 

spørgsmål 10 kommer det frem, hvor ofte forbrugerne ønsker at 

kundeklubberne kommunikerer med medlemmerne. 9 (6,4%) respondenter 

foretrækker en ugentlig kommunikation, 97 (68,8%) ønsker en månedlig 

kommunikation, 32 (22,7%) foretrækker at kundeklubben kommunikere med 

medlemmet en gang i kvartalet, 3 (2,1%) foretrækker en årlig kommunikation, og 

ingen respondenter foretrækker aldrig at modtage kommunikation fra 

kundeklubberne. I lighed med teoriafsnittet ’Kommunikative former og formål’ 

fremgår det altså, at størstedelen af forbrugerne (91,5%) ønsker at blive kontaktet 4-

12 gange årligt. Dog ønsker langt størstedelen (68,8%), at blive kontaktet en gang 

hver måned. Endelig er det også værd at bide mærke i, at ingen respondenter 

foretrækker aldrig at blive kontaktet af kundeklubben. Sammenholdt med spørgsmål 

13-19 i forbrugerinterviewet, hvoraf det fremgik, at ’ingen eller meget lidt 

kommunikation’ er det samme som ’god kommunikation’, kan det altså fastslås, at 

medlemmer af en kundeklub ønsker kommunikation fra kundeklubberne, men at 

frekvensen i de fleste tilfælde skal være 1 gang om måneden. 
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Det sidste spørgsmål (spørgsmål 11

Knap 30% af respondenterne er ’I meget høj grad’ eller ’I høj grad’ tilfredse 

med de kundeklubber, som de er medlem af, og kan antages at befinde sig i den 

konative proces. Endelig er godt 15% af respondenterne ’I ringe grad’, ’I meget ringe 

grad’ eller ’Slet ikke’ tilfredse med kundeklubberne – en gruppe kunder, hvor 

tilfredshedsgraden ikke er stor, og som kan forventes at blive tabt som fremtidige 

medlemmer i kundeklubben og som fremtidige kunde i virksomheden. 

) der henvender sig udelukkende til de 

respondenter, der er medlem af en eller flere kundeklubber lyder: ”Generelt set, i hvor 

høj grad er du tilfreds med de kundeklubber, du er medlem af?” Hertil svarer 3 

respondenter ’I meget høj grad’, 38 er ’I høj grad’ tilfredse, 69 svarer ’I nogen grad’, 

14 svarer ’I ringe grad’, 6 svarer ’I meget ringe grad’, 2 er ’Slet ikke’ tilfredse og 9 

svarer ’Ved ikke’. Langt størstedelen, knap halvdelen, af respondenterne er i nogen 

grad tilfredse, og giver således udtryk for hverken at være tilfreds eller utilfreds. Set 

med virksomhedens øjne kan dette være et udtryk for, at arbejdet med kundeklubber 

ikke er gjort godt nok, idet medlemmerne ikke viser direkte tegn på tilfredshed. På 

den anden side kan man også argumentere for, at der er meget at bygge videre på med 

denne gruppe. Set i forhold til loyalitetsprocessen tyder noget altså på, at denne 

gruppe befinder sig i den affektive proces, hvor kunden endnu ikke oplever en 

loyalitetsfølelse overfor virksomheden. Ved at opfylde kundens behov, bl.a. via 

målrettet og relevant kommunikation, fordele og tilbud er det dog stadig muligt at 

”flytte” kunden frem mod den konative proces, hvor kunden oplever en anderledes 

stor tilfredshed med og loyalitet overfor virksomheden. 

Spørgsmål 12

Blandt nogle af de kommentarer, der er knyttet til ’Tidsforbruget’ er: 

”Dovenskab og for få fordele i forhold til besværet” En anden skriver: ”Kan ikke 

overskue at sætte mig ind i det, samt tidsforbrug”. Endelig er der en der skriver: ”... 

jeg har ikke vurderet at udbyttet har været relevant til at melde mig ind”. Som det 

også fremgår af afsnittet ’Klubfordele’, skal fordelene i kundeklubben have en stor 

oplevet værdi for kunden, og skal samtidig være relevante og overskuelige, før det 

bliver interessant at melde sig ind. 

 henvender sig til de respondenter, der ikke er medlem af en 

kundeklub, hvor de spørges ind til, hvad årsagen til dette er. De tre gennemgående 

årsager herfor vedrøre; 1) tidsforbruget, 2) frygt for spam og ’bindinger’ og 3) 

manglende interesse for kundeklubber/fordele.  
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Den anden primære årsag til, at forbrugerne ikke er medlem af en kundeklub 

er forbundet med ’Frygt for spam og bindinger’. Her er der en respondent der skriver: 

”Jeg frygter at en stor portion spam skulle være forbundet med medlemskabet”, en 

anden skriver: ”føler jeg er forpligtet til at købe noget”. Her kommer det altså til 

udtryk, at medlemmer frygter, at de skriver under på noget, som de ikke har overblik 

over. Eller som en af respondenterne i forbrugerinterviewet også udtrykker det i 

spørgsmål 21-22: ”Der er som regel en hage ved at melde sig ind i en kundeklub. Jeg 

har en grundlæggende mistanke til kundeklubber.”  

’Manglende interesse for kundeklubber/fordele’ er den hyppigste årsag til ikke 

at være medlem af en kundeklub og flere skiver således ting som: ”Ingen klubber af 

interesse”, ”Fordelene har ikke været interessante nok” og ”Har endnu ikke støt på 

noget der har fanget min interesse”. En enkelt uddyber og skriver: ”Jeg er ikke lige 

stødt på noget der havde interesse for mig ... Jeg synes det kan virke som et lidt usselt 

forsøg på at binde kunden til sin forretning” Her kommer det altså frem, at nogle har 

en grundlæggende foragt for kundeklubkonceptet. Dog begrunder de fleste sig med, at 

det ikke er konceptet som sådan, de er imod, det er bare fordi, de endnu ikke har 

fundet noget, der passede til dem.  

Med udgangspunkt i teorien (hårde og bløde fordele) bedes respondenten, i 

spørgsmål 13, om at tage stilling til, om det er ’økonomiske besparelser’, ’at modtage 

en ekstra god behandling’ eller ’at modtage målrettet og relevant information’, der er 

vigtigst, når/hvis man melder sig ind i en kundeklub. 131 respondenter (81,9%) 

svarer, at det er de økonomiske besparelser, der er vigtigst. 18 (11,3%) respondenter 

svarer, at det er at modtage en ekstra god behandling, 9 respondenter (5,6%) svarer, at 

det er at modtage målrettet og relevant dialog og endelig er der 2 respondenter 

(1,3%), der mener det er noget andet. Også her bevises det, at teorien taler sandt, idet 

at knap 82% af de adspurgte synes, at det er de økonomiske besparelser, der er 

vigtigst i fasen, hvor man melder sig ind i en kundeklub. 

Det 14. og sidste spørgsmål i undersøgelsen spørger ind til, i hvor høj grad 

respondenten synes om kundeklubkonceptet. 9 personer (5,6%) synes ’I meget høj 

grad’ om kundeklubkonceptet, 47 personer (29,4%) ’I høj grad’, 68 personer (42,5%) 

’I nogen grad’, 18 (11,3%) ’I ringe grad’, 10 personer (6,3%) ’I meget ringe grad’, 2 

personer ’Slet ikke’, og endelig er der 6 personer (3,8%), der svarer ’Ved ikke’. Den 

største gruppe respondenter udgør segmentet, der ’I nogen grad’ synes om 

kundeklubkonceptet – en gruppe der kan antages, hverken at synes godt eller skidt om 
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kundeklubber. Som beskrevet i spørgsmål 11 vil denne gruppe kunne flyttes til enten 

at være positivt eller negativt indstillet overfor kundeklubber afhængigt af, hvor 

dygtige kundeklubberne er til at imødekomme kundernes behov.  

4.2.3 Delkonklusion – forbrugeranalyse 
Af forbrugerinterviewet fremgår det, at respondenterne i undersøgelsen accepterer og 

er tilfredse med kundeklubkonceptet. Respondenterne er særligt tilfredse med lukkede 

kundeklubber. Samtidig forventes det, at fordelene skal være relevante og give 

økonomisk gevinst, hvor det er de hårde fordele som rabatter og tilbud, der 

fremhæves som det mest tillokkende. Omvendt giver respondenterne udtryk for 

utilfredshed med kundeklubber i grupperingen ’Low/Open’, hvor kommunikation, 

særligt e-mail, er et irritationsmoment i forbindelse med medlemskab af en 

kundeklub. Respondenterne i undersøgelsen benytter sig af fordelene i kundeklubben 

fra to gange om ugen til en gang om året. De to respondenter, der ikke er medlem af 

en kundeklub forklarer, at årsagen herfor er, at de ikke har fundet en klub af interesse, 

at de ikke stoler på virksomhederne, og at de ikke ønsker at stå i klubbens database. 

 

Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at kendskabsgraden til kundeklubberne i 

grupperingen ’Low/Closed’ er størst, hvilket med høj sandsynlighed skyldes en mere 

omfattende markedsføring, men også at kundepotentialet er større end hos de andre 

grupperinger af kundeklubber. Kendskabsgraden til de opstillede kundeklubber i 

spørgsmål 1 er generelt set stor, hvor den gennemsnitlige kendskabsgrad til 

kundeklubberne er 47%.  

Når man sammenholder, hvad der betyder mest ved indmelding i en 

kundeklub blandt mulighederne ’økonomiske besparelser’, ’at modtage en ekstra god 

behandling’ eller ’at modtage målrettet og relevant information’, fremgår det, at de 

økonomiske besparelser er vigtigst som også teorien peger på.  

De vigtigste fordele for forbrugerne i undersøgelsen ved indmelding i en 

kundeklub er ’Generel rabat på virksomhedens produkter’, ’Gode tilbud på bestemte 

produkter’ og ’Bonusprogrammer’ – alle hårde fordele – hvor den generelle rabat er 

den vigtigste. Herudover er fordelene ’Events’ og ’VIP-status’ vigtige for 

forbrugerne, hvilket indikerer, at bløde fordele også er vigtige ved indmelding i en 

kundeklub.  
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Hvis man omvendt ser på, hvilke fordele der betyder mindst ved indmelding i 

en kundeklub, er det typisk de bløde fordele, der vinder frem. Alligevel er det 

’Finansielle ydelser’, som er en hård fordel, der er den absolut mindst attraktive fordel 

for forbrugeren. I prioriteret rækkefølge er de tre mindst vigtige fordele; 1) Finansielle 

ydelser, 2) Mulighed for at deltage i konkurrencer, og 3) Nyhedsbrev/information.  

Undersøgelsen viser også, at 77% af respondenterne bærer et medlemskort til 

en kundeklub på sig, hvilket igen tegner et billede af, at kundeklubber ikke bare er et 

udbredt fænomen, men også at virksomhederne bag kundeklubberne, har held med at 

øge forbruget blandt de kunder, der er medlem af kundeklubberne. 

Frekvensen for hvor ofte medlemmerne benytter sig af kundeklubfordelene er 

hyppigst forekommende ’1 gang i kvartalet’, hernæst ’1 gang om måneden’ og 

herefter ’1 gang om året’.  

Hvad angår kommunikationen mellem kundeklub og medlem, svarer 

respondenterne, at ’e-mail’ er den foretrukne kommunikationsform. Omvendt er 

’telefonen’ den kommunikationsform, som færrest foretrækker. Ydermere fremgår 

det, at 91,5% af respondenterne ønsker at blive kontaktet 4-12 gange årligt, hvor langt 

størstedelen, 68,8%, ønsker at blive kontaktet en gang om måneden. Ingen af 

respondenterne foretrækker aldrig at blive kontaktet af kundeklubben.  

De fleste respondenter, knap halvdelen, giver udtryk for hverken at være 

tilfreds eller utilfreds med de kundeklubber, som de er medlem af. Det samme er 

tilfældet for respondenternes holdning til kundeklubkonceptet generelt set, hvor den 

største gruppe svare, at de ’I nogen grad’ synes om konceptet. Kundeklubberne i 

grupperingen ’High/Closed’ er dem dog, der fremstår som de populæreste. 

Sammenholdt med loyalitetsprocessen befinder en de fleste, blandt de adspurgte, sig i 

den affektive proces, hvorfra medlemmet endnu ikke har en decideret loyalitetsfølelse 

overfor kundeklubber. Ved at opfylde medlemmets behov, bl.a. via målrettet og 

relevant kommunikation, fordele og tilbud, er det dog stadig muligt at ”flytte” kunden 

frem mod den konative proces, hvor kunden oplever en anderledes stor tilfredshed 

med og loyalitet overfor virksomheden. 

Respondenterne, der ikke er medlem af en kundeklub, angiver til sidst i 

undersøgelsen, at årsagen herfor er, at et medlemskab er tidskrævende, at de frygter 

spam og bindinger og mangler i det hele taget interesse for kundeklubber og fordele.  
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5. Diskussion 
I henhold til problemformuleringen er det i afhandlingen blevet undersøgt 1) hvilke 

formål danske virksomheder har med brugen af kundeklubber som strategisk værktøj, 

2) hvad der karakteriserer forbrugernes forventninger til kundeklubber, og 3) hvordan 

denne viden kan anvendes til at skabe en lønsom og loyalitetskabende kundeklub?  

Af virksomhedsundersøgelsen fremgår det, at det primære formål med 

kundeklubber først og fremmest er at øge virksomhedens lønsomhed. Herudover 

fremgår det, at de vigtigste delmål er ’kundefastholdelse og loyalitetsskabelse’, 

’tiltrække nye kunder’, og ’opbygge en kommunikationskanal’. Omvendt er 

delmålene ’supportfunktion for andre afdelinger i virksomheden’ og ’opbygning af en 

stærk kundedatabase’, som teorien ellers peger på er blandt de typiske delmål for 

kundeklubber, meget lavt prioriteret blandt virksomhederne i undersøgelsen.  

Af teorikapitlet fremgår det, at virksomhedernes brug af kundeklubber som 

strategisk værktøj afhænger af målgruppen – hvor virksomheder, der ønsker at 

fokusere på de bedste kunder, benytter sig af lukkede kundeklubber, så benytter 

virksomheder, der fokuserer på at tiltrække nye kunder, sig af åbne kundeklubber. I 

virksomhedsanalysen kommer det dog frem, at det ikke er alle åbne kundeklubber, 

hvis primære fokus er at tiltrække nye kunder. Således svarer kundeklubberne i 

grupperingen ’High/Open’, at deres primære delmål er kundefastholdelse og 

loyalitetsskabelse. Kun kundeklubberne i ’Low/Open’ fokuserer primært på 

tiltrækning af nye kunder. Her afsløres det altså, at kundeklubberne i denne gruppe 

ikke går efter at øge lønsomheden gennem mere loyale kunder, men gennem 

tiltrækning af så mange nye kunder som muligt. Medlemmerne af kundeklubberne i 

’Low/Open’ befinder sig således i den kognitive proces jf. loyalitetsprocessen.  

Endelig viser virksomhedsundersøgelsen, at der ikke nødvendigvis er nogen 

sammenhæng mellem type af formål og graden af succes med kundeklubben. Således 

giver alle kundeklubber i undersøgelsen, uanset typer af formål, udtryk for at have 

succes, hvor der bl.a. peges på, at de har haft held med at øge medlemsantallet og 

medlemmernes interesse for virksomheden og dets produkter, samt at loyaliteten og 

forbruget er steget. 

I forbrugerundersøgelsen er det særligt forbrugernes forventninger til 

kundeklubbernes fordele og kommunikation, der er blevet undersøgt. Her kommer det 

frem, at det forventes, at klubfordelene skal være relevante og give økonomisk 
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gevinst, hvor det er de hårde fordele ’Generel rabat på virksomhedens produkter’, 

’Gode tilbud på bestemte produkter’ og ’Bonusprogrammer’, der fremhæves som de 

mest tillokkende. Hvor stort set alle kundeklubberne tilbyder gode tilbud på bestemte 

produkter, så er det bemærkelsesværdigt, at ikke en eneste af kundeklubberne i 

undersøgelsen tilbyder en generel rabat på virksomhedens produkter. Her ville 

kundeklubber måske kunne opnå mere loyale og lønsomme kunder ved at tilbyde 

forbrugerne denne type fordel. Det fremgår også af undersøgelserne, at konkurrencer 

er en af de mest udbredte typer fordele blandt kundeklubberne i undersøgelsen, men 

er samtidig den type fordel, næst efter finansielle ydelser, der vægter lavest blandt 

forbrugerne. Dette kunne altså tyde på, at på trods af den store udbredelse så 

medvirker konkurrencer ikke til loyalitetsskabelse blandt forbrugerne.  

Generelt set er de bløde fordele ikke så attraktive som de hårde blandt 

forbrugerne, men som teorien påpeger, så er de bløde fordele absolut nødvendige, 

hvis formålet med kundeklubben er at skabe loyale kunder – kun her oplever kunden 

den værditilførsel, der skaber ægte loyalitet. De mest populære bløde fordele er 

’Events’ og ’VIP-status’.  

Kundeklubberne i undersøgelsen giver udtryk for, at de fremadrettet vil satse 

på at tilbyde medlemmerne rabatordninger til eksterne partnere, som en del af 

’fordelspakken’ og som led i loyalitetsskabelsen. Bemærkelsesværdigt er det også, at 

ingen af kundeklubberne i undersøgelsen har fremadrettede tanker om at forbedre de 

bløde fordele.  

Respondenterne i forbrugerinterviewet udtrykker utilfredshed med 

kommunikationen, der beskrives som et irritationsmoment i forbindelse med 

medlemskab af en kundeklub. Ser man på hvor ofte kundeklubberne kommunikerer 

med deres medlemmer kommer det da også frem, at kundeklubberne henvender sig 

12-100 gange om året til deres medlemmer, hvilket er langt over teoriens anbefaling 

og forbrugerundersøgelsens resultater, der begge peger på, at kundeklubber bør 

kontakte medlemmerne 4-12 gange om året. Heraf ønsker langt de fleste af 

respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen, 68,8%, at blive kontaktet en gang om 

måneden – altså 12 gange om året. Noget tyder derfor på, at kundeklubbernes hyppigt 

tilbagevendende kommunikation med medlemmerne opfattes som et 

irritationsmoment for forbrugerne, og at kundeklubberne omvendt ville kunne opnå 

større tilfredshed blandt forbrugerne ved at skære ned på kommunikationen. Denne 

iagttagelse kan dog ikke siges at omfatte kundeklubberne i ’High/Open’, hvor 
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kundeklubberne mener, at nyhedsbrevet er den vigtigste fordel for forbrugerne. Af 

forbrugerundersøgelsen fremgår det ligeledes, at ’e-mail’ er den foretrukne 

kommunikationsform, og ’telefonen’ er den kommunikationsform, som færrest 

foretrækker.  

Om kundeklubber benytter sig af massekommunikation eller målrettet 

kommunikation er ikke afhængigt af typen af kundeklub, men det fremgår af 

virksomhedsundersøgelsen, at massekommunikation er mere udbredt blandt åbne 

kundeklubber, mens målrettet kommunikation er mere udbredt blandt lukkede 

kundeklubber. Yderligere fremgår det af undersøgelsen, at kundeklubberne har haft 

positive resultater med kommunikationen, hvor den målrettede kommunikation i 

højere grad bidrager med loyalitetsskabelse og lønsomhed, end 

massekommunikationen, der til gengæld bidrager med synliggørelse af kundeklubben.  

Nå man ser på, hvad fremtiden bringer inden for de kommunikative medier 

som kundeklubberne anvender, så peger alt på, at online community og 

mobiltelefoner vil blive et nyt fokusområde. Enkelte af kundeklubberne i 

undersøgelsen arbejder allerede med disse medier, mens andre har planer om at 

integrere disse medier i kommunikation. Forventningen hertil er, at forbedre 

interaktionen med medlemmerne og samtidig opfylde deres behov. Ydermere ønsker 

de fleste kundeklubber at blive bedre til at segmentere, og vil fremover anvende 

målrettet kommunikation i højere grad end i dag. 

Overordnet set viser undersøgelserne, at de fleste forbrugere hverken er 

tilfredse eller utilfredse med kundeklubkonceptet. Hvis man sammenholder de 

forskellige typer kundeklubber, er det dog de lukkede kundeklubber, særligt dem i 

grupperingen ’High/Open’, som forbrugerne synes bedst om. Det er derfor 

nærliggende at antage, at disse typer kundeklubber derfor også er dem, som har størst 

held til at skabe en loyale kunder. Sammenholdt med loyalitetsprocessen befinder de 

fleste forbrugere sig dog i den affektive proces, hvilket tyder på at kundeklubberne 

stadig har meget at arbejde på, hvis målet er at gøre medlemmerne loyale og øge 

lønsomheden i virksomheden. Her vil de ovenfornævnte forslag om mere målrettet og 

relevant kommunikation, fordele og tilbud i højere grad kunne medvirke til at opfylde 

medlemmernes behov og dermed ”flytte” kunden frem mod den konative proces, hvor 

kunden oplever en anderledes stor tilfredshed med og loyalitet overfor virksomheden. 
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6. Konklusion 
I afhandlingen kommer det frem, at det primære formål for alle kundeklubber er at 

skabe lønsomhed. Hertil kommer en række delmål, hvor de typiske er 1) at skabe 

loyale kunder og fastholde kunder, 2) at tiltrække nye kunder, og 3) at opbygge en 

kommunikationskanal. Som det vil fremgå senere i konklusionen, viser det sig 

desuden, at forskellige typer virksomheder har forskellige formål med at brugen af 

kundeklubber som strategisk værktøj.  

Afhandlingen viser også, at forbrugerne har forventning om, at kundeklubber  

skal tilbyde fordele, der bidrager med en økonomisk værdi, og som samtidig er 

relevante og overskuelige. Desuden fremgår det, at der er forventninger til 

kommunikationen, hvor kunderne foretrækker relevant og målrettet kommunikation, 

og herudover at kundeklubben kommunierer via e-mail og kun en gang om måneden. 

Tilbage er nu afhandlingens primære spørgsmål: hvordan kan den viden, som 

er kommet frem undervejs i afhandlingen, anvendes til at skabe en lønsom og 

loyalitetskabende kundeklub? Til at besvare dette spørgsmål har det vist sig 

nødvendigt at opdele kundeklubber ud fra om de er lukkede eller åbne, og ud fra om 

virksomhederne sælger high- eller low-involvement produkter. Årsagen herfor er, at 

kundeklubber der opererer med forskellige formål og med forskellige muligheder 

(afhængigt af typen af produktet som virksomheden sælger), nødvendigvis også har 

forskellige bevæggrunde for at skabe en kundeklub og forskellige tilgange til at skabe 

en lønsom og loyalitetskabende kundeklub. 

Resultatet af virksomheds- og forbrugerundersøgelsen har sammen med 

teorien afsløret en række karakteristika for de fire typer af kundeklubber, 

’High/Closed’, ’Low/Closed’, High/Open’ og ’Low/Open’, som er nødvendige at 

være opmærksom på i bestræbelserne på at skabe en lønsom og loyalitetskabende 

kundeklub. I det følgende beskrives de særlige kendetegn for de forskellige typer 

kundeklubber, og afslutningsvis følger en række generelle anbefalinger til elementer, 

der med fordel kan anvendes af kundeklubber i forsøget på at skabe en lønsom og 

loyalitetskabende kundeklub.  

 

Karakteristisk for denne type af kundeklubber er, at de i forbrugerundersøgelsen 

fremstod som de mest populære, og opnåede den største tilfredshedsgrad 

High/Closed - Loyalitetskabende klubber med tilfredse kunder: 
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sammenholdt med de andre typer kundeklubber. Derfor kan man antage, at disse typer 

kundeklubber også er dem, som har størst held til at skabe loyale kunder. Et særligt 

kendetegn for denne type kundeklub er anvendelsen af fordelen ’rabat på partneres 

produkter’, der for disse kundeklubber ikke bare er udbredt fænomen, men også et 

fremtidigt indsatsområde. Kundekommunikationen her er kendetegnet ved at være 

baseret på segmentering og målrettet kommunikation. 

 

Kundeklubberne i denne gruppering karakteriseres ved, at være de kundeklubber, der 

har den største kendskabsgrad blandt forbrugerne. Dette hænger nøje sammen med, at 

kundeklubberne her har flere medlemmer end kundeklubberne i de andre 

grupperinger, og i det hele taget har de et større kundepotentiale. Kundeklubberne i 

Low/Closed udmærker sig herudover ved, at være de mest omfattende koncepter, og 

tilbyder således det bredeste sortiment af fordele, men også veludviklede 

kommunikationsplatforme, hvor segmentering og målrettet kommunikation i højere 

grad end hos andre typer klubber bidrager til at skabe lønsomme og loyale kunder. 

Low/Closed - Kendte klubber med omfattende koncepter: 

 

Kundeklubberne i High/Open skiller sig ud fra teoriens generelle påstand om, at 

medlemmerne af åbne kundeklubber ikke er følelsesmæssigt involveret i 

virksomheden. I denne gruppe finder man nemlig medlemmer med stor interesse for 

virksomhedens produkter, og som den eneste type kundeklub er nyhedsbrev og 

informationer den type fordel, der vægtes højest af både kundeklub og medlemmer, 

hvilket tyder på en stor grad af loyalitet. At nyhedsbrevet vægtes højt blandt 

medlemmerne er bemærkelsesværdigt, da denne type fordel vægtes lavt blandt de 

andre typer kundeklubber, men også blandt forbrugerne generelt. Ligeledes fremgår 

det, at kundeklubben som kommunikationskanal er et meget vigtigt formål for disse 

typer kundeklubber, der samtidig peger på at fremtidige fokusområder baserer sig på 

forstærkninger af videndeling, hvor mobiltelefonen og online community fremhæves 

som medier, der vil blive satset på. 

High/Open - Klubber med fokus på information og videndeling: 

 

Særligt for kundeklubberne i denne gruppering er, at formålet er anderledes end hos 

de øvrige typer kundeklubber. Nok skal kundeklubben først og fremmest medvirke til 

Low/Open - Klubber med mange medlemmer og ingen loyalitet: 
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en øget lønsomhed i virksomheden, men det skal ikke ske ved at skabe mere loyale 

kunder, men ved at tiltrække så mange nye kunder som muligt. I 

forbrugerundersøgelsen fremgik det, at medlemmerne viser størst utilfredshed med 

denne type kundeklub og befinder sig i den kognitive proces, jf. loyalitetsprocessen. 

Men kundeklubberne i Low/Open tilstræber ikke at flytte medlemmerne igennem 

loyalitetsprocessen og dermed gøre dem mere loyale. Årsagen er, at denne type 

kundeklubber kan have svært ved at skabe loyale kunder på baggrund af 

virksomhedens low-involvement produkt. Altså skal man her søge andre steder for at 

øge virksomhedens lønsomhed. En af vejene hertil er at benytte sig af 

massekommunikation, der for virksomhederne i undersøgelsen medvirkede til at 

skabe større synlighed, men også til at tiltrække nye kunder. Endelig tegner der sig et 

billede af, at denne type kundeklubber i højere grad end andre typer kundeklubber 

forsøger at binde kunderne til virksomheden ved at benytte sig af bonusprogrammer. 

 

Det har vist sig, at kundeklubber både skal tilbyde hårde og bløde fordele, hvis 

formålet er at skabe loyale kunder. Det som tiltrækker kunder til at blive medlem af 

en kundeklub er de hårde fordele, hvor det forventes, at fordelene skal være relevante 

og give kunden en økonomisk gevinst. Her er det særligt ’Generel rabat på 

virksomhedens produkter’, ’Gode tilbud på bestemte produkter’ og 

’Bonusprogrammer’, der er de mest tillokkende. ’Konkurrencer’ og ’Finansielle 

ydelser’ er omvendt typer af fordele, som de færreste kunder er interesseret i, og kan 

betragtes som fordele, der i hvert fald ikke bidrager med loyalitetsskabelse. Kort sagt: 

kunderne vil have besparelser ud af deres medlemskab. 

Generelle anbefalinger: 

I følge teorien giver de bløde fordele kunderne den værditilførsel, som skaber 

ægte loyalitet. Hvis en virksomhed derfor har til formål, at skabe en lønsom og 

loyalitetskabende kundeklub, skal medlemmerne således også tilbydes bløde fordele. 

Afhandlingens egen undersøgelse viser dog ikke med entydig klarhed, om dette gør 

sig gældende. Virksomhedsundersøgelsen peger således på, at det er de hårde fordele, 

der fremadrettet rettes fokus på, mens forbrugerundersøgelsen viser, at de bløde 

fordele ikke virker helt så attraktive på forbrugerne som de hårde fordele. Alligevel 

anbefales det, at i hvert fald de mest populære bløde fordele, ’VIP-status’ og ’Events’, 

bør indgå i en kundeklub, idet de begge fremstår som attraktive fordele. 
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Kommunikationen er et vigtigt element i kundeklubkonceptet og kan, hvis det 

anvendes rigtigt, bidrage til at skabe både loyale og lønsomme kunder. Hvor 

massekommunikation med fordel kan anvendes til synliggørelse af kundeklubben og 

bestemte budskaber, så er det i højere grad den målrettede og relevante 

kundekommunikationen, som skaber loyale kunder. Målrettet og relevant 

kommunikation opnås gennem segmentering, hvor der tages højde for det enkelte 

medlems demografiske data, forbrugeradfærd og stadie i livstidscyklusen. Det er 

vigtigt at selve indholdet i kommunikationen har med kundeklubben at gøre og 

foregår eksklusivt til medlemmerne. Kommunikationen skal opfordre til aktivering af 

medlemmer, til mersalg/krydssalg, og til at sikre at klubbens målsætninger bliver 

nået. Kundeklubber bør kontakte medlemmerne 4-12 gange om året, hvor knap 70% 

af respondenterne i spørgeskemaundersøgelse foretrak, at blive kontaktet en gang om 

måneden. Her er e-mail den foretrukne kommunikationsform blandt forbrugerne, hvor 

telefonen er den kommunikationsform, som færrest foretrækker. 

 

6.1 Perspektivering: Kundeklubber – succes eller fiasko? 

Når man ser på kundeklubkonceptet som fænomen og som et af virksomhedernes 

strategiske værktøjer til at skabe loyale og lønsomme kunder, er det nærliggende at 

spørge sig selv, om tiden er løbet fra konceptet, der har eksisteret mere eller mindre 

uændret de seneste årtier? Fungerer kundeklubber i det hele taget efter hensigten, skal 

virksomhederne til at nytænke konceptet, eller findes der helt nye veje, der leder 

virksomhederne til kundernes hjerte? Afhandlingen har afsløret flere overordnede 

tendenser, der peger i retning af, hvilken vej kundeklubkonceptet bevæger sig, men 

også tendenser, der peger på, hvordan loyalitetsskabelse og lønsomhed hænger 

sammen med kundeklubkonceptet i dag. 

Som udgangspunkt er forbrugerne hverken tilfredse eller utilfredse med 

kundeklubkonceptet. Sammenholdt med loyalitetsprocessen befinder de fleste 

medlemmer af kundeklubber sig i den affektive proces, som er kendetegnet ved, at 

forbrugeren har knyttet de første bånd og relationer til virksomheden. Her er forholdet 

mellem forbruger og virksomhed ikke tættere, end at forbrugeren har let ved at skifte 

virksomheden ud til fordel for en konkurrent.  

Generelt set, når man skærer alle fire typer kundeklubber over en kam, skaber 

kundeklubkonceptet altså ikke loyale kunder, som det ser ud i dag. En kundeklub kan 
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sagtens være lønsom, den kan bidrage med øget salg af produkter, den kan hjælpe 

med at fastholde kunder og tiltrække nye, men sjældent som resultat af en 

loyalitetsskabelse. Det betyder, at hvis virksomheder ønsker at benytte kundeklubben 

som strategisk værktøj, med det formål at gøre kunderne mere loyale og derigennem 

lønsomme, vil man med fordel kunne tage de i konklusionen nævnte anbefalinger i 

betragtning. På den måde vil man kunne flytte kunden fra den affektive proces hen 

imod den konative proces. Her er det værd at bide mærke i, at loyale kunder vil være 

mest forekommende blandt kundeklubberne High/Closed, mens kundeklubberne i 

Low/Open slet ikke opnår loyalitetsskabelse. 

 Overordnet set giver kundeklubberne i virksomhedsundersøgelsen dog udtryk 

for at leve op til deres individuelle mål, og alle giver udtryk for, på den ene eller 

anden måde, at have succes med klubben. Samtidig giver forbrugerne udtryk for at 

acceptere kundeklubkonceptet, hvor de fleste i forbrugerundersøgelsen ’I nogen grad’ 

er tilfredse med konceptet. Således ville det være forkert at sige, at 

kundeklubkonceptet er ’outdated’ eller ikke virker efter hensigten. Det lader blot til, 

at kundeklubber ikke nødvendigvis skal ses som virksomhedernes strategiske værktøj 

til at nå kundernes hjerte, men i højere grad som et strategisk værktøj til at gøre 

virksomheden mere lønsom. 
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Bilag 1: Interview (Virksomhed) – 
loyalitetsprogrammer og kundeklubber 
 
Formål med interviewet: 
Interviewet har til formål at klarlægge, dels hvilke formål virksomheder har med kundeklubber, dels at 
klarlægge hvilke overvejelser virksomheder gør sig ifm. etablering og drift af kundeklubber og dels at 
undersøge virksomhedens indsatsområder og prioriteringer ifm. kundefordele og 
kundekommunikation. Overordnet set tilstræbes det at undersøge, hvilke (hvis nogen) elementer i en 
kundeklub, der skaber loyale og profitable kunder. 
 
Formen for interviewet: 
Jeg vil gerne høre din helt personlige holdning og oplevelse med din/virksomhedens kundeklub 
Jeg er også interesseret i konkrete tal, der beviser graden af kundeklubbens succes 
Fortæl om tingene som de er – idealiser ikke! 
Jeg er neutral – og har ikke nogen skjult agenda 
Jeg skriver essensen af dine besvarelser ned undervejs i interviewet 
 
 
 
Virksomhedens navn:_________________________ 
 
Kundeklubbens navn:_________________________ 
 
Kundeklubansvarlig (Navn/Titel):_________________________ 
 
 
1: Hvilke(n) målsætninger har virksomheden med kundeklubben? 
1:_________________________________________________________________________________ 
2:_________________________________________________________________________________ 
3:_________________________________________________________________________________ 
4:_________________________________________________________________________________ 
5:_________________________________________________________________________________ 
 
2: Ud fra hver målsætning bedes du vurdere i hvor høj grad kundeklubben har levet op til 
målsætningerne. 
   I meget høj grad   I høj grad   I nogen grad   I ringe grad   I meget ringe grad   Slet ikke   Ved ikke 
 
1        
2        
3        
4        
5        
 
3: På en skala fra 1 – 5, hvor 1 er højest, hvilke af følgende målsætninger for virksomhedens kundeklub 
har højest prioritet? 
1: kundefastholdelse og loyalitetsskabelse:___  
2: tiltrækning af nye kunder:___  
3: opbygning af en stærk kundedatabase:___  
4: supportfunktion for andre afdelinger i virksomheden:___   
5: opbygning af kommunikationskanal mellem virksomhed og kunde:___ 
 
4: Hvilke målbare resultater har virksomheden fået fra loyalitetsprogrammet? (Positive/Negative) 
Positive:___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Negative:___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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5: Hvilke(n) af følgende fordele tilbydes medlemmerne af kundeklubben? (sæt kryds) 
1: Bonusprogram :___     
2: Tilbud på bestemte produkter:___ 
3: Rabat på virksomhedens produkter:___ 
4: Rabat til partneres produkter:___ 
5: Finansielle ydelser (lån, forsikring, garantier) :___ 
6: Konkurrencer:___ 
7: Nyhedsbrev/information:___ 
8: VIP-status (særbehandling) :___ 
9: Adgang til hotline:___ 
10: Events:___  
11: Andre:__________________________________________________________________________ 
 
6: På en skala fra 1 – 5, hvor 1 er højest, hvilke 5 fordele vægtes højest af virksomheden? 
1:_______________________ 
2:_______________________ 
3:_______________________ 
4:_______________________ 
5:_______________________ 
 
7: På en skala fra 1 – 5, hvor 1 er højest, hvilke 5 fordele vægtes højest af medlemmerne? 
1:_______________________ 
2:_______________________ 
3:_______________________ 
4:_______________________ 
5:_______________________ 
 
8: Hvem er målgruppen for kundeklubben? (nye kunder, de bedste kunder, alle kunder, andre) 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
9: Benytter virksomheden sig af massekommunikation eller målrettet kommunikation i dialogen med 
medlemmerne af kundeklubben? 
1: Målrettet kommunikation:______ (hvis målrettet kommunikation, gå til 10) 
2: Massekommunikation:______ (hvis massekommunikation, gå til 12) 
 
10: Ud fra hvilke parametre segmenteres der i kommunikationen? (Livscyklus, adfærd, demografi, 
andet) 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
11: Hvilke målbare resultater har virksomheden fået ved at målrette kommunikationen? 
(Positive/Negative) 
Positive:___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Negative:___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Fortsæt ved spørgsmål 13 
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12: Hvilke målbare resultater har virksomheden fået ved at benytte massekommunikationen? 
(Positive/Negative) 
Positive:___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Negative:___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
13: Gennem hvilke medier kommunikerer virksomheden med medlemmerne af kundeklubben? 
1: Kundeblad/magasin:___ 
2: Brev:___ 
3: E-mail:___ 
4: Kundeanalyser:___ 
5: Online Community:___ 
6: Online hotline:___ 
7: Telefonisk hotline:___ 
8: Telefonisk Voice response:___ 
9: Fysisk klubhus / butik / kontor:___ 
10: Web:___ 
11: Andre:________________ 
 
14: Hvor ofte kommunikeres der med medlemmerne gennem de anvendte medier? (f.eks. 1 gang om 
ugen / måneden / kvartalet / året) 
1: Kundeblad/magasin:______ 
2: Brev:______ 
3: E-mail:______ 
4: Kundeanalyser:______ 
5: Online Community:______ 
6: Online hotline:______ 
7: Telefonisk hotline:______ 
8: Telefonisk Voice response:______ 
9: Fysisk klubhus / butik / kontor:______ 
10: Web:___ 
11: Andre:________________ 
 
15: På en skala fra 1 – 6, hvor 1 er højest, hvilke 6 formål med kommunikationen har højest prioritet? 
1: at informere om klubbens fordele:____ 
2: at informere om aktuelle klubaktiviteter:____ 
3: at bygge en forbindelse mellem klubmiljøet og de produkter, som virksomheden tilbyder:____ 
4: at aktivere medlemmerne:____ 
5: at opmuntre medlemmerne til at købe mere:____ 
6: at supporte klubbens andre overordnede målsætninger:____ 
 
Tillægsspørgsmål: 
 
16: Hvordan har kundekredsen udviklet sig i perioden? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
17: Hvad er forskellige kundegruppers tilfredshedsgrad? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
18: Hvordan er kundekredsen sammensat m.h.t. loyalitetsgrad? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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19: Hvordan har loyalitetsgraden udviklet sig i perioden? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
20 A: Hvilke kundegrupper er de mest loyale og lønsomme? Og det modsatte? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
20 B: Hvilke kundegrupper er de mindst loyale og lønsomme? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
20 C: Hvad karakteriserer disse kunder? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
21: Hvilken sammenhæng er der mellem deres tilfredshedsgrad og loyalitet? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
22: Hvilken sammenhæng er der mellem loyalitetsgraden og lønsomheden? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
23: Hvor mange nye kunder har virksomheden fået i perioden? Hvad karakterisere disse kunder? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
24: Hvor mange kunder har forladt virksomheden i perioden til fordel for hvilke konkurrenter og 
hvorfor? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
25 A: Hvilke fremtidige strategiske planer er der lagt for kundeklubben? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
25 B: Hvilke fordele vil kundeklubben satse på i fremtiden? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
25 C: Hvordan skal kommunikationen foregå i fremtiden? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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Bilag 2: Interview (Forbruger) – loyalitetsprogrammer 
og kundeklubber 
 
Formålet med interviewet: 
Undersøgelsen har til formål at klarlægge, hvilke forventninger forbrugeren har til kundeklubber, samt 
at klarlægge hvilke fordele og kommunikationsformer som forbrugeren tiltrækkes af. Overordnet set 
tilstræbes det at undersøge, hvilke (hvis nogen) elementer i en kundeklub, der skaber loyalitet kunde og 
virksomhed imellem. Interviewet vil danne grundlag for et spørgeskema, med samme formål, men som 
skal nå ud til et større antal respondenter.  
 
Formen for interviewet: 
Jeg vil gerne høre din helt personlige holdning til og oplevelse med kundeklubber 
Jeg er også interesseret i både konkrete og følelsesprægede opfattelser med kundeklubber 
Fortæl om tingene som de er – idealiser ikke! 
Jeg er neutral – og har ikke nogen skjult agenda 
Jeg skriver essensen af dine besvarelser ned undervejs i interviewet 
Anonymitet 
 
Personlige oplysninger: 
 
Mand:____ Kvinde:_____ 
 
Alder:____ 
 
Postnummer:_______ 
 
 
1: Hvis jeg siger ’kundeklub’ – hvad tænker du så? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
2: Kan du nævne noget godt ved kundeklubber? 
1: ________________________________________________________________________________ 
2: ________________________________________________________________________________ 
3: ________________________________________________________________________________ 
4: ________________________________________________________________________________ 
5: ________________________________________________________________________________ 
 
3: Kan du nævne noget dårligt ved kundeklubber? 
1: ________________________________________________________________________________ 
2: ________________________________________________________________________________ 
3: ________________________________________________________________________________ 
4: ________________________________________________________________________________ 
5: ________________________________________________________________________________ 
 
4: Er du medlem af en eller flere kundeklubber? Ja:____ Nej:____ (Hvis JA, gå til 5, Hvis NEJ, gå til 
21) 
 
5: Nævn så mange af de kundeklubber, som du er medlem af, som du kan komme i tanke om: 
1: ____________________________ 
2: ____________________________ 
3: ____________________________ 
4: ____________________________ 
5: ____________________________ 
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6: I hvilken grad er du tilfreds med kundeklubberne?: 
   I meget høj grad  I høj grad   I nogen grad  I ringe grad I meget ringe grad  Slet ikke Ved ikke 
 
1        
2        
3        
4        
5        
 
(I tilfælde af tilfredshed, gå til 7. I tilfælde af utilfredshed, gå til 9) 
 
7: Hvorfor er du tilfreds med hhv. (nævn kundeklubber, som respondenten er tilfreds med)? 
1: ________________________________________________________________________________ 
2: ________________________________________________________________________________ 
3: ________________________________________________________________________________ 
 
8: Hvor ofte vil du mene, at du benytter hhv. (nævn kundeklubber, som respondenten er tilfreds med)? 
1: ________________________________________________________________________________ 
2: ________________________________________________________________________________ 
3: ________________________________________________________________________________ 
 
(Fortsæt ved spørgsmål 12) 
 
9: Hvorfor er du ikke tilfreds med hhv. (nævn kundeklubber, som respondenten er tilfreds med)? 
1: ________________________________________________________________________________ 
2: ________________________________________________________________________________ 
3: ________________________________________________________________________________ 
 
10: Hvor ofte vil du mene, at du benytter hhv. (nævn kundeklubber, som respondenten er tilfreds med)? 
1: ________________________________________________________________________________ 
2: ________________________________________________________________________________ 
3: ________________________________________________________________________________ 
 
11: Hvorfor er du medlem af kundeklubberne, hvis du ikke er tilfreds?  
1: ________________________________________________________________________________ 
2: ________________________________________________________________________________ 
3: ________________________________________________________________________________ 
 
12: Har du overvejet at melde dig ud af nogle af kundeklubberne? Ja:___ Nej:___, hvilke og hvorfor? 
1: Hvilken:_______________________________Hvorfor:___________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
2: Hvilken:_______________________________Hvorfor:___________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
3: Hvilken:_______________________________Hvorfor:___________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
13: Du nævner, at du er medlem af (nævn kundeklub nr. 1 fra spg. 5) – hvilke fordele får du der? 
1: ________________________________________________________________________________ 
2: ________________________________________________________________________________ 
3: ________________________________________________________________________________ 
4: ________________________________________________________________________________ 
5: ________________________________________________________________________________ 
 
14: I prioriteret rækkefølge, hvilke af de nævnte fordele sætter du størst pris på? 
1: ________________________________________________________________________________ 
2: ________________________________________________________________________________ 
3: ________________________________________________________________________________ 
4: ________________________________________________________________________________ 
5: ________________________________________________________________________________ 
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15: Med hvilke af følgende medier kommunikerer (nævn kundeklub nr. 1 fra spg. 5) med dig? 
Via e-mail:______ 
Via brev:_____ 
Via telefon:______ 
Via SMS:______ 
Via kundemagasin:______ 
Klubhus/butik/kontor:______ 
Andet:_______ 
 
16: Hvor ofte vil du mene, at (nævn kundeklub nr. 1 fra spg. 5) kontakter dig? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
17: Synes du godt om kommunikationen mellem dig og (nævn kundeklub nr. 1 fra spg. 5) Ja:___ 
Nej:___, (Hvis ja, gå til spg. 18, hvis nej, gå til spg. 19) 
 
18: Hvad synes du godt om ved kommunikationen mellem dig og (nævn kundeklub nr. 1 fra spg. 5)? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
19: Hvad synes du skidt om ved kommunikationen mellem dig og (nævn kundeklub nr. 1 fra spg. 5)? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
20: Kan du sætte ord på, hvad du forventer af en kundeklub? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
(Du har færdiggjort spørgeskemaet) 
 
21: Hvorfor er du ikke medlem af nogen kundeklub? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
22: Kan du sætte ord på, hvad du forventer af en kundeklub? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse – 
loyalitetsprogrammer og kundeklubber 
 
Formålet med spørgeskemaet: 
Undersøgelsen har til formål at klarlægge, hvilke forventninger forbrugeren har til kundeklubber, samt 
at klarlægge hvilke fordele og hvilken kommunikationsform som forbrugeren tiltrækkes af. Overordnet 
set tilstræbes det at undersøge, hvilke (hvis nogen) elementer i en kundeklub, der skaber loyalitet 
kunde og virksomhed imellem.  
 
Til respondentens information tages der udgangspunkt i følgende definition af en kundeklub: 
En kundeklub er en synliggørelse af virksomhedens vedvarende loyalitetsstrategi, der omfatter sit eget 
univers og fungerer som tillægsprodukt/-ydelse i forhold til virksomhedens kerneprodukt/-ydelse, hvis 
formål er, gennem forbedret kommunikation, fordele og service, at øge loyaliteten blandt eksisterende 
kunder for i sidste ende at øge virksomhedens lønsomhed. 
 
Køn:  
Mand 
Kvinde 
 
Alder: 
11-20 
21-30 
31-40 
41-50 
51-60 
61-70 
Ældre 
 
Bopæl: 
København 
Sjælland 
Fyn 
Jylland 
Andet 
 
1: Hvilke af følgende kundeklubber kender du? (sæt kryds ud fra alle dem du kender) 
SAS EuroBonus 
FDB Medlemskab 
Club H&M 
Club BR 
McDonalds Familieklub 
LO Plus 
Politiken Plus 
Club Lorry 
BiografklubDanmark  
Klub FCK 
Club Change 
IKEA Family 
Statoil Privat Kort 
Liberoklubben 
Telia fordel 
 
2: Hvilken fordel vurderer du, er den vigtigste for dig, når/hvis du melder dig ind i en kundeklub? (sæt 
1 kryds) 
Bonusprogram (optjener bonuspoint hver gang du køber)     
Gode tilbud på bestemte produkter 
Generel rabat på virksomhedens produkter 
Generel rabat til andre virksomheders produkter 
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Finansielle ydelser (lån, kredit, forsikring, garantier)  
Mulighed for at deltage i konkurrencer 
Nyhedsbrev/information 
VIP-status (særbehandling)  
Adgang til særlig hotline og kundeservice 
Events (eksklusive arrangementer for medlemmer) 
 
3: Hvilke tre fordele vurderer du, er de vigtigste for dig, når/hvis du melder dig ind i en kundeklub? 
(sæt 3 krydser) 
Bonusprogram (optjener bonuspoint hver gang du køber)     
Gode tilbud på bestemte produkter 
Generel rabat på virksomhedens produkter 
Generel rabat til andre virksomheders produkter 
Finansielle ydelser (lån, kredit, forsikring, garantier)  
Mulighed for at deltage i konkurrencer 
Nyhedsbrev/information 
VIP-status (særbehandling)  
Adgang til særlig hotline og kundeservice 
Events (eksklusive arrangementer for medlemmer) 
 
4: Hvilken fordel vurderer du, er den mindst vigtige for dig, når/hvis du melder dig ind i en kundeklub? 
(sæt 1 kryds) 
Bonusprogram (optjener bonuspoint hver gang du køber)     
Gode tilbud på bestemte produkter 
Generel rabat på virksomhedens produkter 
Generel rabat til andre virksomheders produkter 
Finansielle ydelser (lån, kredit, forsikring, garantier)  
Mulighed for at deltage i konkurrencer 
Nyhedsbrev/information 
VIP-status (særbehandling)  
Adgang til særlig hotline og kundeservice 
Events (eksklusive arrangementer for medlemmer) 
 
5: Hvilke 3 fordele vurderer du, er de mindst vigtige for dig, når/hvis du melder dig ind i en 
kundeklub? (sæt 3 krydser) 
Bonusprogram (optjener bonuspoint hver gang du køber)     
Gode tilbud på bestemte produkter 
Generel rabat på virksomhedens produkter 
Generel rabat til andre virksomheders produkter 
Finansielle ydelser (lån, kredit, forsikring, garantier)  
Mulighed for at deltage i konkurrencer 
Nyhedsbrev/information 
VIP-status (særbehandling)  
Adgang til særlig hotline og kundeservice 
Events (eksklusive arrangementer for medlemmer) 
 
6: Er du medlem af en eller flere danske kundeklubber? JA/NEJ (Hvis ja, fortsæt ved spørgsmål 7, hvis 
nej, fortsæt ved spørgsmål 12) 
 
7: Har du et medlemskort til en kundeklub liggende i din pung/taske? JA/NEJ 
 
8: Hvor ofte vil du mene, at du benytter dig af de fordele, som du får igennem en kundeklub? 
1 gang om dagen 
1 gang om ugen 
1 gang om måneden 
1 gang i kvartalet 
1 gang om året 
Aldrig 
Ved ikke 
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9: Med hvilke medier foretrækker du, at en kundeklub kommunikerer med dig? (sæt min. 1 kryds) 
Via e-mail 
Via brev 
Via telefon 
Via SMS 
Via kundemagasin 
Klubhus/butik/kontor 
Andet 
 
10: Hvor ofte foretrækker du, at en kundeklub kommunikerer med dig? (eks. udsendelse af nyhedsbrev 
eller kundemagasin) 
1 gang om dagen 
1 gang om ugen 
1 gang om måneden 
1 gang i kvartalet 
1 gang om året 
Aldrig 
 
11: Generelt set, i hvor høj grad er du tilfreds med de kundeklubber, du er medlem af? 
I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
I ringe grad 
I meget ringe grad 
Slet ikke 
 
12: Hvad er den primære årsag til, at du ikke er medlem af en kundeklub? 
 
13: Hvad vurderer du, er det vigtigste for dig, når/hvis du melder dig ind i en kundeklub? 
At du kan opnå økonomiske besparelser 
At modtage en ekstra god behandling, der går ud over det, man kan forvente som alm. kunde 
At modtage målrettet og relevant information 
Andet 
 
14: Generelt set, i hvilken grad synes du om kundeklubkonceptet? 
I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
I ringe grad 
I meget ringe grad 
Slet ikke 
Ved ikke 
 
Tak for din besvarelse 
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Bilag 4: Danske kundeklubber 
 

Fly: 
Transport: 

- SAS, EuroBonus: http://www.sas.dk/da/EuroBonus/  
Tog:  

- DSB, WildCard: http://www.dsb.dk/Om-billetter-og-kort/Indland/Kort/Unge-
og-studerende/WildCard/  

- Arriva, WunderCard: http://wundercard.dk/  
Færge: 

- Mols-Linien, LinieBonus: http://www.mols-linien.dk/index.dsp?area=214  
- Scanline, Scanlines Bonus Club: http://www.scandlinesbonusclub.dk/  

- FDB, Medlemskab: 
Detail: 

http://www.fdb.dk/fdb/medlemsfordele/Sider/default.aspx  

- Nordea 
Finans: 

http://www.nordea.dk/Privat/Kundefordele/786432.html  
- Jyske Bank 

o For de små: 
http://jyskebank.dk/privat/fordesmaa/oskarogbodilspil/231052.asp  

o 12:17: http://jyskebank.dk/privat/1217/3006.asp  
o 18:24: http://jyskebank.dk/privat/1824/86821.asp  

- Amagerbanken 
o Børn: http://www.amagerbanken.dk/privat/boern?OpenDocument  
o Unge: http://www.amagerbanken.dk/privat/unge?OpenDocument  
o 50+: http://www.amagerbanken.dk/privat/50plus?OpenDocument  

- Spar Nord 
o Stjernekunder: https://www.sparnord.dk/stjernekunde/konkurrencer/  
o Aktionærer: https://www.sparnord.dk/aktionaer/tilbud/  

- Diners Club: http://www.dinersclub.dk/pow/wcp/dinersdk.asp 

- H&M Club: 
Tøj: 

http://www.hm.com/dk/hmclub__hmclub.nhtml  
- IC Companies: http://www.companys.dk/Club.aspx  
- Din Tøjmand: http://www.dintojmand.dk/40/kundeklub/  
- Deres: http://www.deres.dk/page45.aspx  
- Martinique: http://old.www.matinique.com/Header/Club+Card/  

- Hi-Fi Klubben: 
Elektronik: 

http://www.hifiklubben.dk/kundeklub/velkommen  

- Mc Donald, Familieklub: 
Restauration: 

http://www.mcdonalds.dk/dk/for_born/familieklub.html  

- Bogklubben Rasmus: 
Bøger: 

http://www.bogklubbenrasmus.dk/index.php/om-
bogklubben  

- LO Plus: 
Fagforeninger: 

http://www.loplus-guldkort.dk/loplus 
- DJØF Xtra: http://www.djoef.dk/Kontante-fordele-DJ-OE-F-Xtra.aspx  

- Telia: 
Teleselskaber: 

http://telia.dk/fordele  
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TV:  
Medier: 

- Club Lorry: http://www.tv2lorry.dk/club/30we.htm  
- TV Midt/Vest: http://www.tvmidtvestplus.dk/sw38949.asp  

Avis:  
- Politiken Plus: http://plus.politiken.dk/  
- Jyllands Posten: http://www.master.jp.dk/  
- Club MetroXpress: http://www.clubmetroxpress.dk/  
- 24 Timer, 24Xtra: http://24xtra.dk/om_os.php  

- Q: 
Magasiner: 

http://www.shop.dk/default.aspx?load=main&data=ShopFront&profile=Qklub
ben  

- Mad og Bolig: 
http://www.shop.dk/default.aspx?load=main&data=ShopFront&profile=MadB
oligKlub  

- Isabellas: http://www.isabellas.dk/Klub.aspx  

- FCK, Fanzonen: 
Sportsklubber: 

http://fck.dk/fanzone/klub_fck/ 
- FCM, Klubhuset: http://www.fcm.dk/index.php?ID=197&topID=197  
- Brøndby IF:  

o Brøndby Kids: http://brondby.com/kids/ 
o Fællesskabet: http://fs.brondby.com/  

- Tivoli, Årskort: 
Forlystelseslande: 

http://www.tivoli.dk/composite-7639.htm  
- Bonbonland, Sæsonkort: http://www.bonbonland.dk/textpage.aspx?pid=476  

- Statoil: 
Benzinselskaber: 

http://www.statoil.dk/FrontServlet?s=sdh&state=sdh_dynamic&viewid=1899
273 

- Shell: 
http://www.shell.com/home/content/dnk/products_services/on_the_road/card_
services/shell_fuel_card_for_private/shell_card/  

- UnoX: http://www.unox.dk/privat/kundekort/privatkort  
- OK: http://www.ok.dk/bil/billig-benzin/   

 

IKEA, IKEA Family: 
Andre: 

http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/servlet/DisplayPage?layout=aboutIkeaFamil
y&storeId=14&langId=-12&catalogId=11001&localStore=10154  
BR, Club BR: http://www.br.dk/om_club_br/  
Gadgets, Klub Gadgets: http://www.gadgets.dk/club_gadgets.php  
Camping Danmark: http://fordele.campingdanmark.dk/new_user.asp  
Sol og Strand, Ejerklubben: https://husejer.sologstrand.dk/  
BiografklubDanmark: http://biografklubdanmark.dk/default.aspx  
BioZonen: http://www.biozonen.dk/  
Magasin: http://www.magasin.dk/Saerlige-fordele/magasin-mastercard/ 
Sport-Master: http://www.sportmaster.dk/sport_master_club/1/  
Intersport: http://www.campcon.com/r/club_intersport.tilmelding  
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Stadium: http://www.stadium.dk/om-stadium/koncernen/stadium-member-
medlemskortet-til-et-aktivt-liv  
Libero: http://libero.dk/Pages/Club/Default.aspx?id=25757  
Kims: http://www.kims.dk/  
Bodyshop: http://www.thebodyshop.dk/web/kundeklub.aspx  
H2O: http://www.h2o-sportswear.com/H2O/Kundeklub.aspx  
Eventyrsport: http://www.eventyrsport.dk/kundeklub/opret.aspx  
Spejdersport: http://www.spejdersport.dk/kundeklub.aspx  
Colorama: 
http://www.colorama.dk/Default.aspx?CMSLanguageID=9&ArticleID=2698  
Le Creusets: http://www.lecreuset.dk/Le-Creuset-Kundeklub/Kundeklub-tilmelding/  
G-Star (FACEBOOK): http://www.facebook.com/group.php?gid=40966780895  
Samsøe (FACEBOOK): http://www.facebook.com/group.php?gid=36162354627  
Skoringen: http://www.skoringen.dk/  
Change: http://www.change.com/da/club_change/  
VEKO: http://www.veko.dk/vekokort.htm  
Klub Bolius: http://www.bolius.dk/klub/  
Trip Trap: http://www.triptrap.dk/Default.aspx?ID=177  

http://www.stadium.dk/om-stadium/koncernen/stadium-member-medlemskortet-til-et-aktivt-liv�
http://www.stadium.dk/om-stadium/koncernen/stadium-member-medlemskortet-til-et-aktivt-liv�
http://libero.dk/Pages/Club/Default.aspx?id=25757�
http://www.kims.dk/�
http://www.thebodyshop.dk/web/kundeklub.aspx�
http://www.h2o-sportswear.com/H2O/Kundeklub.aspx�
http://www.eventyrsport.dk/kundeklub/opret.aspx�
http://www.spejdersport.dk/kundeklub.aspx�
http://www.colorama.dk/Default.aspx?CMSLanguageID=9&ArticleID=2698�
http://www.lecreuset.dk/Le-Creuset-Kundeklub/Kundeklub-tilmelding/�
http://www.facebook.com/group.php?gid=40966780895�
http://www.facebook.com/group.php?gid=36162354627�
http://www.skoringen.dk/�
http://www.change.com/da/club_change/�
http://www.veko.dk/vekokort.htm�
http://www.bolius.dk/klub/�
http://www.triptrap.dk/Default.aspx?ID=177�


 94 

Bilag 5: Kundeklubber der har deltaget i undersøgelsen 
 
Virksomhed: SAS 
Kundeklubbens navn: SAS EuroBonus 
Kundeklubsansvarlig: Thomas Bruhn, Manager CRM strategies EuroBonus 
 
Virksomhed: Scanlines 
Kundeklubbens navn: Scanlines Bonus Club 
Kundeklubsansvarlig: Leif Meineche, Project Manager 
 
Virksomhed: SPORTMASTER 
Kundeklubbens navn: SPORT-MASTER Club,  
Kundeklubsansvarlig: Lars Hareskov, Kundeklubansvarlig 
 
Virksomhed: Hi-Fi Klubben 
Kundeklubbens navn: Hi-Fi Klubben’s Kundeklub 
Kundeklubsansvarlig: Martin Skou, Club Manager 
 
Virksomhed: LO Plus A/S 
Kundeklubbens navn: LO Plus 
Kundeklubsansvarlig: Henrik Feldborg, Adm. direktør 
 
Virksomhed: Le Creuset 
Kundeklubbens navn: Le Creuset’s Kundeklub 
Kundeklubsansvarlig: Mette Breith, Produkt Chef 
 
Virksomhed: Brøndby IF 
Kundeklubbens navn: Brøndby Kids/Fællesskabet 
Kundeklubsansvarlig: Merle Schultz, Koordinator  
 
Virksomhed: Politiken 
Kundeklubbens navn: Politiken Plus 
Kundeklubsansvarlig: Kit Lyngaa, Chef for Politiken Plus 
 
Virksomhed: metro-media 
Kundeklubbens navn: Club metroXpress / 24Xtra 
Kundeklubsansvarlig: Thomas Kryger, Online Director 
 
Virksomhed: IC Company 
Kundeklubbens navn: Companys Club 
Kundeklubsansvarlig: Adelena Shrøder, Marketing Project Manager 
 
Virksomhed: Fætter BR 
Kundeklubbens navn: Club BR 
Kundeklubsansvarlig: Marianne Bistrup, CRM Koordinator 
 
Virksomhed: Mc Donalds 
Kundeklubbens navn: Mc Donalds Familieklub 
Kundeklubsansvarlig: Lars Hareskov, Kundeklubansvarlig 
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Bilag 6: Loyalitetsstigen 
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Bilag 7: Livstidscyklus 
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Bilag 8: Resultat af spørgeskemaundersøgelse 
 
Summary report  
 

Lists all the questions in the survey and displays summary information for each question. Text input is 
not included. 
 Report date:  Tuesday, May 18, 2010 12:12 PM, CEST 
 

 Start date:  Wednesday, April 28, 2010 10:29 AM, CEST 
 Stop date:  Tuesday, July 6, 2010 10:29 AM, CEST 
 Completed responses:  160 
 
Køn: 
Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
1. Mand 73 45.63% 73 45.63% 73 
2. Kvinde 87 54.38% 160 100.0% 247 
Total 160 100% 160 100% 247 
Alder: 
Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
2. 11-20 år 2 1.25% 2 1.25% 4 
3. 21-30 år 81 50.63% 83 51.88% 247 
4. 31-40 år 21 13.13% 104 65.0% 331 
5. 41-50 år 28 17.5% 132 82.5% 471 
6. 51-60 år 19 11.88% 151 94.38% 585 
7. 61-70 år 8 5.0% 159 99.38% 641 
8. Ældre 1 0.63% 160 100.0% 649 
Total 160 100% 160 100% 649 
 
Bopæl: 
Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
1. København 105 65.63% 105 65.63% 105 
2. Sjælland 35 21.88% 140 87.5% 175 
3. Fyn 7 4.38% 147 91.88% 196 
4. Jylland 7 4.38% 154 96.25% 224 
5. Andet 6 3.75% 160 100.0% 254 
Total 160 100% 160 100% 254 
 
1: Hvilke af følgende kundeklubber kender du? (sæt kryds ud fra alle dem du kender) 

Option Count Percent Procent af 
160 Cum. percent Cum. sum 

1. SAS EuroBonus 116 10.48% 73,41772152 10.48% 116 
2. FDB Medlemskab 124 11.2% 78,48101266 21.68% 364 
3. Club H&M 111 10.03% 70,25316456 31.71% 697 
4. Club BR 62 5.6% 39,24050633 37.31% 945 
5. McDonalds Familieklub 39 3.52% 24,6835443 40.83% 1140 
6. LO Plus 18 1.63% 11,39240506 42.46% 1248 
7. Politiken Plus 86 7.77% 54,43037975 50.23% 1850 
8. Club Lorry 124 11.2% 78,48101266 61.43% 2842 
9. BiografklubDanmark  94 8.49% 59,49367089 69.92% 3688 
10. Klub FCK 37 3.34% 23,41772152 73.26% 4058 
11. Club Change 50 4.52% 31,64556962 77.78% 4608 
12. IKEA Family 115 10.39% 72,78481013 88.17% 5988 
13. Statoil Privat Kort 42 3.79% 26,58227848 91.96% 6534 
14. Liberoklubben 43 3.88% 27,21518987 95.84% 7136 
15. Telia fordel 46 4.16% 29,11392405 100.0% 7826 
Total 1107 100%  100% 7826 
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2: Hvilken fordel vurderer du, er den vigtigste for dig, når/hvis du melder dig ind i en kundeklub? (sæt 
1 kryds) 
Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
1. Bonusprogram (optjener 
bonuspoint hver gang du køber) 23 14.38% 23 14.38% 23 

2. Gode tilbud på bestemte produkter 50 31.25% 73 45.63% 123 
3. Generel rabat på virksomhedens 
produkter 66 41.25% 139 86.88% 321 

4. Generel rabat til andre 
virksomheders produkter 3 1.88% 142 88.75% 333 

5. Finansielle ydelser (lån, kredit, 
forsikring, garantier)  1 0.63% 143 89.38% 338 

6. Mulighed for at deltage i 
konkurrencer 1 0.63% 144 90.0% 344 

7. Nyhedsbrev/information 3 1.88% 147 91.88% 365 
8. VIP-status (særbehandling)  8 5.0% 155 96.88% 429 
9. Adgang til særlig hotline og 
kundeservice 1 0.63% 156 97.5% 438 

10. Events (eksklusive arrangementer 
for medlemmer) 4 2.5% 160 100.0% 478 

Total 160 100% 160 100% 478 
 
3: Hvilke tre fordele vurderer du, er de vigtigste for dig, når/hvis du melder dig ind i en kundeklub? 
(sæt 3 krydser) 
Option Count Percent Procet af 160 Cum. percent Cum. sum 
1. Bonusprogram (optjener 
bonuspoint hver gang du køber) 81 17.27% 50,625 17.27% 81 

2. Gode tilbud på bestemte produkter 115 24.52% 71,875 41.79% 311 
3. Generel rabat på virksomhedens 
produkter 120 25.59% 75 67.38% 671 

4. Generel rabat til andre 
virksomheders produkter 32 6.82% 20 74.2% 799 

5. Finansielle ydelser (lån, kredit, 
forsikring, garantier) 5 1.07% 3,125 75.27% 824 

6. Mulighed for at deltage i 
konkurrencer 7 1.49% 4,375 76.76% 866 

7. Nyhedsbrev/information 17 3.62% 10,625 80.38% 985 
8. VIP-status (særbehandling) 40 8.53% 25 88.91% 1305 
9. Adgang til særlig hotline og 
kundeservice 10 2.13% 6,25 91.04% 1395 

10. Events (eksklusive arrangementer 
for medlemmer) 42 8.96% 26,25 100.0% 1815 

Total 469 100% 469 100% 1815 
 
4: Hvilken fordel vurderer du, er den mindst vigtige for dig, når/hvis du melder dig ind i en kundeklub? 
(sæt 1 kryds) 
Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
1. Bonusprogram (optjener 
bonuspoint hver gang du køber) 6 3.75% 6 3.75% 6 

2. Gode tilbud på bestemte produkter 3 1.88% 9 5.63% 12 
3. Generel rabat på virksomhedens 
produkter 1 0.63% 10 6.25% 15 

4. Generel rabat til andre 
virksomheders produkter 6 3.75% 16 10.0% 39 

5. Finansielle ydelser (lån, kredit, 
forsikring, garantier) 59 36.88% 75 46.88% 334 

6. Mulighed for at deltage i 
konkurrencer 38 23.75% 113 70.63% 562 

7. Nyhedsbrev/information 10 6.25% 123 76.88% 632 
8. VIP-status (særbehandling) 10 6.25% 133 83.13% 712 
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9. Adgang til særlig hotline og 
kundeservice 10 6.25% 143 89.38% 802 

10. Events (eksklusive arrangementer 
for medlemmer) 17 10.63% 160 100.0% 972 

Total 160 100% 160 100% 972 
 
5: Hvilke 3 fordele vurderer du, er de mindst vigtige for dig, når/hvis du melder dig ind i en 
kundeklub? (sæt 3 krydser) 
Option Count Percent Procent af 160 Cum. percent Cum. sum 
1. Bonusprogram (optjener 
bonuspoint hver gang du køber) 27 5.68% 16,875 5.68% 27 

2. Gode tilbud på bestemte produkter 4 0.84% 2,5 6.53% 35 
3. Generel rabat på virksomhedens 
produkter 6 1.26% 3,75 7.79% 53 

4. Generel rabat til andre 
virksomheders produkter 30 6.32% 18,75 14.11% 173 

5. Finansielle ydelser (lån, kredit, 
forsikring, garantier) 100 21.05% 62,5 35.16% 673 

6. Mulighed for at deltage i 
konkurrencer 85 17.89% 53,125 53.05% 1183 

7. Nyhedsbrev/information 65 13.68% 40,625 66.74% 1638 
8. VIP-status (særbehandling) 55 11.58% 34,375 78.32% 2078 
9. Adgang til særlig hotline og 
kundeservice 57 12.0% 35,625 90.32% 2591 

10. Events (eksklusive arrangementer 
for medlemmer) 46 9.68% 28,75 100.0% 3051 

Total 475 100% 475 100% 3051 
 
6: Er du medlem af en eller flere danske kundeklubber? JA/NEJ (Hvis ja, fortsæt ved spørgsmål 7, hvis 
nej, fortsæt ved spørgsmål 12) 
Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
1. Ja 141 88.13% 141 88.13% 141 
2. Nej 19 11.88% 160 100.0% 179 
Total 160 100% 160 100% 179 
 
7: Har du et medlemskort til en kundeklub liggende i din pung/taske? JA/NEJ 
Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
1. Ja 109 77.3% 109 77.3% 109 
2. Nej 32 22.7% 141 100.0% 211 
Total 141 100% 141 100% 211 
 
8: Hvor ofte vil du mene, at du benytter dig af de fordele, som du får igennem en kundeklub? 
Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
1. 1 gang om dagen 2 1.42% 2 1.42% 2 
2. 1 gang om ugen 13 9.22% 15 10.64% 28 
3. 1 gang om måneden 36 25.53% 51 36.17% 136 
4. 1 gang i kvartalet 54 38.3% 105 74.47% 352 
5. 1 gang om året 25 17.73% 130 92.2% 477 
6. Aldrig 4 2.84% 134 95.04% 573 
7. Ved ikke 7 4.96% 141 100.0% 671 
Total 141 100% 141 100% 671 
 
9: Med hvilke medier foretrækker du, at en kundeklub kommunikerer med dig? (sæt min. 1 kryds) 

Option Count Percent Procent af 
141 Cum. percent Cum. sum 

1. Via e-mail 132 62.26% 93,61702128 62.26% 132 
2. Via brev 13 6.13% 9,219858156 68.4% 158 
3. Via telefon 1 0.47% 0,709219858 68.87% 161 
4. Via SMS 13 6.13% 9,219858156 75.0% 213 
5. Via kundemagasin 36 16.98% 25,53191489 91.98% 393 
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6. Klubhus/butik/kontor 6 2.83% 4,255319149 94.81% 429 
7. Andet 11 5.19% 7,80141844 100.0% 506 
Total 212 100% 212 100% 506 
 
10: Hvor ofte foretrækker du, at en kundeklub kommunikerer med dig? (eks. udsendelse af nyhedsbrev 
eller kundemagasin) 
Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
2. 1 gang om ugen 9 6.38% 9 6.38% 18 
3. 1 gang om måneden 97 68.79% 106 75,17% 309 
4. 1 gang i kvartalet 32 22.7% 138 97.87% 437 
5. 1 gang om året 3 2.13% 141 100.0% 452 
6. Aldrig 0 0% 141 100.0% 566 
Total 141 100% 141 100% 566 
 
11: Generelt set, i hvor høj grad er du tilfreds med de kundeklubber, du er medlem af? 
Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
1. I meget høj grad 3 2.13% 3 2.13% 3 
2. I høj grad 38 26.95% 41 29.08% 79 
3. I nogen grad 69 48.93% 110 78.01% 286 
4. I ringe grad 14 9.92% 124 87.93% 342 
5. I meget ringe grad 6 4.25% 130 92.18% 372 
6. Slet ikke 2 1.42% 132 93.6% 384 
7. Ved ikke 9 6.4% 141 100.0% 580 
Total 141 100% 141 100% 580 
 
12: Hvad er den primære årsag til, at du ikke er medlem af en kundeklub? 
Respondent 1: 
Dovenskab og for få fordele i forhold til besværet 
Respondent 2: 
Har endnu ikke støt på noget der fangede min interesse... 
Respondent 3: 
Det er svært at svare på, jeg er enten ikke blevet tilbudt det, eller også har jeg ikke vurderet at udbyttet 
har været relevant til at melde mig ind. 
Respondent 4: 
føler jeg er forpligtet til at købe 
Respondent 5: 
Gider ikke bruge tid på det. Fordelene har ikke været interessante nok. 
Respondent 6: 
Kan ikke overskue at sætte ind i hvad jeg får ud af det samt tidsforbrug 
Respondent 7: 
Det fulgte med  
Respondent 8: 
jeg er for ung 
Respondent 9: 
... 
Respondent 10: 
Ikke interesseret, og ønsker ikke at skulle være bundet mht til undersøgelse af priser mv. 
Respondent 11: 
At jeg frygter at en stor potion spam skulle være forbundet med medlemskalbet. Desuden tror at jeg at 
mit forbrugsmønster er meget impulsivt. Jeg går ikke at venter på tilbud eller fordele, men jeg køber 
når mit behov matcher min indkomst.  
Respondent 12: 
Hvis det giver en økonomisk fordel - altså er billigere. Har feks. skiftet fra TELIA fordi de 
bombarderede en med biograftilbud etc. etc. Jeg vil bare have et biiligt abb. Hvis jeg vil i biografen 
skal jeg nok selv finde ud af det.  
Respondent 13: 
Jeg er ikke lige stødt på nogen der havde interesse for mig. uddybning i forhold til spørgsmål 14: Jeg 
synes det kan virke som et lidt usselt forsøg på at binde kunder til sin forretning. 
Respondent 14: 
Manglende interesse 
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Respondent 15: 
Er ikke blevet præsenteret for nogen reelle fordele indtil videre. 
Respondent 16: 
Ingen klubber af interesse 
Respondent 17: 
Hvis en virksomhed ser sig i stand til at give rabatter til bestemte personer, er deres priser for høje og 
jeg undgår helt at købe fra det firma. 
Respondent 18: 
at få rabat på vare jeg ofte bruger mange penge på 
Respondent 19: 
... 
 
13: Hvad vurderer du, er det vigtigste for dig, når/hvis du melder dig ind i en kundeklub? 
Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
1. At du kan opnå økonomiske 
besparelser 131 81.88% 131 81.88% 131 

2. At modtage en ekstra god 
behandling, der går ud over det, man 
kan forvente som alm. kunde 

18 11.25% 149 93.13% 167 

3. At modtage målrettet og relevant 
information 9 5.63% 158 98.75% 194 

4. Andet 2 1.25% 160 100.0% 202 
Total 160 100% 160 100% 202 
 
14: Generelt set, i hvilken grad synes du om kundeklubkonceptet? 
Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
1. I meget høj grad 9 5.63% 9 5.63% 9 
2. I høj grad 47 29.38% 56 35.0% 103 
3. I nogen grad 68 42.5% 124 77.5% 307 
4. I ringe grad 18 11.25% 142 88.75% 379 
5. I meget ringe grad 10 6.25% 152 95.0% 429 
6. Slet ikke 2 1.25% 154 96.25% 441 
7. Ved ikke 6 3.75% 160 100.0% 483 
Total 160 100% 160 100% 483 
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