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Sammanfattning 

Lojalitetsprogram är ett populärt verktyg att använda för att försöka skapa 

återkommande och lojala kunder genom att belöna dem vid varje upprepat köp. 

Den befintliga litteraturen har en frånvaro av ett tjänstelogiskt perspektiv på hur 

medlemmar kan skapa värde av ett lojalitetsprogram, när de samtidigt är låsta 

till en aktör. Detta formulerar uppsatsens problem. Studiens syfte är därför att 

utifrån ett tjänstelogiskt perspektiv förklara hur medlemmar låsta till en aktör 

skapar värde av ett lojalitetsprogram. 

För att förklara hur värdeskapandet kan se ut har en fallstudie tillämpats på 

tågaktören SJ AB:s lojalitetsprogram, SJ Prio. Data har samlats in från totalt 15 

semistrukturerade intervjuer med medlemmar i lojalitetsprogrammet. Urvalet 

bestod av bekvämlighetsurval och snöbollsurval med ett antal urvalskriterier. 

Kriterierna var att respondenterna ska vara myndiga, medlemmar i SJ:s 

lojalitetsprogram och använder medlemskapet. 

Studien fann att medlemmarnas användande och värdeskapande av 

lojalitetsprogrammet skiljer sig vid respektive medlemsnivå. På den lägsta 

medlemsnivån skapar medlemmar primärt värde från de monetära 

besparingarna som möjliggörs av medlemskapet. Jämfört med de andra 

medlemsnivåerna, visar studien att är dessa medlemmar är mer känsliga för att 

värde förstörs. Dessa medlemmar antyder studien är de minst lojala. 

Medlemmar på den mellersta medlemsnivån ser däremot ackumuleringen av 

poäng i medlemskapet som en rolig aktivitet som frambringar värde. De är mer 

måna om att använda medlemskapet för att förbättra reseupplevelsen. Dessa 

medlemmar upplever sig inte i samma utsträckning som medlemmar på den 

lägsta medlemsnivån att vara låsta till SJ. Dessutom visar studien på att den 

sociala kontexten kan både skapa värde, men också bidra till att värde förstörs. 

På den högsta medlemsnivån upplever medlemmarna en känsla av exklusivitet 

och utnyttjar medlemsförmåner för att anpassa eller förbättra reseupplevelsen. 

Till skillnad från den lägsta medlemsnivån, sker värdeskapandet på den högsta 

medlemsnivån främst vid utnyttjandet av mjuka förmåner. 

 

Nyckelord: lojalitetsprogram, tjänstelogik, värdeskapande, värdeförstörande.  
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Abstract 

Loyalty programs are a popular tool to use to try to retain customers and make 

them loyal by rewarding them for their repurchases. The absence in existing 

literature of a service logic for how members create value from a loyalty program 

when being captured to an actor. This formulates the problem in this thesis. The 

purpose is from a service logic perspective, explain how members that are 

captured to a company creates value from a loyalty program. 

To explain the value creation, a case study has been applied to the loyalty 

program SJ Prio of the passenger train company SJ AB. Data has been collected 

from a total of 15 semi-structured interviews with members of the loyalty 

program. The selection consisted of a convenience sample and a snowball 

sample, with a few selection criteria’s. The criteria were that respondents must 

be over the age of 18 years, members of the SJ’s loyalty program and use the 

membership. 

The findings of this study were that members’ use of and thus the value creation 

from the loyalty program differs between each tier. At the lowest tier, members 

primarily create value form the monetary savings made available from the loyalty 

program. Compared to members of higher tiers, these members are more 

vulnerable to value destruction. The study suggest that these members are the 

least loyal. Members of the middle tier view the accumulation of membership 

points as a fun activity that generates value. They are more likely to use their 

membership to improve their travel experience. They do not experience the 

feeling of being captured to the same extent as the lower tier. In addition, the 

study found that the social context not only affect members’ value creation but 

can also contribute to the destruction of value. At the highest tier, members 

experience a sense of exclusivity and primarily utilize membership benefits to 

customize or improve their travel experience. Unlike the lowest tier, the value 

creation at this tier is primarily the utilization of soft benefits. 

 

Keywords: loyalty program, service logic, value creation, value destruction.  
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1. Inledning 

Kapitlet inleds med en problembakgrund som efterföljs av en problemdiskussion och en 

syftesformulering. Kapitlet avslutas med en redogörelse för uppsatsens disposition. 

__________________________________________________________________ 

1.1.  Problembakgrund 

Sedan det första passagerartåget avgick i Sverige år 1856 har SJ AB [SJ] 

dominerat den svenska järnvägsmarknaden för persontrafik (se Nilsson et al. 

2013; Selivanova 2016). På den dåvarande reglerade tågmarknaden var SJ det 

enda resealternativet, vilket innebar att resenärer som önskade resa med tåg var 

låsta till aktören.  Under år 2008 påbörjades en offentlig utredning som föreslog 

ett införande av konkurrens på järnvägsmarknaden för persontrafik (SOU 

2008:92). Ett argument i utredningen var att konsumenter skulle få större 

möjligheter att välja mellan resealternativ som skulle passa deras behov (SOU 

2008:92). Utredningen resulterade i att SJ:s exklusiva trafikeringsrätt avskaffades 

och tågmarknaden för persontrafik avreglerades helt (Alexandersson 2010; 

Nilsson et al. 2013; Proposition 2008/09:176; Proposition 2008/09:231; SFS 

2004:519). Den avreglerade marknaden resulterade i att konkurrens uppkom på 

ett fåtal tågsträckor i Sverige. Däremot är konkurrensen om persontrafiken på 

järnvägsmarknaden idag fortfarande starkt begränsad. SJ är fortfarande 

ensamma om att trafikera majoriteten av järnvägssträckorna i Sverige (se 

Trafikverket 2018). Det innebär att SJ fortfarande är det enda resealternativet 

för de flesta resenärer, vilket betyder att resenärer än idag är låsta till SJ. 

En avreglering kräver vanligtvis att företag anpassar verksamheten till de nya 

förhållandena på marknaden genom förändringar i bland annat 

organisationsstruktur och ledarskap (Andreassen 1994; Kohli & Jaworski 1990). 

Dessa förändringar menar Kohli och Jaworski (1990) är bidragande till att 

företag blir marknadsorienterade. En central del i att vara marknadsorienterad 

är att ha ett tydligt kundfokus, vilket kräver en förståelse för kunders nuvarande 

och framtida behov (Kohli & Jaworski 1990). Kundfokuset kan antydas i SJ:s 

årsredovisning år 2007, där det förklarades att kunderna skulle hamna i större 

fokus än tidigare genom att anses som basen för den framtida tillväxten (SJ AB 

2008). Till följd av detta implementerade SJ under våren 2007 

lojalitetsprogrammet SJ Prio (SJ AB 2008). Lojalitetsprogram syftar vanligtvis 

till att belöna de kunder som gör upprepade köp genom att förse dessa med 

diverse medlemsförmåner som ska främja en kundlojalitet (Bijmolt et al. 2010; 

Drèze & Nunes 2009; Leenheer et al. 2007; Liu 2007; Rigby & Ledingham 2004). 
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Kundlojalitet kan definieras som att kunden har ett djupt engagemang gällande 

att fortsätta återupprepa ett köpbeteende även i framtiden (Oliver 1997, 1999, 

2010). Lojalitetsprogram har även implementerats på andra avreglerade 

marknader som ett verktyg för att skapa lönsamma och långsiktiga 

kundrelationer (Gustafsson et al. 2004).  

En del forskare är dock kritiska till om lojalitetsprogram verkligen främjar 

kundlojalitet (se bl.a. Acatrinei & Puiu 2012; McCall & Voorhees 2010; Meyer-

Waarden & Benavent 2006; Sharp & Sharp 1997). Kritiken grundar sig till stor 

del i att forskare blanda annat har olika definitioner av kundlojalitet, hur det 

mäts och skapas (se bl.a. Bijmolt et al. 2010; Leenheer et al. 2007; Kumar & 

Shah 2004; Uncles et al. 2003). Det finns emellertid en övergripande konsensus 

i kundlojalitetsforskningen att kunder måste vara nöjda och tillfredsställda över 

tid för att kunna utveckla en kundlojalitet (Bijmolt et al. 2010; Oliver 1999; 

Uncles et al. 2003; Yi & Jeon 2003). Kunders uppfattade tillfredsställelse innebär 

att kunderna upplever ett högre välmående efter att ha konsumerat tjänsten, det 

vill säga att de upplever ett värde från konsumtionen (Grönroos 2008; Grönroos 

& Voima 2013).  

Värde har länge betraktats som differensen mellan upplevda fördelar av ett köp 

jämförelsevis med dess nackdelar (se bl.a. Woodruff 1997; Zeithaml 1988). 

Studier inom tjänsteforskning menar istället att värde är något som kunder själva 

skapar och bestämmer med hjälp av företagets produkter och tjänster 

(Grönroos 2006, 2008, 2011; Vargo & Lusch 2004, 2006). Tjänstelogiken, som 

vuxit fram under det senaste decenniet menar att kunden bär huvudansvaret för 

värdeskapandet (Grönroos 2008; Grönroos & Voima 2013). Företagets roll är 

att underlätta för denna process genom att skapa värdeerbjudanden som kunder 

skapar värde av (Grönroos & Voima 2013). Det skiljer sig till stor del från det 

tidigare synsättet där företagen ansågs skapa förutbestämda värden som 

kunderna skulle uppfatta när de utvärderar tjänsten (Zeithaml 1988). 

Tjänstelogiken har därmed medverkat till att förändra synen på vad värde är och 

hur värde skapas. 

1.2.  Problemdiskussion 

Litteratur om lojalitetsprogram har antagit att medlemmarna har konkurrerande 

köpalternativ på marknaden att välja mellan (se bl.a. Leenheer & Bijmolt 2008; 

Meyer-Waarden 2007, 2008; Mägi 2003). Detta eftersom lojalitetsprogram har 

visat sig användbar i att utveckla lojala kunder (Bijmolt et al. 2010; Yi & Yeon 

2003). Kundlojalitet menar studier minskar benägenheten att byta till 
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konkurrerande köpalternativ, vilket innebär att lojalitetsprogram vara ett 

konkurrenskraftigt verktyg (Gustafsson et al. 2004; Sharp & Sharp 1997). 

Lojalitetsprogram återfinns emellertid inte endast på marknader som 

kännetecknas av stark konkurrens. Det har även implementerats på den svenska 

järnvägsmarknaden för persontrafik som har låg konkurrens, av 

marknadsledaren SJ AB (SJ AB 2008; SJ AB u.å.a). Då SJ är ensam att trafikera 

majoriteten av sträckorna i Sverige, är resenärer i många fall låsta till ett 

resealternativ. En problematik kan uppstå när resenärer upplever negativa 

känslor av att vara låsta till en aktör som de inte är tillfredsställda med (van 

Lierop et al. 2018; van Lierop & El-Geneidy 2016; Zhao et al. 2014). Det innebär 

att medlemmar upprepar sina köp genom att resa flera gånger med aktören. 

Dessa medlemmar kan då uppfattas som lojala fastän de inte är tillfredsställda.  

För att främja medlemmarnas tillfredsställelse argumenterar flertal forskare för 

att lojalitetsprogram måste förse sina medlemmar med något nyp av ytterligare 

värde (se bl.a. Dowling & Uncles 1997; O’Brien & Jones 1995; So et al. 2015). 

De befintliga studierna av lojalitetsprogram har antagit att värde är förutbestämt 

av företaget, vars medlemmar är mottagare till när de använder sitt medlemskap. 

Det innebär att medlemmarna utvärderar sin tillfredsställelse från 

lojalitetsprogrammet genom att utvärdera uppfattade fördelar gentemot dess 

nackdelar eller uppoffringar (se bl.a. Dowling & Uncles 1997; Kivetz & 

Simonson 2002; O’Brien & Jones 1995; So et al. 2015; Yi & Jeon 2003). Att 

betrakta värdeskapande i lojalitetsprogram på detta sätt kan ge en förenklad 

förståelse för medlemmarnas upplevda värde. Motsägande till detta perspektiv, 

är studier inom tjänsteforskningen som istället menar att kunder själva bär 

huvudansvaret för att skapa och bestämma värde (Grönroos 2008, 2011; 

Grönroos & Voima 2013). Värde i det som benämns för tjänstelogik menar att 

kunden har en egen uppfattning av att hen har ett ökat välbefinnande vid 

användningen av en tjänst (Grönroos 2008, 2011; Vargo et al. 2008). I denna 

kontext betyder det användning av lojalitetsprogrammet. Till följd av att kunden 

betraktas som huvudrollen för värdeskapandet (Grönroos 2011; Grönroos & 

Voima 2013), uppfattas och bestäms värdet i kundens subjektiva verklighet 

(Grönroos 2011; Heinonen et al. 2013; Helkkula et al. 2012). Dessutom är 

värdeskapandet kumulativt då det ständigt förändras bland annat genom 

influenser av tidigare erfarenheter, upplevelser av företags resurser och 

processer, eller genom visualisering av framtida händelser (Grönroos & Voima 

2013; Helkkula et al. 2012; Voima et al. 2010). Tjänstelogikens perspektiv på 

värde antyder därför att när medlemmar använder medlemsförmåner i ett 
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lojalitetsprogram kan betyda olika uppfattningar av värde, snarare än något 

färdigbestämt som tillhandahålls från medlemskapet. 

Tjänstelogiken betraktar sålunda inte värde likt tidigare studier av värde i 

lojalitetsprogram, vilket belyser varför det är viktigt att undersöka 

värdeskapandet utifrån detta perspektiv. Då studier främst har fokuserat på 

värde i lojalitetsprogram på marknader med stark konkurrens (se bl.a. Berman 

2006; So et al. 2015), råder det en avsaknad i litteraturen för hur medlemmar 

som är låsta till en aktör, skapar värde i lojalitetsprogram. Därför ämnar denna 

studie till att förstärka den befintliga litteraturen kring värdeskapande i 

lojalitetsprogram vars medlemmar också är låsta till aktören. Med det 

tjänstelogiska perspektivet på värdeskapande kan studien förklara hur 

medlemmar använder sitt medlemskap för att skapa värde. Då kan även 

medlemmarnas perspektiv framhävas i litteraturen. Även praktiska 

implikationer från studien ämnar förse företag med en bättre förståelse för låsta 

medlemmarnas värdeskapande. 

1.3.  Syfte  

Den befintliga litteraturens frånvaro av ett tjänstelogiskt perspektiv på hur 

medlemmar använder sitt medlemskap för att skapa värde, när de samtidigt är 

låsta till aktören, formulerar uppsatsens problem. Studiens syfte är därför att 

utifrån ett tjänstelogiskt perspektiv förklara hur medlemmar låsta till en aktör 

skapar värde av ett lojalitetsprogram. 

1.4. Disposition av uppsatsen 

Resterande del av uppsatsen är disponerad enligt följande: I det andra kapitlet 

presenteras uppsatsens teoretiska referensram. I det tredje kapitlet ges en 

redogörelse och argumentation för undersökningens tillvägagångssätt som 

avslutas med en trovärdighetsdiskussion och en diskussion kring 

undersökningens etiska aspekter. I det fjärde kapitlet presenteras studiens empiri 

och analys. Avslutningsvis behandlar det femte kapitlet studiens slutsatser och 

kunskapsbidrag samt förslag till framtida forskning.  
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2. Teoretisk referensram 

Inledningsvis förses läsaren med en redogörelse för kundlojalitet och lojalitetsprogram. Därefter 
presenteras värdekonceptet i tjänstelogiken som efterföljs av tjänstelogikens sfärer. Kapitlet 
kommer att avslutas med en modell som sammanfattar den teoretiska referensramen. 
__________________________________________________________________ 

2.1. Kundlojalitet 

Lojala kunder anses vara mer motvilliga till att byta aktör, vilket gör dem svårare 

för konkurrenter att attrahera (Oliver 1997). Därför är lojala kunder något som 

många företag eftersträvar, då de brukar tala gott om företaget (sprida positiv 

word-of-mouth) och göra upprepade köp av företagets produkter och/eller 

tjänster (Harris & Goode 2004; Oliver 1997). Vad som ansågs vara kundlojalitet 

[lojalitet] betraktades länge endast som att kunder upprepade sitt beteende 

genom att upprepa köp hos ett visst företag (se bl.a. Brody & Cunningham 1968; 

Brown 1952; Lipstein 1959). Det har diskuterats om det verkligen ska räknas 

som lojalitet eller istället som ett vanebeteende baserat på kundens lathet eller 

passivitet (Oliver 1997; Yanamandram & White 2006). En stark bidragsgivare 

till hur lojalitetsbegreppets utveckling, var Oliver (1997). Han menar att det inte 

bara handlar om ett beteende som upprepas, utan att de psykologiska och 

attitydmässiga aspekterna av kundernas köp också måste tas i beaktande. 

Lojalitet kan förklaras som; 

[Loyalty is] a deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred 

product/service consistently in the future, thereby causing repetitive 

same-brand or same brand-set purchasing, despite situational influences 

and marketing efforts having the potential to cause switching behavior. 

(Oliver 1997, s. 392) 

Lojalitet är därmed en repetitiv cykel bestående av kundens erfarenheter, känslor 

och inställningar till tjänsten som sedan ligger till grund för kundens 

beteendeintention till att göra ett upprepande köp (Oliver 1997, 1999, 2010). 

2.1.1. Lojalitet hos kunder som är låsta till en aktör 

Bristen på konkurrerande köpalternativ på en marknad kan leda till att kunder 

upplever en frustration och en känsla av att vara låsta till en aktör (Folkman-

Curasi & Norman-Kennedy 2002; Zhao et al. 2014). Negativa känslor gällande 

att vara låst kan uppstå när kunder har få konkurrerande köpalternativ att välja 

mellan, är mycket missnöjda med den tjänsten som erbjuds och/eller inte har 

något annat val än att fortsätta att göra upprepade köp hos aktören. Då 



13 

föreligger risken att kunden inte återkommer av fri vilja, utan för att de inte har 

något annat alternativ att välja (Zhao et al. 2014). Dessa kan förklaras som 

”fångade” kunder (Folkman-Curasi & Norman-Kennedy 2002; Zhao et al. 

2014). Detta kan relateras till vad Jones och Sasser (1995) fann, att kunder kan 

inneha två typer av lojalitet; en sann lojalitet eller en falsk lojalitet. Den sanna 

lojaliteten innehåller både ett upprepat köpbeteende och att kunden har ett djupt 

engagemang gällande att fortsätta köpa varan eller tjänsten även i framtiden 

(Jones & Sasser 1995; Oliver 1997, 1999, 2010). Den falska lojaliteten innebär 

att kunden beter sig som en lojal kund (det vill säga innehar det upprepade 

beteendet) men inte är det egentligen på grund av exempelvis höga 

byteskostnader, reglerade marknader som minskar antalet aktörer eller 

proprietärteknologi (Jones & Sasser 1995). 

2.2. Lojalitetsprogram 

För att företag ska kunna utveckla kundrelationer till att bli lojala tar företag 

ibland hjälp av lojalitetsprogram (Dowling & Uncles 1997). Detta är av särskild 

betydelse eftersom ju längre en kund stannar hos ett företag, desto mer lönsam 

blir kunden (Reichheld & Sasser 1990). Lojalitetsprogram kan ha många namn 

och benämningar såsom förmånsprogram (frequency reward programs), 

medlems- eller kundklubb, och lojalitetskort (Bijmolt et al. 2010). I uppsatsen 

används begreppet lojalitetsprogram. 

En universell definition kring vad ett lojalitetsprogram är har inte forskare enats 

om. Dorotic et al. (2012) menar att det främst beror på att begreppet har fått 

innehålla flera system för att bygga lojalitet, vilket försvårar definitionen om alla 

system ska täckas in. The American Marketing Associations (u.å.) webbaserade 

ordbok definierar programmen som belönar frekventa köp som “A continuity 

incentive program offered by a retailer to reward customers and encourage 

repeat business. The reward is usually based on either purchase volume or 

number of store visits”. Det forskare har kommit överens om är att det således 

handlar om att skapa återkommande kunder (se bl.a. Dorotic et al. 2012; Meyer-

Waarden 2008; Sharp & Sharp 1997), genom att förstärka återköpsbeteendet 

med hjälp av förmånssystem (Drèze & Nunes 2009; Sharp & Sharp 1997; So et 

al. 2015). Det blir ett incitament för kunden att fortsätta handla. Dessutom kan 

medlemmar av lojalitetsprogram vara mer motvilliga att byta till konkurrenter 

(Gustafsson et al. 2004; Sharp & Sharp 1997), spendera mer av deras totala 

plånbok (share of wallet) (McCall & Voorhees 2010) samt sprida positiv word-
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of-mouth (So et al. 2015). Därmed kan ett lojalitetsprogram innebära en 

konkurrenskraftig strategi (Dowling & Uncles 1997). 

2.2.1. Medlemsförmåner i lojalitetsprogram 

Ett av syftena med lojalitetsprogram är att uppmuntra medlemmarna till att göra 

återupprepade köp. Forskning kring förmånssystem har visat att ett flertal nivåer 

där medlemmarna, likt en stege, klättrar högre baserat på ackumulerade poäng 

kan motivera medlemmarna att fortsätta handla (Gandomi & Zolfghari 2018). 

Den högsta medlemsnivån kan innebära att medlemmarna upplever en status 

över de lägre medlemsnivåerna, vilket grundar sig i att människor har en tendens 

till att jämföra sig med andra i samhället som vidare har en betydelse för hur 

människor bestämmer sin tillfredsställelse eller sitt välbefinnande (Diener 1984; 

Drèze & Nunes 2009). Det ger också företaget en flexibilitet att segmentera 

medlemmarna som finns inom lojalitetsprogrammet (McCall & Voorhees 2010). 

Därmed kan de olika segmenten (medlemsnivåerna) erbjudas olika typer av 

medlemsförmåner då de är kopplade till respektive segment (Drèze & Nunes 

2009). I de flesta fall tjänar medlemmar bonuspoäng genom att handla hos 

företaget som belönas med olika typer av förmåner. Ju närmare medlemmar är 

till en förmån, desto större är sannolikheten att upprepade köp sker (Dorotic et 

al. 2012). 

Lojalitetsprogrammens förmåner kan kategoriseras som hårda (monetära eller 

finansiella) och mjuka (icke-monetära) medlemsförmåner (Butscher 2002; 

Reinartz 2006). I uppsatsen benämns de hårda medlemsförmånerna som 

finansiella medlemsförmåner. De finansiella medlemsförmånerna syftar främst 

till att erbjuda kunden besparingar i form av rabatter eller gåvor som vanligtvis 

är poänggivande (Drèze & Nunes 2009; Reinartz 2006). De finansiella 

förmånerna har påvisat inte ha en långsiktig effekt om företaget vill skapa 

lojalitet. För att skapa lojalitet måste företaget istället erbjuda ett paket av mjuka 

fördelar (Butscher 2002). Det är delvis för att mjuka förmåner är mer 

psykologiska och kan exempelvis vara speciella privilegier som prioriterade 

väntelistor (Drèze & Nunes 2009; Reinartz 2006). De mjuka förmånerna syftar 

till att få företagets bästa kunder att känna sig uppskattade och speciella vilket 

kan ge dem en känsla av en förhöjd status (Drèze & Nunes 2009). 

Kunder kan gå med i ett lojalitetsprogram baserat på deras förväntade 

användning av produkten eller tjänsten. Alternativt kan de ha uppfattningen att 

de inte har “något att förlora” att bli medlem, med antagandet att inträdet är 

kostnadsfritt (Gustafsson et al. 2004). van Osselaer et al. (2004) menar att 
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kunder i flygbranschen var mer benägna att fortsätta med ett lojalitetsprogram 

om de hade ackumulerat ett signifikant antal poäng. Däremot kan medlemmar 

känna en frustration gentemot förmånssystemet, delvis för att det kan vara svårt 

att ackumulera poäng (Berman 2006; Stauss et al. 2005). Dessutom kan en 

frustration med lojalitetsprogrammet påverka relationen till företaget som står 

bakom programmet (Schneider & Bowen 1999; Stauss et al. 2005). Detta kan 

delvis härledas till medlemmar som blir nedgraderade till en lägre nivå, vilket har 

påvisats minska deras faktiska spendering hos företaget (Wagner et al. 2009). 

2.3.  Kundvärde i tjänstelogiken 

För att kunna besvara studiens syfte kommer tjänstelogiken att användas som 

lins för att undersöka hur medlemmarna i ett lojalitetsprogram skapar värde. 

Värdeskapandet är en kumulativ process som evolveras över tid genom 

användning av tjänsten (Grönroos & Gummerus 2014). Värde behöver inte 

skapas vid en specifik tidpunkt, utan istället vid flera tillfällen som inkluderar 

både nutid, dåtid eller framtid. Det framtida värdet uppkommer genom att 

visualisera upplevelsen (Helkkula et al. 2012; Voima et al. 2010). Inom 

tjänstelogiken är kunder inte primärt intresserade av själva tjänsten, utan är 

istället intresserade av vad de kan få ut av tjänsten i form av värde (Grönroos 

2008, 2011). Skålén (2016) exemplifierar detta genom att förklara att värdet av 

en nyköpt bil realiseras först när föraren kör bilen och inte nödvändigtvis vid 

det ekonomiska utbytet. Det innebär att värde kan skapas vid ett annat tillfälle 

än vid betalningen av produkten eller tjänsten, exempelvis för att visa status eller 

för att köra barnen till skolan (Skålén 2016; Vargo et al. 2008). I uppsatsens 

kontext kan det istället innebära att en resenär köper en förstaklassbiljett för 

ihopsamlade poäng av medlemskapet för att känna sig viktig eller uppskattad av 

den extra service som ges ombord tåget. Det är därmed effekterna som uppstår 

vid konsumtionen av tjänsten (och varan) som är av fokus i detta synsätt (Skålén 

2016). Värdet kan mer specifikt definieras på följande sätt; 

Value for customers means that after they have been assisted by a self-

service process (cooking a meal or withdrawing from an ATM) or a full-

service process (eating out at a restaurant or withdrawing cash over the 

counter in a bank) they are or feel better off than before. (Grönroos 2008, 

s. 303) 

Från definitionen innebär värde att kunden har ett högre välbefinnande som 

skapas genom användning av tjänsten (Grönroos & Voima 2013), det vill säga 

att kunden får som en uppfattning av att hen “har det bättre” (Grönroos 2008). 

Eftersom det är kunden som uppfattar värdet, kan värdeskapandet påbörjas 
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långt före användningen sker, men även fortsättas skapas långt efter 

konsumtionen. Värde kan vidare skapas under antingen användningen av 

tjänsten, vilket benämns som fysisk användning. Men även innan konsumtionen i 

form av en mental användning när kunden tänker på något som exempelvis en 

tågresa eller drömma om något, exempelvis att hälsa på familjen, vilket benämns 

som en virtuell användning (Grönroos & Voima 2013). Den virtuella 

användningen liknar det Helkkula et al. (2012) benämner som visualisering. 

Dessutom kan värdet fortsätta att skapas genom en ägande-användning, vilket sker 

om kunden exempelvis har en positiv känsla om något som hen äger (Grönroos 

& Voima 2013). I uppsatsens kontext kan det innebära när kunden tittar på sitt 

fysiska medlemskort som är ett bevis på deras medlemskap i 

lojalitetsprogrammet. 

Värdeskapandet innebär att företaget inte alltid direkt kan influera kundens 

värdeskapande process (Grönroos 2008). Från företagets sida, innebär detta att 

stödja och underlätta för kundens förmåga att kunna skapa och uppskatta värde 

(Grönroos & Gummerus 2014; Skålén 2016; Vargo & Lusch 2008). Däremot 

behöver inte värde nödvändigtvis göra att kundens välbefinnande ökar, utan kan 

också göra att kunden får det sämre (Grönroos 2008). Det innebär att värde 

också kan förstöras (Grönroos & Gummerus 2014). För att kunna förstå vad 

kunden upplever är positivt respektive negativt gällande värde, måste företaget 

förstå logiken bakom kundens beteende, menar Grönroos och Voima (2013). 

2.3.1. Tjänstelogikens tre sfärer 

Tjänstelogiken betraktar tjänster som ett perspektiv på kundens värdeskapande 

(Grönroos 2008) och hur företaget skapar värdeerbjudanden till kunden att 

realisera värde genom användning (Grönroos & Voima 2013; Skålén 2016). 

Företagets och kundens roller i den konstant utvecklande värdeskapande 

processen kan återges i tre sfärer. De tre sfärerna betecknas som företagssfären, 

den gemensamma sfären och kundsfären (Grönroos & Voima 2013). Dessa 

förklarar att värde kan skapas av antingen kunden själv eller tillsammans med 

företaget, men företaget kan inte skapa värde utan kunden (Grönroos & Voima 

2013). Istället kan företaget endast erbjuda ett potentiellt värde för kunden att 

realisera men kan delta i kundens värdeskapande i den gemensamma sfären. På 

nästkommande sida finns en modell tydliggör sfärerna som är baserad på 

Grönroos och Voimas (2013) modell. 
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Figur 1: Tjänstelogikens värdeskapande sfärer. Baserad på Grönroos och Voima (2013). 

Företagets sfär  

I företagssfären är företagets roll att kombinera sina resurser för att skapa 

värdeerbjudanden som bär ett potentiellt värde, vilket kunden realiserar genom 

användning. Det kräver att företaget förstår vilka resurser, processer och utfall 

kunder kombinerar och hur de kombineras för att skapa värde (Grönroos & 

Voima 2013).  Det innebär att företaget betraktas som en värdeunderlättare. 

Mer specifikt består dessa värdeerbjudanden av materiella och immateriella 

resurser (Madhavaram & Hunt 2008; Skålén 2016; Vargo & Lusch 2006). I de 

immateriella resurserna ingår bland annat kunskaper och färdigheter som 

personalen besitter, men också olika rutiner och den information som finns, 

medan de materiella resurserna är olika råvaror och fysiska produkter 

(Madhavaram & Hunt 2008; Skålén 2016; Vargo & Lusch 2006). Vanligtvis är 

det en kombination av de två men det gemensamma är att de har ett 

värdeerbjudanden som ska möjliggöra för kunden att skapa ett värde för hens 

behov (Skålén 2016). Kunder kombinerar olika värdeerbjudanden för att själva 

skapa värde enligt Skålén (2016). Det innebär att kunden kan integrera 

värdeerbjudanden från flera företag för att skapa värde. Det kallas 

resursintegrering. I den aktuella studien kan resurser ses som medlemsförmåner 

vilka medlemmarna har möjlighet att kombinera på ett sådant sätt att det skapar 

värde för dem. 

Gemensamma sfären 

I den gemensamma sfären sker en direkt interaktion mellan kunden och 

företaget för att samskapa värde, skriver Grönroos och Voima (2013). Eftersom 

att värde skapas genom användning har kunden huvudansvar för 

värdeskapandet i denna fas (Grönroos & Voima 2013). Det innebär att företaget 

är samskapare av värde med sina kunder och inte tvärtom. För att influera 
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kundens värdeskapande kan företaget, genom en direkt interaktion med kunden 

(e.g. klippning hos frisör), engageras i kundens värdeskapande process och 

därmed bli samskapare av värde (Grönroos & Voima 2013). Om tjänsten inte 

har någon direkt interaktion vid konsumtionen (e.g. Internetbank) så fungerar 

företaget endast som en värdeunderlättare (Grönroos 2008, 2011; Grönroos & 

Ravald 2011). Det vill säga, företaget har utformat ett värdeerbjudande som 

erbjuder ett potentiellt värde för kunden att själv skapa. 

Vid en direkt interaktion, finns risken för att värde förstörs (Echeverri & Skålén 

2011). Värde skapas genom en kumulativ process, vilket medför att värde kan 

förstöras under den processen, skriver Grönroos och Gummerus (2014). Det 

innebär att det upplevda värdet kontinuerligt minskar vid interaktionen mellan 

företaget och kunden (Echeverri & Skålén 2011). Därmed är kvalitén av 

interaktionen central för att främja kundens värdeskapande (Fyrberg & Jüriado 

2009). Eftersom att kundsfären är stängd för företaget, vilket innebär att kunden 

individuellt skapar värde, kan företaget istället försöka expandera den 

gemensamma sfären för att kunna utöka samskapandet med kunden. Då kan 

företag gå från att endast tillhandahålla värdeförslag till att delta i ett 

samskapande av värde med kunden och därmed influera värdeskapandet, 

skriver Grönroos och Voima (2013). 

Kundens sfär 

I kundsfären skapar kunden självständigt värde i användning. Företaget antar 

härmed en passiv roll, skriver Grönroos och Voima (2013), då kundsfären är 

stängd för företaget. Därmed förekommer inget samskapande av värde och 

ingen direkt interaktion mellan företaget och kunden. I kundsfären kan även det 

självständiga värdet skapas individuellt eller kollektivt (Grönroos & Voima 

2013). 

Det självständiga och individuella värdeskapandet sker genom att kunden 

interagerar med resurser från företaget1 (Grönroos & Voima 2013). Resurserna 

som kunden använder kan vara fysiska, men också mentala eller fiktiva 

(Grönroos & Voima 2013). I uppsatsens kontext innebär dessa resurser är de 

medlemsförmåner som lojalitetsprogrammet erbjuder i respektive medlemsnivå. 

När kunden självständigt skapar värde är hen influerad av många olika faktorer. 

Faktorerna formas till exempel när kunden diskuterar sina planer med familjen, 

                                                 
1 I uppsatsens kontext innebär resursintegreringen hur medlemmar kombinerar och utnyttjar de olika 
medlemsförmånerna och interagerar medlemsservice. 
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kollegor rekommenderar något gällande kundens planer men också genom 

positiv feedback när planen har avlöpt (personen som planerade att resa har fått 

positiva kommentarer gällande hens solbränna), enligt Grönroos och Voima 

(2013). Dessutom kan interaktioner mellan kunder och företag uppfattas i form 

av mentala föreställningar från word-of-mouth rekommendationer, annonser 

eller recensioner. Genom detta är värdeskapandet i denna fas influerat av den 

sociala kontexten (se Edvardsson et al. 2011), vilket benämns som ett 

självständigt socialt samskapat värde (Grönroos & Voima 2013). 

Förutom att kunden själv skapar värde, kan andra aktörer eller resurser 

interagera med kunden. I uppsatsens kontext innebär det att en medlem genom 

sitt medlemskap kan använda sig av resurser från andra företag som har ett 

samarbete med SJ. Ett exempel är att SJ har ett samarbete med en 

biluthyrningsfirma som medlemmar av SJ Prio få ett rabatterat pris hos. Detta 

klassas som tjänstesystem, vilket innebär att flera aktörer är sammanlänkade och 

gemensamt integrerar resurser för att kunna skapa värde (Skålén 2016). Kunder 

kombinerar alltså resurser från olika företag för att skapa värde (Grönroos 2008; 

Skålén 2016), vilket kan ske genom att exempelvis köp av bensin för att kunna 

köra bilen. 

2.4. Sammanfattning av det teoretiska ramverket 

Teorin som ovan har presenterats kan sammanfattas i figur 2 på nästa sida. 

Modellen illustrerar att lojalitetsprogrammet, resursintegrering av 

medlemsförmåner och medlemmarnas värdeskapande kan ha en betydelse för 

medlemmarnas lojalitet gentemot företaget.  Det kommer tydliggöras i kapitel 

fyra där resultat och analys presenteras. 

Modellen visar hur den teori som presenterats bildar det teoretiska ramverket 

för studien. Medlemmarna i lojalitetsprogram befinner sig på en viss 

medlemsnivå som nås genom att ackumulera medlemspoäng. Det aktuella 

lojalitetsprogrammet, SJ Prio, består av tre medlemsnivåer som benämns för vit, 

grå och svart. Vid respektive medlemsnivå erbjuds det medlemsförmåner som 

medlemmar kan resursintegrera. Dessa medlemsförmåner kan klassificeras som 

mjuka medlemsförmåner eller finansiella medlemsförmåner. Viktigt att notera 

är att medlemsförmånerna utifrån ett tjänstelogiskt perspektiv kan förklaras som 

materiella och immateriella resurser. En immateriell resurs är till exempel 

personalens kunskap eller färdigheter, vilket exempelvis medlemmen kommer i 

kontakt med vid användningen av den mjuka förmånen “varm dryck” som den 

gråa medlemsnivåns medlemmar erbjuds (se bilaga 7.1). Eftersom studiens syfte 
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innefattar att förklara hur medlemmarna skapar värde, beskrivs 

resursintegreringen med hjälp av mjuka respektive finansiella 

medlemsförmåner. 

Eftersom studien också undersöker värdeskapandet utifrån medlemmarnas 

kontext kommer inte företagssfären läggas vikt vid. Istället är det betydelsefullt 

att förklara medlemmarnas värdeskapande av lojalitetsprogrammet individuellt 

i kundsfären och hur det kan samskapas i den gemensamma sfären. Pilen i 

figurens mitt symboliserar att värdeskapande inte sker vid en specifik tidpunkt, 

utan är en kumulativ process som evolveras över tid när medlemmen använder 

medlemskapet. 

Slutligen kan medlemmarnas lojalitet klassificeras som sann eller falsk. Den 

sanna lojaliteten innebär att medlemmen innehar attitydmässiga komponenter, 

likt Olivers (1997) definition, vilket influerar medlemmens engagemang att även 

i framtiden göra köp från företaget. Medlemmar som kan inneha en falsk lojalitet 

saknar den attitydmässiga aspekten, vilket innebar att dessa endast har ett 

upprepat köpbeteende. Det är eftersom medlemmarna av lojalitetsprogrammet 

inte byta till annan aktör då de är låsta till SJ, vilket tvingar dem att göra 

upprepade köp.  

 

 
 
 
Figur 2: Studiens teoretiska ramverk (egen illustration).  
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3.  Metod 

Metodkapitlet redogör för hur den empiriska undersökningen har utförts och en argumentering 

ges för de valda angreppssätten. Inledningsvis förses läsaren med en motivering av studiens 

tillvägagångssätt. Därefter följer en beskrivning för hur datainsamlingen och dataanalys har 

utförts. Avslutningsvis förs en trovärdighetsdiskussion och etiska aspekter kopplade till 

undersökningen diskuteras. 

__________________________________________________________________ 

3.1. Studiens tillvägagångssätt 

Studiens syfte är att utifrån ett tjänstelogiskt perspektiv förklara hur medlemmar 

som är låsta till en aktör skapar värde av ett lojalitetsprogram. Den kvalitativa 

undersökningsmetoden är en väl beprövad metod när avsikten i studien är att 

bilda en uppfattning om hur respondenterna uppfattar sin verklighet (Bryman 

& Bell 2013; Eriksson & Kovalainen 2008; Miles et al. 2014). Då syftet 

eftersträvar att förklara hur medlemmar använder sitt medlemskap för att skapa 

värde, användes därför en kvalitativ undersökningsmetod som kunde framhäva 

deras perspektiv (se Miles et al. 2014). Det som ytterligare talar för det kvalitativa 

tillvägagångssättets lämplighet för studien är att en viss teorigenerering kring 

värdeskapande i lojalitetsprogram eftersträvades då tidigare studier har en 

avsaknad av ett tjänstelogiskt perspektiv. Detta var dessutom en anledning till 

att en kvantitativ studie inte har använts eftersom den inte skulle kunna fånga 

det värdeskapande fenomenet på samma sätt som fallstudien kan (Merriam 

1994; Yin 1981). 

3.2. Fallstudie  

Eftersom studiens syfte innefattar att studera företeelsen hur medlemmar som 

är låsta till en aktör skapar värde utifrån ett tjänstelogiskt perspektiv, har en 

fallstudie använts. Det är enligt Merriam (1994) vanligtvis ett studium av en 

specifik företeelse. Fallstudien är dessutom fördelaktig när ett falls unika drag 

ska belysas (Merriam 1994), vilket i detta fall är värdeskapande när 

medlemmarna är låsta till aktören. Ett ytterligare argument för metoden är att 

den tidigare har visat sig framgångsrik när det finns en viss avsaknad av 

förkunskaper kring fenomenet (Merriam 1994). På detta sätt kunde fallstudien 

möjliggöra för uppsatsen att förklara fenomenet baserat på den fakta som fallet 

tillhandahöll (Yin 1981). 
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En fallstudie med endast ett fall, som i den aktuella studien, har kritiserats för 

att inte kunna leverera resultat som går att statistiskt generalisera till alla 

lojalitetsprogram (se Bryman & Bell 2013; Flyvbjerg 2006). Däremot kan 

studiens slutsatser appliceras där medlemmar av lojalitetsprogram är låsta till en 

aktör. Viktigt för praktiker att notera är att fallstudiens resultat till viss del är 

specifikt för det enskilda fallet. Det innebär att värdeskapande i andra 

lojalitetsprogram kan ske på olika sätt, då medlemmar har andra 

medlemsförmåner att resursintegrera. Därför bör studiens slutsatser och 

praktiska implikationer läsas med hänsyn till studiens kontext. De praktiska 

implikationerna behandlas vidare i kapitel fem. 

3.2.1. Val av fall  

Fallet SJ Prio, som är tågaktören SJ AB:s lojalitetsprogram, valdes på grundval 

av att medlemmar är låsta till aktören. SJ har överlägset flest avgångar och 

tågsträckor i landet (SJ AB 2018). Under år 2017 gjorde varje dag 130 000 

personer resor med SJ, vilket leder till 30 miljoner resor sett till hela året, varav 

dessa reste totalt 13,2 miljarder personkilometer2 (SJ AB 2018). Det skulle 

innebära att varje person i genomsnitt reser 440 kilometer3 med SJ. 

En betydande faktor till valet av fallet var även avsaknaden av andra tågbolag 

med lojalitetsprogram. Vidare har SJ Prio funnits sedan år 2007 och har över 1 

miljon medlemmar (SJ AB 2018). Lojalitetsprogrammets många medlemmar 

ökar chansen för att få medlemmar i urvalet som använder sitt medlemskap. 

Därmed gjordes bedömningen att SJ Prio är det mest representativa fallet för 

att belysa studiens fenomen. 

3.2.2. SJ Prio:s design och struktur 

SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram uppdelat på tre medlemsnivåer (vit, grå, svart) 

där de två översta medlemsnivåerna nås via ett poängackumulerande (SJ AB 

u.å.a). På vit medlemsnivå börjar medlemmarna på noll poäng där gränsen för 

den gråa medlemsnivån är 6 000 poäng och den svarta medlemsnivån kräver 

minst 25 000 poäng. Varje resa med SJ är poänggivande, vilket även köp i bistro 

och hos samarbetspartners är (SJ AB u.å.a). Varje spenderad krona ger ett 

poäng, som förfaller efter tre år. Däremot behöver poängen som krävs för grå 

respektive svart medlemsnivå ackumuleras under ett kalenderår för att 

medlemmen ska kunna behålla medlemsnivån (SJ AB u.å.a). Det innebär 

                                                 
2 Antal resande multiplicerat med det antal kilometer som dessa personer reser. 
3 Antalet personkilometer dividerat med antal resor under året. 
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exempelvis att 6 000 poäng, som krävs för grå medlemsnivå, behöver 

ackumuleras under ett år för att behålla medlemsnivån under det kalenderåret. 

Spenderas mindre än gränsen för grå medlemsnivå blir medlemmen 

nedgraderad till vit medlemsnivå igen, men kan fortfarande använda poängen 

som redan ackumulerats i ytterligare två år (SJ AB u.å.a). Poängen kan användas 

för att köpa resor, fika i bistron eller skänkas bort (SJ AB 2018). Viktigt att 

notera är att poängen inte motsvarar summan i kronor, utan betraktas som en 

egen valuta för medlemmen att handla för. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Medlemsnivåer i fallstudiens lojalitetsprogram (egen illustration). 

 

Medlemsförmånerna som erbjuds vid respektive medlemsnivå består av både 

finansiella medlemsförmåner och mjuka medlemsförmåner. Den lägsta 

medlemsnivån, vit, tillhandahåller medlemsförmåner av mer finansiell karaktär. 

Den mellersta medlemsnivån, grå, erbjuder medlemmen alla medlemsförmåner 

som finns på den föregående medlemsnivån inklusive en mjuk medlemsförmån 

i form av varm dryck från bistron ombord tåget. Den högsta medlemsnivån, 

svart, erbjuder främst mjuka förmåner (SJ AB u.å.a). Dessa inkluderar bland 

annat ett speciellt nummer till medlemsservice och tillgång till medlemsloungen 

som finns i Stockholm, Göteborg och Malmö (SJ AB u.å.a). Se bilaga 7.1 för en 

fullständig översikt av SJ Prio:s medlemsförmåner vid respektive medlemsnivå. 

3.3. Datainsamling 

För att fallstudien ska tillhandahålla insiktsfull data, användes kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med medlemmar av fallstudiens lojalitetsprogram, 

SJ Prio. Insamlingsmetoden använde sig av öppna frågor som innebar en 

möjlighet att få djupare och friare svar från respondenterna (Bryman & Bell 
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2013). Undersökningen kunde då framhäva medlemmarnas upplevelser av 

lojalitetsprogrammet och hur de skapar värde. Det menar Yin (2009) är 

metodens styrka, att fånga respondentens uppfattningar av verkligheten och hur 

de upplever en situation. 

För att förse intervjuerna med en viss struktur och ramverk upprättades en 

intervjuguide (Bryman & Bell 2013; Lichtman 2014). Intervjuguiden utarbetades 

utifrån den teoretiska referensramen. Intervjuguiden användes för samtliga 

respondenter men beroende på hur intervjuerna avlöpte, avveks ibland 

intervjuerna från intervjuguiden. Denna flexibilitet som finns i 

semistrukturerade intervjuer möjliggjorde att intervjuerna kunde gå in djupare 

på områden som respondenter ville dela med sig av (Lichtman 2014). Ett 

exempel är en respondent som upplevde frustration av att ackumulera poäng 

för att kunna spendera dessa på medlemsförmåner och fick på grund av denna 

metod möjligheten att djupgående berätta om det. Denna flexibilitet bidrog till 

innehållsrika och fylliga intervjuer som inte hade kunnat erhållas vid en 

strukturerad intervju (se Bryman & Bell 2013). 

3.3.1. Intervjuguidens utformning 

Intervjuguiden inleddes med bakgrundsfrågor där respondenterna erbjöds att 

kort berätta om sig själva, vilket innefattade bland annat sina resvanor, vilken 

medlemsnivå de befann sig på och hur länge de varit medlemmar. 

Bakgrundsfrågorna syftade till att underlätta för analysen för att, om behovet 

fanns, kunna kategorisera in medlemmarna. Därefter behandlade intervjuguiden 

frågor kring medlemmarnas användande, upplevelser och erfarenheter av 

medlemskapet. Frågorna inkluderade bland annat respondenternas upplevelser 

kring förmåner, medlemsservice och att ackumulera poäng, se vidare i bilaga 7.2. 

Samtliga frågor eftersträvades att formuleras på ett sätt som skulle uppmuntra 

respondenterna till att dela med sig av hur de använder och upplever SJ Prio 

och inte leda in respondenterna på visst svar. 

Den färdigställda intervjuguiden testades sedan genom en pilotintervju med 

hjälp av en frivillig student vid Karlstads universitet. Då bildades en uppfattning 

av frågornas lämplighet gällande formulering och relevans, vilket föreslås av 

Bryman och Bell (2013) som en fördelaktig metod. Pilotstudien resulterade i att 

några frågor som uppfattades av testpiloten som ledande eller oklara 

formulerades om för att de riktiga respondenterna skulle ha möjligheten att 

friare dela med sig av sina upplevelser. Dessutom upptäcktes det att ett fåtal 

frågor uppfattades vara alltför lika och togs därför bort från intervjuguiden. 
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3.3.2.  Urvalskriterier 

För att studien skulle ha möjligheten att belysa hur medlemmar skapar värde 

med hjälp av SJ Prio, gjordes bedömningen att tre urvalskriterier var 

nödvändiga. Denna bedömning grundade sig i att respondenterna skulle kunna 

bidra med en detaljrik data. Eftersom SJ Prio valdes som fall, var ett kriterium 

att respondenterna behövde vara medlemmar för att kunna dela med sig av sina 

upplevelser. Detta relaterar även till det andra urvalskriteriet som krävde att 

respondenterna använde sitt medlemskap genom att de ackumulerar poäng och 

använder SJ Prio:s medlemsförmåner. Kontrollering av detta kriterium gjordes 

genom att tillfråga respektive respondent om sitt användande av SJ Prio. Om 

respondenterna själva ansåg sig använda sitt medlemskap, fick de ingå i urvalet. 

Kontrolleringen gjordes på detta sätt eftersom det kvalitativa angreppssättet 

som studien har, eftersträvar att framhäva respondenternas uppfattningar om 

deras egen verklighet (se Bryman & Bell 2013; Eriksson & Kovalainen 2008; 

Miles et al. 2014). Det tredje och sista urvalskriteriet är ett myndighetskriterium. 

Det bygger på att barn, vilket personen juridiskt är tills den fyllt 18 år, kräver en 

annan typ av behandling och vårdnadshavares medgivande i vissa fall 

(Nutbrown 2010). Relaterat till studiens kontext grundades detta kriterium i 

antagandet att barn sannolikt inte har en sådan inkomst som möjliggör 

upprepade resor med SJ eller användande av SJ Prio. 

3.3.3. Urvalsmetod 

Urvalsprocessen påbörjades med hjälp av ett bekvämlighetsurval som har haft 

ett inslag av ett snöbollsurval då 3 av totalt 15 respondenter har kontaktats via 

rekommendationer från intervjuade respondenter. Av urvalets 15 respondenter 

återfinns fyra av dessa på den vita medlemsnivån, sju på den gråa och fyra på 

den svarta medlemsnivån. Det föreligger därför viss skevhet i urvalet till den grå 

medlemsnivåns fördel. Eftersom fallets lojalitetsprogram består av tre 

medlemsnivåer, eftersträvades det att få en jämn fördelning av respondenter 

mellan medlemsnivåerna. För en fullständig översikt över respondenterna i 

urvalet, se bilaga 7.3. 

Bekvämlighetsurvalet påbörjades genom att maila en intervjuförfrågan till 

doktorander, lektorer, professorer och forskare vid Karlstads universitet. Det 

gjordes på grund av att dessa yrken vanligtvis antas resa i tjänsten, vilket tyder 

på att de sannolikt uppfyller urvalskriterierna. Därefter tillfrågades studenter på 

Karlstads universitet och en förfrågan på författarnas Facebook skapades för att 

få kontakt med ytterligare medlemmar av SJ Prio. Studenter som uppfyllde 
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urvalskriterierna valdes på grund av att de vanligtvis reser hem till familj och 

vänner under studietiden och kan därmed antas kunna dela med sig av sina 

upplevelser av medlemskapet. En förfrågan på Facebook gjordes för att få 

kontakt med respondenter utanför universitetet med syftet att få en variation i 

respondenternas bakgrund och sysselsättning. Vidare möjliggjorde 

bekvämlighetsurvalet att respondenterna befann sig i författarnas närhet, vilket 

är ett av bekvämlighetsurvalets karaktärsdrag (Bryman & Bell 2013; Saumure & 

Given 2008). Denna fördel har möjliggjort att ett flertal intervjuer har kunnat 

genomföras under en kort tidsintervall på ungefär tre veckor eftersom det inte 

krävde något resande från författarnas sida. Det innebär därmed en 

kostnadseffektiv urvalsmetod som också Phua (2004) påstår. 

En svaghet med bekvämlighetsurvalet är att det kan finnas snedvridningar i det 

insamlade data (Phua 2004). Det innebär att intervjuerna kan ha “förvridits” 

genom att författarna har en bekantskap med tre av respondenterna (Bryman & 

Bell 2013). Snedvridningarna kan visa sig genom att respondenter försöker lista 

ut vad de tror att författarna vill veta, det vill säga vad de tror är rätt. För att 

minska denna risk, uppmanades respondenterna innan intervjuernas påbörjande 

till att våga tala fritt kring sina upplevelser och tankar för att förmedla känslan 

av att det inte finns några rätta eller fel svar. 

3.3.4.  Genomförande 

Innan intervjuerna påbörjades erbjöds ett utskrivet informationspapper om 

studien samt en samtyckesblankett (se bilaga 7.4 respektive 7.5) för deltagandet 

i intervjun. Totalt 15 respondenter medverkade och intervjuerna varade mellan 

20 - 30 minuter. Intervjuernas tidslängd och antal bedömdes vara tillräcklig för 

att få detaljrika svar som kunde möjliggöra ett besvarande av syftet. Samtliga 

intervjuer genomfördes under tidsintervallen tre veckor. 

Totalt nio av intervjuerna har genomförts på Karlstads universitet vid ett 

personligt möte, fem intervjuer har genomförts via videosamtal och en vid ett 

personligt möte på annan plats. Alla intervjuer har genomförts i ostörda och 

tysta miljöer. För att undvika tekniska problem vid videosamtalsintervjuerna har 

utrustningen testats innan intervjuerna påbörjats, vilket Lichtman (2014) menar 

är viktigt. För att undvika att gå miste om den personliga kontakten som 

författaren menar kan vara en svaghet, har videointervjuer prioriterats över 

telefonintervjuer. Kontakten via videosamtal ger möjligheten att se varandra, 

vilket kan främja till en bättre kontakt (Lichtman 2014). 
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Samtliga intervjuer har spelats in efter respondentens godkännande från 

samtyckesblanketten. Inspelningarna gjordes för att inte gå miste om någonting 

som sades under intervjun och möjliggjorde för fullständiga transkriberingar, 

vilket både Bryman och Bell (2013) samt Lichtman (2014) föreslår är 

fördelaktigt inför dataanalysen. Ljudinspelningarna möjliggjorde för författarna 

att vara mer fokuserade på respondenternas berättelser och därmed lättare 

kunna följa upp med följdfrågor. Beslutet togs att påbörja analysen efter att alla 

intervjuer transkriberats för att kunna göra en komplett analys av allt 

datamaterial. Då kunde författarna upptäcka om det behövdes samla in 

ytterligare data. 

3.4. Kvalitativ innehållsanalys 

I uppsatsen betraktas medlemmar inneha huvudrollen i värdeskapandet 

(Grönroos 2011; Grönroos & Voima 2013), vilket innebär att värde uppfattas 

och bestäms i deras subjektiva verklighet (Grönroos 2011; Heinonen et al. 2013; 

Helkkula et al. 2012). Därför var en kvalitativ innehållsanalys tillämpbar då den 

gav möjligheten för analysen att lägga vikt vid den subjektiva betydelsen av 

respondenternas upplevelser, känslor, och dess kontextuella betydelser 

(Kuckartz 2014). 

Analyseringen påbörjades genom att noggrant läsa igenom samtliga 

transkriberingar ett flertal gånger. Det gjordes för att skapa en tydlig överblick 

och förståelse av materialet. Med studiens syfte i åtanke, markerades 

betydelsefulla meningar och ord med en färg. Det som ansågs av betydelse var 

bland annat medlemmarnas upplevelser, känslor och användning av 

lojalitetsprogrammet. Därefter kodades dessa utifrån meningarnas betydelse 

eller egenskap kopplat till studiens syfte, vilket Hsieh och Shannon (2005) 

rekommenderar.  Det gjordes för att skapa en förståelse för hur medlemmar 

använder sina medlemskap och hur det skapar värde. Under kodningen 

upptäcktes det att hur medlemmarna använder sitt medlemskap skiljer sig vid 

respektive medlemsnivå, vilket innebär skilda sätt för medlemmarna att skapa 

värde. Därför strukturerades respondenternas datamaterial upp i de tre 

medlemsnivåerna som fanns i fallstudiens lojalitetsprogram, SJ Prio. 

Struktureringen innebar att respondenternas data delades upp i vit medlemsnivå, 

grå medlemsnivå och svart medlemsnivå. 

Efter struktureringen av medlemsnivåerna, länkades sammanhängande koder 

samman till övergripande teman (se Hsieh & Shannon 2005). Det gjordes för 

att lättare analysera hur medlemsnivåerna använder sitt medlemskap för att 
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kunna förklara hur värdeskapande kan se ut i ett lojalitetsprogram. Teman i 

analysen var ett meningsfullt och sammanhängande, eller återkommande 

mönster i empirin som har en koppling till uppsatsens syfte (Guest et al. 2012). 

Det innebar att teman skulle ge en bättre förståelse för medlemmarnas 

verklighet och känslor, vilket innefattade exempelvis hur de upplever 

lojalitetsprogrammet, vilka medlemsförmåner medlemmar använder och varför 

de använder dessa. Viktigt att notera är att dessa teman var unika till respektive 

medlemsnivå på grund av medlemmars skilda sätt att använda medlemskapet. 

Ett exempel på ett tema som framkom under analysen var medlemmar som på 

den vita medlemsnivån uppvisade frustration kring sitt medlemskap. För att 

förstå varför de utvecklade en frustration, innehöll varje tema en kort 

beskrivning vad det särskilda temat bestod av och varför det var intressant för 

studien. I detta fall antyder temat om frustration på vit medlemsnivå att 

medlemmarna är mindre benägna till att använda medlemskapet. 

Vidare bestod varje tema av kategorier. Dessa kategorier tillhandahöll nyanser 

som lyfte fram olika aspekter inom ett tema. Det innebar att kategorierna kunde 

belysa exempelvis olika uppfattningar och känslor hos respondenterna kopplade 

till sitt medlemskap. Exemplet ovan gällande det tema som bestod av 

medlemmars frustration på vit medlemsnivå, hade kategorier som kunde 

förklara var, hur och varför frustrationen uppstod. Ett exempel på en tillhörande 

kategori var bland annat svårigheter att ackumulera poäng, vilket bidrog till att 

medlemmar utvecklade en frustration till sitt medlemskap.   

Därefter abstraherades kategorierna genom att koppla samman dessa till det 

teoretiska ramverket. Till en början användes tjänstelogiken som lins på 

medlemmars användning av medlemsförmåner för att kunna härleda 

värdeskapande aktiviteter till kundsfären och den gemensamma sfären. Det 

innebar att medlemmarnas användning, det vill säga hur det kombinerar 

medlemsförmåner nu benämns för resursintegrering. Ett exempel var 

medlemmar på grå medlemsnivå som utnyttjar en mjuk medlemsförmån som 

innefattar en direkt interaktion med personal ombord tåget. Interaktionen 

innefattar ett samskapande av värde som sker i den gemensamma sfären. 

Nästa steg i analysen var att koppla resterande del av det teoretiska ramverket, 

som sammanfattades i figur 2, samman med medlemmarnas resursintegrering 

och känslor eller upplevelser kopplade till detta. Det innebar en djupare analys 

kunde göras av medlemmarnas värdeskapande och vad det har för betydelse för 

deras lojalitet. Medlemmar på vit medlemsnivå som lätt känner negativa känslor 

av att vara låst, kunde med hjälp av teori kring lojalitet, förklaras som att de 
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innehar en falsk lojalitet. Med andra ord försedde hela det teoretiska ramverket 

analysen med en bättre förståelse för värdeskapande som framkommer vid 

medlemmars resursintegrering och vad det kan ha för betydelse för lojaliteten. 

3.5. Metodkvalité 

Eftersom uppsatsen har ett kvalitativt tillvägagångssätt har studiens kvalité 

utvärderats utifrån de bedömningskriterier som Guba och Lincoln (1985, 1994) 

föreslår. De menar att forskningen bör bedömas utifrån kriterierna 

tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och konfirmering samt äkthet. 

Tillförlitlighet och pålitlighet i forskning innebär att hela studien är genomförd 

på ett korrekt och sanningsenligt sätt (Guba & Lincoln 1985, 1994). För att 

stärka tillförlitligheten i studien har båda författarna i hela uppsatsprocessen 

samarbetat med samtliga delar. Det gjordes för att minska eventuella 

feltolkningar eller andra fel relaterade till hela processen. Ytterligare sätt att 

stärka tillförlitligheten och pålitligheten i studien, gjordes genom att 

intervjuguiden testades i en pilotintervju. Dessutom har samtliga respondenter 

erbjudits båda författarnas kontaktuppgifter för att ha möjligheten att lägga till 

information eller dra tillbaka sina uttalanden.  

Genom hela uppsatsprocessen har författarna eftersträvat att förse en 

transparens kring samtliga val och tillvägagångssätt i studien. Detta för att det 

ska finnas en möjlighet att överföra studiens tillvägagångssätt till andra sociala 

kontexter. Guba och Lincoln (1994) menar att det styrker studiens 

överförbarhet. Det sista bedömningskriteriet benämns för äkthetskriteriet som 

handlar om att det empiriska materialet speglar respondenternas uppfattningar 

och upplevelser av lojalitetsprogrammet (se Guba & Lincoln 1994). Då den 

kvalitativa innehållsanalysen utgörs av subjektiva tolkningar kan oavsiktliga 

feltolkningar av datamaterialet ha förekommit. För att säkerställa äktheten i 

studien har författarna varit noga med urvalsprocessen för att samtliga 

respondenterna skulle kunna delge sig om sina upplevelser kring fenomenet 

studien undersöker. Det stärker studiens äkthet eftersom den därmed kan delge 

en sanningsenlig information kring värdeskapande i lojalitetsprogram. 

Ytterligare sätt som styrker dessa två kriterier är att uppsatsens delar har 

granskats av både handledare och kursdeltagare. Detta har minskat risken för 

att studiens kvalitét skulle brista avsevärt, vilket Guba och Lincoln (1985, 1994) 

även föreslår. 

Studiens kvalitativa tillvägagångssätt innebär svårigheter för författarna att helt 

separera sig själva från det material som analyseras. Eftersom studien innefattar 
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respondenternas berättelser om deras verklighet, kan det att vara svårt att uppnå 

denna separation då det handlar om subjektiva bedömningar av datamaterialet 

(se Miles et al. 2014). För att motverka detta, har båda författarna intygat att de 

har agerat i god tro samt eftersträvat att inte låta egna synsätt påverka studiens 

analys eller de slutsatser som dragits. Detta rekommenderas av Guba och 

Lincoln (1985, 1994) för att stärka studiens konfirmering. 

3.5.1.  Källkritisk diskussion 

Majoriteten av studiens vetenskapliga artiklar är publicerade i väl ansedda 

journaler och har genomgått en peer review, vilket ökar källans trovärdighet 

(Chenail 2008). Peer review innebär att artiklar granskas av anonyma forskare 

som är väl insatta i artiklarnas ämnesområden och fungerar som en form av 

kvalitetsstämpel (Chenail 2008; Derricourt 2012; Thurén 2013). Utöver 

vetenskapliga artiklar har ett antal böcker använts i studien. Böcker kan också 

genomgå peer review, men det är inte lika frekvent förekommande som för 

artiklar (Derricourt 2012). De i studien använda böckerna är skrivna av 

författare som tidigare har publicerat artiklar inom ämnesområdet eller har 

citerats av tidigare forskning.  

Information om SJ Prio och SJ kommer från företagets årsredovisning gällande 

räkenskapsåret 2007 samt 2017. Kompletterande till årsredovisningarna har SJ:s 

hemsida använts för att söka reda på ytterligare information gällande SJ Prio:s 

medlemsförmåner. Denna informationen är således inte peer reviewed. Det 

finns inte heller möjlighet att säkerställa sanningshalten i påståendena gällande 

SJ Prio genom andra tillförlitliga källor. Däremot har dessa källor endast använts 

för att beskriva det undersökta lojalitetsprogrammet och därför bedöms vara 

tillförlitliga för det användningsområdet. 

3.6. Etiska överväganden 

De etiska överväganden som studien innefattade bygger på Bryman och Bells 

(2013) föreslagna etiska principer. För att kunna genomföra en etisk studie har 

alla respondenter frivilligt ställt upp i intervjuerna. Det har inneburit att 

samtyckesblanketter skriftligen signerats innan varje intervju. De intervjuer som 

skedde via videosamtal, gav ett muntligt medgivande till deltagandet i studien. 

Däremot informerades alla respondenter skriftligt innan intervjuerna påbörjades 

att respondenterna fick avbryta om hen skulle känna sig obekväm med de frågor 

som förekom eller välja att inte svara. 
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Författarna har eftersträvat en transparens gentemot respondenterna kring hur 

deras medverkan kommer att användas i undersökningen. Detta gjordes genom 

att informera respondenterna innan intervjuns påbörjande om att inga uppgifter 

kommer att användas i annat syfte än för just denna studie. Vidare behandlades 

alla respondenters uppgifter och svar konfidentiellt och på ett säkert sätt. Det 

innebar att ingen annan än uppsatsens författare har lyssnat på inspelningarna 

och transkriberat dem. Ljudfilerna har efter transkriberingen raderats. Detta är 

i linje med Bryman och Bells (2013) föreslagna tillvägagångssätt. Alla 

respondenter har dessutom erbjudits möjligheten att vara anonyma. Därför 

behölls endast information kring respondenternas medlemskap för att 

respondenterna inte skulle gå att spåra. Det innebar bland annat information 

kring vilken medlemsnivå respondenterna befinner sig på, hur länge de har varit 

medlemmar samt deras resvanor. Bedömningen gjordes att personliga 

egenskaper som exempelvis kön eller namn som ökar chansen att 

respondenterna kan bli igenkända, inte var nödvändigt för att belysa deras 

värdeskapande. Tilläggsvis, har samtliga respondenter erbjudits möjligheten att 

ta del av den färdiga uppsatsen när den finns tillgänglig. Den information som 

getts till respondenterna och samtyckesblankett återfinns i bilaga 7.4 och 7.5.  
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys uppdelat i det tre medlemsnivåerna 

utifrån fallstudiens lojalitetsprogram. Kapitlet avslutas med en tabell som sammanfattar 

analysen. 

__________________________________________________________________ 

Studiens syfte är att utifrån ett tjänstelogiskt perspektiv förklara hur medlemmar 

som är låsta till en aktör skapar värde av ett lojalitetsprogram. Utifrån 

tjänstelogikens tre sfärer, är företagets roll att underlätta för medlemmarnas 

egna värdeskapande, vilket görs genom att kombinera immateriella och 

materiella resurser (Grönroos & Voima 2013). Resurserna bildar 

värdeerbjudanden som innehåller ett potentiellt värde för kunderna att skapa 

värde utav (Skålén 2016). I studien betraktas fallstudiens lojalitetsprogram, SJ 

Prio som ett värdeerbjudande. Värdeskapandet möjliggörs vid medlemmarnas 

egna resursintegrering (se Skålén 2016), vilket innebär att olika 

medlemsförmåner kombineras och utnyttjas vid respektive medlemsnivå. 

Värdeskapandet med hjälp av fallstudiens lojalitetsprogram sker både i den 

gemensamma sfären genom en direkt interaktion mellan medlemmen och 

företagets personal, eller självständigt av kunderna i kundsfären. 

Studiens empiriska material visar på att medlemmarnas resursintegrering skiljer 

sig vid respektive medlemsnivå, vilket innebär olika sätt för medlemmarna att 

skapa värde. Följande resultat och analys är uppdelad i respektive medlemsnivå 

där den lägsta medlemsnivån är vit, följt av den mellersta, grå, och sist den 

högsta medlemsnivån, svart. Kapitlet avslutas med en tabell som sammanfattar 

medlemsnivåernas värdeskapande i kundsfären respektive den gemensamma 

sfären och situationer när värde riskerar att förstöras. Tabellen inkluderar även 

vad det har för betydelse för lojaliteten. Då syftet är att undersöka hur 

medlemmarna skapar värde, kommer företagssfären och företagets perspektiv 

inte att lyftas fram i denna uppsats.  

För en översikt av SJ Prio:s medlemsförmåner, se bilaga 7.1. För en översikt 

över de medverkande respondenternas egenskaper, vilket innefattar bland annat 

resvanor och medlemsnivå, se bilaga 7.3. 
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4.1. Värdeskapande på vit medlemsnivå 

Medlemmarna på den vita medlemsnivån skapar värde främst genom att utnyttja 

de finansiella medlemsförmånerna. Det innebär att de monetära besparingarna 

som utlovas vid utnyttjandet av dessa finansiella medlemsförmåner är ett löfte 

om potentiellt värde (se Grönroos & Voima 2013; Skålén 2016). Till följd av det 

potentiella värdet som innebär besparingar, uppfattar medlemmarna 

lojalitetsprogrammet som en metod eller ett verktyg vars syfte är att möjliggöra 

monetära besparingar. Dessa besparingar är vanligtvis kopplade till biljetten, 

men det kan även genereras vid köp i bistron ombord tåget (SJ AB u.å.a). 

[...] jag bara har nytta av medlemskapet för att jag kan spara pengar på 

det [...]. (R9) 

Värde är kundens egna uppfattning om att hen har ett högre välbefinnande i 

samband med användningen av en tjänst (Grönroos & Voima 2013). I studien 

visar sig detta när medlemmarna känner sig extra nöjda eller glada när de kan 

spara pengar på sina resor. Det innebär att det inte är den finansiella 

medlemsförmånen i sig som medlemmarna skapar värde av, utan effekterna (se 

Skålén 2016) av de monetära besparingar som kan upplevas i form av positiva 

känslor om sitt köpbeslut. En respondent tydliggör detta genom att beskriva 

känslorna när hen har utnyttjat en sådan förmån; 

När jag bokar resan och inser att jag kan spara pengar så känns det ju 

bra. En bra biljett till ett bra pris, då blir jag riktigt nöjd. (R3) 

Värdeskapandet från den finansiella medlemsförmånen kan skapas i den 

individuella kundsfären. Värdeskapandet vid utnyttjandet av en finansiell 

medlemsförmån för en tågbiljett påbörjas när medlemmarna upptäcker att det 

finns en möjlighet att göra monetära besparingar. Värdet frambringas härmed i 

kundsfären genom en föreställning av den framtida besparingen som möjliggörs 

(jmf. Grönroos 2008; Helkkula et al. 2012). Eftersom tjänstelogiken menar att 

värdeskapandet inte skapas vid en specifik tidpunkt (Grönroos & Voima 2013) 

innebär det att värdet som uppstår vid utnyttjandet av de finansiella 

medlemsförmånerna har en betydelse för själva tågresan som möjliggjordes med 

hjälp av den monetära besparingen. Det visar sig genom de positiva känslor som 

medlemmarna får som en effekt av utnyttjandet av en finansiell 

medlemsförmån, vilket har en betydelse för deras inställning gentemot den 

framtida tågresan. Det innebär att dessa medlemmar kan njuta lite extra av resan 

givet de pengar som medlemmen kunde spara. 
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När jag sitter på tåget så känner jag ofta mig väldigt tillfredsställd med att 

jag har kunnat spendera mindre pengar på min biljett […]. Det är viktigt 

att kunna få bra pris på biljetten. (R3) 

När medlemmar inte har utnyttjat en finansiell medlemsförmån för att spara 

pengar på en tågresa visar studien att medlemmarna istället upplever att 

reseupplevelsen inte är särskilt viktig och att det endast handlar om att 

transportera sig mellan två destinationer, som en respondent uttryckte det. Det 

innebär att värdeskapandet från tågresan kan se olika ut beroende på om några 

monetära besparingar har möjliggjorts genom medlemskapet. 

4.1.1. Värdeskapandet är skört 

Till skillnad från de andra två medlemsnivåerna, grå och svart, (se avsnitt 4.2 

samt 4.3) upplever medlemmarna på denna medlemsnivå att värde lätt riskerar 

att förstöras. När medlemmarna inte kunnat resursintegrera medlemsförmåner 

för att göra monetära besparingar, tenderar de att känna sig otillfredsställda och 

upplever sig lätt undervärderade som medlemmar. I dessa negativa känslor 

upplevs en frustration kring medlemskapet som kan hänföras till en frustration 

som medlemmarna på denna medlemsnivå upplever kring 

poängackumuleringen. Frustrationen visar studien på kan kopplas till två saker: 

(1) den fiktiva valutan som Prio-poäng är och (2) poängackumuleringen. 

Samtliga respondenter på den vita medlemsnivån diskuterar att Prio-poängen 

inte matchar det som poängen kan användas till. Det innebär att medlemmar 

upplever att de har ackumulerat en hög summa poäng, men inte kan förbruka 

dessa på vad de upplever vara rimligt. För att tydliggöra innebär det att en 

spenderad krona omvandlas till ett Prio-poäng (SJ AB u.å.a). Prio-poängen är 

en egen valuta att spendera på resor eller i bistron ombord tåget (SJ AB u.å.a). 

Det innebär att en medlem som exempelvis spenderar tusen kronor och därmed 

erhållit lika mycket Prio-poäng, endast är tillräckliga till att köpa något mindre 

som exempelvis en frukt eller kaffe i bistron. Det medför att medlemmarna på 

denna medlemsnivå upplever att de inte får ut så mycket för poängen de har 

ackumulerat. 

Jag tycker att jag har tjänat ihop jättemånga poäng men sen kan hälften 

av dom bara gå åt att köpa en kaffe bara. (R5) 

Dessutom uttrycker respondenter en frustration kring svårigheterna att 

ackumulera poäng för att utnyttja de finansiella förmånerna. En del menar att 

det upplevs vara omöjligt att nå högre medlemsnivåer. Denna frustration kan 

dessutom relateras till det Stauss et al. (2005) beskriver som ett medlemskaps 
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kvalificeringsbarriär. Överensstämmande med studiens respondenters 

frustration, innebär kvalificeringsbarriären att medlemmar upplever det 

nästintill omöjligt att ackumulera tillräckligt med poäng för att nå högre 

medlemsnivåer. Frustrationen grundar sig till viss del i medlemmarnas resvanor 

då de reser mer sällan vilket medför en uppfattning av att det är omöjligt att nå 

högre medlemsnivåer. Detta eftersom resor som görs mer frekvent innebär fler 

tillfällen att ackumulera Prio-poäng och möjligheten att snabbare kunna klättra 

i medlemsnivå. 

Det är ganska många resor som man måste göra innan man kommer 

någonstans [klättrar i medlemsnivå]. (R3) 

Stauss et al. (2005) som undersöker frustration i lojalitetsprogram menar att det 

kan ses som en form av missnöjdhet. Genom detta kan medlemmars 

missnöjdhet och upplevda frustration vara värdeförstörande då medlemmars 

upplevelse inte innebär ett högre välbefinnande (Grönroos 2008) vid 

användningen av medlemskapet. Frustrationen som leder till att värde förstörs 

sker främst i den gemensamma sfären, där företaget kan interagera med 

medlemmar digitalt (Grönroos & Voima 2013; Helkkula et al. 2012). Ett 

exempel på detta är när medlemmarna undersöker på nätet eller i appen hur 

mycket poäng deras resor har givit och blir frustrerade över att tusen spenderade 

kronor endast kan köpa en frukt för Prio-poängen. En del respondenter menar 

att den upplevda frustrationen över poängackumuleringen kan bilda 

uppfattningen av att medlemskapet inte lever upp till de initiala förväntningarna, 

vilken kan leda till att medlemmens relation med SJ påverkas negativt (se Stauss 

et al. 2005). På konkurrensutsatta marknader är det vanligtvis kunder med starka 

negativa känslor kopplade till ett företag som bidrar till att de byter till en 

konkurrent (Schneider & Bowen 1999; Stauss et al. 2005). Därför är det främst 

dessa medlemmar jämfört med de andra medlemsnivåerna som upplever 

negativa känslor över att de är låsta till SJ eftersom de inte har möjlighet att byta 

till en konkurrent. Till följd av detta, försvårar det för medlemmarnas 

värdeskapande av lojalitetsprogrammet och har en betydelse för lojaliteten, 

vilket behandlas vidare i avsnitt 4.1.2.  

4.1.2. Medlemmarnas resursintegrering och betydelsen för 
lojaliteten 

Medlemmarna på den vita medlemsnivån använder följaktligen främst sitt 

medlemskap för att resursintegrera de finansiella förmånerna som erbjuds, med 

ändamålet att möjliggöra monetära besparingar. Som ovanstående avsnitt 
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bevisar, upplever dessa medlemmar lätt en frustration kring medlemskapet och 

värde riskerar att lätt förstöras. Kopplat till att medlemmarna har ett skört 

värdeskapande, uppvisar de negativa känslor då de känner sig tvingade till att 

fortsätta använda SJ i situationer när de inte är tillfredsställda med tjänsten (se 

Folkman-Curasi & Norman-Kennedy 2002; Zhao et al. 2014). Följaktligen 

riskerar dessa medlemmar att uppvisa en falsk lojalitet då de uppvisar ett 

lojalitetsbeteende i form av att de endast gör upprepade köp (Brody & 

Cunningham 1968; Brown 1952; Jones & Sasser 1995; Lipstein 1959) men 

saknar de attitydmässiga aspekterna (Oliver 1997), vilka behövs för att uppnå 

sann lojalitet. 

Den sträckan jag brukar åka så finns det inga alternativ. [...] Jag hade 

definitivt önskat att det fanns fler alternativ. (R5) 

Det är det som finns och välja på. [...] Jag vet att när man åkt ett par 

gånger förut så har de varit försenade och då blev man ju frustrerad. I 

sådana situationer hade jag ju önskat att det fanns andra tåg [att åka 

med]. (R9) 

Tidigare studier har argumenterat för att finansiella medlemsförmåner i ett 

lojalitetsprogram inte har en långsiktig effekt på kundlojaliteten (Butscher 2002). 

Författaren menar att det vanligtvis krävs en kombination av mjuka 

medlemsförmåner för att uppnå den långsiktiga kundlojaliteten. Det kan vara 

en förklaring till att medlemmarnas värdeskapande lätt riskerar att förstöras då 

de främst utnyttjar de finansiella medlemsförmånerna. Dessa medlemmar reser 

mer sällan än övriga medlemmar vilket gör den monetära besparingen viktigare. 

Det innebär att de finansiella förmånerna i allt större utsträckning utnyttjas och 

resursintegreras. Det innebär att till följd av hur medlemmarna resursintegrerar 

medlemsförmåner får detta en betydelse både för det värde som kan skapas och 

medlemmars negativa känslor av att vara låst till SJ när värde förstörs. 

4.2. Värdeskapande på grå medlemsnivå 

Den gråa medlemsnivån i SJ Prio skiljer sig från den vita medlemsnivån genom 

att medlemmarna erbjuds en mjuk medlemsförmån i form av varm dryck i 

bistron ombord tåget (SJ AB 2018). De finansiella medlemsförmånerna 

utnyttjas även på denna medlemsnivå, men upplevs inte vara lika viktiga som 

för vita medlemsnivåns medlemmar. Till skillnad från den vita medlemsnivån är 

dessa medlemmar mer angenäma om att använda sitt medlemskap för att 

förbättra själva tågresan. Den varma drycken som erbjuds upplevs vara så pass 

värdefull att den höjer reseupplevelsen. Reseupplevelsen kan alltså förbättras på 
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grund av lojalitetsprogrammets medlemsförmån. Några respondenter uttrycker 

vad de gillar mest med den gråa medlemsnivån och skapar värde från; 

Kaffet! Gratis kaffe! (R1) 

Det här att bara kunna dricka en kopp kaffe är värdefullt. (R2) 

Jag tycker om att få kaffe för annars [hade] jag kanske liksom “äh men 

jag behöver ingen kaffe” liksom. Men om jag får det så blir det lite extra. 

(R11) 

Citaten illustrerar hur viktig den varma drycken är för de tillfrågade 

respondenterna. Värdeskapandet som uppstår vid utnyttjandet av den mjuka 

förmånen möjliggör att värde kan samskapas i den gemensamma sfären (se 

Grönroos & Voima 2013), vilket tar plats ombord tåget. När medlemmarna på 

tåget besöker bistron för att hämta ut den kostnadsfria varma drycken ges SJ:s 

personal en möjlighet att delta i kundens värdeskapande (se Skålén 2016). 

Personalen som förser medlemsförmånen till medlemmen i bistron, kan 

förklaras som en immateriell företagsresurs givet sina kunskaper och färdigheter 

(se Grönroos & Voima 2013; Madhavaram & Hunt 2008; Skålén 2016; Vargo 

& Lusch 2006). Värdeskapandet i den gemensamma sfären innebär att 

personalen aktivt hjälper medlemmarna att skapa värde. Beroende på hur 

medlemmarna upplever denna direkta interaktion, menar tidigare forskning på 

att värdet både kan samskapas och samförstöras (Echeverri & Skålén 2011). 

Däremot menar samtliga respondenter i studien att den direkta interaktionen 

bidrar till att de känner sig uppskattade som medlemmar. 

Ofta är dom väldigt trevliga också på tåget. Jag har inte haft några 

problem med personalen [...]. (R6) 

[...] personalen på tåget är ju väldigt trevliga [...]. (R8) 

Uppskattningen som fås av den mjuka medlemsförmånen ger ett ökat 

välbefinnande (Grönroos 2008), vilket personalen är med och bidrar till. På 

denna medlemsnivån har personalen, jämfört med på den vita medlemsnivån, 

större möjlighet att interagera med medlemmarna. Detta beror på att 

medlemmarna på den gråa medlemsnivån anser att den mjuka 

medlemsförmånen är grundläggande för deras värdeskapande. Till följd av att 

dessa medlemmar resursintegrerar på ett sätt som ofta innebär kontakt med 

personalen, har SJ därmed större möjlighet att påverka värdeskapandet jämfört 

med den vita medlemsnivån. För medlemmarna kan det då innebära att deras 

värdeskapande delvis är beroende av hur de upplever personalens bemötande. 

Det förutsätter dock att medlemmen är villig att samskapa värde. 
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4.2.1. Värdeskapande influerat av den sociala kontexten 

Till skillnad från den vita medlemsnivån, är dessa medlemmar mer aktiva i sitt 

värdeskapande genom att flitigt kombinera och utnyttja fler medlemsförmåner. 

Ett exempel som frambringar många positiva känslor är medlemmar som ger 

bort ackumulerade poäng i form av en gåva till vänner och bekanta. En 

respondent förklarar hur hen känner sig; 

När jag ger bort resor och får höra att den personen jag gett en resa till 

gjorde så att [hen] kunde hälsa på familjen på grund av mig, så ger det 

mig en sådan himla bra känsla i magen att jag har gjort något bra. (R6) 

Det som går att utläsa från citatet är att medlemmen upplever en form av högre 

välbefinnande (Grönroos 2008) som frambringas genom att en annan person 

har skapat värde i användning. Det tyder på att värde i lojalitetsprogram inte 

nödvändigtvis behöver skapas genom medlemmens egna användning (det vill 

säga att de själva använder tågbiljetten). Det kan istället ersättas med det värde 

som uppstår när personen som har mottagit gåvan berättar om sin resa. Det 

innebär att medlemmarnas värdeskapande i kundsfären från vissa 

medlemsförmåner blir en form av kollektivt värdeskapande (Grönroos & 

Voima 2013) som är influerad av den sociala kontexten (Edvardsson et al. 2011). 

Studien visar att den sociala kontexten (se Grönroos & Voima 2013) runt 

medlemmar i lojalitetsprogram inte alltid nödvändigtvis behöver bidra till att 

värde skapas, utan kan även påverka i den mån att värde kollektivt kan förstöras 

för medlemmarna. Ett exempel på när detta kan ske belyser en respondent (R11) 

gällande hens partners negativa erfarenheter av medlemskapet. Respondentens 

partner hade ackumulerat tillräckligt med poäng för att uppgradera sitt 

medlemskap till nästa medlemsnivå, men fick aldrig någon hjälp från 

medlemsservicen. 

[...] Min partner skulle fråga om poängen för [hen] har fått rätt antal 

poäng för grått kort så [hen] skickade tre mail om “borde jag inte få grått 

kort nu?” och [hen] har inte fått något svar. Då har [hen] ändå typ 10 000 

poäng eller någonting. (R11) 

Händelsen frambringade en irritation och besvikelse hos partnern som 

dessutom hade en effekt på respondentens egen inställning till 

medlemsservicen.  

[Medlemsservicen] upplever jag som ganska dålig. [...] kanske inte 

framför allt med egna erfarenheter men [jag] tänker att det skulle kunna 

vara lite enklare att få kontakt men det verkar vara jättesvårt. (R11) 
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Respondenten upplever medlemsservicen som dålig fastän hen själv uttrycker 

att det inte är hens egna erfarenheter som har bildat den uppfattningen. 

Exemplet illustrerar att det kollektiva värdeskapandet som finns i medlemskapet 

inte nödvändigtvis medverkar till att skapa värde (som i exemplet ovan), utan 

kan även influera värdeskapandet i motsatt riktning, att värde i kundsfären 

istället kan förstöras för medlemmarna.  

Viktigt att notera är att medlemmarnas värdeskapande influerat av den sociala 

kontexten inte är unikt för den gråa medlemsnivån. Anledningen till varför detta 

uppmärksammas här är för att ge bort Prio-poäng i form av gåva är en central 

del av dessa medlemmars värdeskapande på denna medlemsnivå. Därför förser 

ovanstående exempel både en förståelse för den gråa medlemsnivåns 

resursintegrering och värdeskapande samtidigt som det exemplifierar när 

medlemmars värdeskapande eller värdeförstörande kan influeras av den sociala 

kontexten. 

4.2.2. Poängackumulerings värdeskapande och betydelsen för 
lojaliteten 

Ytterligare en skillnad från den vita medlemsnivån är att medlemmar på den 

gråa medlemsnivån upplever poängackumuleringen som en rolig aktivitet. De 

upplever alltså inte en frustration kring detta. Medlemmar på den gråa 

medlemsnivån anser istället det viktigt att ackumulera poäng. Flertalet 

medlemmar beskriver sig själva som drivna till att ackumulera poäng i syfte att 

antingen behålla denna medlemsnivå eller att nå till den högsta. Det innebär att 

ackumulera poäng är en del av värdeskapandet för medlemmarna på denna 

medlemsnivå. Den nästkommande medlemsnivån med dess tillhörande 

medlemsförmåner upplevs som ett värdelöfte (Grönroos & Voima 2013) som i 

framtiden kan realiseras när medlemmarna når dit med sina ackumulerade 

poäng. Värdeskapandet av de framtida medlemsförmånerna sker genom 

medlemmarnas egna visualisering (se Helkkula et al. 2012). 

[...] jag väljer att åka med SJ. Om jag åker med [en annan aktör] så får jag 

inte dom här poängen. (R2) 

Medlemmars positiva känslor och inställningar till sina medlemskap kan kopplas 

till det Oliver (1999, 2010) skriver om de psykologiska och attitydmässiga 

aspekterna av kundernas upplevelser som ligger till grund för en kundlojalitet. 

Även om medlemmarna på alla medlemsnivåer upplever att det oftast inte finns 

konkurrerande resealternativ, upplever medlemmarna på den här medlemsnivån 

i mindre utsträckning än medlemmar på den vita medlemsnivån negativa känslor 
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av att vara låsta. Med andra ord upplever medlemmarna på den gråa 

medlemsnivån inte sig som lika benägna att byta till konkurrenter om det hade 

funnits. De anser snarare att de väljer att resa med SJ för att kunna ackumulera 

poäng. Studien visar att värdet som frambringas av själva poängackumuleringen 

är kopplat till medlemsförmånerna som poängen kan utnyttjas för. Det kan 

relateras till det tidigare studier påvisat att lojalitetsprogram kan fungera som en 

bytesbarriär (se Gustafsson et al. 2004; Sharp & Sharp 1997). Vidare beskriver 

ett flertal respondenter sig själva som nöjda över att de har åstadkommit något 

när de har ackumulerat tillräckligt med poäng för att få sin belöning, det vill säga 

medlemsförmån. De intervjuade respondenterna menar på att 

medlemsförmånerna som möjliggörs av poängackumuleringen är något som de 

inte vill förlora och vill utnyttja så ofta de har möjlighet. 

4.3.  Värdeskapande på svart medlemsnivå  

Medlemmarna på den svarta medlemsnivån är de mest aktiva medlemmarna i 

studien. De finansiella medlemsförmånerna som upplevdes vara bland det 

viktigaste i medlemskapet av medlemmarna på vit medlemsnivå, får en nästan 

betydelselös roll på denna medlemsnivå. 

Till skillnad från den vita medlemsnivån där medlemmarna generellt reser mer 

sällan, är dessa medlemmarnas tågresande en central del av deras vardag. Det 

innebär att frekvensen resor spelar en roll i hur medlemmarna använder sitt 

medlemskap. På den vita medlemsnivån kunde medlemmarnas frustration kring 

poängackumuleringens svårigheter kopplas till bland annat deras resvanor. 

Medlemmarna på den svarta medlemsnivån reser betydligt mer frekvent, vilket 

resulterar att de istället ser fördelarna med att utnyttja medlemskapet. På denna 

svarta medlemsnivå blir deras resvanor till en fördel. Till följd av att den svarta 

medlemsnivåns medlemmar reser ofta utnyttjar de främst medlemsförmåner 

som möjliggör att deras resande underlättas. 

Jag bryr mig inte så mycket om de där rabatterna för det viktigaste för 

mig är att resan går smidigt och att det är en trevlig upplevelse. (R14) 

[...] min dag ska inte ha blivit sämre på grund av resan. Den ska gärna ha 

bidragit till att jag känner mig glad och nöjd. En bra dag helt enkelt. 

(R13) 

Medlemmarna på den svarta medlemsnivån visar på en bättre förståelse än de 

lägre medlemsnivåerna för vilka medlemsförmåner som erbjuds och hur de 

själva kan använda dessa för att skapa värde. Det innebär att dessa medlemmar 

upplever sig själva vara bättre på att resursintegrera medlemsförmåner för att 
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tillfredsställa deras behov. Till följd av deras frekventa resande, uppvisar 

medlemmarna dessutom en större benägenhet till att använda sitt medlemskap 

för att anpassa tågresandet till sin dag. Det innebär att resursintegreringen 

(Skålén 2016) på denna medlemsnivå främst resulterar i att mjuka 

medlemsförmåner utnyttjas. En respondent, som har ett arbete som kräver 

resande mellan olika städer, förklarar att hen ofta utnyttjar en förmån som 

möjliggör gratis-byten av avgångar. Det innebär att personen kan hinna med det 

där extra säljmötet innan hemfärden. 

[...] vilket är fantastiskt när jag flirtar till mig ett möte med en kund och 

behöver ta en omväg hem. För då kan jag bara ta och byta tid när det 

passar mig. Det är just det här personliga, alltså ’customization’ som gör 

den svarta [medlemsnivån] så himla bra. (R13) 

Ovanstående exempel visar på hur respondenterna upplever att de personifierar 

medlemskapet, genom att utnyttja medlemsförmånerna som passar individen 

själv. Värde skapas genom effekterna som fås vid utnyttjandet av 

medlemsförmåner (Skålén 2016), det vill säga vad medlemsförmånerna innebär 

för medlemmarna. Värdet frambringas då när de exempelvis kan hinna med det 

där extra säljmötet genom att byta avgång med hjälp av medlemskapet. 

4.3.1. Värdeskapande vid “det lilla extra” 

De attraktiva medlemsförmånerna och den exklusiva medlemsservicen som 

erbjuds på den svarta medlemsnivån kan relateras till Drèze och Nunes (2009) 

studie kring att förse sådana förmåner till företagets “bästa” kunder. Vanligtvis 

är dessa på de högsta medlemsnivåerna och genererar störst intäkter (Bijmolt et 

al. 2010; Kumar & Shah 2004). Dessa medlemsförmåner är ett sätt för 

medlemmarna på den svarta medlemsnivån att visa upp sin exklusivitet (se 

Drèze & Nunes 2009). Dessa, ofta mjuka, medlemsförmåner förser 

medlemmarna, med vad respondenter uttrycker som en känsla av exklusivitet 

och att de får det lilla extra. Medlemsloungen är en av medlemsförmånerna som 

genererar en känsla av exklusivitet och är också en viktig del av medlemmarnas 

värdeskapande. Samtliga intervjuade respondenter menar att de uppskattar ett 

besök i medlemsloungen och bemötandet av hjälpsam personal får dem ofta att 

känna sig värdefulla som medlemmar. 

[...] att jag får tillgång till den [medlemsloungen] gör ju att jag känner mig 

lite speciell och som att dom bryr sig om mig. (R14) 

Den var alltid bra i [medlems-] loungen. Dom ville och kunde alltid 

hjälpa till. Om det skulle behövas bokade de om biljetter, även om man 
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kunde göra det själv. Man blir värderad när man är svart medlem. Man 

fick liksom lite bättre service. (R15) 

Det känns som att man är i en liten klubb. (R13) 

När medlemmarna besöker medlemsloungen skapas värde i den gemensamma 

sfären (se Grönroos & Voima 2013), likt de andra medlemsnivåerna. Samtliga 

respondenter beskriver att interaktionerna med personalen förstärker deras 

känsla av att vara värdefulla och upplever att personalen gör mer än vad som 

förväntas för att medlemmarna ska bli tillfredsställda. Värdet som framkommer 

vid utnyttjandet av medlemsförmånen kan relateras till det Drèze och Nunes 

(2009) diskuterar kring medlemsnivåernas status. Författarna fann att den 

högsta medlemsnivån innebär en status som överordnade för de lägre 

medlemsnivåerna. Det härrör ifrån att människor har en tendens till att jämföra 

sig med andra i samhället, vilket har en effekt på hur människor utvärderar sin 

tillfredsställelse eller sitt välbefinnande (Diener 1984; Drèze & Nunes 2009). 

Det uppfattade välbefinnandet är subjektivt (Diener 1984), likt hur kunder 

uppfattar värde (Grönroos 2008). I undersökningens kontext, kan statusen 

liknas vid respondenternas känsla av exklusivitet och tillhörighet till en egen 

grupp som gör att dessa medlemmar upplever att de är viktiga för företaget. 

Detta har en betydelse för värdeskapandet då känslan av tillhörighet till en grupp 

eller klubb innebär att medlemmarna jämför sig med andra för att utvärdera sitt 

eget välmående. Dessa känslor har en betydelse för hur medlemmarna uppfattar 

och bestämmer värdet vid utnyttjandet av medlemsförmånerna. 

4.3.2. Värdeförstörande när känslan av exklusivitet försvinner 

Medlemmarna på den svarta medlemsnivån vill känna sig exklusiva och 

värdefulla, vilket kan relateras till Drèze och Nunes (2009) fynd. 

Respondenterna menar att de har spenderat så pass mycket pengar att de 

förtjänar att inneha en exklusivare ställning, gentemot de övriga medlemmarna. 

Till följd av detta, antyder studien att medlemmarnas förväntningar ökar på att 

medlemsnivån ska innehålla en viss status och att personalen ska tillhandahålla 

en medlemsservice som bidrar till att förstärka känslan av exklusivitet (se Drèze 

& Nunes 2009). 

Jag har högre förväntningar på dom nu helt klart. För att nu när jag är på 

svart [medlems-]nivå så vill jag inte längre att dom ska se mig som en 

resenär i mängden. Utan jag är en viktig kund hos dom så jag förväntar 

mig att dom ska värdera mig och se till att jag har det bra. (R13) 
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En del respondenter uttrycker att möjligheten för lägre medlemsnivåer eller 

icke-medlemmar att fuska sig till förmånerna som erbjuds på den svarta 

medlemsnivån bidrar till att känslan av exklusivitet förminskas. Känslan av att 

förlora sin exklusivitet medverkar till att medlemmar på den svarta 

medlemsnivån upplever att värde förstörs. Denna sortens fusk möjliggörs 

genom att exempelvis vem som helst kan köpa en förstaklassbiljett och får 

möjligheten att utnyttja medlemsförmåner som bland annat medlemsloungen, 

vilket erbjuds vid den svarta medlemsnivån, som (SJ AB u.å.b). En respondent 

som tidigare varit på den svarta medlemsnivån men som blivit nedgraderad till 

grå, summerade känslorna som upplevdes innan nedgraderingen;   

Jag har samlat en massa poäng och så får jag äntligen tillgång till alla 

medlemsförmåner [på svarta medlemsnivå] och sen så kan bara vem som 

helst som inte är medlem eller som är medlem på typ vit [medlems-]nivå 

köpa sig en förstaklassbiljett och sitta i [medlems-]loungen. Så vad spelar 

mitt medlemskap för roll då? På så sätt tycker jag att det känns onödigt 

att ha massa [medlemsnivåer]. (R8) 

Risken för värdeförstörande föreligger när medlemmar upplever en besvikelse 

kring medlemskapets design när medlemsnivån inte bidrar till den exklusivitet 

som medlemmarna anser att de förtjänar. Värdet förstörs eftersom kundens 

upplevda värde kontinuerligt minskar (se Skålén 2016) till följd av att 

exklusiviteten avtar. Eftersom värdeskapandet är kumulativt finns risken att det 

eskalerar och leder till en frustration, likt de vita medlemmarnas. Tidigare studier 

menar att frustration kring medlemskapet kan leda till att medlemmen slutar 

utnyttja sitt medlemskap (se Berman 2006; Stauss et al. 2005), och istället börjar 

använda alternativa färdsätt, som exempelvis bil, för att skapa värde. 

4.3.3. Medlemmarnas resursintegrering och dess betydelse för 
lojaliteten 

Medlemmarna på den svarta medlemsnivån skapar primärt värde genom att 

resursintegrera medlemsförmåner som möjliggör att tågresandet kan anpassas 

till deras behov. Dessutom är reseupplevelsen värdefull, vilket innebär att mjuka 

medlemsförmåner utnyttjas som exempelvis besök i medlemsloungen. Till följd 

av att dessa medlemmar upplever sig värderade och viktiga på sin medlemsnivå, 

upplever de minst frustration eller risk att värde förstörs. Till skillnad från 

medlemmarna på den vita medlemsnivån, upplever inte medlemmarna på den 

svarta medlemsnivån negativa känslor till att vara låsta till företaget. Det kan 

härstamma från att värdet som medlemmen får genom att utnyttja 

medlemsförmånerna på denna medlemsnivå upplevs vara så pass viktiga att 
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medlemmen vill fortsätta använda medlemskapet. Det minskar därmed deras 

benägenhet att byta leverantör om möjligheten skulle uppstå. Därmed har 

lojalitetsprogrammet byggt upp en bytesbarriär som minskar risken för att 

medlemmarna skulle byta till annan leverantör (se Gustafsson et al. 2004; Sharp 

& Sharp 1997) som skulle etablera sig i framtiden. 

Jag väljer SJ [som resealternativ] för att jag känner att jag får ut något av 

att vara medlem där. (R14) 

Till följd av att dessa medlemmar aktivt föredrar och skapar värde från att resa 

med SJ före andra rese-substitut, uppvisar de inte det slentrianmässiga 

återköpsbeteendet som medlemmarna på den vita medlemsnivån har. De 

föredrar istället att åka med SJ till följd av värdet som möjliggörs. De uppvisar 

ett engagemang i medlemskapet som ligger till grund för deras 

beteendeintentioner till upprepade köp (Oliver 1997, 1999, 2010), vilket tyder 

på att dessa medlemmar är mer lojala än de lägre medlemsnivåerna. 

4.4. Sammanfattning 

Som ovanstående avsnitt har visat, skiljer sig värdeskapandet mellan 

medlemsnivåerna. På nästkommande sida presenteras en sammanfattande tabell 

över analysen. Tabellen innefattar värdeskapandet från resursintegreringen i 

kundsfären och i den gemensamma sfären för de olika medlemsnivåerna. 

Eftersom analysen även visade att värde kan förstöras, presenterar tabellen hur 

detta kan ske vid respektive medlemsnivå. Vidare visar tabellen vilken betydelse 

detta kan ha för lojaliteten.  
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Tabell 1: Översikt av medlemsnivåernas värdeskapande. 

 
Medlems
-nivå 

Resurs-
integrering 
(medlems-
förmåner) 

Värde-
skapande i 
kundsfären 

Värde-
skapande i 
gemensamma 
sfären 

Värde-
förstörande 

Betydelse för 
kundlojaliteten 

Vit 

Skapar främst 
värde genom 
att använda 
finansiella 
medlems-
förmåner. 

Värdet av 
frambringas 
genom de 
känslor 
kopplade till 
den monetära 
besparingen 
som 
möjliggörs. 
 

Har olika 
inställningar till 
tågresan 
beroende på 
om de har 
sparat pengar 
på biljetten. 
Om de 
utnyttjat en 
finansiell 
medlems-
förmån, skapas 
värde lättare 
från tågresan. 

Värdeskapandet 
är skört, 
upplever lätt en 
frustration 
kring 
poängsystemet 
som kan 
hänföras till två 
saker: (1) den 
fiktiva valutan 
som är Prio-
poäng och (2) 
poäng-
ackumuleringen 

Risk för falsk 
lojalitet. 
Medlemmar 
upplever lätt 
negativa känslor 
av att vara låsta. 
Innebär att de 
uppvisar ett 
lojalitetsbeteend
e i form av ett 
upprepat 
köpbeteende, 
fastän de inte är 
tillfredsställda. 

Grå 

Mer aktiva i att 
utnyttja fler 
typer av 
resurser. De 
använder 
medlemskapet 
för att förbättra 
tågresan som 
exempelvis den 
varma drycken. 
Monetära 
besparingar är 
inte lika viktiga 
som på vit 
medlemsnivå. 

Poäng-
ackumuleringe
n som 
möjliggör 
utnyttjandet av 
framtida 
resurser skapar 
värde genom 
medlemmarnas 
egna 
visualisering av 
dessa. 

Främsta 
samskapandet 
av värde sker 
när 
medlemmen 
hämtar ut den 
varma drycken 
i bistron genom 
en direkt 
interaktion med 
personalen. 

När direkta 
interaktionen 
med personal 
inte uppfattas 
vara bra. 
  
När 
medlemmar 
inte går mist 
om sin varma 
dryck. 

Visar tecken på 
en lojalitet som 
inte är falsk. 
Positiv 
inställning till 
medlemskapet 
och poäng-
ackumuleringen. 
Inga negativa 
känslor av att 
vara låsta. Väljer 
aktivt SJ för att 
ackumulera 
poäng som 
möjliggör ett 
värdeskapande. 

Svart 

Reseupplevelse
n är viktig. 
Medlemmar 
använder 
främst mjuka 
medlems-
förmåner på ett 
sätt som 
optimerar 
resan. 

Ett exempel är 
att de hinner 
med ett extra 
säljmöte på 
grund av 
utnyttjandet av 
en förmån som 
möjliggör 
byten av 
avgång.  

En direkt 
interaktion med 
personal, 
främst vid 
utnyttjandet av 
mjuka 
förmåner som 
exempelvis 
medlemslounge 
eller 
medlemsservice 

När 
medlemmar 
upplever att de 
förlorar sin 
exklusiva 
status när det 
går att fuska 
sig till “deras” 
medlems-
förmåner. 

Medlemmar 
visar på en sann 
lojalitet och 
känner inga 
negativa känslor 
av att vara låsta.  
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5. Slutsats och kunskapsbidrag 

Kapitlet inleds med studiens slutsatser, kunskapsbidrag och praktiska implikationer. 

Därefter redogörs det för studiens begränsningar och förslag till framtida forskning. 

_____________________________________________________________ 

5.1. Teoretiska insikter 

Studiens syfte var att utifrån ett tjänstelogiskt perspektiv förklara hur 

medlemmar som är låsta till en aktör skapar värde av ett lojalitetsprogram. Med 

en fallstudie på lojalitetsprogrammet SJ Prio, undersöktes hur medlemmar 

använder sitt medlemskap för att skapa värde. Studien har visat att 

medlemsförmånerna som erbjuds vid respektive medlemsnivå innebär olika 

förutsättningar för medlemmar att resursintegrera. Resultatet av medlemmarnas 

resursintegrering vid medlemsnivåerna kan vara både positivt eller negativt då 

det kan medverka till att skapa respektive förstöra värde. Det innebär att 

lojalitetsprogrammets design och struktur har en betydelse för medlemmarnas 

värdeskapande. 

Till följd av medlemmars varierande sätt att resursintegrera, visar studien att det 

har en betydelse för lojaliteten. Medlemmar på den lägsta medlemsnivån 

upplever sig ofta undervärderade eller oprioriterade som medlemmar, samt 

utvecklar lätt en frustration till medlemskapet. Till följd av detta är 

värdeskapandet skörare och kan enklare förstöras för dessa medlemmar 

jämförelsevis med de högre medlemsnivåerna. I sådana värdeförstörande 

situationer riskerar de att känna sig tvingade till att fortsätta göra återupprepade 

köp och negativa känslor av att vara låsta till aktören. Dessa medlemmar antyder 

studien är de minst lojala medlemmarna och riskerar att uppvisa en falsk lojalitet. 

Ju högre upp i medlemsnivå medlemmarna befinner sig, desto mindre tendens 

har de till att uppleva negativa känslor av att vara låsta till företaget. 

Värdeskapandet råder inte längre samma risk att förstöras som på den lägsta 

medlemsnivån och tyder på att de har en mer sann lojalitet. Det kan delvis 

härledas till att på den högsta medlemsnivån erbjuds de mest attraktiva 

medlemsförmånerna för medlemmar att skapa värde av. Dessa medlemmar 

antyder studien är de mest lojala då de föredrar företaget framför substitut på 

grund av värdet som kan skapas med hjälp av lojalitetsprogrammet. 

Studien visade även att värde kan både skapas och förstörs i kundsfären när 

medlemmarna blir influerade av den sociala kontexten. Det innebär att det inte 

endast behöver vara medlemmars egna upplevelser vid resursintegreringen av 
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medlemsförmåner som skapar eller förstör värde i ett lojalitetsprogram. Istället 

kan personer i medlemmarnas närhet influera värdeskapandet i kundsfären. 

Denna form av kollektivt värdeskapande förklarade studien med medlemmarna 

på den mellersta medlemsnivåns upplevelser, men det kan förekomma på alla 

medlemsnivåer. 

5.1.1. Kunskapsbidrag 

Denna studie har bidragit till att förstärka den befintliga litteraturen om 

värdeskapande i lojalitetsprogram genom att förklara hur medlemmar använder 

sitt medlemskap för att skapa värde när de är låsta till aktören. Det skiljer sig 

från tidigare studier (se bl.a. Dowling & Uncles 1997; Kivetz & Simonson 2002; 

O’Brien & Jones 1995; So et al. 2015; Yi & Jeon 2003) då medlemmarnas 

användning av lojalitetsprogrammet har betraktats utifrån ett tjänstelogiskt 

perspektiv. Genom studiens kvalitativa intervjuer med medlemmar av ett 

lojalitetsprogram har medlemmarnas perspektiv kunnat framhävas i 

forskningen. Studien har exemplifierat hur respektive medlemsnivå 

resursintegrerar som antingen kan skapa eller riskera att förstöra värde. Studien 

har också bidragit till lojalitetsforskningen genom att förklara att värdeskapande 

och värdeförstörande i ett lojalitetsprogram kan ha en betydelse för 

medlemmarnas lojalitet.  

5.1.2. Praktiska implikationer 

Studien har ett antal praktiska implikationer vilka syftar till att hjälpa företag 

utveckla sina lojalitetsprogram. Undersökningen har visat att medlemmars 

resursintegrering i ett lojalitetsprogram med flertal medlemsnivåer har en 

betydelse för värdeskapandet. Därför måste företag skapa en förståelse för hur 

medlemmarna resursintegrerar medlemsförmåner och varför de gör så. Det 

hjälpa företaget att förstå hur de kan underlätta för sina medlemmar att 

resursintegrera på ett sätt som frambringar värde. Lojalitetsprogram vars 

medlemmar är låsta till företaget visar studien att de lägre medlemsnivåerna 

lättare utvecklar en frustration kring sitt medlemskap. Det är av särskild 

betydelse för företag då studien har förklarat att medlemmars värdeskapande 

kan ha en betydelse för lojaliteten.  

Den sociala kontexten som återfinns runt medlemmarna har en viktig roll i 

medlemmarnas värdeskapande. Den sociala kontexten kan också influera 

medlemmens uppfattning av företaget som står bakom lojalitetsprogrammet, till 

fördel eller nackdel för företaget. Därför är det viktigt att företag är medvetna 
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om att medlemmar influeras av andra runt omkring som kan medverka till att 

värdet förstörs helt eller delvis, oberoende medlemsnivå.  

5.2. Studiens begränsningar och förslag till fortsatt forskning 

Genom att begränsa studien till endast ett fall har undersökningen belyst hur 

medlemmar med hjälp av ett lojalitetsprogram kan skapa värde. Studien fann att 

medlemsnivåernas skilda förutsättningar för medlemmarna att resursintegrera 

influerar deras värdeskapande av lojalitetsprogrammet. Den tillämpade 

fallstudien har dock begränsningar för att förklara hur detta ter sig i andra 

lojalitetsprogram. Därför skulle förslagsvis en komparativ studie vara 

fördelaktigt för att undersöka hur medlemmar av skilda lojalitetsprogram skapar 

värde genom tjänstelogikens lins.  

Studien är också begränsad till en marknad där medlemmar är låsta till en aktör, 

vilket kan influera hur de använder medlemskapet för att skapa värde. Studien 

visade bland annat att den lägsta medlemsnivån hade en tendens till att uppleva 

negativa känslor av att vara låsta till aktören och att värdet lätt riskerade att 

förstöras. Därför skulle fortsatt forskning med fördel kunna undersöka hur 

medlemmar av ett lojalitetsprogram på andra marknader skapar eller förstör 

värde. Förslagsvis kan den fortsatta forskningen ta del av studiens ramverk. Det 

kan göras genom att värdeskapandet undersöks utifrån en tjänstelogik samt 

undersöka hur respektive medlemsnivåer resursintegrerar.  

Studien fann dessutom att det kollektiva värdeskapandet inte nödvändigtvis 

behöver bidra till att skapa värde, utan kan även bidra till att värde förstörs. 

Däremot har värdeförstörande och värdesamförstörande inom tjänstelogiken 

inte tillägnats tillräckligt med uppmärksamhet för att vägleda företag att hantera 

dessa problem (Skålén 2016). Därmed krävs ytterligare studier kopplat till vad 

som förstör värde för medlemmar av lojalitetsprogram. Då kan litteraturen kring 

lojalitetsprogram och tjänstelogiken utvecklas och förstärkas.  
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7. Bilagor 

7.1. Medlemsförmåner i SJ Prio 

Tabell 2: Lista över SJ Prio:s medlemsförmåner. Baserad på SJ Prio (u.å.a). 

Förmåner med SJ Prio Vit  Grå Svart Typ av medlemsförmån 

Ackumulera SJ Prio-poäng på tågresor 
och i bistron ombord 

x x x Finansiell medlemsförmån  

Använd SJ Prio-poäng till tågresor, mat 
i bistron m.m. 

x x x Finansiell medlemsförmån 

Uppgradering till 1: a klass för 
insamlande Prio-poäng 

x x x Finansiell medlemsförmån 

Nyhetsbrev och erbjudanden från SJ x x x Beroende av erbjudande 

Förtur till SJ:s kampanjer x x x Finansiell medlemsförmån 

Ge bort ackumulerade poäng som en 
gåva till andra personer att resa för 

x x x Mjuk medlemsförmån 

Tillgång till personlig medlemsservice 
(kundtjänsten för medlemmarna) 

x x x Mjuk medlemsförmån 

Exklusiva erbjudanden med SJ:s 
samarbetspartners 

x x x Beroende av erbjudande 

Förmåner och Prio-poäng hos utvalda 
hotell 

x x x Finansiell medlemsförmån 

Rabatt hos en biluthyrare (rabatten är 
exponentiell för medlemsnivåerna) 

x x x Finansiell medlemsförmån 

Gratis varm dryck ombord tåget  x x Mjuk medlemsförmån 

Förtur till SJ:s resebutik   x Mjuk medlemsförmån 

Tillgång till medlemsloungerna som 
finns i Sveriges tre största städer  

  x Mjuk medlemsförmån 

Kostnadsfria byten av avgång samma 
dag (finns undantag) 

  x Mjuk medlemsförmån 

Upp till 15 % lägre Prio-poängpriser i 
1: a klass 

  x Finansiell medlemsförmån 

Förtur till medlemsservice 
(kundtjänsten för medlemmarna)  

  x Mjuk medlemsförmån 

För att medlemmen ska kunna nå medlemsnivå grå måste kunden ha minst 6 

000 poäng och för att nå hela vägen till svart medlemsnivå krävs mer än 25 000 

poäng, vilket skulle innebära att medlemmen spenderat 25 000 kronor hos SJ 

och dess samarbetspartners (SJ AB u.å.a).  



59 

7.2. Intervjuguide 

Dessa frågor har varit utgångspunkterna vid intervjuerna. Beroende på vad 

respondenterna har delat med sig av så har följdfrågor framkommit som har 

möjliggjort att intervjuerna har kunnat gå djupare in på vissa områden.  

Innan intervjun  

Tacka för att respondenten vill delta. Samtyckesblankett ska skrivas på. Ge 

information om vad vår uppsats handlar om (muntligt eller på papper) och om 

respondenten har några frågor innan intervjun påbörjas. Meddela när intervjun 

börjar att spelas in. 

Bakgrundsfrågor 

Vill du börja med att berätta lite om dina resvanor?  

Vill du berätta om dina upplevelser av att resa med SJ som medlem? 

Vad får dig att fortsätta att resa med SJ?  

Om medlemskapet 

Vill du berätta om när du gick med i SJ Prio? Hur länge har du varit 

medlem/på den medlemsnivån? vilken medlemsnivå är du på? 

Vill du berätta om dina upplevelser som Prio-medlem? 

Om respondenten varit på en annan medlemsnivå: Vill du berätta om dina 

upplevelser som medlem på medlemsnivå X? 

Hur upplever du att du blir behandlad av medlemsservicen?  

Vad har du för nytta av ditt medlemskap på den medlemsnivån du befinner 

dig på?  

Berätta gärna lite om vilka medlemsförmåner du brukar utnyttja och varför 

Hur upplever du det är att samla medlemspoäng? Fråga om varför 

respondenten upplever det vara på det viset. 

Hur känns det inför att nå till nästa medlemsnivå?  

Efter intervjun  

Tacka för att respondenten tog sig tiden att besvara intervjufrågorna. Fråga om 

respondenten kan rekommendera andra personer som kan tänkas vara 

intresserade att delta i studien. Avslutningsvis, fråga om respondenten är 

intresserad av att läsa uppsatsen när den är färdigskriven.  
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7.3. Respondentöversikt 

Tabell 3: Lista över studiens respondenter.  

 Respondent Ålder Sysselsättning 

Medlemsnivå 
och hur länge 
respondenten 
varit medlem 

Resvanor Urvalsgrupp 

R1 60+ 
Anställd vid 
Karlstads universitet 

Grå nivå, 3 år 
Privat och i tjänsten. Några 
gånger i månaden. 

Bekvämlighets-
urval 

R2 60+ 
Anställd vid 
Karlstads universitet 

Grå nivå, 4 år 
Reser regelbundet till och från 
arbetet samt en del i tjänsten. 

Bekvämlighets-
urval 

R3 
20–30 
år 

Maskinoperatör Vit nivå, 4 år Privat, några gånger per år.  
Bekvämlighets-
urval 

R4 
20–30 
år 

Student vid 
Karlstads universitet 

Vit nivå, 6 mån 
Privat, några gånger i 
månaden. 

Bekvämlighets-
urval 

R5 
20–30 
år 

Student vid 
Karlstads universitet 

Vit nivå, 2,5 år 
Privat, några gånger i 
månaden. 

Snöbollsurval 

R6 
20–30 
år  

Student vid 
Karlstads universitet 

Grå nivå, 3–4 år 
Privat, några gånger i 
månaden. 

Bekvämlighets-
urval 

R7 
20–30 
år 

Student vid 
Karlstads universitet 

Grå nivå, n/a 
Privat, några gånger i 
månaden. 

Snöbollsurval 

R8 
20–30 
år 

Anställd i en 
dagligvarubutik 

Grå nivå, 5 år Privat, någon gång i månaden. 
Bekvämlighets-
urval 

R9  
20–30 
år 

Kundtjänst på ett 
modeföretag 

Vit nivå, 3 år Privat, några gånger per år. 
Bekvämlighets-
urval 

R10 
40–50 
år 

Anställd vid 
Karlstads universitet 

Grå nivå, 5 år 
I tjänsten, några gånger i 
månaden. 

Bekvämlighets-
urval 

R11 
20–30 
år 

Anställd vid 
Karlstads universitet 

Grå nivå, 10 år 
I tjänsten, några gånger i 
månaden. 

Bekvämlighets-
urval 

R12 
50–60 
år 

Anställd vid 
Karlstads universitet 

Svart nivå, 10 år 
Privat och i tjänsten, flera 
gånger i månaden. 

Bekvämlighets-
urval 

R13 
30–40 
år 

Säljare Svart nivå, 4 år 

Reser flera dagar i veckan, till 
och från arbete och i tjänsten 
då hen arbetar på olika 
geografiska platser i Sverige 

Bekvämlighets-
urval 

R14 
30–40 
år 

Säljare Svart nivå, 7år 

Reser flera dagar i veckan, till 
och från arbete och i tjänsten 
då hen arbetar på olika 
geografiska platser i Sverige. 

Bekvämlighets-
urval 

R15 
30–40 
år 

Civilingenjör inom 
väg och vatten 

Svart nivå, 4 år 
Privat och i tjänsten, några 
gånger per år. 

Bekvämlighets-
urval 
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7.4.  Informationsbrev 

 

 

Kort information om den aktuella studien 

 

Tack för att Du vill medverka i studien som en del av vårt examensarbete på 

civilekonomprogrammet.  

Studiens syfte är att utifrån ett tjänstelogiskt perspektiv förklara hur medlemmar 

låsta till en aktör skapar värde av ett lojalitetsprogram. 

Med Ditt tillstånd spelas intervjun in och används endast för studiens 

forskningsändamål. Alla ljudinspelningar kommer att förvaras på sådant sätt att 

ingen obehörig kommer att kunna ta del av dessa. Uppgifter och insamlade data 

kommer att behandlas konfidentiellt. Du har möjlighet att vara anonym om det 

skulle önskas. Ditt deltagande är frivilligt och Du har rätt att avbryta intervjun 

närsomhelst om Du skulle vilja det. 

Du har också möjlighet att ta del av studiens resultat. Studien kommer att 

presenteras under juni-månad.  

 

Om Du skulle ha några frågor är Du välkommen att kontakta oss. 

 
 
____________________   ____________________ 
Sandra Hedberg   Ellinor Andersson 
(mobilnummer)   (mobilnummer)  
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7.5. Samtyckesblankett 

 

Samtyckesblankett 

 
 
Jag har tagit del av information om studien  
 
Jag ger tillåtelse till att bli intervjuad  
 
Jag tillåter att intervjun spelas in och förvaras på säkert sätt  
 
Jag vill vara anonym  
 
 
Ort och datum: _____________________________________________________ 
 
Namnteckning: _____________________________________________________ 
 
Namnförtydligande: _________________________________________________ 
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