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Sammanfattning 
Denna uppsats tar läsaren med på en resa som går i lojalitetens tecken. På 1970-talet var 
flygbolaget Southwest Airlines en av pionjärerna inom området lojalitetsprogram då de 
införde bonusprogrammet ”Sweetheart Stamps” för sina tjänsteresenärer. Många flygbolag 
följde efter och idag har nästan varje flygbolag sitt eget bonusprogram. I det här läget försöker 
FlyNordic, som är en av de uppstickare som kommit in på den svenska flygmarknaden efter 
marknadens avreglering 1992, att hitta ett sätt att skapa lojalitet bland sina tjänsteresenärer.  
 
Frågan är vad tjänsteresenärer önskar sig av bolaget för att vara lojala mot det. Syftet med 
denna uppsats är att ge rekommendationer till FlyNordic om hur de kan öka lojaliteten bland 
tjänsteresenärer i Umeå och Luleå. Författarna ämnar föreslå vilka åtgärder som bör vidtas 
och vilka som bör lämnas därhän i ett lojalitetsprogram. Den frågeställning som uppsatsen 
söker besvara lyder:  
 

”Hur kan FlyNordic öka lojaliteten bland tjänsteresenärer i Umeå och Luleå?” 
 
Författarna har valt att använda en kvalitativ forskningsmetod för att uppfylla sitt syfte och 
utgår från en hermeneutisk kunskapssyn. De ser verkligheten som en social konstruktion och 
lägger därmed stor vikt vid tolkningar och värderingar hos dem som ingår i den sociala 
omgivningen. Detta synsätt har genomsyrat de val och beslut som författarna tagit genom 
forskningsproceduren. Angreppssättet som använts för att närma sig frågeställningen är en 
blandning av deduktion och induktion. Studien tar avstamp i tidigare forskning och teorier, 
men genererar även nya förklaringar inom undersökningens område.  
 
De teorier som utgör stommen i uppsatsen inleds med ett resonemang kring business-to-
business-marknadsföring, eftersom försäljning till tjänsteresenärer innebär att företaget är 
aktivt på en producentmarknad. Det leder författarna in på relationsmarknadsföring som är 
den dominerande marknadsföringsinriktningen inom business-to-business-marknadsföring. 
Dessa avsnitt visar vägen till teoridelens kärna, nämligen teorier om lojalitet, hur promotion 
bör utformas på producentmarknaden samt om lojalitetsprogram.  
 
Författarna har använt sig av intervjuer för att samla in empirisk information för uppsatsen. 
Respondenterna är åtta tjänsteresenärer som alla reser frekvent på sträckan Luleå – Stockholm 
eller Umeå – Stockholm. Intervjuerna gav information om hur respondenternas resebokning 
går till, vad de anser allmänt om val av flygbolag, lojalitet till flygbolag och till 
lojalitetsprogram samt vad de har för inställning till FlyNordic. Analysen av det emiriska 
resultatet visar att respondenterna lägger störst vikt vid ett antal grundläggande faktorer, som 
författarna väljer att benämna primära påverkansfaktorer. Dessa är pris, tidtabell, punktlighet 
och plats. Efter att dessa faktorer är tillfredsställda önskar resenärerna framförallt större 
bekvämlighet och bättre service, vilket benämns sekundära påverkansfaktorer, för att de ska 
vara lojala mot ett flygbolag. Först efter att dessa faktorer är tillfredsställda får de tertiära 
faktorerna betydelse, nämligen förmåner som inte har med själva resan att göra. 
 
Uppsatsens rekommendationer till FlyNordic, är att de inför ett kvartalskort som innebär fria 
resor under tre månader. Kvartalskortet bör innebära fördelar för resenären i form av 
exempelvis smidigare incheckning och sms vid förseningar. Grundläggande förutsättningar 
för att kunna skapa lojalitet är dock att priset hålls på en bra nivå, att tidtabellen ses över och 
eventuellt utökas samt att FlyNordic håller en bra punktlighet. 
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1. Incheckning 
Vi är glada för att just du checkar in på vår resa och vi vill hälsa dig välkommen till en 
flygtur som går i lojalitetens tecken. Hoppas att resan kommer att vara till belåtenhet. Varför 
är lojalitet så eftertraktat och varför är lojalitetsprogram så omdebatterat? Varför behövs det 
en studie om hur lojalitet kan skapas för ett svenskt flygbolag? I Incheckningen kommer vi att 
ge den bakgrund du som läsare behöver för att inse kundlojalitetens betydelse för dagens 
företag, och varför det är en brännande fråga att forska i. Vi kommer att beskriva 
lojalitetsprogrammens framväxt inom flygbranschen och vad de har haft för inverkan på 
marknadssituationen. En presentation ges också av den teoretiska problembilden kring 
lojalitet, vilket leder oss fram till uppsatsens frågeställning och syfte. 
 

1.1 Bakgrund 
I en artikel för Dagens Industri varnar Gunnar Örn för att flygbolagens bonuspoäng har blivit 
en riskvaluta. Om flygbolagen skulle avsluta sina bonusprogram, skulle skulderna, i form av 
fria resor, vara avbetalade till kunderna först 23 år senare. Hyperinflation och devalvering kan 
bli konsekvensen om bonuspoängen fortsätter att växa i samma takt.1 
 

”Bonuspoäng, alltså flygpassagerarnas rätt till fria flygmil, har blivit världens näst största 
valuta.” (Örn, 2002) 

 
Flygindustrin var på 1970-talet bland de första branscherna att införa bonusprogram för att 
skapa lojalitet bland sina kunder. Idag är det mer en regel än ett undantag att flygbolag har 
någon typ av lojalitetsprogram. (O’Malley, 1998, s. 47) Detta har visserligen lett till en 
kortsiktigt ökad försäljning, men har på längre sikt blivit en belastning för flygbolagen. 
Problemet ligger i att det blivit standard bland aktörerna på flygmarknaden att ha någon form 
av lojalitetsprogram, vilket gör att inget bolag vågar vara det första att avveckla sitt program, 
trots att det ofta kostar mer än vad det smakar. (O’Malley, 1998, s. 54) Ett exempel är 
Sveriges största aktör inom flygbranschen, SAS, som har en skuld på närmare en miljard 
kronor till sina bonuskunder. SAS har en rad samarbetspartners inom lojalitetsprogrammet 
och skulden skulle kunna bli ett problem om alltför många kunder löser in sina bonuspoäng 
hos dessa, då SAS måste köpa flygstolar hos sina samarbetspartners.2 
 
Sedan avregleringen av den svenska flygmarknaden 1992 har nya aktörer dykt upp inom 
svenskt inrikesflyg. De har en tuff situation då SAS fortfarande har en dominerande ställning. 
FlyNordic som är en av uppstickarna, startade som ett privatägt flygbolag 2001 med turer 
mellan Luleå och Stockholm. Företaget har flera destinationer i Sverige och Europa och är 
idag en del av Norwegian Air Shuttle3. FlyNordic är en viktig aktör inom den svenska 
flygindustrin, trots sin ringa personalstyrka på 250 sysselsatta. Nu ser sig FlyNordic om efter 
ett sätt att skapa lojalitet bland sina tjänsteresenärer och vinna marknadsandelar. Utmaningen 
för FlyNordic är att avgöra huruvida de ska ge sig in i striden med ett så kallat bonusprogram, 
eller om det finns andra mer effektiva sätt att utforma en lojalitetssatsning.  
 

                                                
1 ”Flygande valuta tappar höjd”, http://www.di.se, 2007-03-29 kl. 16:45 
2 ”SAS är skyldig resenärer 1 miljard”, http://www.di.se, 2007-03-29, 16:58 
3 ”Finnair säljer Fly Nordic till Norwegian”, http://www.di.se, 2007-05-08 kl. 14:32 
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1.2 Begreppsdefinitioner och klargöranden 
Business-to-business (B2B): B2B innebär att ett företag gör affärer med ett annat företag. En 
annan benämning som används synonymt i denna uppsats är att ett företag är aktivt på 
producentmarknaden.  
 
Business-to-customer (B2C): B2C innebär att ett företag gör affärer med konsumenter, alltså 
privatpersoner. En annan benämning som används synonymt i denna uppsats är att ett företag 
är aktivt på konsumentmarknaden.  
 
Customer Relationship Management (CRM): CRM utgörs av ett företags processer för att 
åstadkomma långsiktiga relationer med utvalda kunder.  
 
Relationship Marketing (RM): RM innebär att marknadsföringens fokus ligger på att skapa 
relationer med kunderna istället för fokus på enskilda transaktioner. Det svenska ordet är 
relationsmarknadsföring.  
 
Lojalitet: En kombination av frekventa köp och positiv attityd till ett företag. 
 
Lojalitetsprogram: Strukturerade marknadsföringsåtgärder, vilka belönar och uppmuntrar till 
ett lojalt beteende.  
 
Tjänsteresenär: En person som reser i tjänsten minst en gång varannan vecka och att det är 
arbetsgivaren som betalar resan. 
 
För att underlätta läsandet och förståelsen vill vi även klargöra vad vi menar med ett par 
begrepp som kan uppfattas som tvetydiga eller mångtydiga. 
 
Begreppet företag är, i den här uppsatsen, synonymt med organisation och producent.  
Begreppet produkt innefattar både varor och tjänster. 
 

1.3 Problematisering 
Ett flygbolags viktigaste kunder är generellt tjänsteresenärer, då dessa är de som flyger mest 
frekvent. FlyNordic är verksamma på både en konsument- och producentmarknad, och det är 
företagskunderna som är mest inkomstbringande. Enligt 80/20-regeln är det tjugo procent av 
kunderna som vanligtvis drar in åttio procent av ett företags inkomster (Parvatiyar och Sheth, 
2001, s. 11), vilket indikerar att det är värt att satsa på de mest lönsamma kunderna. 
FlyNordic bör alltså satsa på sina tjänsteresenärer. Forskare är dock inte eniga om huruvida 
det överhuvudtaget föreligger någon skillnad mellan marknadsföring på en producentmarknad 
(B2B-marknad) och en konsumentmarknad (B2C-marknad). 
 
En av de skillnader som lyfts fram mellan att sälja till konsumenter och producenter är att 
producenterna består av en organisation med ett flertal individer, medan konsumenter är 
enskilda personer. (Coviello och Brodie, 2001, s. 395) Den här skillnaden ifrågasätts dock, då 
även företag kan utgöras av enskilda personer och konsumentbeslut kan fattas av en hel grupp 
människor, exempelvis en familj. (Wind, 2006, s. 474) Om vi förutsätter att de båda typerna 
av marknad trots allt skiljer sig åt på vissa punkter så sägs skillnaderna ligga i bland annat 
köpbeteendet, köpbeslutet, prissättningen och service i anslutning till kärnprodukten. (Simkin, 
2000, s. 154-155) För att marknadsföring på en B2B-marknad ska lyckas måste företaget 
fråga sig vem det är som fattar beslut hos kunden, vad som väcker denne beslutfattares 
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intresse samt vad det är som i dagsläget håller kunden tillbaka från att köpa från företaget. 
(Hellman, 2005, s. 5-7, 9) 
 
Fokus inom marknadsföring har skiftat från ansträngningar att locka nya kunder till 
ansträngningar att behålla och utveckla relationer med redan erhållna kunder. Denna 
förändring har skapat behov av relationsmarknadsföring, vars grundläggande syfte är att 
skapa kundlojalitet och lönsamhet för båda parter. Förmågan att skapa mervärde för kunden 
ses idag som en av de viktigaste konkurrensfördelarna. Inom servicebranschen och på B2B-
marknaden är relationsmarknadsföring extra viktig för företagets framgång. (Ravald och 
Grönroos, 1996, s. 19) 
 
Vad är det då som är nytt med relationsmarknadsföring jämfört med den traditionella 
transaktionsmarknadsföringen? Den nya inriktningen ser marknadsföringen mer som en 
process som ligger på managementnivå och som måste utövas av samtliga anställda i företaget, 
till skillnad från den tidigare fokuseringen på kortsiktiga affärer och yrkesmässiga 
marknadsförare. Relationsmarknadsföringen måste bygga på företagets och kundens situation 
och utgå från specifik information om kunden. (Gummesson, 1994, s. 6, Grönroos, 1997, s. 
328)   
 
För att etablera och vårda långsiktiga relationer använder sig företag av Customer 
Relationship Management (CRM), vanligtvis organiserat genom olika CRM-program. För att 
CRM ska fungera effektivt krävs det att kunder behandlas olika beroende på hur lönsamma de 
är för företaget. Alla kunder kan inte behandlas lika eller ingå i samma CRM-program. 
Företaget måste välja ut de kunder som är mest inkomstbringande och satsa mest resurser på 
dessa, medan mindre lönsamma kunder kan ingå i mindre kostsamma program såsom 
databaser. Vad som möjliggjort den snabba framväxten av CRM är teknologins utveckling 
som skapat förutsättningar för att samla information om, och hantera, kunder på en helt annan 
nivå än tidigare. (Parvatiyar och Sheth, 2001, s. 3-8) 
  
Syftet med B2B-marknadsföring, såväl som relationsmarknadsföring och CRM, är i slutändan 
att uppnå lojalitet. Teorier visar att företagen har gått från en offensiv, massförsäljande 
marknadsföring, till en mer defensiv lojalitetsfokuserad marknadsföring. Den nya inriktningen 
betonar alltså lojalitet, men vad är egentligen lojalitet? Begreppet har definierats antingen i 
beteendemässiga termer eller attitydmässiga termer, eller som en kombination av de båda. Det 
är svårt att avgöra om det verkligen råder lojalitet, endast utefter beteendekriterier. Kundens 
köpbeteende kan bero på andra påverkansfaktorer såsom pris eller bekvämlighet. (O’Malley, 
1998, s. 49) 
 
Ett sätt att knyta nya kunder till företaget, men framförallt att behålla redan befintliga kunder, 
är att engagera dem i så kallade lojalitetsprogram. Programmet ska locka kunderna att stanna 
kvar inom företaget genom att ge dem förmåner som differentierar tjänsten som företaget 
tillhandhåller gentemot andra företags liknande tjänster. Trots att lojalitetsprogram har blivit 
ett populärt sätt för företag att skapa kundlojalitet, har fenomenet blivit kritiserat och 
ifrågasatt. Forskning visar att lojalitetsprogram är mer kostsamt än gynnsamt i en del fall 
(Kearney, 1990, s. 31) och ger ofta inte önskad effekt (O’Malley, 1998, s. 54). En definition 
av lojalitetsprogram lyder:  
 

”Lojalitetsprogram är strukturerade marknadsföringsåtgärder, vilka belönar och upp-
muntrar till ett lojalt beteende” (Sharp och Sharp, 1997, s. 474) 
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Stämmer det verkligen, såsom definitionen menar, att lojalitetsprogram skapar ett lojalt 
beteende? Det är inte alltid kunderna uppskattar satsningarna, bland annat på grund av att de 
har upplevt att lojalitetsprogrammen inte håller vad de lovar, att det är för svårt att uppnå 
belöningarna och att de gör intrång på privatlivet (Stauss, m.fl., 2005, s. 232). Även från 
företagens sida har det funnits nackdelar, då programmen ofta varit kostsamma och inte 
skapat önskade effekter. Forskning inom flygindustrin visar att lojalitetsprogrammen kan få 
både oväntade och oönskade effekter. Då praktiskt taget alla konkurrenter på marknaden 
infört bonusprogram utgör lojalitetsprogrammen inte längre någon konkurrensfördel, utan 
snarare ett krav för att locka kunder på flygmarknaden. (Kerney, 1990, s. 39) 
 
Efter att ha skaffat oss en överblick fann vi att det finns mycket forskning rörande ämnen som 
relationsmarknadsföring, kundlojalitet och lojalitetsprogram. Däremot fanns det ringa 
forskning om lojalitetsprogram inom flygindustrin, framför allt är forskningen bristfällig inom 
den svenska flygindustrin. Vår studie kommer att bidra med teori om vad som gör 
tjänsteresenärer i Umeå och Luleå lojala mot ett flygbolag, samtidigt som vi bidrar med 
praktiska rekommendationer till FlyNordic. 
 

1.4 Frågeställning 
Hur kan FlyNordic öka lojaliteten bland tjänsteresenärer i Umeå och Luleå? 
 

1.5 Syfte 
Syftet är att ge rekommendationer till FlyNordic om hur de kan öka lojaliteten bland 
tjänsteresenärer i Umeå och Luleå. Utifrån tidigare forskning samt empiriskt material om 
tjänsteresenärers lojalitet till flygbolag, kommer vi att föreslå vilka åtgärder som bör vidtas 
och vilka som bör undvikas i ett lojalitetsprogram. 
 

1.6 Uppsatsens fokus 
Den faktor som har påverkat uppsatsens fokus främst är ämnesval. Valet av ämne, lojalitet 
och lojalitetsprogram inom flygbranschen, var den ursprungliga faktor som vi hade att rätta 
oss efter inom huvudämnet marknadsföring. Uppsatsen är skriven på uppdrag av FlyNordic, 
vilket innebär att avgränsningar har uppkommit i samråd med uppdragsgivaren. Två faktorer 
som påverkat studiens omfattning är geografisk begränsning och urvalet av respondenter. Den 
geografiska begränsningen utgörs av städerna Umeå och Luleå, medan urvalet består av 
tjänsteresenärer, närmare bestämt fyra redan befintliga företagskunder och fyra potentiella 
företagskunder till FlyNordic. Uppsatsen är också avgränsad på det sätt att den inte kommer 
att ta hänsyn till juridiska aspekter, såsom konkurrenslagstiftning, eller ekonomiska 
begränsningar som råder för FlyNordics del. De begränsande faktorerna ser vi som en fördel, 
då de bringar en mer djupgående kvalité till uppsatsen.
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2. Säkerhetskontroll 
Det är nu dags för oss författare att visa vad vi har i bagaget. Vad vi har att deklarera är 
bland annat vår syn på vetenskap och kunskap, samt vår förförståelse i form av 
universitetsutbildning, erfarenheter av lojalitetsprogram och vårt förhållningssätt till 
flygbranschen. Med oss genom säkerhetskontrollen tar vi även vårt tillvägagångssätt samt en 
del verktyg som vi använt oss av för att finna svar på vår frågeställning. Vi får inte heller 
glömma att deklarera vår kritik till våra källor och teorier som ligger till grund för den här 
uppsatsen. Vi ser det här kapitlet som viktigt med tanke på att vi kommer att använda oss av 
en tolkande ansats, vilket resulterar i att varje tolkning har en förankring i vår egen 
förförståelse och bakgrund. Förhoppningsvis leder det här kapitlet till att du som läsare 
kommer att få ut mer av resan. 
 

2.1 Författarnas syn på vetenskap och kunskap 
Vi har som författare antagit en hermeneutisk kunskapsteori i den här uppsatsen. Vetenskapen 
om läsning och tolkning, det vill säga hermeneutik (Esaiasson, m.fl., 2003, s. 245) ger 
författaren en förståelse rörande studiens frågeställning (Bryman, 2004, s. 25). Språket är en 
väsentlig del för att kunna tolka och förstå existensen av människan och dess kontext (Patel 
och Davidson, 2003, s. 29) och hermeneutiken ger en helhetsbild av totalsituationen (Holme 
och Solvang, 1997, s. 79), vilket hjälper oss att kunna förklara vår frågeställning. Vår 
ståndpunkt tillika utgångspunkt i kunskapssynen är hermeneutisk, då den empiriska 
undersökningen kommer att gestalta sig i form av intervjuer. De intervjusvar som ges kommer 
vi, som hermeneutiker, sedan att tolka för att få en bredare förståelse rörande vår 
frågeställning och vårt syfte. 
 

2.2 Förförståelse 
Att göra en studie utifrån en hermeneutisk syn på kunskap och vetenskap innebär att 
tolkningar får en central position i forskningsprocessen. Undersökningen bygger på 
studieobjektens tolkningar av sin sociala omgivning, vilka i sin tur tolkas av forskaren. 
(Bryman, 2004, s. 28-29) Begreppet förförståelse har sitt ursprung i idén om att en tolkning 
aldrig kan göras förutsättningslöst. Vid varje tolkning finns en tidigare förståelse och 
förväntan, vilket påverkar tolkningen.4 Förståelsen och föreställningarna som skribenten bär 
med sig har sin grund i hennes sociala bakgrund, utbildning och praktiska erfarenhet. 
(Johansson, 1993, s. 25) En forskare bär alltså med sig åsikter, förutfattade meningar och 
känslor som kan påverka undersökningen genom hela forskningsprocessen, från val av 
forskningsområde och metoder till analys och tolkning av data. Känslor, både negativa och 
positiva, kan exempelvis uppstå för de människor som är involverade i forskningen vilket 
äventyrar forskarens objektivitet. (Bryman, 2004, s. 37) Syftet med avsnittet om förförståelse 
är alltså att skapa en insikt i hur vi som författare präglas i vår studie av tidigare erfarenheter, 
kunskap, vår historia och våra värderingar. 
 
Vi som är författare till denna uppsats läser på C-nivå på Service Managementprogrammet i 
Umeå, en civilekonomutbildning med inriktning mot marknadsföring och ledarskap inom 
tjänsteföretag. Det gör att vi har en relativt stor teoretisk kunskap om marknadsföring, 
framförallt inom tjänsteindustrin. Denna kunskap borde kunna vara till hjälp i vår studie då vi 

                                                
4 Nationalencyklopedin, http://.www.ne.se, 2007-04-01, kl. 12:50 
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vet en del om de aktuella begreppen, och därmed är någorlunda bekanta med vad vi bör söka 
efter teoretiskt och vad vi bör fråga efter i den empiriska undersökningen. Förkunskapen kan 
dock vara hämmande för oss i och med att den förutfattade bilden av vad begreppen innebär 
kan göra att vi är selektiva i våra val och i stor utsträckning väljer teorier som stödjer den bild 
vi redan har av marknadsföring. Att vi läser samma utbildning, med inriktning mot 
tjänsteföretag, gör att vi båda har en bild av marknadsföring som domineras av fokus på 
relationer samt mervärde och mindre fokus på den klassiska marknadsföringsmixen vilket kan 
komma att avspeglas i uppsatsen.  
 
Vi ser också en risk i att den här uppsatsen skrivs på uppdrag av FlyNordic. Att skriva på 
uppdrag kan innebära en relativt nära och frekvent kontakt med uppdragsgivaren vilket kan 
påverka författarens förmåga att vara kritisk och objektiv. Dels gör den personliga kontakten 
med mentorn på FlyNordic att vi blir angelägna om att leverera något konkret och positivt till 
uppdragsgivaren, vilket kan göra att vi bortser från vissa mer negativa influenser i uppsatsen. 
Dessutom har vi i viss utsträckning fått ta del av bolagets egna funderingar kring vad som 
skulle kunna ingå i en lojalitetssatsning, vilket naturligtvis får influenser på våra tankebanor. 
Vi har dock försökt minimera denna risk genom att be om att inte få så ingående information 
om bolagets planer.  
 
Till vår förförståelse hör också våra tidigare erfarenheter av den bransch och det område vi 
ska undersöka, det vill säga flygindustrin och lojalitetsskapande åtgärder. Ingen av oss har 
någon yrkesmässig erfarenhet från flygbranschen. Däremot har vi båda erfarenheter som 
flygpassagerare, den ene av oss som tjänsteresenär under ett års tid. Vi har alltså vissa 
förväntningar och förutfattade meningar om vad respondenterna kan tänkas ha för åsikter om 
vad de vill ha ut av sitt flygbolag. Det kan påverka vår utformning av intervjufrågor såväl som 
tolkningar och analys av svaren vi får under intervjuerna, samt vilka svar vi lägger mest vikt 
vid. Vi är båda medlemmar i flygbolaget SAS bonusprogram samt diverse andra lojalitets-
program såsom hos livsmedelsbutiker och klädkedjor. Vi har alltså en viss förförståelse om 
hur lojalitetsprogram brukar utformas och vad de brukar erbjuda kunden. De lojalitetsprogram 
vi är med i består generellt av ett plastkort som ger olika typer av förmåner när man handlat 
för en viss summa av företaget. Alltså har vi en förutfattad mening om vad ett lojalitets-
program är och vad de innehåller, vilket kan vara begränsande och hindra nya tankebanor i 
vårt utformande av ett förslag till lojalitetsprogram för FlyNordic. Genom att vi har tänkt 
igenom och är medvetna om vår förförståelse, har vi skapat förutsättningar för att undvika att 
låta oss påverkas av den i alltför stor utsträckning.  
 

2.3 Angreppssätt 
I det angreppssätt på vilket författaren väljer att bearbeta sin frågeställning ingår val mellan 
kvalitativ respektive kvantitativ studie, induktion respektive deduktion samt genom vilken 
forskningsdesign studien ska utföras. Valen av angreppssätt styrs av undersökningens syfte, 
det vill säga vad forskaren vill ta reda på med sin studie. (Esaiasson, m.fl., 2003, s. 96-97) 
Åtskillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är alltså en grundläggande fråga som 
författaren måste ta ställning till. Kvantitativ forskning kan ses som en forskningsstrategi där 
kvantifiering av data och mätning sätts i fokus. Den kvalitativa forskningen däremot betonar 
ord och tolkning, istället för kvantifiering. Tonvikten läggs på individers tolkning av verklig-
heten och ett induktivt synsätt på förhållandet mellan teori och empiri. (Bryman, 2004, s. 35) 
 
Vi anser att en kvalitativ studie är bäst lämpad för att kunna uppfylla vårt syfte, det vill säga 
att ge förslag på hur FlyNordic bör utforma ett lojalitetsprogram. Därför har vi valt en 
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kvalitativ metod som bygger på semi-strukturerade intervjuer istället för en kvantitativ metod. 
Vi vill ha möjlighet att ställa följdfrågor, låta respondenterna tänka relativt fritt och ge 
uttömmande svar, vilket uppnås bäst genom en kvalitativ studie. Genom ord och tolkning kan 
vi få en djupare förståelse för vad som är viktigt för tjänsteresenärerna när de väljer leverantör 
av flygresor och vad som skulle kunna få dem att vara lojal mot ett flygbolag. En kvalitativ 
strategi är förenligt med vårt hermeneutiska synsätt på den sociala verkligheten. Vi anser inte 
att det finns någon mätbar sanning i denna fråga, utan menar att den sociala verklighet som vi 
vill beskriva är en konstruktion formad av individerna i den.  
 
Innan vi bestämde oss för en kvalitativ strategi övervägde vi noga möjligheten att använda oss 
av en kvantitativ studie. En väl genomförd kvantitativ undersökning skulle ha haft fördelen att 
vi kunde ha dragit slutsatser om hela populationen, det vill säga tjänsteresenärer i Umeå och 
Luleå. Vi föredrar dock ett resultat där vi kan få en djupare förståelse framför ett resultat som 
är generaliserbart. Vi ser dessutom ett problem i att det inte förekommer tillräckligt 
omfattande teorier, eller att vi inte har tillräcklig kunskap om tjänsteresenärers prioriteringar 
och önskemål vid val av flygbolag, för att kunna utforma en tillfredsställande enkät. Dessa 
hänsynstaganden ledde oss fram till beslutet att en kvalitativ forskningsstrategi bäst kan 
uppfylla vårt syfte.  
 
Begreppen induktion och deduktion beskriver författarens syn på förhållandet mellan teori 
och verklighet. I sin renaste form kan dessa två begrepp sägas vara varandras motsatser. En 
deduktiv strategi utgår från befintliga teorier, formulerar hypoteser utifrån dessa och testar 
hypoteserna med empiriskt material. En induktiv strategi utgår från empiri och söker utveckla 
nya teorier utifrån dessa. Vissa studier stämmer varken in på induktion eller deduktion utan 
använder sig av en kombination av de båda. (Bryman, 2004, s. 21-22)  
 
I den här uppsatsen kommer vi att utgå från ett teoretiskt material som berör vår frågeställning. 
Delvis kommer dessa att utgöra grunden i vad som skulle kunna ses som en deduktiv studie 
av lojalitet hos tjänsteresenärer. Teorierna är dock inte tillräckligt specifika på det område vi 
undersöker för att vi ska kunna formulera några hypoteser att pröva såsom förordas i en ren 
deduktion. Istället kommer vi att ha teorin som ett ramverk när vi genomför den empiriska 
undersökningen för att sedan se om vi hittar nya förklaringar på undersökningsområdet. Vår 
strategi kan alltså sägas vara en kombination av deduktion och induktion. 
 
När det gäller val av forskningsdesign så skiljer man mellan undersökningar som har 
ambitionen att förklara eller att beskriva något. Beskrivande undersökningar svarar på frågor 
som var? när? vad? och hur?. Förklarande studier fokuserar istället på frågan varför?. De 
förklarande studierna kan exempelvis syfta till att pröva en teori eller att förklara ett speciellt 
fall med hjälp av en teori. Avslutningsvis finns så kallade normativa studier där skribenten 
bygger upp en egen argumentation för hur ett fenomen i samhället bör vara utformat. Genom 
att skapa underlag för det som studeras ämnar en normativ undersökning att komma fram till 
hållbara rekommendationer för mänskligt beteende. (Esaiasson, m.fl., 2003, s. 33-36, 40-42) 
 
Då syftet med vår undersökning är att ge rekommendationer till FlyNordic om hur de bör 
arbeta för att skapa lojalitet bland sina tjänsteresenärer, kommer vår forskningsdesign att vara 
normativ. Studien kommer visserligen att innehålla en deskriptiv del som beskriver de 
intervjuade tjänsteresenärernas syn på förmåner, val av flygbolag med mera. Att beskriva 
detta är dock inte huvudsyftet med studien, utan syftet sträcker sig ett steg längre. Vi kan 
alltså välja bort den beskrivande designen. Inte heller en förklarande design stämmer in på 
vårt syfte då vi varken kommer att pröva giltigheten hos befintliga teorier eller förklara ett 
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specifikt fall med hjälp av teorier. Vi har som målsättning att, utifrån det teoretiska och 
empiriska underlaget, ge rekommendation till FlyNordic om vilka typer av lojalitetsskapande 
åtgärder de bör införa. Vår undersökning kan alltså bäst beskrivas som normativ i sin design. 
 

2.4 Litteratursökning 
Bakgrunden och problematiseringen har lett oss fram till ett syfte och en frågeställning. För 
att kunna angripa frågeställningen och se vilka styrkor samt svagheter teorierna har för 
uppsatsen (Backman, 1998, s. 22), har vi genomsökt tidigare forskning på områdena B2B-
marknadsföring, RM- och CRM-teorier, samt teorier angående lojalitet och lojalitetsprogram. 
Med den här redan inhämtade kunskapen har vi plockat de bitar vi ansett vara relevanta för 
vår studie. Teorier har i huvudsak erhållits från artikeldatabaser, såsom; Business Source 
Premier (EBSCO) och Emerald Fulltext. De mest frekventa sökorden som vi använt oss av 
är: ”business-to-business”, ”B2B”, ”Relationship marketing”, ”RM”, ”Customer relationship 
management”, ”CRM”, ”loyalty”, ”loyalty programme” och ”airline industry”. En del 
referenser som fanns i artiklar som gav träff på ovanstående sökord har vi också använt oss av. 
 
I de kapitel som heter Säkerhetskontroll och Genomgång av säkerhetsrutiner har vi använt oss 
av tryckt litteratur förutom i ett fall där vi använt oss av nätupplagan av Nationalencyklopedin. 
Tillvägagångssättet liknar det sätt som användes vid inhämtandet av teori, tillskillnad från att 
vi använt oss av albumsökning. Bland annat användes följande sökord: ”metod”, ”kvalitativ”,  
”normativ”, ”kunskap”, ”vetenskap”. 
 
Vi har även varit inne på uppdragsgivarens hemsida för att inhämta information rörande 
kärnverksamheten och företagets historia. Informationen om företaget ligger i det avsnitt som 
vi kallar Bakgrund och där återfinns även tre andra källor som är internetbaserade från 
Dagens Industris hemsida <http://www. di.se>.  
 

2.5 Källkritik 
Vid bedömningen av sanningshalten och tillförlitligheten av källor finns det enligt Peter 
Esaiasson med flera, författare till Metodpraktikan, fyra olika regler att följa. Första regeln går 
under namnet äkthet och innebär att materialet verkligen har tillkommit vid den tidpunkt som 
angetts och att personen som skrivit är synonym med författaren. (Esaiasson, m.fl., 2003, s. 
307-308) Eftersom majoriteten av artiklarna som vi har inhämtat från artikeldatabaser är peer 
reviewed anser vi att artiklarna sannolikt uppfyller regeln om äkthet. Eftersom de 
vetenskapliga artiklarna är hämtade ur väletablerade databaser och tidsskrifter, innebär det att 
källorna kritiskt har granskats innan de publicerats. Vi har hela tiden försökt att söka upp 
ursprungskällan till den information som funnits i artiklarna. Endast i undantagsfall har vi 
använt oss av någon enstaka andrahandskälla. 
 
Den andra regeln är oberoende, och i vårt fall handlar det om författarens grad av oberoende. 
För att tydliggöra det här så kan det exempelvis handla om att författaren har önskemål om 
vilket resultat studien ska uppnå. (Esaiasson, m.fl., 2003, s. 309) Vi har själva uppfattningen 
om att det alltid föreligger ett medvetet eller omedvetet önskat resultat med studien hos 
författaren, vilket medför att en del slutsatser som inte har redovisats fullt ut i artiklarna, ej 
tagits med i denna uppsats. Samtidighet är den tredje regeln och den belyser tiden mellan det 
som inträffat och själva noterandet (Esaiasson, m.fl., 2003, s. 310). I artikeln Consumer 
relationship management research (1992-2002) An academic literature review and 
classification (2005) av E.W.T. Ngai har författaren gjort en studie över en längre tid, vilket 
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vi ser som en varning för bristfällig samtidighet. Den sista regeln har beteckningen tendens. 
Tendens behandlar huruvida källan har för avsikt att återge en felaktig bild av det som 
inträffat. (Esaiasson, m.fl., 2003, s. 311) 
 
Kritik kan även riktas mot att en del artiklar har några år på nacken, exempelvis har vi använt 
oss av en artikel från 1978. Men i och med att flera andra artiklar har refererat till denna så ser 
vi den som aktuell. De flesta artiklarna är publicerade på 2000-talet eller senare delen av 
1990-talet, vilket medför att större delen av teorierna är färska. Majoriteten av artiklarna som 
vi använt oss av har inte som primärsyfte att redogöra för lojalitetsprogram inom flyg-
branschen, utan snarare inom andra näringsväsen, såsom banker och försäkringsbolag. Det här 
kan betyda att resultaten inte är lika relevanta inom flygindustrin. Vi har applicerat teorierna 
från dessa artiklar på vår uppsats med ett kritiskt tänkande. Flertalet av våra valda artiklar har 
som syfte att bygga ett teoretiskt ramverk för vår uppsats, vilket ska leda fram till vår analys 
och våra rekommendationer. Eftersom ingen av oss har det engelska språket som modersmål, 
och alla artiklar som vi har valt till teorin är på engelska, så kan det ha förekommit eventuella 
översättningsmisstag vilket vi även är kritiska till och varseblivna om.
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3. Avgång 
Efter att vi har checkat in och gått igenom säkerhetskontrollen är vi nu redo för avgång. 
Genom att presentera vårt teoretiska ramverk kan vi få luft under vingarna och äntligen lyfta 
mot det slutgiltiga målet. På 1970-talet var Southwest Airlines en av pionjärerna som bröt ny 
mark inom marknadsföringens område då de införde lojalitetsprogrammet ”Sweetheart 
Stamps” för sina tjänsteresenärer. Det var ett sätt att uppmuntra till lojalitet och skapa 
relationer till viktiga kunder. Idag söker FlyNordic hitta ett sätt att uppnå samma sak, det vill 
säga lojalitet hos sina tjänsteresenärer. För att finna detta sätt behöver vi ett ramverk av 
tidigare forskning och teorier som utreder de områden som berör vår forskning: business-to-
business-marknadsföring, relationsmarknadsföring och CRM, samt teorier om lojalitet och 
lojalitetsprogram.  
 

3.1 Business-to-business-marknadsföring 
Inom marknadsföringen råder det delade meningar om huruvida företeelsen B2B 
överhuvudtaget existerar. Är det verkligen någon skillnad på marknadsföring inom B2B och 
B2C? Nedan kommer ni att få ta del av resonemang som tar ställning både för och emot 
B2B:s existens. Vi som författare har uppfattningen att B2B faktiskt skiljer sig från B2C, 
vilket kommer att vara vår utgångspunkt i den här uppsatsen. Eftersom vårt syfte är inriktat 
mot tjänsteresenärer, vilket innebär att kunden utgörs av en producent, anser vi att det är 
viktigt att föra in teorier om hur en producentmarknad skiljer sig från en konsumentmarknad. 
  

3.1.1 B2B – om det tvista de lärde 
Inom marknadsföringen finns två grenar som baseras på vilken kund företaget vill nå ut till, 
konsument- och producentmarknadsföring (Coviello och Brodie, 2001, s. 382). Det som 
brukar kallas B2C-marknadsföring kännetecknas av masskommunikation, att attrahera nya 
kunder och betona produkterbjudandet. (Coviello och Brodie, 2001, s. 386) Den andra grenen 
är B2B och står för business-to-business, och här handlar det om att företaget vill nå ut till 
andra företag eller organisationer. Signifikant för B2B-marknader är att det finns ett 
ömsesidigt beroende mellan köpare och säljare (Webster, 1978, s. 22). Även faktorer som en 
lång köpcykel och erhållen efterfrågan är karaktäristiska för en B2B-marknad (Coviello och 
Brodie, 2001, s. 383). Parallellt med dessa påståenden, att det föreligger skillnader mellan 
B2C- och B2B-marknader, skriver en del författare att det förekommer skillnader men även 
likheter gällande ämnen som: avsikten med marknadsföringens beslut, företagsledningens 
fokus rörande beslut, samt vad företaget får i gengälld. Hårdrar man resonemanget finns det 
även författare som påstår att inga av ovanstående faktorer utgör någon egentlig skillnad. 
(Coviello och Brodie, 2001, s. 395) Det råder alltså meningsskiljaktigheter angående huruvida 
det finns några skillnader mellan B2B och B2C. 
  

3.1.2 Argument mot en skillnad mellan B2B och B2C 
I B2B Blurring the lines: is there a need to rethink industrial marketing? (2006) resonerar 
författaren Yoram J. Wind om att skillnaden mellan B2B och B2C håller på att suddas ut. Han 
menar att slutkunden är svår att definiera och urskilja, därav gråzonen mellan B2B och B2C. 
Ett klassiskt exempel på ovannämnda dilemma är var gränsen går mellan enskilda firmor och 
stora hushåll. Båda två kan ses som organisationer där det föreligger en samverkan mellan 
individer och där gemensamma intressen åsyftas. Det här medför att den enskilda firman, så 
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väl som hushållet, kan befinna sig på både konsument- och producentmarknaden. Det här 
leder till att distinktionen mellan konsument- och producentmarknaden elimineras. (Wind, 
2006, s. 474, 479) 
 
Vid webbaserade tjänster så uppstår även här frågan om vem som är konsument och 
producent. Tidigare vid bokningar av tjänsteresor använde sig tjänsteresenärer av en 
mellanhand som hjälpte dem med att boka resor. Med hjälp av mellanhanden kunde man 
direkt konstatera om det var B2B det rörde sig om, men idag kan vem som helst, när som 
helst boka flygresor, direkt på flygbolagets hemsida. Det här medför att det inte längre finns 
något renodlat B2B, snarare en kombination av B2B och B2C vad det gäller bokningar av 
tjänsteresor. (Wind, 2006, s. 476) 
 

3.1.3 Argument för en skillnad mellan B2B och B2C 
En författare som är av en annan åsikt är Lyndon Simkin. I sin artikel från 2000 diskuterar 
Simkin huruvida företeelsen marknadsföring är densamma oavsett marknad, eller om 
begreppet har olika betydelse beroende på om ett företag är verksamt på en konsument- 
respektive producentmarknad. Författaren finner att företeelsen marknadsföring går att 
generalisera till alla marknader, i den mening att det är en process omfattande analys, 
strategiska beslut, utformning av ett taktiskt program och implementering av detta. Däremot 
har marknadsförare skilda verktyg i sin verktygslåda och använder dessa på olika sätt 
beroende på vilken marknad de är verksamma inom. (Simkin, 2000, s. 157-158) Alltså anser 
författaren trots allt att det föreligger betydande skillnader mellan B2B och B2C. Några av de 
här skillnaderna belyser han i sin artikel. 
  
För det första finns det skillnader i köpbeteendet hos privatpersoner och organisationer. Dessa 
skillnader gäller exempelvis vilka faktorer som påverkar köpbeslutet. I företaget har 
organisatoriska företeelser, såsom inköpsavdelningens och verksamhetens mål och policy, en 
avgörande betydelse, medan konsumenten påverkas starkt av vänner och familj. Själva 
köpprocessen är sig lik på de båda typerna av marknader förutom att det på 
producentmarknaden tillkommer ett steg, nämligen utvecklandet av en produktspecifikation 
för att lösa det uppmärksammade behovet, innan informationssökandet tar sin början. (Simkin, 
2000, s. 154-155) 
 
På grund av varumärkets framstående ställning och den frekventa användningen av 
vardagsmedia inom marknadsföringen mot konsumenter, är företag på konsumentmarknaden 
generellt mer medvetna om sina konkurrenter än företag på producentmarknaden. De 
sistnämnda företagen verkar, enligt författaren, ofta vara så fokuserade på sin egen 
produktportfölj och försäljning att det blir alltför lite tid över till att överblicka konkurrensen. 
(Simkin, 2000, s. 155-156) 
 
Arbetet med segmentering, utveckling av varumärket och positionering är inte lika 
välutvecklat på producentmarknader som på konsumentmarknader. Det finns också 
framstående skillnader när det gäller marknadsföringsmixen. Till exempel krävs vanligtvis 
mer service i anslutning till produkten i B2B-marknadsföring. Kunden behöver mer teknisk 
fakta innan köpet och mer hantering efter försäljningen. Direktförsäljning och personlig 
försäljning blir extra viktig på producentmarknaden och promotion bygger mer på tekniska än 
på känslomässiga aspekter jämfört med försäljning på konsumentmarknaden. Prissättningen 
skiljer sig på det viset att försäljning till konsumenter vanligtvis sker till fasta prislistor, 
medan priset ofta är en förhandlingsfråga vid B2B. (Simkin, 2000, s. 156) 
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Utifrån den ovanstående diskussionen väljer vi, författarna till denna uppsats, att ha som 
utgångspunkt att det faktiskt föreligger skillnader mellan att marknadsföra en produkt på 
producentmarknaden jämfört med konsumentmarknaden. Argumentet om att vem som helst, 
när som helst kan boka flygresor via flygbolagets hemsida och att detta suddar ut gränsen 
mellan B2B och B2C är visserligen relevant. Vi anser dock att det finns skillnader när en 
privatperson och en tjänsteresenär bokar resor, och därmed finns det en tydlig gräns mellan 
B2B och B2C inom det område som vår studie behandlar. Tjänsteresenären betalar inte resan 
själv och agerar vid köpbeslutet under andra påverkansfaktorer. Därmed utgår vi ifrån att det 
kan vara fördelaktigt för ett företag med både privat- och företagskunder att behandla 
företagskunderna specifikt. 
 

3.2 RM och CRM 
Eftersom marknadsföring på en B2B-marknad bygger på relationer mellan säljare och köpare, 
kommer vi även att presentera teorier om relationsmarknadsföring (RM) och hur relationer 
kan utvecklas genom Customer Relationship Management (CRM). RM- och CRM-teorierna 
blir en brygga mellan B2B och lojalitetsprogram. Bryggan består dels av definitioner av 
koncepten, dels av hur RM och CRM bör användas av företagen för att skapa långsiktigt 
lönsamma relationer. 
 

3.2.1 RM – En ny inriktning inom marknadsföring 
RM har vuxit fram ur det postindustriella samhället i västvärlden och utvecklats genom att 
massmarknaden är mer splittrad och kunder vill numer bli behandlade individuellt. Dessutom 
har konkurrensen ökat och även övergått från att ha varit lokal till att bli global, det som 
företag erbjuder har blivit mindre standardiserat på grund av att konsumenterna kräver det och 
ny teknologi gör det möjligt till skillnad från tidigare. (Grönroos, 1997, s. 327) Vad är då 
relationsmarknadsföring? Christian Grönroos, en välrenommerad ansedd författare inom RM 
har valt att beskriva RM enligt följande: 
 

”Marknadsföring är en process att identifiera, upprätthålla, bevara, intensifiera, och om 
nödvändigt även avsluta relationer med kunder och intressenter så att alla inblandade 
aktörer blir tillgodosedda gällande avkastning. Det här görs genom ett ömsesidigt utbyte 
och infrianden av löften.” (Grönroos, 1997, s. 407) 

 
RM bygger, till skillnad från transaktionsmarknadsföring, inte på en del av 
marknadsföringsmixen, utan är snarare ett alternativ till den (Grönroos, 1997, s. 327). Även 
om det råder delade meningar om vad marknadsföring är för något så finns det en gemensam 
nämnare bland de olika skolorna. Dagens skolor är överens om att marknadsföring är mer en 
managementfråga än en funktion, och att marknadsföring bör bygga mer på relationer istället 
för enbart kortsiktiga avtal och affärer. (Grönroos, 1997, s. 328) Gummesson skriver i artikeln 
Making Relationship Marketing Operational (1994) att även övergången till en relation är 
marknadsföringsmässigt sett en uppenbar managementprocess. (Gummesson, 1994, s. 6) 
Oavsett vilken relationsorienterad marknadsföring det handlar om, så är nyckeln till förståelse 
att vara insatt i tjänsten och samtidigt kunna hantera tjänsten som företaget tillhandahåller. 
(Grönroos, 1997, s. 328) 
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3.2.2 Konceptet CRM 
Intresset för CRM började på allvar växa fram under 1990-talet och har fötts ur den allt större 
betydelsen av relationer i marknadsföringen. Syftet med den här managementläran är att 
företaget bättre ska kunna hantera sina kundrelationer och därmed skapa kundlojalitet och 
lönsamhet. Det är allmänt accepterat att CRM har stor betydelse för företag, däremot är det 
svårare att hitta en generellt vedertagen definition. (Ngai, 2005, s. 582) Definitionerna av 
CRM är många och skilda. De enklaste definitionerna beskriver CRM som marknadsföring 
via databaser, alternativt strävan efter att behålla kunder. Gemensamt för alla perspektiv på 
CRM är dock att relationer mellan företag och kund är i fokus. Det har också lyfts fram att 
dessa relationer ska vara långsiktiga samt att CRM handlar om att välja ut rätt kunder att 
skapa relationer med. Alla kunder är nämligen inte lönsamma för företaget, och då ska de 
heller inte ingå i företagets CRM-insatser. (Parvatiyar och Sheth, 2001, s. 3-5) Två exempel 
på definitioner av CRM är:  
 

”Customer relationship management är en mångsidig strategi och process av att förvärva, 
bibehålla och bli partner med utvalda kunder för att skapa ett högre värde för företag och 
kunder. Det innefattar integrering av organisationens marknadsföring, försäljning, 
kundservice och varukedjefunktioner för att uppnå högre effektivitet i att leverera 
kundvärde” (Parvatiyar och Sheth, 2001, s. 5) 

 
”CRM definieras av fyra faktorer inom ett enkelt ramverk: känna, rikta, sälja och ge 
service. CRM kräver av företaget att känna och förstå sin marknad och sina kunder. Detta 
inkluderar detaljerad kunskap om kunden för att kunna välja de mest lönsamma kunderna 
och identifiera dem som inte längre är värda att inrikta sig mot.” (Rygielski, m.fl., 2002, s. 
491) 

 
Med utgångspunkt i tidigare teorier har vi valt att utgå ifrån en definition som speglar de mest 
återkommande faktorerna inom definitioner av CRM. Enligt oss utgörs CRM av ett företags 
processer för att åstadkomma långsiktiga relationer med utvalda kunder. 
 
Det som drivit fram den snabba utvecklingen av CRM på senare år är framförallt teknologiska 
framsteg som bland annat gjort mellanhänder överflödiga i många branscher, exempelvis 
flygindustrin, vilket skapat möjlighet för företaget att direkt kommunicera med slutkunden. 
Framväxten av databaser och verktyg för direktmarknadsföring har skapat möjlighet för 
företaget att individanpassa produkterna. Kunden å sin sida har också börjat ta initiativ till 
kontakt med företag genom att använda sig av internethandel och internettjänster som 
företagen erbjuder. Serviceindustrins utveckling, med starka känslomässiga band och behov 
av tillit mellan köpare och säljare, har vidare stärkt betydelsen av CRM, liksom den allt 
hårdare konkurrensen på marknaden och kundernas högre krav och förväntningar. (Parvatiyar 
och Sheth, 2001, s. 6-8) 
 

3.2.3 Ett ramverk för CRM 
Parvatiyar och Sheth introducerar i artikeln Customer relationship management: Emerging 
practice, process, and discipline (2001) ett ramverk, innefattande fyra processer, för att 
utveckla relationer genom CRM. I den första processen, formationsprocessen, ska företaget 
först och främst sätta upp finansiella, marknadsföringsmässiga, strategiska och 
organisatoriska mål med sin CRM. Genom att uppge mål och syfte kan företaget lättare 
formulera vilken typ av program som bör utformas och vilka prestationer som krävs från 
relationsparternas sida. Målen gör det också möjligt att utvärdera CRM-insatsen. I 
formationsprocessen ingår beslut om vilken specifik kund eller kundgrupp företaget ska 
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inrikta sina CRM-insatser mot. Enligt den så kallade 80/20-regeln är det 20 procent av 
företagets kunder som står för 80 procent av inkomsterna. Eftersom alla kunder inte är lika 
mycket värda för företaget bör inte alla kunder hanteras lika. (Parvatiyar och Sheth, 2001, s. 
9-13) 
 
Detta leder oss in på de strategiska besluten i formationsprocessen. Företaget måste anpassa 
resurserna som satsas på varje kund efter kundernas inkomstgenerering. Misslyckas företaget 
med det kommer konkurrenter att ta de mest lönsamma kunderna genom att till exempel lägga 
mer resurser på dessa kunder och därmed kunna ge dem bättre erbjudanden. Artikelförfattarna 
föreslår att företaget utformar olika CRM-program för olika kundgrupper utefter hur mycket 
inkomster de skapar, där de mest lönsamma kunderna får kosta mest för företaget. De mest 
avancerade programmen kan innebära bildande av strategiska partnerskap, medan de minst 
inkomstbringande kunderna hanteras i databaser. Däremellan finns olika steg av 
lojalitetsprogram och relationer. (Parvatiyar och Sheth, 2001, s. 9-13) 
 
Den andra processen, styrandeprocessen, handlar om hur företaget styr CRM-insatserna när 
de väl inletts. Det finns inget givet sätt på vilket varje CRM-program bör ledas, utan det beror 
på typen av program och typen av relationer. Till att börja med krävs beslut om vad de två 
relationsparterna och enskilda individer inom företagen ska spela för roller i CRM-
programmet. För att programmet ska fungera krävs också etablering av kommunikations-
kanaler, samt skapande av starka band, både inom företaget och mellan relationsparterna. 
Dessa band skapas exempelvis genom personliga möten, medlemsförmåner eller internet-
communities. (Parvatiyar och Sheth, 2001, s. 13-15) 
 
De två kvarvarande processerna är att utveckla ett måttsystem för CRM-programmen samt en 
utvecklingsprocess. Måtten som utvecklas bör spegla målen med CRM-insatserna och syftar 
till att skapa möjlighet för företaget att övervaka och förbättra programmet. Utvecklings-
processen kommer till stånd eftersom att både CRM-programmen och relationerna inom dessa 
hela tiden mognar och utvecklas, dels genom medvetna beslut om förändringar och dels 
genom naturlig mognad. Denna utveckling gör att företaget kontinuerligt måste fatta beslut 
om huruvida CRM-programmet och enskilda relationer ska drivas vidare som tidigare, 
avslutas, stärkas eller förändras. Vad som är avgörande i dessa beslut är hur väl relationerna 
presterar och skapar tillfredsställelse för parterna. (Parvatiyar och Sheth, 2001, s. 16-18) 
 
I en artikel ger E.W.T. Ngai en överblick över forskningen inom CRM mellan åren 1992 och 
2002. Artikeln går ut på att klassificera vetenskapliga artiklar som producerats om CRM 
under den aktuella perioden. Det visar sig att majoriteten av artiklar handlar om IT och 
informationssystem, näst största delen handlar om konceptet CRM i allmänhet inklusive 
strategier och management av prestation och personal. Det tredje största området som 
behandlas är marknadsföring, där bland annat strävan efter återköp och kundlojalitet ingår. 
Den minsta andelen av artiklarna behandlar ämnet försäljning samt service och support. (Ngai, 
2005, s. 587) 
 
Vårt fokus kommer att ligga under det tredje största området, marknadsföring, där 
kundlojalitet ingår. Även om detta inte utgör det största forskningsområdet inom CRM är 
kundlojalitet trots allt det slutgiltiga syftet med IT-satsningar såväl som försäljningsåtgärder 
inom CRM. Därför kommer vi att avsluta teorikapitlet med ett avsnitt om kundlojalitet och 
om hur företag försöker skapa detta genom lojalitetsprogram. RM och CRM utgör grunden till 
lojalitetsskapande åtgärder, och därför valde vi att ta med dessa i det teoretiska ramverket. 
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Med en grundläggande ram inom business-to-business-marknadsföring och hantering av 
relationer återstår det nu att fullgöra ramverket med teorier om lojalitetsprogram. 
 

3.3 Lojalitet och lojalitetsprogram 
Fokus inom marknadsföring har på senare år flyttats från att attrahera nya kunder till att 
behålla redan erhållna kunder. Anledningen till den nya inriktningen är att det finns stora 
vinster att hämta hos den etablerade kundbasen. Metoderna för att åstadkomma lojalitet 
bygger på att skapa ett mervärde för de mest trogna kunderna. Ett populärt sätt är så kallade 
lojalitetsprogram. Företagen ser dessa program som ett lönsamt sätt att ge förmåner till lojala 
kunder och på så sätt behålla dem, men metoden har blivit starkt ifrågasatt. Efter att vi har 
förklarat vad som menas med lojalitet, kommer vi att redogöra för hur promotion på B2B-
marknad bör genomföras, presentera möjligheter och utmaningar med lojalitetsprogram och 
slutligen ge en bild av flygbranschens roll som en av pionjärerna inom lojalitetsprogrammens 
framväxt.  
 

3.3.1 Begreppet lojalitet 
Lojalitet kan definieras som en förbindelse från kundens sida att fortsätta göra affärer 
kontinuerligt med ett företag. En annan definition innebär att lojalitet är ett resultat av 
kundens mentala inställning och utgörs av attityder, övertygelser och önskningar. (Zineldin, 
2006, s. 433) Dessa två definitioner lyfter fram en central frågeställning inom konceptet 
lojalitet, nämligen huruvida begreppet ska anses handla om beteende eller om attityd. Ofta har 
kundens tillfredsställelse, det vill säga attityd till produkten, antagits indikera om kunden 
kommer att vara lojal eller inte. Det har dock visat sig vara ett dåligt mått på lojalitet, 
eftersom nöjda kunder trots allt ofta väljer ett annat märke, då de påverkas av andra 
omständigheter såsom pris, ekonomisk situation och bekvämlighet. Istället för detta 
attitydsmått har man därför övergått allt mer till att mäta beteenden, såsom köpfrekvens eller 
den summa pengar kunden spenderar hos företaget. Dessa mått anses dock inte heller vara 
tillräckliga för att mäta lojalitet, eftersom återköp kan bero på andra situationsfaktorer än att 
kunden känner lojalitet till företaget. (O’Malley, 1998, s. 49) Eftersom varken attityd eller 
beteende verkar vara tillräckliga som enskilda mått på lojalitet så kommer vi att använda en 
kombination av de båda kriterierna i vår studie. 
 
Företag fokuserar idag alltmer på lojalitet, vilket också har visat sig skapa lönsamhet 
(Zineldin, 2006, s. 431). Grunden till detta är att marknadsförare är överens om att enbart 
förvärv av nya kunder inte kommer att bli en långvarig framgång för företaget (Duffy, 2003, s. 
480). Det är mer kostsamt att hela tiden försöka attrahera nya kunder än att behålla dem man 
redan har. Om företaget får ut endast fem procent mer av sina nuvarande kunder så genererar 
detta en ökad vinst på mellan 25 och 125 procent mer för företaget (Reichheld och Sasser, 
1990, s. 107), och samtidigt så minskar företaget sina marknadsföringskostnader samt sina 
driftskostnader. (Bowen och Chen, 2001, s. 213) Långsiktigt lojala kunder är dessutom 
mindre priskänsliga, mindre tidskrävande, ställer färre frågor och skapar färre problem för 
företaget, då de känner till företagets system och produkter (Zineldin, 2006, s. 434, Rowley, 
2005, s. 195). Det leder även till att människor som är lojala sprider det positiva ryktet vidare 
till andra om att de använder sig av företaget. Detta fenomen brukar kallas word-of-mouth och 
fungerar som en kostnadsfri reklam för företaget. Även klagomål från lojala kunder är en 
fördel för företaget. Människor som känner en stark samhörighet med företaget vill även 
hjälpa till att förbättra det, och därför lämnar de sina åsikter, bra som dåliga. (Duffy, 2003, s. 
480-481)  
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3.3.2 Promotion inom B2B 
Innan vi kommer in på teorier om lojalitetsprogram vill vi belysa mer övergripande hur 
promotion på en B2B-marknad bör genomföras. Det här gör vi eftersom lojalitetsprogram är 
en typ av promotion och i den här uppsatsen handlar det just om en B2B-marknad. 
 
I artikeln Strategy-driven B2B promotions (2005) ger Karl Hellman riktlinjer till företag på 
producentmarknaden om hur B2B-promotion bör utformas. Han belyser problemet med att 
B2B-företag vanligtvis förväntar sig att deras försäljningspersonal, eller på senare år deras 
webbsida, ska hantera alla möjliga steg i kontakten med kunderna vilket gör att 
försäljningsstyrkan respektive webbsidan sätts i fokus när försäljningssiffrorna blir sämre än 
önskat. Källan till problemet ligger dock vanligtvis i en brist på integrerad marknadsföring. 
För att hitta en lösning krävs att marknadsföraren utgår från ett strategidrivet program 
utformat för att undanröja hindren för kundens köp. (Hellman, 2005, s. 4-5) 
 
Hellmans utgångspunkt är att den huvudsakliga marknadsföringsprocessen sker i kundens 
huvud, och strategin måste därför hjälpa kunden att ta sig igenom den mentala processen från 
behov, som kanske är omedvetet, till att bli en lojal, återköpande kund. Författaren kallar 
denna process för kundens lärandekurva. En promotioninsats i ett B2B-företag bör alltid 
fokusera på att övervinna köphinder som kan uppstå i någon del av lärandekurvan. (Hellman, 
2005, s. 5) 
 
Ett antal viktiga faktorer för en lyckad strategidriven promotion lyfts fram i artikeln. Åtgärden 
bör rikta in sig så specifikt som möjligt på ett visst hinder eller gap i kundens lärandekurva, 
istället för att försöka åtgärda allt på en gång. Lösningen bör vara kreativ för att komma ifrån 
standardlösningar på dålig försäljning, exempelvis prisreduceringar. Kampanjen bör dessutom 
ha ett mätbart resultat och vara kundfokuserad, så att den utgår från vad den potentiella 
kunden verkligen önskar och behöver. En fördel är dessutom om kampanjen stödjer 
varumärkets önskade profil, så att den inte skapar en splittrad bild av företaget. (Hellman, 
2005, s. 5) Som stöd vid promotionkampanjen presenterar författaren ett antal frågor som bör 
besvaras vid utformningen av en strategidriven promotion.  
 
1. Vem är beslutsfattaren? 
Det kan finnas stora skillnader från företag till företag gällande vem som fattar beslut om 
inköp. I vissa företag eller i vissa situationer kan det vara en administrativ assistent eller en 
professionell inköpare som fattar beslutet, medan det i andra företag är ägaren eller den 
anställde som ska utnyttja produkten som är beslutsfattare. Olika typer av beslutsfattare kan 
motiveras av olika saker. (Hellman, 2005, s. 5) 
 
2. Vad väcker beslutsfattarens intresse? 
Vissa produkter har en inneboende motivation genom att de antingen är väldigt kostsamma 
och därmed utgör ett viktigt beslut eller att beslutsfattaren hyser en personlig passion för 
produkten. Ett sätt att utnyttja denna typ av motivation i marknadsföringen är att använda sig 
av produktprover, exempelvis dela ut gratisprover, ge kunden en chans att lämna tillbaka 
produkten inom en viss tid om den inte är nöjd, eller bjuda in kunderna till att se eller prova 
på produkten i producentens lokaler. (Hellman, 2005, s. 6) 
 
I andra fall, exempelvis då produkten är ett paket skruvar, finns ingen inneboende motivation. 
Då måste det säljande företaget istället försöka hitta en logisk yttre motivation i form av ett 
extra värde i anslutning till produkten. Ett vanligt sätt att hantera detta är prissänkningar. Att 
justera ner priset bör dock inte vara ett förstahandsval då det är dyrt, lätt för konkurrenterna 
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att ta efter och skapar en vana hos kunderna att slippa betala fullt pris. En bättre metod är 
att ”låna intresse” från produkter, aktiviteter och idéer som den potentiella kunden faktiskt 
bryr sig om. Ett exempel är då Procter & Gamble skulle marknadsföra det lokala läskmärket 
Sundrop. Företaget tog reda på att det huvudsakliga intresset hos deras målgrupp var baseball. 
Företaget valde då att marknadsföra läsken genom att erbjuda gratis baseballbollar, -handskar 
och liknande i utbyte mot streckkoder från Sundrop, vilket ledde till stora framgångar. 
(Hellman, 2005, s. 7) 
 
3. Vad är det som håller kunden tillbaka?  
Ofta har företaget sina aningar om vad som håller kunden tillbaka från att köpa deras 
produkter. Dessa aningar kan dock vara grova förenklingar av verkligheten eller till och med 
felaktiga. Det gäller alltså att identifiera de verkliga faktorer som hindrar kunden från att köpa. 
Det kan vara ren lathet, att kunden inte orkar fatta beslut att ingå en förbindelse, eller att 
köparen är alltför upptagen med andra göromål för att ha tid och energi till köp av den 
aktuella produkten. Produktens egenskaper kanske inte stämmer med vad kunden söker, 
kunden kanske behöver mer information för att kunna fatta beslut, eller så saknas det helt 
enkelt finansiering för köpet. Slutligen måste företaget summera svaren på dessa tre frågor för 
att utforma en effektiv promotion. (Hellman, 2005, s. 9) 
 
Dessa tre frågor ser vi som betydelsefulla vid utformningen av ett lojalitetsprogram för kunder 
på B2B-marknaden och de kommer att vara vägledande för den här studien. Frågan om vem 
som är beslutsfattare kommer att vara central i vår empiriska undersökning då det är önskvärt 
att kunna rikta marknadsföringsinsatserna mot de personer som är ansvariga eller har en 
inverkan på valet av flygbolag. Den andra frågan är av betydande vikt för att vi ska kunna ge 
förslag på innehållet i ett lojalitetsprogram. Slutligen måste vi utreda vad det är som håller 
kunden tillbaka från att vara lojal mot FlyNordic. Vi anser följaktligen att Hellmans riktlinjer 
är lämpliga att använda som stöd i vår analys. 
 

3.3.3 Lojalitetsprogram  
Utvecklingen mot en alltmer lojalitetsfokuserad marknadsföring kan ses som ett skifte från en 
offensiv till en defensiv strategi på marknaden. Offensiv marknadsföring innebär att företaget 
försöker locka till sig nya kunder och ta över konkurrenternas missnöjda kunder, medan en 
defensiv strategi fokuserar på att behålla kunder samt undvika och hantera missnöje hos sina 
egna kunder. Viktigt är att den defensiva metoden inriktar sig på att skapa hängivna kunder 
istället för att försöka låsa in dem, eftersom kunder som upplever sig insnärjda troligen 
kommer att välja att lämna företaget när det dyker upp ett annat lockande alternativ. Vissa 
kunder blir lojala automatiskt, eftersom de upplever att de får en väldigt bra produkt och 
därför vill köpa från företaget igen. Företaget måste dock även jobba för att skapa lojalitet hos 
dem som inte tycker att produkten i sig är motiv nog till att vara lojal. Det gör företaget 
genom att differentiera relationen och produkten som levereras till de trogna kunderna, och ge 
särskild uppmärksamhet till dessa, exempelvis genom ett lojalitetsprogram. (Zineldin, 2006, s. 
431, 433-434) 
 
Under de senaste åren har det blivit populärt att företag erbjuder sina kunder lojalitetsprogram. 
Dessa program kan te sig olika, men oftast så handlar det om att kunden får ett plastkort där 
köp registreras och i gengäld får kunden någon form av kompensation. (Rowley, 2005, s. 194) 
Enligt författarna till artikeln Loyalty programs and their impact on repeat-purchase loyalty 
patterns (1997), så definieras lojalitetsprogram enligt följande: 
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“Lojalitetsprogram är strukturerade marknadsföringsåtgärder, vilka belönar och upp-
muntrar till ett lojalt beteende” (Sharp och Sharp, 1997, s. 474) 

 
Mosad Zineldin, författare till artikeln The royalty of loyalty: CRM, quality and retention, 
utreder sambandet mellan CRM, kvalitet och lojalitet samt betonar hur kundlojalitet är ett sätt 
för företag att skapa sig en viktig konkurrensfördel. Han menar att genom CRM kan företaget 
leverera kvalitet inom ett antal olika områden till kunden, vilket leder till lojalitet och fler köp. 
I relationen till kunden måste företaget skapa ett ytterligare värde, utöver det som 
kärnprodukten ger. Detta värde kan skapas genom materiella såväl som immateriella faktorer. 
(Zineldin, 2006, s. 430-431) Många företag väljer alltså att skapa mervärde genom ett 
lojalitetsprogram. Det värde som sådana program skapar för kunden kan delas in i fem delar: 
pengavärde (förmånens värde i förhållande till kostnaden för produkten), valmöjligheter för 
belöning (hur många och varierande alternativ som erbjuds för gottgörelse), önskevärde (till 
vilken grad vill kunden ha förmånen), relevans (hur svårt det är att uppnå belöningen) och 
bekvämlighet (välbefinnandet i att delta i programmet). (O’Malley, 1998, s. 50) 
 
Det totala levererade kundvärdet kan beräknas som det totala värdet, det vill säga allt från 
produktens tekniska och funktionella värde, till socialt värde och image, minus kundens totala 
kostnader inklusive pengar, tid, energi och psykosociala kostnader. Eftersom samtliga 
konkurrenter på marknaden gör sitt bästa för att skapa största möjliga kundvärde till lägsta 
möjliga kostnader, så måste företaget skydda sitt mervärde genom långsiktiga kundrelationer. 
CRM är metoden för att skapa de djupa relationer som krävs för att skaffa sig bättre 
kundkännedom än konkurrenterna och erhålla kundernas intresse. Relationerna skapar alltså 
ett högre värde för kunden, vilket i sin tur skapar kundlojalitet. (Zineldin, 2006, s. 431) 
 
Debatten om lojalitetsprogram har inte varit helt positiv, utan det har även höjts kritiska röster 
om huruvida lojalitetsprogram är fördelaktigt eller ej, för både kunder och företag. (Divett, 
m.fl., 2003, s. 109) Författarna till artikeln Customer frustration in loyalty programs (2005) 
har sammanfattat fyra ämnen som behandlar kunders negativa uppfattningar om lojalitets-
program. Det som framgår är att lojalitetsprogrammet inte uppfyller vad det lovar, samt att 
belöningarna som lojalitetsprogrammet lockar med är alldeles för svåra att uppnå. En annan 
faktor som kunderna är missnöjda med är att belöningen istället är för lite värd och att 
insatsen från kundens sida är alldeles för stor i förhållande till utfallet. Det finns även kritik 
riktad mot att företaget inkräktar på kundens privatliv när information samlas in via 
lojalitetsprogrammet. (Stauss, m.fl., 2005, s. 232) 
 
Allt fler företag implementerar lojalitetsprogram för att öka medvetenheten om sina kunder. 
Genom att implementera lojalitetsprogram vill företaget identifiera mer lönsamma kunder och 
urskilja dessa så att de kan rikta sina resurser mot dem. Företagets mål är i slutändan att 
bevara lönsamma kunder och på så sätt öka vinsterna. Det är väldigt få firmor som tar hänsyn 
till om lojalitetsprogrammet överensstämmer med målen som lojalitetsprogrammet ska uppnå. 
Även frågan om kunden är missnöjd eller upplever frustration med lojalitetsprogrammet 
negligeras. Effekterna av detta kan leda till att målet att bibehålla kunderna inte uppnås eller 
att relationerna mellan företag och kund överlag försvagas. (Stauss, m.fl., 2005, s. 246) 
Missnöje och protester från kundens sida ska ses som ett varningstecken och ska tas på allvar 
av företaget. Det kan ses som ett bevis på att lojalitetsprogrammet inte uppfyller målen, eller 
inte har utvecklats i den riktning som kunden och företaget vill. Det största problemet är om 
kundens missnöje leder till avhopp och att kunden lämnar lojalitetsprogrammet utan att 
förklara varför, och i värsta fall även tar avstånd från företagets tjänster. (Stauss, m.fl., 2005, s. 
247) 
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Ovanstående teorier om lojalitetsprogram har vi valt att presentera för att skapa bättre 
förutsättningar för vårt syfte och frågeställning. För att vi ska kunna utforma ett lönsamt 
lojalitetsprogram för FlyNordic har vi valt att studera teorier som behandlar både för- och 
nackdelar med lojalitetsprogram. För att vi ska kunna undvika onödiga fallgropar tror vi att 
det är nödvändigt med ett kritiskt perspektiv och att noggrant granska varför en del 
lojalitetssatsningar misslyckats.  
 

3.3.4 Lojalitetsprogram inom flygbranschen 
Tjänsteresenärer är extremt viktiga för flygbolag då de flyger frekvent. Ett fåtal kunder kan 
köpa upp en stor proportion av ett bolags totala försäljning. Detta är en av anledningarna till 
att lojalitetsprogram har blivit så stort inom flygindustrin och att en av pionjärerna inom 
denna typ av marknadsföring var just ett flygbolag. Ett av de första företagen att införa 
lojalitetsprogram var nämligen flygbolaget Southwest Airlines som under 1970-talet 
introducerade förmånen ”Sweetheart Stamps”, som innebar att deras trogna tjänsteresenärer 
kunde samla poäng på sina resor, för att sedan bli erbjudna gratisresor tillsammans med sin 
partner. Senare, närmare bestämt 1981, införde American Airlines föregångaren till många av 
dagens lojalitetsprogram inom flygbranschen, ”AAdvantage Programme”. Bolaget lät sina 
resenärer samla poäng i direkt proportion till antalet mil de flugit med American Airlines, 
vilket sedan gav förmåner i form av uppgraderingar eller gratisresor. Programmet har varit en 
förebild för lojalitetssatsningar inom många andra flygbolag såväl som hotell och kreditkorts-
företag. (O’Malley, 1998, s. 47, Kerney, 1990, s. 32-34) 
 
Lojalitetsprogrammens framväxt inom flygbranschen började alltså som ett sätt att skapa 
lojalitet hos de mycket viktiga tjänsteresenärerna och är än idag ett populärt sätt för flygbolag 
att marknadsföra sig. Det finns dock problem med denna typ av strategier, exempelvis i form 
av statliga hot om att beskatta lojalitetsprogram samt risken att konkurrenter inför samma 
förmåner och att konkurrensfördelen därmed försvinner. Enligt Kerneys artikel Frequent 
Flyer Programs: A failure in competitive strategy, with lessons for management (1990) har 
lojalitetsprogrammen inom flygbranschen gått över styr och skapat en hel del oförutsedda 
effekter. Det som började som ett sätt att locka tjänsteresenärer i en hårt konkurrensutsatt och 
prispressad bransch mynnade ut i en situation där kostsamma lojalitetsprogram är ett krav för 
överlevnad. Inget bolag har råd att vara det som först avvecklar sitt lojalitetsprogram trots att 
det är vad många flygbolag önskar göra. (Kerney, 1990, s. 32-34, 39, O’Malley, 1998, s. 48) 
 
Ett av de problem som tas upp med lojalitetsprogram är att de ofta skapar en tillfälligt ökad 
efterfrågan, medan de på längre sikt inte gör någon större skillnad, åtminstone inte tillräckligt 
för att motsvara kostnaderna. Tanken med att låta lojalitetsprogrammets bonusresenärer fylla 
lediga platser kan låta som en god idé som bara innebär låga kostnader. Det är dock svårt att 
styra, hur och när belöningsresorna ska tas ut, vilket har lett till att gratisresenärerna trots allt 
tar upp platser från betalande kunder. En ekonomisk utmaning är också att bolagen hamnar i 
situationer med innestående skulder på höga belopp som de måste vara beredda att dela ut till 
lojalitetsprogrammets kunder. Dessutom kan oväntade skatter på belöningarna tillkomma, 
vilket medför svårigheter med att beräkna vilket värde belöningen i så fall ska beskattas på. 
(Kerney, 1990, s. 32-34, 39) 
 
Grundproblemet ligger, enligt Kerney, i att flygbolagens managers, vid införande av lojalitets-
skapande åtgärder, misslyckas med att ta i beaktning hur konkurrenter, kunder och lagstiftare 
kommer att reagera på insatsen. Artikelförfattarens råd till aktörer i flygbranschen, som 
överväger att inleda ett lojalitetsprogram, är att fråga sig själva hur de personligen skulle ha 
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reagerat om en konkurrent införde den aktuella åtgärden. På så sätt kan företaget få en bild av 
vilka möjliga konsekvenser insatsen kan få på marknaden. Företaget måste noggrant tänka 
igenom hur de ska kunna skydda sin differentiering från att konkurrenter tar efter idén, så att 
de kan ge ett exklusivt erbjudande. (Kerney, 1990, s. 39)
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4. Genomgång av säkerhetsrutiner 
Flygplanet har nu lyft och vi vill ge dig som läsare en genomgång av de rutiner som gäller på 
resan. För att säkerställa en trygg resa utan missöden och för att åstadkomma ett tillförlitligt 
och kvalitativt resultat behöver vi ett väl genomtänkt tillvägagångssätt som är anpassat efter 
vårt syfte. I detta kapitel presenteras den metod som vi har valt för att angripa vår fråge-
ställning. En redogörelse ges för de mest väsentliga delarna i det praktiska tillvägagångs-
sättet, från intervjuupplägg och val av respondenter till analys av materialet. 
 

4.1 Intervjukonstruktion och intervjuupplägg 
I vår uppsats kommer vi att använda oss av respondentundersökningar och tillvägagångssättet 
kommer att vara samtalsintervjuer, som författarna till Metodpraktikan (2005) benämner det. 
Vi kommer att använda oss av en standardiserad intervjumall, men beroende på hur svaren 
ges så kommer det ändå att finnas utrymme för flexibilitet i själva intervjuförfarandet. Med 
andra ord så kommer samtals-intervjun att ha en lägre grad av standardisering och 
strukturering (Esaiasson, m.fl., 2003, s. 254-255, Patel och Davidson, 2003, s. 72). Intervju-
mallen kommer att disponeras med ett antal dominerande ämnen, och beroende på hur 
respondenten svarar kommer vi att ställa uppföljningsfrågor och eventuellt tolkande frågor. På 
så sätt kommer intervjun även att gå under kategorin semi-strukturerad (Bryman, 2004, s. 
301). Ett delsyfte med samtalsintervjuerna är att placera och kategorisera uppfattningarna 
bland respondenterna och det är just uppfattningarna och tankarna som är centralt för att 
kunna besvara frågeställningen och uppfylla syftet. (Esaiasson, m.fl., 2003, s. 255-256) De 
svar som ges är sällan förutsägbara och därför är det till fördel att uppföljning kan ske vid 
intervjutillfället. Ett annat delsyfte är att skapa interaktion mellan oss och respondenten. 
Samtalsintervjuer är ett bra verktyg för att få ökad kunskap om respondenternas erfarenheter 
rörande uppsatsens ämne, vilket även kan ses som ett komplement till vår befintliga kunskap. 
(Esaiasson, m.fl., 2003, s. 279) 
 
Det finns ett antal praktiska punkter som vi har tagit tillvara på när vi konstruerade och 
planerade frågorna för intervjumallen. Behovet att planera genomförandet av intervjuer 
beskrivs i Metodpraktikan (2005). De förslag som vi tagit fasta på behandlar praktiska 
aspekter som påverkat utformningen av vår intervjumall. Tematiskt tänkande innebär att 
författaren sammanlänkar frågeställningen med de frågor som kommer att ställas under 
intervjutillfället (Esaiasson, m.fl., 2003, 290-291). Som stöd för att formulera tematiska frågor 
kan man fråga sig: ”vad måste jag få reda på för att kunna besvara frågeställning?” (Bryman, 
2004, s. 305). Dynamiskt tänkande handlar om hur intervjuklimatet är under samtalet mellan 
intervjuaren och respondenten. En annan aspekt som ses som central är deskriptivt 
formulerade frågor. Deskriptivt formulerade frågor ställs när intervjuaren vill ha uttömmande 
svar och vanligtvis handlar det om svar på de frågor som anses som viktigast.  
 
I inledningen av intervjun är det lämpligt att ställa frågor av mer allmän karaktär och på så 
sätt få en mer gemytlig stämning. Under själva intervjun, när alla parter är ”varma i kläderna” 
kan det vara lägligt att följa upp inledningsfrågorna med tematiska frågor. Intervjuarens 
önskan är att respondenten ger ett mer utvecklat och målande svar på frågorna, utan inverkan 
av intervjuaren. Skulle informationen eller svaren vara bristfälliga kan det vara bra att ställa 
följdfrågor. En annan taktik är att ställa direkta frågor till respondenten om denne skulle 
undvikit att svara på en del tematiska frågor som anses vitala för intervjun. En annan kategori 
av frågor, tolkande frågor, är lämpliga att ställa om osäkerhet råder om vad respondenten 
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egentligen menar. Vanligtvis brukar intervjumallen avslutas med denna typ av frågor. 
(Esaiasson, m.fl., 2003, 290-291) 
 

4.2 Konstruktion av intervjufrågor 
Vid skapandet av intervjumallen och dess frågor började vi med att skriva ner alla slags frågor 
som vi kunde komma på som hade någon som helst koppling till vår teori angående 
lojalitetsprogram inom flygindustrin. Vi tittade även på frågor som andra forskare hade ställt 
upp i andra liknande undersökningar rörande lojalitet, samt frågor från en enkät som 
FlyNordic delat ut till deras resenärer i en tidigare undersökning. Det här gav oss en uppsjö av 
frågor, dessa frågor testade vi mot vår frågeställning och syfte för att se om de var relevanta. 
Det första utkastet av intervjumallen bestod av cirka 50 frågor och efter att ha testat frågorna 
på en person som har en del erfarenhet av tjänsteresor beslöt vi oss för att halvera antalet 
frågor. Beslutet kom av att många av frågorna fick samma eller liknande svar och att de flesta 
frågor inte gav utrymme för respondenten att ge ett mer utvecklat svar. 
 
I inledningsskedet av intervjumallen, efter att vi har presenterat oss och berättat om syftet med 
uppsatsen, omber vi respondenten att vara så kritisk som möjligt till de produkter och företag 
som tas upp under intervjun. Själva frågeschemat är uppdelat på fem områden, inlednings-
frågor, frågor om resebokning, allmänt om val av flygbolag och lojalitetsprogram, 
inställningen till FlyNordic samt avslutande frågor. Inom varje område finns en eller flera 
tematiska frågor under vilka vi listat ett antal möjliga uppföljningsfrågor att använda om de 
inte besvaras automatiskt av respondenten.  
 
Inledningsfrågorna är av mer allmän karaktär. Dessa gestaltar sig exempelvis som: Vad heter 
du? Vad har du för befattning? Hur många anställda har företaget? Resebokning, som är ett 
centralt ämne i intervjumallen, inleds med en tematisk fråga om hur bokningarna går till, för 
att sedan följas upp av frågor som rör begränsningar och påverkansfaktorer i samband med 
bokningen. Under nästkommande område, som berör val av flygbolag och lojalitet till 
flygbolag, har vi en Likertskala till hjälp för att underlätta för respondenten att svara på en del 
påståenden. Dessa påståenden behandlar hur stor påverkan olika förmåner har för att 
resenären ska vara lojal mot ett flygbolag. Innan de avslutande frågorna i intervjumallen så 
har vi ett antal öppna frågor som rör attityden till FlyNordic. Som sorti frågar vi respondenten 
om de vill godkänna den kommande transkriptionen och sammanfattningen och även om de 
vill ta del av uppsatsen. (Se intervjumallen i bilaga 1) 
 

4.3 Val av respondenter 
Vid respondentintervjuer är syftet att komma åt människors uppfattningar och föreställningar, 
och dessa kan inte benämnas som sanna eller falska. Det innebär att valet av respondenter inte 
bör göras utefter klassiska urvalskriterier, exempelvis sannolikhetsurval. Sådana metoder 
lämpar sig bäst då utmaningen ligger i att kunna generalisera resultatet. Vid samtalsintervjuer 
ligger utmaningen snarare i att komma så nära de utvalda respondenterna att man får ta del av 
deras verkliga tankevärld. Valet bör alltså ske utifrån andra kriterier. (Esaiasson, m.fl., 2003, s. 
286-287) Vi har valt att intervjua åtta personer som representerar åtta olika organisationer, 
hälften lokaliserade i Umeå och hälften i Luleå. Femtio procent av respondenterna är kunder 
som redan flyger med FlyNordic, medan hälften är kunder som idag primärt flyger med andra 
flygbolag. För att respondenten ska klassificeras som tjänsteresenär har vi satt kravet att de 
ska resa minst en gång varannan vecka i tjänsten och att det är arbetsgivaren som betalar 
resorna. De fyra respondenter som redan flyger med FlyNordic fick vi tag på genom Nordic 
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Aero, det bolag som sköter FlyNordics incheckning. Resterande respondenter sökte vi upp 
genom att kontakta företag, där vi bedömde att det skulle kunna finnas tjänsteresenärer. 
 
För att välja rätt personer att intervjua presenteras tre råd att utgå från. För det första bör 
forskaren välja främlingar, inte vänner och bekanta. Risken med bekanta är att intervjuaren 
har en förutfattad mening om personen och hoppar över vissa frågor, eftersom intervjuaren 
anser sig veta svaret sedan tidigare. Respondenten kan också bli mindre öppen och ärlig i sina 
svar då den vet att den kommer att umgås med intervjuaren i framtiden. Det andra rådet är att 
hålla nere antalet respondenter. Kvaliteten på undersökningen höjs inte av fler respondenter, 
utan av noggrannhet i valet av respondenterna och i förberedelserna inför intervjuerna. En 
allmän riktlinje brukar vara 15 personer plus minus 10. Det tredje rådet är att respondenterna 
inte ska vara subjektiva experter. Med det här menas att personerna inte ska vara särskilt 
kunniga, eller ha ett särskilt engagemang, inom ämnet som ska undersökas, eftersom man vill 
komma åt den ”vanliga” personens tankar. (Esaiasson, m.fl., 2003, s. 286-287) 
 
Ingen av oss skribenter känner eller har någon koppling till någon av respondenterna, alltså är 
kravet uppfyllt om att respondenterna ska vara främlingar. Med vägledning av Esaiassons 
rekommendationer har vi valt att begränsa antalet respondenter till ett litet antal, som vi ansett 
hanterbart för omfattningen av vår studie. Åtta intervjuer är så många vi beräknat att vi kan 
hinna förbereda och genomföra med omsorg. Vi kom fram till att färre intervjuer inte hade 
gett tillräckligt med material för vår analys, medan fler intervjuer hade kunnat äventyra 
kvaliteten på förberedelse- och analysarbetet för varje intervju. Vi har också undvikit att 
använda oss av så kallade subjektiva experter. Vi har säkerställt att ingen av respondenterna 
arbetar eller har arbetat med lojalitetsprogram, då den tidigare kunskapen och erfarenheten av 
lojalitet och lojalitetsprogram hade kunnat skapa en bild som inte riktigt speglar hur ”vanliga” 
tjänsteresenärer tänker kring lojalitet.  
 
Två av de centrala urvalsprinciperna vid samtalsintervjuer är intensitet i urval och maximal 
variation. Principen om intensitet i urval innebär att forskaren väljer personer som väntas 
omfatta ett koncentrat av kunskap om den frågeställning som behandlas. Vid maximal 
variation försöker forskaren istället att få med så många olika objekt som möjligt ur en grupp 
potentiella respondenter. Varieringen kan göras utefter exempelvis kön, yrke, utbildning eller 
ålder. För att få ett lagom antal respondenter kan det bli nödvändigt att använda sig av en 
kombination av dessa båda principer, det vill säga att först välja en grupp som har en 
intressant position för området, och sedan ur denna grupp välja så olika personer som möjligt. 
(Esaiasson, m.fl., 2003, s. 287-288) 
 
För att kunna uppfylla vårt syfte behöver vi ta reda på vad tjänsteresenärer i Umeå och Luleå 
vill ha ut av ett flygbolag för att de ska vara lojala. För att kunna få svar på detta har vi vid 
valet av intervjuobjekt först och främst lagt vikt vid att det ska vara de personer som fattar 
beslut om flygbokningen för företagets tjänsteresor. Vi har alltså utgått från intensitets-
principen och valt ut personer som besitter sådan kunskap som vi behöver för att kunna 
utforma åtgärder som skapar lojalitet. Vid val av vilka respondenter som ska representeras i 
urvalet har vi använt oss av maximal variation. Vi har valt respondenter från företag som 
ingår i olika branscher och av varierande storlek. Könsfördelningen mellan våra respondenter 
är tre kvinnor och fem män och respondenterna ligger i ett åldersspann mellan 30 och 60 år. 
Tre av respondenterna har en mer uppsatt position inom företaget, exempelvis delägare, 
medan resterande är anställda. Hälften av respondenterna flyger i dag huvudsakligen med 
FlyNordic, medan den andra hälften flyger huvudsakligen med andra bolag. 
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Viktigt att ha i åtanke vid respondentintervjuer är att det inte är individerna personligen som 
är intressanta, utan de tankekategorier som de kan synliggöra. En respondent som faller bort 
innan intervjun kan alltså generellt ersättas med en annan person med motsvarande 
urvalskriterier, utan att detta påverkar urvalet negativt. Detta faktum skiljer respondent-
intervjun från många andra datainsamlingstekniker. (Esaiasson, m.fl., 2003, s. 289)  
 

4.4 Intervjuförfarandet 
Inför intervjuerna ombad vi respondenterna att stänga av mobiltelefonen för att det inte skulle 
störa vår inspelningsutrustning samt för att ge oss ett samtal utan avbrott. Alla respondenter 
stängde av telefonen förutom en som valde att ha telefonen på ljudlöst. Under intervjuerna, 
som varade mellan en halvtimme och en timme, satt vi i ostörda miljöer. I samtliga fall 
handlade det om respondentens kontor eller företagets sammanträdesrum. Många av våra 
respondenter hade avsatt minst en timmes tid åt intervjun, och vi upplevde aldrig att någon av 
respondenterna var stressade av just tiden. Däremot gav en del respondenter inte så utförliga 
svar utan svarade med exempelvis: ”Det kan jag inte komma på precis just nu”, eller ”Oj, 
vilken svår fråga, det har jag inte tänkt på”. Det här kan bero på att frågorna inte utgör något 
som de tänker på dagligen samt att de inte hade fått ta del av frågorna i förväg. 
 
Alla respondenter gav sitt medgivande till att spela in intervjun, men i en del fall så kan den 
stora mikrofonen ha hämmat respondentens spontanitet i svaren på frågorna. Efter att själva 
intervjun var avklarad och bandspelaren var avstängd, brukade vi sitta ner en stund med 
respondenten och prata rent allmänt om lojalitet och flygbolag. Det uppkom ofta mycket 
intressanta synpunkter som vi lagt till i anslutning till transkriberingen, och även lagt till i 
empirin. Det var dessutom här som vi hade den bästa dialogen med respondenten, även om vi 
hade en bra dialog när vi bandade intervjun. Intervjuklimatet var öppet och det var ingen av 
respondenterna som avstod från att besvara någon fråga. 
 

4.5 Intervjuareffekter 
Intervjuareffekter är oönskade effekter som uppstår vid intervjutillfället som en konsekvens 
av samspelet mellan intervjuaren och respondenten. Blotta närvaron av en intervjuare gör att 
respondenten hämmas i sina svar, jämfört med om frågorna skulle ställas skriftligen i form av 
en enkät. Ofta utgörs intervjuareffekter av omedveten påverkan i form av exempelvis mimik, 
betoning, gester eller selektivt lyssnande. Detta går att undvika genom välutbildade och 
erfarna intervjuare. (Esaiasson m.fl., 2003, s. 262). Något som inte går att påverka däremot är 
karaktärsdragen hos intervjuaren, såsom kön och etnisk bakgrund, vilket kan ha en inverkan 
på respondentens svar. 
 
Intervjuaren kan heller inte styra över svarstendenserna hos respondenten eller det som brukar 
kallas för social önskvärdhet hos respondenten. (Bryman, 2004, s. 140-141) Svarstendenser 
gestaltar sig vanligtvis så att respondenten svarar på frågorna i ett liknande mönster utan 
eftertänksamhet, vilket medför att det saknas samband mellan de olika svaren. När 
respondenten svarar på frågorna för egen vinnings skull, både medvetet och omedvetet, kan 
det ses som att respondenten vill ge en positiv bild av sig själv, vilket betecknas social 
önskvärdhet. (Bryman, 2004, s. 141)  
 
Esaiasson ger som tips för att undvika intervjuareffekter att gruppen av intervjuare bör vara 
blandad när det gäller synliga egenskaper och att känsliga frågor bör besvaras skriftligt av 
respondenten efter att intervjun är slutförd. (Esaiasson, m.fl., 2003, s. 262) Även om mycket 
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av det som kallas för intervjuareffekter är sådant vi inte kan påverka så har vi försökt att 
anstränga oss för att undvika alltför stora effekter på resultatet. Exempelvis närvarade vi båda 
vid samtliga intervjuer, samt att vi undvek att presentera vilket flygbolag som vi skrev i 
samarbete med förrän efter intervjun var klar. Vi ansåg inte att vi hade några frågor som kan 
uppfattas som känsliga eller personliga och därför valde vi att genomföra alla frågor i muntlig 
form. Det som kallas social önskvärdhet tyckte vi oss kunna urskilja bland en del av 
respondenterna, när frågorna om förmåner för privat bruk kom på tal. Vi kan tänka oss att 
respondenten inte var helt ärlig eftersom det kan uppfattas som egoistiskt och omoraliskt att 
önska sig privata fördelar som en bonus för tjänsteresor. 
 

4.6 Analys av intervjuerna 
När intervjuerna är genomförda och transkriberade tar analysfasen vid. För att förstå helheten 
av innehållet är det lämpligt att läsa hela intervjun först, för att senare gå in på de olika 
delarna. (Patel och Davidson, 2003, s. 30) Det inhämtade empiriska materialet kan 
sammanfattas med hjälp av en teknik som heter koncentrering. Tillvägagångssättet och syftet 
med koncentrering är att fusionera långa uttalanden och på så sätt få en bredare överblick och 
även få en bättre möjlighet att tolka de mest centrala uppfattningarna och tankarna hos 
respondenterna. (Esaiasson, m.fl., 2003, s. 296) 
 
När vi med hjälp av koncentrering klarlagt ett antal viktiga data i varje intervju står vi inför 
själva begreppsbildningen, det vill säga att sammanfatta data och lyfta upp dem från 
individnivå till en allmängiltig nivå. Här gäller det att sammanfatta data till olika kvaliteter 
som sammanlagt ger ett begrepp om den undersökta företeelsen. För detta behövs en lämplig 
metod för sammanfattning av data. För kvalitativ forskning som inte är av dynamisk karaktär, 
det vill säga som inte mäter en företeelse över flera tidpunkter, presenterar Eneroth tre 
metoder: kartläggningsmetoden, idealtypsmetoden och väsensmetoden. Karläggningsmetoden 
innebär att forskaren går igenom sina data gång på gång för att först hitta breda kategorier 
inom det begrepp som undersöks, sedan utkristallisera dimensioner inom dessa och slutligen 
hitta underkategorier inom dimensionerna. På så sätt åstadkommer forskaren en så fullständig 
kartläggning som möjligt av den undersökta företeelsen. (Eneroth, 1984, s. 141-148) 
Idealtypsmetoden syftar däremot till att hitta idealtyper eller karikatyrer av olika sorters 
exemplar av företeelsen och identifiera ett antal olika kvaliteter för varje idealtyp. För att ett 
fall ska räknas till en viss idealtyp räcker det att fallet innehar någon av de typiska 
kvaliteterna. Väsensmetoden, slutligen, skapar väsenstyper med gemensamma kännetecken 
som skiljer dem från andra typer i samhället. De väsenstyper som uppstår genom denna metod 
skiljer sig från idealtyper på det sättet att alla fall inom en väsenstyp har den gemensamma 
kvaliteten, medan idealtyperna kan tillhöra samma typ utifrån helt olika kvaliteter. (Eneroth, 
1984, s. 149-157) 
 
Vi har valt att först sammanställa undersökningens resultat i empiridelen genom 
koncentrering. För god översikt och läsvänlighet har vi delat in empirin i ett avsnitt för varje 
respondent och dessa presenteras i kronologisk ordning efter när intervjuerna genomfördes. I 
varje del har vi gjort en koncentrering av det resultat vi fått fram under den aktuella intervjun, 
det vill säga vi har valt ut och presenterat den information som är relevant för vårt syfte.  
 
I analysen har vi lyft upp våra data från individnivå till en mer allmängiltig nivå genom att 
samla informationen från olika respondenter i olika kategorier och ställa dem mot våra teorier, 
i de fall där det finns tidigare forskningsresultat. Analysen genererar en teori om hur 
FlyNordic kan skapa lojalitet bland sina tjänsteresenärer. Denna generering gör vi genom en 
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variant av kartläggningsmetoden, där vi först hittar huvudkategorier som är intressanta för 
studien:  
 
• Vem som fattar beslut om flygbokning 
• Vad som väcker beslutsfattarnas intresse  
• Vad som håller kunden tillbaka från att resa frekvent med FlyNordic  
• Hur respondenternas lojalitet ser ut och vad de har för önskemål och åsikter om 

lojalitetsprogram 
 
Under dessa bredare kategorier presenterar vi underkategorier i form av de viktigaste 
faktorerna på varje område, exempelvis primära, sekundära och tertiära påverkansfaktorer. 
Kartläggningen ger oss en bild av vad respondenterna önskar och behöver från ett flygbolag 
för att vara lojal mot det.
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5. Passagerarlistan 
På passagerarlistan finner vi de respondenter som utgör grunden för vår empiriska 
undersökning. Vi har intervjuat åtta tjänsteresenärer, fyra i Umeå och fyra i Luleå. På 
sträckan Luleå – Stockholm finns två konkurrerande flygbolag, FlyNordic och SAS, och på 
sträckan Umeå – Stockholm finns tre flygbolag, FlyNordic, SAS och Malmö Aviation. Av 
respondenterna är hälften redan befintliga kunder till FlyNordic, medan den andra hälften är 
frekventa tjänsteresenärer som inte flyger primärt med FlyNordic. Vi har valt att beteckna 
respondenterna med bokstäverna A till H för att ge dem anonymitet. Respondenterna C, D, G 
och H, är de tjänsteresenärer som vi själva har sökt upp, medan A, B, E och F är 
FlyNordickunder som vi fått av Nordic Aero. I varje avsnitt kommer vi att ge en kort 
bakgrundsinformation om vad respektive respondent arbetar med för att sedan komma in på 
respondentens mer djupgående tankar om flygbolag och lojalitetsprogram. Alla intervjuer är 
transkriberade och de sammanfattningar som utgör den empiriska materian är godkända av 
respektive respondent. 
 

5.1 Respondent A 
Respondent A jobbar som byrådirektör, med ansvar för rehabiliteringsfrågor, på en statlig 
myndighet. Hon arbetar med att följa utvecklingen inom, och att utöva tillsyn över, 
rehabiliteringsområdet. Kontoret har hon i Umeå men hennes ansvar är nationellt, vilket 
innebär att hon en del perioder reser tre till fyra gånger i veckan. Om hennes tjänsteresor slås 
ut över ett år blir det minst en resa per vecka. Hon har varit anställd på den statliga 
myndigheten i Umeå i drygt 15 år. Samtliga anställda på enheten reser i tjänsten, men 
respondent A är den som reser mest.  
 
Respondent A bokar sina tjänsteresor genom ett bokningsbolag som alla anställda på 
myndigheten ska boka genom så långt det är möjligt. Hon bokar genom att e-posta eller ringa 
bokningsbolaget och meddela vart och när hon vill åka. Respondenten är också fri att välja 
vilket flygbolag hon vill resa med och vilka hotell hon vill boka. Hon sköter bokningsbeslutet 
helt själv, utan någon administratör och utan påverkan av någon annan i företaget. Eftersom 
hon jobbar för en statlig myndighet finns det statliga upphandlingar som skulle kunna påverka 
valet av flygbolag och framförallt hotell, men dessa säger hon sig inte känna till särskilt väl 
och hon nämner även att det inte påverkar hennes val av flygbolag i någon betydande 
utsträckning.  
 
Det inrikesflygbolag respondent A väljer är i första hand SAS, i andra hand FlyNordic och i 
tredje hand Malmö Aviation, eftersom det sistnämnda landar på Bromma flygplats. De två 
förstnämnda bolagen landar båda på Arlanda. Om Bromma är det mest lämpade 
landningsplatsen för resans destination blir istället Malmö Aviation det självklara valet. Trots 
att respondenten nämner SAS som det flygbolag hon helst väljer för inrikesresor är FlyNordic 
det bolag hon flyger mest frekvent med mellan Umeå och Stockholm. Anledningen är att 
deras flygtider passar bäst. Det blir bara enstaka fall som hon väljer de båda andra bolagen.  
 
Det är främst destinationsort och sammanträdestider som avgör hennes val av flygbolag men 
även frukosten ser hon som en viktig detalj. Att det automatiskt ingår frukost på planet ser 
hon som en positiv faktor hos Malmö Aviation och SAS. Eftersom hon flyger tidigt så är det 
ett minus för FlyNordic att det inte ingår någon frukost, även om hon är medveten om att det 
går att köpa frukost ombord på deras plan. Sedan brukar hon försöka att variera och flyga med 
samtliga flygbolag eftersom hon tycker att det är så bra att ha tre bolag som flyger mellan 
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Umeå och Stockholm. Hon vill inte förlora något av dem. När vi ber respondent A att 
rangordna fem faktorer efter hur mycket de påverkar hennes val av flygbolag, väljer hon i 
första hand tidtabellen, i andra hand punktligheten och i tredje hand priset. På plats fyra 
respektive fem kommer service på flygplatsen och service på planet. De som är bäst på 
service anser hon är SAS, då de har flest personal och sköter inbokningen snabbt.  
 
Vad som krävs för att respondent A ska vara lojal mot ett flygbolag, det vill säga att välja det 
flygbolaget framför ett annat, är en hög servicegrad när det gäller tillgänglighet, att få tag på 
biljetter, få information om förändringar och liknande typer av servicekvaliteter. Resan ska 
vara krångelfri och flyta på smidigt. En viktig aspekt är vilken service flygbolaget erbjuder 
när det uppstår problem som stör flygresan. Med det menar hon att flygbolaget ska kunna 
erbjuda den bästa möjliga lösningen, i form av exempelvis ombokningar av anslutningsresor 
vid förseningar. Hon anser att hon som fullt betalande kund bör hamna först i prioritets-
ordningen för exempelvis ombokningar vid problemsituationer.  
 
Förmåner för företaget tycker inte respondent A har någon betydelse när hon bokar 
flygbiljetter. Alla former av privata förmåner är också ointressanta, exempelvis rabatter hos 
flygbolaget eller hos andra allierade företag, eftersom att hon som statligt anställd inte är 
tillåten att ta ut några privata fördelar från flygbolag. Däremot värderar hon bekvämlighet i 
samband med resan väldigt högt, och hon betonar framförallt sms som ett viktigt redskap för 
att uppnå detta. Hon tycker att det vore väldigt bra om flygbolaget kunde skicka sms vid 
boarding, vid förändringar av avgångstid, vid inställda plan och liknande. Att kunna boka, 
avboka och omboka via sms och snabbt få en bokningsbekräftelse via mobilen skulle också 
vara mycket uppskattat hos respondenten. Kommunikationsmöjligheter överhuvudtaget 
eftertraktar hon starkt, det behöver inte vara just sms. Förutom den lagliga aspekten, som 
förhindrar många typer av förmåner för henne som stamkund, är hon också principiellt emot 
olika förmåner som inte har med själva produkten att göra. Även om hon hade haft möjlighet 
att ta ut privata förmåner hade hon varit värderingsmässigt emot sådana erbjudanden från 
företag. Däremot vet hon inte hur hon skulle agera i praktiken. I realiteten kan hon tänka sig 
att hon eventuellt skulle ta emot sådana förmåner, trots att det går emot hennes principer.  
 
Respondent A har en uppfattning om att FlyNordic är det lägst prioriterade flygbolaget på 
Arlanda, jämfört med SAS. Hon upplever att FlyNordic ofta får väntetider på Arlanda av 
olika skäl, medan SAS går. Hon poängterar dock att det här med prioritetsordningen på 
Arlanda mest är en känsla och ingenting hon egentligen vet med säkerhet. Övriga 
associationer som respondenten har till FlyNordic är att de är stora och slukar mycket folk 
samt att det är sämre städat än de andra bolagen. Malmö Aviation är det bolag som är bäst på 
att hålla rent på planen enligt henne. Hon tycker att FlyNordic brukar ha mycket tidningar och 
skräp på planen och att det inte känns riktigt fräscht. Däremot har hon inget att klaga på när 
det gäller säkerheten, varken på FlyNordic eller något annat flygbolag. Om hon jämför 
FlyNordic med SAS så upplever hon att SAS har en fördel av att vara ett gammalt och genuint 
bolag som har fungerat i alla tider, vilket ger en trygghetskänsla. Hon menar också att den 
allmänna uppfattningen bland de anställda på myndigheten i Umeå är att SAS är det 
traditionella, trygga bolaget, medan FlyNordic har kommit in som ett lågprisbolag. När det 
gäller prisnivåerna tycker hon dock att SAS och FlyNordic ligger ungefär lika nu, om man 
bortser från lågprisstolarna som vanligtvis är ganska få, medan Malmö Aviation ligger något 
högre.   
 
Vad som skulle krävas för att respondent A ska flyga oftare med FlyNordic är att det blir 
betydligt fräschare. För att hon ska få en mer positiv bild av bolaget och deras produkt bör de 
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också se till att planen går på rätt tider och eliminera känslan av att bolaget är underprioriterat 
på Arlanda. 

5.2 Respondent B 
Respondent B har titeln verksamhetsutvecklare på en organisation i Umeå. I huvudsak så 
arbetar hon med verksamhetsutveckling gällande personer med funktionshinder, men även 
med folkhälsofrågor och andra frågor av social karaktär. De här arbetsuppgifterna har hon 
haft i cirka tio år. I Umeå arbetar hon endast 25 procent, medan hon arbetar resterande 75 
procent på det centrala förbundskansliet i Stockholm. Det här medför att det blir en del 
resande, ungefär en resa per vecka om man slår ut det på ett helt arbetsår.  
 
När respondent B ska resa mellan Umeå och Stockholm är det ofta hon själv som bokar 
resorna, främst genom internet. Detta är något som hon har gjort sedan det blev vanligt med 
internetbokningar. Valet av flygbolag tycker hon spelar mindre roll och de pengar som hon 
lägger ut vid bokningarna får hon tillbaka på nästkommande lön. Skulle det vara så att hon 
behöver ta sig vidare från Stockholm så brukar hon boka resan genom Resesäljarna i Umeå 
för att få en garanti så hon inte missar något plan. Vid bokningar brukar det ofta vara priset 
som avgör, hon poängterar under intervjun att hon brukar leta efter de billigaste alternativen. 
Hon säger även att det inte får vara det billigaste alternativet till vilket pris som helst, och 
syftar då på att resan ska passa tidsmässigt med arbetet.  
 

”Jag har i mig sen jämt att jag ska ordna det så billigt som möjligt så jag tittar alltid efter 
det som är så billigt som möjligt, men det får inte vara till varje pris så att jag får ha långa 
väntetider och så där, men för det mesta så hittar jag bra och billiga resor.” (Respondent B, 
2007-04-27, kl. 13:30) 

 
På frågan om vilka tre inrikesflygbolag hon prioriterar främst svarar hon FlyNordic, Malmö 
Aviation och SAS, med FlyNordic som högst prioriterat. De två lägre prioriterade flygbolagen 
är hon indifferent till. FlyNordic är även det flygbolag som hon brukar boka med i första hand 
på grund av det låga priset och att tidtabellen stämmer bra överens med hennes arbetstider. 
Respondent B berättar att hon började flyga med FlyNordic tidigt och det var med tanke på att 
deras morgonflyg passade bra med hennes arbetstider i Stockholm, samt att det var luftigt och 
inte så mycket folk på planet, men den främsta anledningen var det låga priset. Hon nämner 
även att FlyNordics hantering av henne som resenär har varit mycket god. Respondenten 
berättar följande om flygplatsservicen i Umeå: 
 

”[…] sedan tycker jag om deras hantering, markpersonalen i Umeå är jättetrevliga och 
väldigt bra, när jag står i incheckningen ibland så kan de bara komma och ta min väska 
liksom, alltså lite liksom genant va? Men det är dem som jag känner till och de känner till 
mig så är det inte så himla noga, det är jätteskönt!” (Respondent B, 2007-04-27, kl. 13:30) 

 
När frågan kommer om att rangordna fem faktorer efter vad som är viktigast vid val av 
flygbolag så rangordnar hon dessa enligt följande: priset, service på flygplatsen, punktlighet, 
tidtabell och service på planet. Hon tycker att det var svårt att rangordna dem och menar att 
många kan jämställas. Idag så känner sig respondent B sig lojal mot Flynordic för att hon 
blivit bemött på ett trevligt och bra sätt, samtidigt framför hon att hon har varit lyckligt lottad 
och inte råkat ut för så många förseningar. Dock ställer hon sig frågande till var tidningarna 
har tagit vägen, tidningar är något som hon anser trevligt att läsa på morgon och då gärna 
Västerbottenskuriren eller Dagens Nyheter. Lojaliteten menar hon grundar sig i att hon känner 
sig hemma och att FlyNordic tillhandahåller personlig service samt att det aldrig förekommit 
någon nonchalans från företagets sida. Hon kommenterar också att hon tycker att det inte 
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spelar så stor roll om resenärerna får mat eller inte på flyget. Respondent B menar att man kan 
köpa sin egen mat och då kan man köpa det som man vill ha, dock skulle hon gärna se att det 
bjuds på en kopp kaffe ombord. 
Vi ställde frågor om hur olika förmåner skulle inverka på lojaliteten till ett flygbolag. De 
första frågorna handlade om bonus i form av ekonomisk fördel, och där svarade respondent B 
att hon är neutralt inställd. Hon svarade med ett liknande svar på frågan om att erhålla rabatter 
hos andra företag samt andra kringtjänster. På frågan om bekvämlighet och smidighet i 
samband med resan så var hon mycket positivt inställd, likaså till frågan om privata 
gratisresor till partnern eller familjen som en bonus. Det sistnämnda berättade hon att hon 
hade utnyttjat tidigare till sina barn och upplevde det som bra. Slutligen säger hon att hennes 
motivation inte räcker till att hålla reda på alla bonusar och rabatter, men att det vore jättebra 
om hon fick det utan att behöva göra så mycket.  
 
Respondent B har viss erfarenhet av bonusprogram och då främst av SAS och Malmö 
Aviations bonusprogram. Dessa båda program har inte så stor betydelse för henne, utan hon 
ser hellre att flygbolagen istället har billigare resor. Hon har svårt att ta ställning till om hon 
tycker att det är något som varit dåligt med bonusprogrammen med tanke på att hon inte är så 
insatt i dem, men hon tycker att det var trevligt när hon fick en gratisresa med hjälp av ett 
bonusprogram. Hon har heller inga invändningar mot att flygbolagen registrerar kund-
uppgifter och anser inte att det är en inkräktning på privatlivet.  
 
Hon har även övervägt att flyga med Malmö Aviation på grund av den så kallade ”flygledar-  
maskningen” på Arlanda. Det här är något som hon har hört av andra att Bromma flygplats 
har mindre ”flygledarmaskning” än Arlanda. Hon berättar att hon är medveten om att det är 
något som flygbolagen inte kan styra över, men skulle det bli för många förseningar så skulle 
hon ändå överväga ett byte av flygbolag.  
 

5.3 Respondent C 
Respondent C jobbar sedan sex år tillbaka som kundchef på en ekonomisk förening i Umeå. 
Föreningen har cirka 500 anställda och på huvudkontoret sitter det idag 55 personer, varav 
respondent C är en. Han hanterar alla centrala kontakter, exempelvis prisförhandlingar och 
sortimentsförhandlingar, med två av företagets fyra största kunder. Eftersom båda dessa 
kunder har huvudkontor i Stockholm och Hässleholm innebär arbetet någon tjänsteresa varje 
eller varannan vecka. Innan han blev anställd vid den ekonomiska föreningen har han varit 
verksam i ett annat företag, med samma typ av arbetsuppgifter, vilket gör att han har 
sammanlagt 15 års erfarenhet av arbeten där tjänsteresor utgör en viktig del i arbetet.  
 
Idag bokar respondent C vanligtvis sina resor via nätet på bolagens hemsidor. Ibland använder 
han sig av Samboka, ett nyligen infört bokningssystem, där de billigaste alternativen för flyg, 
hotell och eventuell hyrbil letas fram. Han föredrar dock fortfarande att boka direkt på nätet, 
då han upplever det som enklast. Tidigare hade den ekonomiska föreningen egna 
administratörer som hanterade bokningar av tjänsteresor, men idag bokar var och en sina egna 
resor, eftersom det har blivit så enkelt tack vare internet. Den begränsning respondent C har 
vid bokning av flygresor är hans egen resebudget, vilket gör att han alltid söker det billigaste 
alternativet. Det behöver dock inte innebära det billigaste alternativet i absoluta tal, utan 
lämpligheten styrs också av bland annat arbets- och mötestider.  
 
Tidigare hade respondent C ett årskort hos SAS som inkluderade fria resor i hela landet. Då 
var valet av bolag självklart. Årskortet rationaliserades dock bort genom ett sparpaket då den 
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ekonomiska föreningen bedömde att de skulle tjäna på att ha flexibilitet i valet av bolag. Idag 
väljer respondenten i första hand Malmö Aviation för resor mellan Umeå och Stockholm 
eftersom de landar på Bromma flygplats och de stora kunderna inom dagligvaruhandeln håller 
till i Solna, i närheten av Bromma. Förutom att landningsplatsen ska stämma måste det vara 
ett bra pris på biljetten och dessutom bra service. Han ser det som en självklarhet att planen 
måste vara punktliga. På det området tycker han att Malmö Aviation presterar klart bäst.  
 
Respondent C är medlem i både SAS och Malmö Aviations bonusprogram, vilket han tycker 
fungerar bra, men det är ingenting som styr honom i valet av flygbolag. Det han uppskattar 
med SAS program är att det sköter sig självt och att han inte behöver engagera sig så mycket i 
det. Alla nödvändiga uppgifter registreras automatiskt när han bokar resan. Det enda negativa 
som respondenten har att säga med lojalitetsprogrammen är att det kan vara lite bökigt att få 
ut sina bonusresor, bland annat eftersom de endast kan bokas i mån av plats. Sedan poängterar 
han att det är flera av de aktiviteter och förmåner som erbjuds i programmen som han inte 
kunnat ta del av och utnyttja, eftersom det kräver en del ledig tid.  
 

”Sen har vi ju rätt mycket kringaktiviteter runt bonusprogrammet. Men det krävs ju att du 
ska ha mycket tid att göra saker på din fritid också, det kan vara golfresor och så vidare. 
Men ofta är det så att man har ju, tiden är ju rätt knapp ändå. […] Så det är ingenting som 
har varit intressant för min del.” (Respondent C, 2007-04-28, kl. 08:15) 

 
Av de fem faktorer han ombeds att rangordna väljer respondent C tidtabell som den viktigaste, 
följt av punktlighet, pris, service på planet och slutligen service på flygplatsen. Vad han 
menar med begreppet service är smidighet och snabbhet snarare än vad bolaget bjuder på 
under flygningen.  
 

”Om man får något att äta på flygplanet eller inte, det är väl sekundärt för min del. Det är 
väl mer att det är, jag kan nog säga att det är smidighet inför avgång, att alla kommer 
snabbt på plats och att det går fort när man ska iväg. Det är nog den största servicen för mig, 
på flygplanet då.” (Respondent C, 2007-04-28, kl. 08:15) 

 
Bonus i form av en ekonomisk fördel för resenären privat, är något som kan ha en relativt stor 
påverkan på om respondenten är lojal mot ett flygbolag. Övriga faktorer som vi presenterar 
ställer sig respondent C sig dock neutral till, exempelvis kringtjänster till tjänsteresan, 
ekonomisk fördel för företaget, rabatter hos lokala företag i Umeå och privata resor med 
familjen. Eftersom han reser så pass mycket i tjänsten så har han ingen direkt längtan att åka 
på resor även under fritiden, påpekar han. God service och bekvämlighet är däremot något 
som han lyfter fram som en avgörande faktor för att han ska vara lojal mot ett företag, och 
detta område är något som han återkommer till vid ett flertal tillfällen under intervjun. Han 
nämner FlyNordic som ett dåligt exempel när det gäller bekvämlighet.  
 

”Där (hos FlyNordic, författarnas anmärkning) tycker inte jag att det fungerar speciellt bra. 
Det tar lång tid och det är svårt att få in alla, det är trångt och det är bökigt och det är 
mycket så. Nu kan man inte riktigt heller gå på det här att du får vad du betalar för, för 
prismässigt skiljer det sig nästan ingenting nu om du hittar lågprisbiljetter.” (Respondent C, 
2007-04-28, kl. 08:15) 

 
Förutom att respondent C tycker det är trångt och bökigt på FlyNordics plan, tycker han även 
att deras tidtabell är ett problem då den inte erbjuder någon flexibilitet. Om han har haft ett 
kortare möte på dagen och vill flyga hem lite tidigare finns inga passande turer. Han skulle 
önska både fler turer på tabellen, och att de befintliga turerna skulle ligga på bättre tider. 
Respondenten är även kritisk mot bolagets punktlighet. Han nämner att han varit med om ett 
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par rejäla förseningar på närmare två timmar, vilket han anser vara oacceptabelt. I största 
allmänhet ser respondent C FlyNordic som ett lågprisbolag, och det är också denna bild som 
han upplever att bolaget vill förmedla med sin marknadsföring, trots att de i dagens läge inte 
har några exceptionellt låga priser. Eftersom respondenten anser att priserna är i stort sett 
utjämnade mellan flygbolagen ser han överhuvudtaget inga fördelar med att resa med 
FlyNordic. 
 
För att respondent C skulle välja att resa med FlyNordic skulle det krävas att bolaget gör en 
seriös satsning på tjänsteresenärerna. Han skulle exempelvis uppskatta om det fanns en 
särskild incheckning och en särskild del längst fram i planet för tjänsteresenärer för att resan 
ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. Han påpekar dock att detta går emot FlyNordics 
egen filosofi, det vill säga att alla platser ska ha samma pris och vara lika mycket värda. På 
flygplatsen efterfrågar han en hyfsad lounge där han kan arbeta om han har tid över i samband 
med flygresan. Förutom större bekvämlighet skulle han önska att FlyNordic ser över 
tidtabellen enligt ovan. Om FlyNordic skulle ta till vara på tjänsteresenärerna på ett bättre sätt 
skulle respondent C också få en bättre bild av företaget och deras produkt. 
 

5.4 Respondent D 
Vår fjärde intervju var med en högt uppsatt person vid en koncern i Umeå. Koncernen 
innehåller produkter så som elhandel, elnät, värme och kommunikation. Respondent D har 
varit verksam sedan 1972, men tillträdde sin position först 1990. Tjänsten innebär att han är 
ytterst ansvarig för moderbolaget och dess fyra dotterbolag.  
 
Tjänsten som respondent D har medför att han flyger ungefär en gång per vecka till 
Stockholm och då huvudsakligen med SAS, främst för att respondenten har ett årskort med 
SAS. Bokningar av resor brukar hans sekreterare sköta, men om inte hon är tillgänglig så 
brukar han boka själv via flygbolagens hemsidor. Respondent D ser inte valet av flygbolag 
som något viktigt beslut, men en baktanke som han har vid bokning av flygresor är att han vill 
stödja konkurrensen. Det här är något som han menar gynnar företaget på lång sikt och vid 
bokning går han på det flygbolag som har mest förmånligt erbjudande just vid bokningens 
tidpunkt. Vid en prioritering av inrikesflygbolagen mellan Umeå och Stockholm svarade 
respondent D SAS i första hand, följt av FlyNordic och på tredje plats Malmö Aviation. 
Förutom att det ska vara ett rimligt pris tycker respondenten att turtätheten är viktigast. Han 
anser att SAS är bäst när det gäller turtätheten, även om bolaget slirat lite på sista tiden. 
 

”[...] turtäthet och möjlighet att komma snabbt fram och tillbaka är A och O […]” 
(Respondent D, 2007-04-28, kl. 11:00) 

 
På frågan om rangordning av vad som är viktigast vid val av flygbolag, valde respondenten att 
rangordna faktorerna i fallande ordning: pris, tidtabell, punktlighet, service på flygplatsen och 
slutligen service på planet. Priset och tidtabellen var även de faktorer som skulle få honom att 
vara lojal mot ett flygbolag framför ett annat. Andra faktorer som mat på planet anser han inte 
ha så stor inverkan på kortare inrikesresor, dock så reagerade han när de drog in maten. Han 
vet i egenskap av företagsledare att det hela tiden handlar om att jaga kostnader, men tycker 
samtidigt att det är futtigt att de inte kan bjuda på en kopp kaffe eller te ombord. 
 
På en av intervjufrågorna som handlar om hur stor påverkan olika förmåner har för att man 
ska vara lojal mot ett flygbolag fick respondenten en Likertskala framför sig som var 
numrerad från ett till fem, där ett stod för mycket liten påverkan och fem för mycket stor 
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påverkan. På de frågorna som rörde bonus till fördel för företaget svarade respondent D att det 
hade stor påverkan, medan frågorna som rörde bonus privat hade mycket liten eller liten 
påverkan. Det här förklarade han med att företaget har en policy om att all bonus ska gå till 
företaget och inte till någon enskild medarbetare och påpekar speciellt att det är viktigt för 
dem som är offentligt ägda att det finns en tydlig skillnad mellan vad som är affärer och vad 
som är privat. Han poängterar även att han tycker att det är grundpriset som ska vara 
avgörande och inte något bonussystem i val av flygbolag. Något som han också tycker har 
stor påverkan var bekvämlighet i samband med resandet. Smidigare incheckning är något som 
han efterlyser, speciellt om det skulle kunna gå att ordna att man checkade in via sms. 
Respondenten uttrycker att det brukar vara ett aber med incheckningen, speciellt 
kombinationen ovana resenärer och ny teknologi. 
 
Vidare under intervjun utvecklade respondenten förmånernas vara eller icke vara och då för 
företaget. Han tycker att det vore bättre med mindre förmåner som uppnås snabbare för att det 
skulle medför att resenärerna inte blev uppbundna till flygbolaget. Större förmåner som tar 
längre tid anser han vara tvivelaktigt. Tidigare har han fått några extra resor vid köp av ett 
större antal resor vid en och samma tidpunkt, något han anser har varit helt i sin ordning. De 
erfarenheter som respondenten har av lojalitetsprogram tycker han inte heller har inkräktat på 
privatlivet, men tillägger att han inte har tillräckligt med information för att uttala sig om vad 
som har varit positivt respektive negativt med lojalitetsprogrammen. 
 
Med tanke på att respondent D har årskort på SAS, är det flygbolaget SAS som han nyttjar 
mest för resor mellan Umeå och Stockholm. Han inflikar att det blir en och annan resa med 
Malmö Aviation, lite beroende på var i Stockholm han ska. Även om han inte flyger med 
Malmö Aviation eller FlyNordic i huvudsak i tjänsten så har han ett positivt intryck av dem. 
Han nämner bland annat att FlyNordic verkar vara vakna för förändringar och lyssnar till de 
behov som resenärerna har, samtidigt som de är flexibla. Samma känsla tror han att övriga 
tjänsteresenärer har inom koncernen.  
 
Något som respondenten har uppmärksammat i samband med utlandsresor är att han tycker att 
personalen ombord på flygplanen har haft en mer serviceinriktad inställning till resenärerna 
och det är något som han utlyser bland kabinpersonalen här hemma i Sverige, speciellt hos 
SAS. Han har en känsla av att SAS kabinpersonal inte bemödar sig att vara artig eller trevlig 
mot resenärerna, utan har en mer schablonmässig inställning. Det här tror han kan bero på alla 
neddragningar som har varit inom flygbranschen i allmänhet. 
 

5.5 Respondent E 
Respondent E arbetar med säljsidan på ett IT-bolag i Luleå, där han även är delägare. IT-
bolaget tillhandahåller IT-konsultationer, analys, strategitjänster, systemutveckling och 
leveranser av färdiga lösningar. Bolaget är relativt nybildat och har tre bokslut på nacken. De 
flesta av företagets kunder befinner sig i södra delen av Sverige vilket medför att IT-bolagets 
sexton anställda flyger mycket i tjänsten. Respondenten själv flyger i stort sett varannan vecka. 
 
Respondent E sköter själv bokningarna och gör det via flygbolagens hemsidor, ibland när 
resorna är mer komplexa och olika transportmedel är inblandade så brukar han kontakta en 
resebyrå. För tillfället så ser de över, inom bolaget, om de ska knyta avtal med något 
flygbolag och eventuellt införa ett kreditkort så att de anställda kan boka själva. Det viktiga 
vid bokningar är att flygbolaget har en relativt frekvent turtäthet och en intressant prisbild 
anser respondenten. Personligen flyger han med FlyNordic i första hand och SAS i andra hand 
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sträckan Luleå – Stockholm. Han anser även att punktlighet är en viktig faktor och att service 
på flygplanet och flygplatsen är mindre viktiga i jämförelse med tidtabell och pris.  
 
Något som respondent E menar har en mycket stor påverkan om man ska vara lojal mot ett 
flygbolag är bonus i form av ekonomisk fördel för företaget. Även bonus för resenären privat 
är intressant, men inte direkt avgörande. Det är inte heller rabatter eller andra förmåner. Han 
berättar att han har ett bonuskort hos SAS, men inflikar att det inte ger någon bonus om man 
flyger sträckan Luleå – Stockholm. En annan faktor som han tycker har mycket stor inverkan 
är smidigheten i samband med resan och ser gärna att man skulle kunna få ett sms om planet 
skulle vara försenat. Respondenten kom själv med förslaget om att man skulle kunna ha 
tillgång till ett mötes- eller konferensrum på Arlanda när påståendet om hur mycket eller liten 
påverkan kringtjänster skulle ha i samband med resan. Något som han gärna ser sig slippa är 
att krångla med bonuspoäng, hellre att man får något i stället för poäng. På frågan om han 
skulle föredra större förmåner som tar längre tid att uppnå än mindre förmåner som går 
snabbare att uppnå svarade han: 
 

”[…] om man får en glass på Arlanda eller ett Skrovmål då, då kanske det är trevligare med 
något som är lite mer värt, det är möjligt. Om man flyger frekvent så kanske det är större 
förmåner, men om man inte flyger så frekvent så kanske det är mindre. Jag skulle nog 
föredra lite större.” (Respondent E, 2007-05-02, kl. 11:00) 

 
Respondent E anser att lojalitetsprogram kan vara till företagets nackdel då det kan styra den 
anställde att flyga med ett visst flygbolag för att få privata belöningar, istället för att sätta 
behov och pris i första rum. Han tillägger även att man kan införa en policy om att all bonus 
tillfaller bolaget. Han har själv varit med i diverse lojalitetsprogram och anser att det har varit 
svårt att utnyttja de poäng som man har tjänat in och tar upp ett exempel om när han skulle 
lösa in sina poäng mot en resa till Sydamerika. Respondenten upplevde att lojalitets-
programmet inte riktigt levde upp till vad det lovade i och med att det inte fanns tillräckligt 
med platser på de olika destinationerna och man var tvungen att vara ute i väldigt god tid för 
att kunna boka en resa med hjälp av de intjänade poängen.  
 
De flesta resorna mellan Luleå och Stockholm flyger respondenten med FlyNordic och 
bedömer att det uppgår till ungefär sjuttio procent. Resterande trettio procent flyger han med 
SAS. Han anser att FlyNordic passar tiderna bra och att de har en väldigt intressant prisbild, 
medan han kan sakna att de inte har några tidningar, men säger att det inte är så svårt att hitta 
tidningar i de gater som SAS-planen avgår ifrån. På frågan om mat på planet har betydelse för 
valet av flygbolag, svarar respondenten att det inte har någon betydelse på korta resor, och om 
han vill ha mat så kan han lika gärna betala för det. Han önskar förutom tidningar att de skulle 
ha fler avgångar, gärna avgångar som går tidigare och någon som går senare på kvällen. Priset 
ser han som väldigt fördelaktigt och han skulle kunna välja bort FlyNordic om de höjde priset. 
I de fall respondenten väljer SAS beror det ofta på att tidtabellen passar bättre samt att det kan 
handla om komplexa resor som kräver byte av plan på Arlanda. En annan faktor som han 
tycker är mycket bra med FlyNordic är att de pris som presenteras på deras hemsida är det 
slutgiltiga priset och inget annat. Det tycker han förmedlar en tydlighet, ärlighet och rakhet.  
 
Något som skulle kunna få honom att flyga oftare med FlyNordic är om det skulle finnas ett 
avtal mellan dem och företaget. Han ser gärna att FlyNordic inför ett slags periodkort som 
inte nödvändigtvis behöver vara ett helt år utan kan vara kvartalsvis eller halvårsvis med 
möjlighet till förlängning. En kortare tidsperiod än ett år skulle passa bättre i och med att 
projekten oftast sträcker sig kvartalsvis. 
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5.6 Respondent F 
Respondent F arbetar som personalkonsult för ett mediabolag i Sverige, arbetet motsvarar en 
personalchefs med ansvar för personalfrågor, dock utan rekryteringsansvar. Jobbet som 
personalkonsult har hon haft i cirka tre och ett halvt år. Hon ingår även i ledningsgruppen för 
mediabolaget. Två till tre dagar i veckan reser hon genom tjänsten, främst till Stockholm. 
Eftersom hon reser så frekvent, och ofta är i behov av ombokningar och ändringar, har hon 
sedan ett år tillbaka hjälp av en medarbetare som sköter hennes bokningar. Det händer dock 
fortfarande att hon bokar själv på nätet. Respondent F menar att valet av flygbolag är ett 
betydelsefullt beslut, eftersom det är avgörande att flyga med ett bolag som håller tiden.  
 

”[…] det är så viktigt att man håller tiden. För man blir väldigt, väldigt irriterad när planen 
är försenade titt som tätt när man åker SAS. Det är största irritationsmomentet.” 
(Respondent F, 2007-05-02, kl. 14:00) 

 
Av den här anledningen flyger hon i första hand med FlyNordic och i andra hand väljer hon 
SAS. Hon bedömer att hon flyger med SAS cirka en av sex turer. Förutom att FlyNordic är 
bättre på att hålla tiderna grundar hon även sitt val på att bolaget håller en lägre prisnivå än 
konkurrenten. En nackdel med bolaget är däremot tidtabellen anser hon.  
 

”Däremot är ju Nordic då begränsat på kvällen. Sista planet hem går 19.15 och det är inte 
alltid man hinner det. Det är väl en liten nackdel. Man har ingen tidsmån på kvällen. Det 
har man ju med SAS då, om man inte riktigt vet hur länge mötet pågår. Då kan man boka 
SAS för att vara på den säkra sidan, för då kan du boka ett senare flyg.” (Respondent F, 
2007-05-02, kl. 14:00) 

 
Av faktorer som påverkar respondent F vid val av flygbolag, rangordnar hon i första hand 
punktlighet. Därefter kommer tidtabell samt pris, följt av service på flygplatsen och service på 
planet. Respondenten kommer inte på något spontant som skulle kunna göra henne lojal mot 
ett flygbolag, men det ska hellre innebära en fördel för henne privat än för företaget. 
Framförallt skulle hon uppskatta fördelar som innebär att hon blir prioriterad vid om-
bokningar av biljetter, få sms vid boarding och smidigare incheckning. Hon föredrar 
överhuvudtaget förmåner som skapar bekvämlighet och sparar tid framför ekonomiska 
fördelar. Även kringtjänster till tjänsteresan, som exempelvis rabatter på kundmiddagar, är 
något som respondent F finner intressant. Den långa tiden för incheckning är något som hon 
har irriterat sig på.  
 

”Ja, men om du tar bara incheckningen. Ofta när man åker då vid halv sex eller kvart över 
sju med Nordic eller SAS, så är det ju så mycket folk på Arlanda, så först får du stå i en 
jättelång kö i Nordickön då du ska checka in, och du kanske har kort om tid när du kommer 
från mötet. Sen då hela vägen upp då i säkerhetskontrollen, jättelånga köer. Så visst skulle 
det ju påverka om det gick snabbare att, inte boarda, men när man checkar in.” (Respondent 
F, 2007-05-02, kl. 14:00) 

 
Respondent F har erfarenhet av SAS bonussystem, där hon tidigare har varit guldmedlem. Det 
var något hon uppskattade då det innebar lite bättre service i samband med resan:  
 

”Ja, det har ju varit bra, för det var aldrig något problem med ombokningar eller sena… 
man kom alltid med, även om det var fullt så kom man alltid med på något sätt. Om det var 
sena avbokningar så fick man alltid ett meddelande att nu har du kommit med.” 
(Respondent F, 2007-05-02, kl. 14:00) 

 
Hennes spontana inställning till FlyNordic är att hon tycker att de är mycket bra. Förutom 
punktligheten och priserna tycker hon att servicen är till belåtenhet. Att de inte bjuder på 
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något fika är ingen nackdel menar hon, det kan hon köpa själv. Hon önskar också möjlighet 
till enkel ombokning via mobil, eller via någon annan kommunikationskanal, när hon inte har 
tillgång till dator. Det får inte vara någon telefonbokning med lång väntetid, utan det måste gå 
snabbt.  
 

”Och de är ju trevliga och… jag har aldrig liksom blivit bemött på ett otrevligt sätt eller 
någonting. Sen är det ju rätt roligt när man åker ganska mycket för det är ju oftast samma 
personal så man blir ju som lite tjenis med dem. Man är känd nu när man kommer och 
checkar in på Kallax, då vet de direkt, man behöver aldrig visa legitimation eller… jo det är 
trevligt.” (Respondent F, 2007-05-02, kl. 14:00) 

 
När vi tar upp frågan om vad som skulle kunna få respondent F att byta bolag, och flyga med 
SAS i första hand, svarar hon att det kommer att bli aktuellt med ett byte nu eftersom media-
bolaget planerar att införskaffa ett årskort hos SAS för respondentens räkning. FlyNordic har 
inte någon sådan möjlighet, vilket hon saknar.  
 

”Det är synd att FlyNordic inte har något årskort, då hade man ju valt dem. Nu blir det ju 
SAS istället.” (Respondent F, 2007-05-02, kl. 14:00) 

 

5.7 Respondent G 
Vår sjunde respondent arbetar för ett IT-företag där han hjälper kunder med komplexa IT-
lösningar främst inom hälso- sjukvård och det här är något som han har gjort i ungefär åtta år. 
Företaget i Luleå har i dagsläget 45 anställda, där flera av dem reser i tjänsten och då främst 
till Stockholm. Respondent G reser själv cirka en gång varannan vecka i syftet att träffa 
kunder. 
 
Vid bokningar av resor kontaktar respondenten American Express, som är IT-företagets 
resebyrå. Val av bolag och tid styr han själv utan inverkan av andra även om det finns avtal 
med American Express och SAS som gör resorna lite billigare. Valet av flygbolag tycker inte 
respondenten är en prioriterad fråga, men om han ska välja ett flygbolag som han föredrar så 
bli det FlyNordic i första hand. Det är dock tvärtemot hur han handlar med tanke på att han 
flyger mer med SAS än med FlyNordic, på rutten Luleå – Stockholm. Mellan tummen och 
pekfingret så flyger han med SAS i sextio till sjuttio procent av fallen och resterande med 
FlyNordic. Det sistnämnda flygbolaget brukar han flyga med när ankomsttiden spelar mindre 
roll. Det här kan förklaras med följande citat. 
 

”Eftersom tid är viktigt och att de håller tider så skulle jag säga att jag prioriterar FlyNordic 
först, men då kan man fråga sig varför jag flyger SAS mer, men det beror på att de flyger 
mer rätt tider. De har fler avgångar att välja på. Men FlyNordic håller tiderna bättre. SAS 
håller aldrig tiderna.” (Respondent G, 2007-05-02, kl. 17:15) 

 
I dag är det tidtabellen eller turtätheten som har överhand om valet av flygbolag, även om han 
värderar punktlighet högre. Service på flygplanet rangordnade respondenten på en tredjeplats, 
mycket för att det här inkluderar frukost ombord, vilket han anser kan vara en avgörande 
faktor när man väljer flygbolag. Inte förrän på en fjärde plats kom pris, men det förklarade 
respondenten med att när företaget inte tillhörde IT-företaget tidigare, så var pris en faktor 
som han skulle prioritera högre upp, men i dagsläget så tyckte han inte att det spelade så stor 
roll. Som nummer fem hamnade service på flygplatsen, vilket han inte hade något att tillägga 
om, förutom att han var lite irriterad över att de inte öppnade tidningsställen förrän precis 
innan det var dags att gå ombord och respondenten skulle gärna föredra att ha tidningen 
medan han satt och väntade. 
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När vi gick in på vad som skulle kunna få tjänsteresenären mer lojal mot ett flygbolag så 
berättade respondenten att något liknande SAS bonusprogram skulle kunna göra honom mer 
lojal. Det här eftersom att respondenten själv är med i SAS bonusprogram och om han själv 
hade att välja mellan två flygbolag som erbjöd ungefär samma tider och priser så skulle han ta 
det flygbolag som han kunde få bonuspoäng på. Han inflikar även att han skulle kunna tänka 
sig att vara lojal mot ett flygbolag som ger honom billigare resor om han skulle resa mycket, 
liknande ett årskort. Han ser även i dagsläget att privata förmåner väger tyngre än förmåner 
som går till företaget.  
 

” […] IT-företaget har 15.000 anställda och det är så klart om IT-företaget får något tillbaka 
så ger det inte mig så mycket […]”5(Respondent G, 2007-05-02, kl. 17:15) 

 
Det här var något som återspeglades i de svar respondenten gav på påståendena om hur stor 
påverkan olika förmåner skulle ha för att han skulle vara lojal mot ett flygbolag. Privata 
förmåner så som rabatter i lokala klädaffärer eller biocheckar, ser han inte som något som 
skulle kunna få honom lojal på grund av att han skulle glömma bort och aldrig utnyttja 
erbjudandena. Påståendet om tillgång till konferensrum på Arlanda anser han skulle ha stor 
inverkan, och han föredrar mindre förmåner som går snabbare att uppnå i förhållande till 
större förmåner som tar längre tid att uppnå. I övrigt så har han inget emot bonusprogram och 
menar att det skulle kunna vara en faktor som får honom att vara lojal mot ett flygbolag. Han 
har själv varit och är medlem i SAS lojalitetsprogram, dock anser han att det är alldeles för 
många poäng som krävs för att kunna utnyttjas i praktiken.  
 
Den allmänna uppfattningen hos respondent G om de båda flygbolagen är att FlyNordic håller 
tiderna bättre, men att de har en sämre incheckning i jämförelse med SAS. Sämre incheckning 
är synonymt med att det oftast är längre köer hos FlyNordic vilket han tror beror på att de inte 
har incheckningsautomater.  
 

”Smidigare incheckning skulle kunna påverka faktiskt […] det ligger i bakhuvudet att SAS 
har en smidigare incheckning än vad FlyNordic har, där får man ställa sig i kö, med SAS de 
har sina automater och det är enklare […]” (Respondent G, 2007-05-02, kl. 17:15) 

 
Rent servicemässigt ombord på planet så har han inget att klaga på sträckan mellan Luleå – 
Stockholm, men han berättar att han har haft dåliga erfarenheter av SAS personal på andra 
sträckor. 
 
Fler avgångar och bättre flöde vid incheckningen är två faktorer som skulle kunna få honom 
att välja FlyNordic oftare, även ett så kallat bonuskort skulle han gärna vilja se och en bättre 
frukost. Han vill dock inte lägga pengar på att betala frukost, utan menar att det är bättre om 
flygbolaget bakar in kostnaden för frukost i biljettpriset så att han är lyckligt ovetandes. 
Respondenten nämner även att gratis fika skulle kunna vara något med tanke på att man aldrig 
har pengar på sig ombord, utan plånboken ligger oftast i kabinfacket och är på så sätt väldigt 
svåråtkomlig. 
 
Seating, det vill säga förbestämda platser på planet, är något som respondent G ser både för- 
och nackdelar med. Fördelarna är främst att man kan välja vem man vill sitta bredvid, men 
nackdelarna är att det blir ett litet stressmoment när folk ska gå ombord. Han tillägger att det 
är lika trångt i flygplanet på de båda bolagen, men att det är en fördel med seating hos SAS 

                                                
5 IT-företaget nämndes vid namn av respondenten då citatet yttrades. Dock har vi valt att inte presentera bolagets 
namn med tanke på anonymiteten. 
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för då kan han välja om han vill sitta vid en nödutgång, där det oftast brukar vara större 
utrymme.  
 

5.8 Respondent H 
Som klubbdirektör för en idrottsklubb i Luleå har respondent H den position som motsvarar 
VD-posten i ett företag, med ansvarar för personalfrågor såväl som ekonomifrågor. Han har 
haft jobbet sedan september 2005 och flyger åtminstone någon gång varannan vecka i sin 
befattning. Resorna bokar han via en resebyrå, och det är ofta resebyrån som avgör vilket 
flygbolag som han reser med. Han är alltså inte med och styr så mycket själv, och han tycker 
inte heller att val av inrikesflyg är något viktigt beslut här i Sverige där det finns så litet utbud.  
 
Det som skulle kunna göra honom lojal mot ett visst flygbolag är personalens bemötande samt 
prissättningen, att bolaget kan erbjuda någon ekonomisk fördel för idrottsklubben. Han skulle 
gärna ha ett närmare samarbete med ett flygbolag, där organisationen får ekonomiska fördelar 
och i utbyte skulle han vara lojal och alltid välja detta bolag vid resor i tjänsten. Eftersom han 
inte har ingått något sådant samarbete i dagens läge är det tidtabellens överensstämmelse med 
den aktuella resan som avgör valet av flygbolag vid bokning av resor. Tidtabellen är också det 
som han sätter överst när han ombeds rangordna de fem påverkansfaktorerna. Som nummer 
två kommer priset, tätt följt av punktligheten, service på flygplatsen och sist service på planet. 
 
Förmåner som är till fördel för honom privat som resenär är inte lika intressant som 
ekonomiska fördelar för organisationen. Han skulle visserligen tycka att det vore trevligt med 
biocheckar eller möjlighet till privata gratisresor, men han bedömer att han inte skulle utnyttja 
det i någon betydande utsträckning. Många insamlade bonuspoäng skulle gå till spillo. Som 
exempel nämner han SAS bonussystem där han är medlem, vilket han endast nyttjat vid tre 
tillfällen, eftersom han oftast glömmer bort att utnyttja poängen i tid. Han tycker att 
bonusprogrammet är alldeles för krångligt och utvecklar det så här:  
 

”Jo, men alltså det är inte bara att ringa och säga: Nu skulle jag vilja ha en resa, jag har så 
här många poäng. Utan det är ju vissa avgångar och vissa tider och det måste vara en viss 
tid innan och ett visst bokningsställe, det är ingen piece of cake alltså”. (Respondent H, 
2007-05-03, kl. 08:15) 

 
Därför har inte sådana bonusprogram någon betydelse för honom vid val av flygbolag. För 
övrigt anser han att lojalitetsprogram kan inkräkta på lojaliteten om det krävs att man fyller i 
en massa personliga uppgifter och privat information. Däremot har han ingenting emot att 
hans flygvanor registreras i programmet.  
 
Respondent H bedömer att han reser cirka hälften av sina flygturer med SAS och andra 
hälften med FlyNordic. Om han ska prioritera något av dem blir det FlyNordic, eftersom han 
känner att han vill stödja den mindre aktören på marknaden.  
 

” […] för SAS klarar sig utan mig, men FlyNordic kan jag bidra till”. (Respondent H, 
2007-05-03, kl. 08:15) 

 
Det han har att säga till FlyNordics nackdel är att de har färre turer och att det är mindre 
utrymme på planen. Det begränsade utrymmet är dock inget han hakar upp sig på när det 
gäller en timmes flygning, eftersom han inser att det är en nödvändighet för bolagets låga 
priser. I övrigt anser han att det är rent och fräscht på planen och att FlyNordics personal har 
ett något trevligare bemötande än personalen på SAS, vilket han uttrycker enligt följande.  
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”Det kan på vissa SAS-flighter vara lite snobbstämpel på vissa i kabinpersonalen” 
(Respondent H, 2007-05-03, kl. 08:15) 

 
Om han får önska sig något ytterligare från FlyNordic, så skulle det vara att de inför en 
möjlighet att välja plats på planet i förväg, istället för den fria placeringen som råder idag. 
Dessutom ser han gärna att de inför periodkort med fördelaktiga priser, som helst ska kunna 
anpassas efter säsongen. Som trogen kund skulle han också önska att ha tillgång till ett 
konferensrum på Arlanda, eftersom sådana annars är väldigt dyra. Bekvämligheten vid resan 
är ingenting som han anser behöver förbättras, utan han tycker att incheckningen fungerar bra. 
Något sms vid boarding är han inte heller intresserad av, utan det skulle han mest bli irriterad 
på. Den enda egentliga service han önskar är ett vänligt bemötande från personalen, som 
nämnt tidigare.
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6. Inflygning 
Nu börjar vi närma oss slutdestinationen och inflygningen har påbörjats. Vi ber er att stänga 
av all elektronisk utrustning, fälla upp stolsryggarna samt öppna upp ögonen för vår analys. 
Efter att vi i empiridelen presenterat resultaten från varje enskild intervju ska vi nu lyfta upp 
våra data från individnivå till en mer allmängiltig nivå genom en analys. Det kommer vi att 
göra under ett antal huvudkategorier. Till att börja med reder vi ut vem som fattar beslut om 
flygbokning hos kunderna och vad detta har för betydelse för vad de motiveras av. Sedan 
analyserar vi vad som väcker beslutsfattarens intresse och väljer att dela upp 
påverkansfaktorerna efter grad av attraktionsvärde. Vi har valt att benämna dem primära, 
sekundära och tertiära påverkansfaktorer. Slutligen analyserar vi om respondenterna är 
lojala mot något flygbolag idag och vad de vill ha ut av ett lojalitetsprogram.  
 

6.1 Hur, och av vem, fattas beslutet?  
Vid försäljning på en B2B-marknad är det viktigt att ta reda på vem i kundföretagen som 
fattar beslut om inköp av den aktuella produkten, eftersom olika typer av beslutsfattare kan 
motiveras av olika saker. Vem som är beslutsfattaren kan skilja sig mellan olika företag och 
situationer. (Hellman, 2005, s. 5)  
 
Majoriteten av respondenterna i vår undersökning har själva makten över vilket flygbolag de 
bokar för sina tjänsteresor, det är alltså tjänsteresenären i egen hög person som är 
beslutsfattaren. Respondent B, C och E bokar sina resor direkt på flygbolagens hemsidor på 
nätet. Respondent C och E använder en resebyrå vid bokning av mer komplexa resor, men 
även där har de själva makten över vilket bolag de flyger med. Respondent A och G använder 
som regel resebyrå eller bokningsbolag när de bokar resor, men de uppger att de ändå har full 
makt över vilket flygbolag som bokas och därmed är de beslutsfattare. Tre av respondenterna 
överlåter ansvaret för bokningen till en annan beslutsfattare, nämligen respondenterna D, F 
och H. De överlåter beslutet till resebyrån, en medarbetare respektive sekreteraren.  
Respondent C nämner att företaget tidigare hade administratörer som skötte bokningarna, men 
att det nu blivit så lätt att boka via internet att tjänsteresenärerna utför bokningen själva istället. 
Även Respondent B säger att det är utvecklingen av bokning via hemsidorna som gjort att hon 
på senare tid har börjat boka sina resor själv, direkt på internet.  
 
De respondenter som själva är delägare, eller har en ledande position med övergripande 
ekonomiskt ansvar i företaget, har större benägenhet att föredra ekonomiska fördelar för 
företaget, medan de som är anställda på andra positioner föredrar privata fördelar. Ett tydligt 
exempel på detta ger respondent G som prioriterar priset mycket lågt i dagens läge då han är 
anställd, jämfört med tidigare då han drev eget företag. De av våra respondenter som är 
delägare eller VD på sina arbetsplatser är respondenterna D, E, och H. Samtliga av dessa är 
tydliga med att ekonomiska fördelar för företaget är att föredra framför fördelar för resenären 
privat. Fördelar av privat karaktär ser de som närmast obetydliga. Respondent E, som är 
delägare i sitt företag, anser till och med att det kan vara en nackdel med lojalitetsprogram 
som innebär förmåner för resenären privat eftersom det kan styra den anställde att välja 
leverantör efter vilka privata belöningar som erbjuds, istället för att styras av behov och pris. 
Övriga respondenter: A, B, C, F och G är anställda på sina företag och har en större 
benägenhet att föredra förmåner som påverkar resenären personligen och att vara likgiltiga 
inför ekonomiska fördelar för företaget. Respondent G uttrycker att:  
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” […] IT-företaget har 15.000 anställda och det är så klart om IT-företaget får något tillbaka 
så ger det inte mig så mycket[…]”6 (Respondent G, 2007-05-02, kl. 17:15) 

 
Bland våra respondenter visar det sig alltså stämma, som teorin säger, att vem som fattar 
beslut om inköp av tjänsteresor varierar mellan olika företag. Vissa respondenter bokade 
själva, i egenskap av resenär, medan andra överlät beslutet åt en annan part. Även 
situationsaspekten har visat sig spela in på hur beslutet tas, då mer komplexa resor leder till att 
vissa respondenter överlåter beslutet om bokning på en resebyrå. Det är också tydligt att olika 
beslutsfattare motiveras av olika faktorer. Förutom att vi funnit skillnader mellan samtliga 
respondenter, vad gäller påverkansfaktorer vid val av flygbolag, har vi funnit en gemensam 
nämnare gällande viktigt man anser att ekonomiska fördelar för företaget är. Sådana förmåner 
motiverar resenärer som är delägare eller har en ledande position på företaget, men inte dem 
som är anställda på övriga positioner.  
 
Förutom att beslutsfattaren är en viktig faktor att ta hänsyn till vid försäljning på en B2B-
marknad lyfter Simkin fram i sina teorier att det finns skillnader i köpbeteendet hos 
privatpersoner och organisationer. Dessa skillnader gäller exempelvis vilka faktorer som 
påverkar köpbeslutet. Inom organisationen kan det finnas en inköpsavdelning, särskilda mål, 
policy och riktlinjer som påverkar beslutsfattaren vid inköpet. (Simkin, 2000, s. 154-155) 
 
Den främsta påverkansfaktor som framkommit i vår undersökning, som är av organisatorisk 
karaktär, är att budgeten spelar en betydande roll för flertalet respondenter. Vissa har en 
uttalad resebudget, eller riktlinjer från arbetsgivaren, som gör att de väljer flygbolag efter pris. 
Det uppger exempelvis respondent C och F. För respondent A, som arbetar för en statlig 
myndighet, finns dessutom statliga upphandlingar som påverkar inköpen av tjänsteresor. 
Dock meddelar hon att upphandlingarna inte påverkar henne personligen vid bokningarna.  
 

6.2 Vad väcker beslutsfattarens intresse? 
Vissa produkter har en inneboende motivation genom att de antingen är väldigt kostsamma, 
och därmed utgör ett viktigt beslut, eller att beslutsfattaren hyser en personlig passion för 
produkten. I andra fall finns det ingen inneboende motivation. Då måste det säljande företaget 
istället försöka hitta en logisk yttre motivation i form av ett extra värde i anslutning till 
produkten. En metod är att ”låna intresse” från produkter, aktiviteter och idéer som den 
potentiella kunden faktiskt bryr sig om. (Hellman, 2005, s.6-7) Även Zineldin menar att 
företaget, i relationen till kunden, måste skapa ett ytterligare värde, utöver det som 
kärnprodukten ger. Detta värde kan skapas genom materiella såväl som immateriella faktorer. 
(Zineldin, 2006, s. 430-431) 
 
Endast en av våra respondenter, respondent F, anger att valet av flygbolag är ett beslut hon 
lägger vikt vid. Övriga respondenter menar att valet av flygbolag är relativt rutinartat och 
någonting som inte har någon större betydelse. Det tyder alltså, enligt Hellmans teorier, på att 
FlyNordic skulle behöva hitta yttre motivationer i form av extra värden i samband med 
flygresorna.  
 

                                                
6 IT-företaget nämndes vid namn av respondenten då citatet yttrades. Dock har vi valt att inte presentera bolagets 
namn med tanke på anonymiteten.  



Inflygning 
 

42 

6.2.1 Primära påverkansfaktorer 
En stor del av respondenterna nämner tidtabellen som det som är mest intressant vid bokning 
av flygresor. Respondent A, C, E och H rangordnar tidtabell först av de fem påverkans-
faktorer som vi presenterade i intervjun. Respondent D, F och G placerar tidtabellen på en 
andra plats. Respondent B är den som rangordnar tidtabellen lägst, då hon placerar tidtabellen 
först på fjärde plats. Dock nämner B att FlyNordics morgonplan passade hennes arbetstider 
väldigt bra och att det var en av anledningarna till att hon valde det. Respondent C är en av 
dem som i intervjuns första skede lyfter fram att han styrs huvudsakligen av arbets- och 
mötestider när han ska boka sitt flyg. Även respondent A nämner sammanträdestider i första 
hand som en avgörande faktor när hon bokar flyg. Respondent D nämner att turtätheten är 
viktig för att han snabbt ska kunna ta sig fram och tillbaka på sina resor och respondent E, 
som främst flyger med FlyNordic, uppger att det han främst önskar från bolaget är fler 
avgångar så att han får fler valmöjligheter på morgnar och kvällar.  
 

”[...] turtäthet och möjlighet att komma snabbt fram och tillbaka är A och O 
[…]”(Respondent D, 2007-04-28, kl. 11:00) 

 
Förutom att tidtabellen ska stämma uppger flertalet respondenter att det måste vara ett bra pris 
på flyget. Respondent B och D prioriterar priset högst bland påverkansfaktorerna, och 
respondent E och H sätter priset på andra plats. Något lägre påverkas respondent A, C och F 
av priset, som alla väljer priset i tredje hand. Respondent G är den som värderar priset lägst 
som påverkansfaktor, och sätter det på en fjärdeplats. Han tycker inte att det spelar så stor roll. 
Respondent B är tydlig i intervjun med att det är priset som avgör när hon ska boka flyg. Hon 
letar alltid efter det lägsta priset, även om det inte får ske på bekostnad av vad som helst. 
 

”Jag har i mig sen jämt att jag ska ordna det så billigt som möjligt så jag tittar alltid efter 
det som är så billigt som möjligt, men det får inte vara till varje pris så att jag får ha långa 
väntetider och så där, men för det mesta så hittar jag bra och billiga resor.” (Respondent B, 
2007-04-27, kl. 13:30) 

 
Priset var också den ursprungliga anledningen till att hon började resa huvudsakligen med 
FlyNordic. Likaså respondent C uppger att han söker det billigaste alternativet för sina 
tjänsteresor, då han har en resebudget att hålla. Även respondent E tydliggör prisets betydelse 
genom att säga att om FlyNordic höjde priserna skulle det vara mycket aktuellt för honom att 
byta bolag och välja SAS istället.  
 
Flera av respondenterna nämner också att punktlighet är en faktor som måste fungera för att 
ett flygbolag ska vara intressant. Respondent F och G anser att punktligheten kommer i första 
hand medan respondent A och C placerar punktligheten i andra hand. För respondenterna B, 
D, E och G är punktligheten den tredje viktigaste påverkansfaktorn. Respondent F menar att 
det är helt avgörande att ett flygbolag håller tiden, och det är därför hon väljer att flyga med 
FlyNordic.  
 

”[…] det är så viktigt att man håller tiden. För man blir väldigt, väldigt irriterad när planen 
är försenade titt som tätt när man åker SAS. Det är största irritationsmomentet.” 
(Respondent F, 2007-05-02, kl. 14:00) 

 
Respondent A ser punktligheten på Arlanda som ett problem för FlyNordics del, eftersom de 
ofta blir försenade där, medan SAS håller tiderna bättre. Därmed åker hon hellre med SAS 
som hon upplever som mer pålitligt. Respondent C ser punktligheten som en absolut 
nödvändighet. Han menar att det ska vara självklart att planen är i tid. Han tycker att 
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FlyNordic är sämst på detta område eftersom han varit med om rejäla förseningar med detta 
bolag. Han accepterar de lindrigare förseningarna på SAS, eftersom han menar att det 
vanligtvis rör sig om endast 15 minuter. Respondent G värderar också punktligheten högt, 
men menar tvärtemot att de tidigare nämnda respondenterna att det är SAS som är dålig på att 
hålla tiderna. Även respondent F nämner att SAS har väldigt många förseningar och väljer 
därför hellre FlyNordic. 
 
För de respondenter som flyger från Umeå, där Malmö Aviation är ett av de verksamma 
flygbolagen, blir även planets landningsplats en avgörande faktor vid valet flygbolag. 
Respondent C, som har sina ärenden i närheten av Bromma, väljer i första hand Malmö 
Aviation för sina resor på grund av landningsplatsen. Destinationsort är också en av de två 
faktorer som respondent A nämner först som avgörande för vilket flygbolag hon väljer. De 
fyra påverkansfaktorer som framträtt som primära är alltså pris, tidtabell, punktlighet och 
landningsplats.  
 

6.2.2 Sekundära påverkansfaktorer 
Förutom de ovanstående fanns service på flygplatsen och service på planet med bland de 
påverkansfaktorer som respondenterna fick rangordna. Servicen hamnade dock i nästan alla 
fall lägre än tidtabell, pris och punktlighet i rangordningen hos respondenterna. Om dessa tre 
faktorer är tillfredsställda värderas dock service högt av majoriteten av respondenterna, och då 
framförallt service och större bekvämlighet under resan. De allra flesta av respondenterna 
värderar bekvämligheten mycket högt på frågan om vad som kan göra dem lojala mot ett 
flygbolag. Den enda som inte värderar bekvämlighet särskilt högt är respondent H, som anser 
att bekvämligheten är alldeles tillräcklig. De som önskar högre grad av bekvämlighet och 
service menar framförallt att dessa begrepp innefattar smidighet och snabbhet i samband med 
bokning och genomförande av resan. 
 
En serviceaspekt som efterlyses av flera respondenter är smidigare incheckning, vilket lyfts 
fram av respondent A, C, D, F och G. Här påpekas bland annat att SAS incheckning ofta går 
snabbare tack vare att det finns automater att checka in i och man slipper som resenär att stå i 
kö.  
 

”Smidigare incheckning skulle kunna påverka faktiskt […] det ligger i bakhuvudet att SAS 
har en smidigare incheckning än vad FlyNordic har, där får man ställa sig i kö, med SAS de 
har sina automater och det är enklare […]” (Respondent G, 2007-05-02, kl. 17:15) 

 
Ett förslag kom upp om att man skulle kunna checka in via sms. Snabba och enkla 
kommunikationskanaler är något som betonas av flera respondenter, bland annat användning 
av sms för interaktion mellan flygbolaget och kunden. Sms vid boarding och förseningar 
uppger bland annat respondent A, D och F att de skulle uppskatta. Respondent A och F önskar 
också att det gick att boka och omboka via sms och få en snabb bekräftelse på mobilen.  
 
Respondent C ser stora problem med bekvämligheten på FlyNordics plan då han anser att det 
är trångt och bökigt. Respondent A framhåller även renhållningen på planet, där hon tycker att 
FlyNordic borde göra ett bättre jobb med att rensa undan skräp och gamla tidningar. Även 
respondent H framhåller betydelsen av fräscha plan. Personalens bemötande är en annan 
faktor som lyfts fram som en betydande del i servicen och bekvämligheten på planet, bland 
annat av respondent D och H. Respondent B upplever en hög servicegrad hos FlyNordic 
eftersom personalen är trevlig och har en personlig framtoning. Respondent D tycker att 
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servicegraden hos flygpersonalen i Sverige allmänt är lägre än utomlands, men att SAS är 
sämst på detta område.  
 
Vad respondent A väger in i en hög servicegrad är framförallt tillgänglighet på biljetter, 
möjligheter till ombokning, smidiga kommunikationskanaler, snabb information om 
förändringar samt problemlösning från flygbolagets sida när det uppstår oväntade situationer.  
Andra bekvämligheter som skulle värderas högt av respondenterna E, G och H är tillgång till 
ett konferensrum på Arlanda. Respondent C vill dessutom ha tillgång till en lounge för att 
kunna arbeta om han får tid över på flygplatsen. Respondent A och G uppskattar när det ingår 
frukost på planet, och tycker att det är värdefullt att den kommer automatiskt, utan att man 
behöver betala extra för den eller välja till den. Respondent G och H föredrar seating på 
planen för att kunna välja en plats i förväg och på så sätt uppnå högre bekvämlighet. 
Respondent C tycker även att bekvämlighet innebär att tjänsteresenärerna har en egen 
avdelning längst fram i planet för att komma snabbt på och av.  
 

6.2.3 Tertiära påverkansfaktorer  
De yttre motivatorer, i form av kringvärden till tjänsten, som vi tar upp såsom ekonomiska 
fördelar för företaget, ekonomiska fördelar för resenären privat, rabatter på andra lokala 
företag och liknande har de flesta respondenterna inte värderat lika högt som bekvämligheten 
och servicen. De som är delägare eller företagsledare tycker att visserligen att ekonomiska 
fördelar för företaget är intressant, men en av dessa respondenter, respondent D, meddelar 
dock att han hellre ser låga ursprungspriser än en massa förmåner. Respondent C anser att en 
del av SAS bonusfördelar är överflödiga på grund av att han inte har tid att utnyttja dem. 
 

”Sen har vi ju rätt mycket kringaktiviteter runt bonusprogrammet. Men det krävs ju att du 
ska ha mycket tid att göra saker på din fritid också, det kan vara golfresor och så vidare. 
Men ofta är det så att man har ju, tiden är ju rätt knapp ändå. […] Så det är ingenting som 
har varit intressant för min del.” (Respondent C, 2007-04-28, kl. 08:15) 

 
Respondent G tycker inte heller att rabatter och andra förmåner så som biocheckar lockar, 
med tanke på att det är lätt att glömma bort. Detta ointresse talar emot teorin om att man bör 
ha värden kring produkten. Respondent H uppger att gratisresor, rabatter och andra förmåner 
som ligger utanför själva resan inte är något som påverkar honom märkbart vid val av 
flygbolag. Eftersom respondent A arbetar på en statlig myndighet, där det inte är tillåtet att ta 
emot några privata förmåner, anser hon att både privata förmåner och förmåner för 
myndigheten är helt ointressanta. Dessutom är sådana förmåner emot hennes principer.  
 
Det ointresse som respondenterna har gett uttryck för gällande förmåner från flygbolag visar 
att det kan bli svårt för ett företag att lyckas skapa lojala kunder genom att låna värden från 
andra intressen, såsom teorin rekommenderar. Biobiljetter, golfresor och rabatter är inte det 
som kunderna söker hos ett flygbolag. Zineldins teorier om att företag bör ”låna intresse” för 
att skapa intresse för sin produkt visar sig alltså inte fungera bland respondenterna, åtminstone 
inte i ett första skede. Kunderna söker i första hand grundläggande faktorer som tidtabell, 
punktlighet och pris, i andra hand önskar de bekvämlighet och service i samband med resan 
och först i tredje hand lägger de värde vid yttre faktorer som rabatter och liknande.  
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6.3 Vad håller kunden tillbaka? 
Det gäller för företaget att identifiera vilka hinder som håller kunden tillbaka från att köpa och 
vara lojal mot dess produkter. Det kan vara ren lathet, att kunden inte orkar fatta beslut att 
ingå en förbindelse, eller att köparen är alltför upptagen med andra göromål för att ha tid och 
energi till köp av den aktuella produkten. Produktens egenskaper kanske inte stämmer med 
vad kunden söker, kunden kanske behöver mer information för att kunna fatta ett beslut eller 
så saknas helt enkelt finansiering för köpet. (Hellman, 2005, s. 9)  
 
Den främsta anledningen till att respondent D inte flyger med FlyNordic idag är att han har ett 
årskort på SAS. Det innebär att han får fria resor i hela landet med SAS, och det blir då 
naturligt att alltid flyga med det bolaget. I övrigt har respondent D en mycket positiv bild av 
FlyNordic och flyger gärna med bolaget privat. Tidigare hade även respondent C årskort hos 
SAS och då flög han alltid med SAS. Respondent F är ännu en av respondenterna som lyfter 
fram årskortet som ett hinder för att flyga med FlyNordic. Hon är idag en trogen 
FlyNordicresenär, men uppger att hennes arbetsgivare snart kommer att köpa in ett årskort till 
henne för att spara pengar, och det kommer att bli hos SAS. Hon hade egentligen hellre valt 
FlyNordic om de hade haft ett årskort, men nu finns inte den möjligheten. Likaså efterfrågar 
respondent E möjlighet till ett fördelaktigt avtal, exempelvis ett periodkort till fördelaktigt pris, 
hos FlyNordic för att han ska flyga oftare med bolaget. 
 

”Det är synd att FlyNordic inte har något årskort, då hade man ju valt dem. Nu blir det ju 
SAS istället.” (Respondent F, 2007-05-02, kl. 14:00) 

 
En annan faktor som håller respondenterna tillbaka från att flyga med FlyNordic är tidtabellen. 
Respondent C nämner att FlyNordic skulle behöva se över och fylla på tidtabellen med fler 
turer för att han skulle kunna flyga med dem oftare. Även respondent D nämner att SAS har 
den bästa tidtabellen inrikes och att detta är A och O vid val av flygbolag. Respondent E 
väljer FlyNordic vid majoriteten av sina tjänsteresor men de gånger han väljer SAS beror det 
vanligtvis på tidtabellen, att det inte finns tillräckligt många avgångar hos FlyNordic. Samma 
sak gäller för respondent G som egentligen föredrar FlyNordic framför SAS, men som trots 
detta flyger mest frekvent med det sistnämnda bolaget på grund av deras tidtabell, med fler 
turer och valmöjligheter.  
 
Slutligen uppger några av respondenterna att bekvämligheten är en faktor som håller dem 
tillbaka från att resa med FlyNordic. Respondent A flyger visserligen med FlyNordic relativt 
ofta idag, men har egentligen inte en särskilt positiv bild av företaget. Det som skulle krävas 
för att hon skulle flyga oftare med FlyNordic är att det blir betydligt fräschare på planen. För 
att respondent C skulle välja att flyga med FlyNordic i första hand skulle det krävas att 
bolaget satsar mer på bekvämlighet för tjänsteresenärer i form av en lounge, en särskild 
avdelning längst fram i planet och en särskild incheckning för tjänsteresenärer.  
 
De faktorer som håller våra respondenter tillbaka från att flyga frekvent med FlyNordic kan 
alltså delas in i tre huvudsakliga områden: årskort, tidtabell och bekvämlighet. Det är någon 
av dessa faktorer som skulle behöva ändras för att de respondenter som idag flyger mest med 
något annat flygbolag skulle byta till FlyNordic. Det är också förbättringar på dessa områden 
som skulle kunna få redan lojala kunder att resa ännu mer med FlyNordic. Det som håller 
kunden tillbaka i dessa åtta fall är alltså inte lathet eller brist på tid att ingå avtal från kundens 
sida. Det handlar inte heller om problem med finansieringen, utan det handlar om att 
produkten inte uppfyller de önskemål och behov som finns hos respondenterna.  
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6.4 Lojalitet och lojalitetsprogram 
Relationsmarknadsföring har utvecklats bland annat genom en önskan från kunderna att bli 
behandlade individuellt. Genom att skapa och bevara relationer med kunder där båda 
parternas behov blir tillfredsställda kan företaget få lojala kunder. (Grönroos, 1997, s. 327, 
407) Relationerna kan hanteras genom CRM. För att dessa insatser ska fungera krävs att det 
etableras kommunikationskanaler till relationsparterna, samt skapande av starka band mellan 
dem. Dessa band skapas exempelvis genom personliga möten eller medlemsförmåner. 
(Parvatiyar och Sheth, 2001, s. 13-15) 
 
Den ökade viljan från kunder att behandlas mer unikt ges uttryck för hos respondent C, som 
efterfrågar att FlyNordic ska erbjuda något extra för sina tjänsteresenärer, exempelvis en egen 
avdelning på planet, en lounge på flygplatsen och en särskild incheckning. Respondent B har 
utvecklat en positiv relation till FlyNordic genom personliga möten med personalen på 
flygplatsen. Ett exempel på bandet som skapats mellan respondent B och FlyNordic är när en 
i personalen kom och tog hennes väska och lät henne gå före då hon stod i kön till 
incheckningen, eftersom hon var en välkänd kund på flygplatsen. Även respondent F upplever 
att hon får ett personligt bemötande på flygplatsen eftersom personalen känner igen henne och 
hon slipper visa legitimation, vilket hon upplever som trevligt. 
 

”[…] sedan tycker jag om deras hantering, markpersonalen i Umeå är jättetrevliga och 
väldigt bra, när jag står i incheckningen ibland så kan de bara komma och ta min väska 
liksom, alltså lite liksom genant va? Men det är dem som jag känner till och de känner till 
mig så är det inte så himla noga, det är jätteskönt!” (Respondent B, 2007-04-27, kl. 13:30) 

 
Däremot har inte FlyNordic erbjudit några band i form av medlemsförmåner, vilket däremot 
SAS och Malmö Aviation försökt sig på genom sina bonusprogram. Dessa bonusprogram har 
visserligen varit uppskattade av vissa, exempelvis respondent F som tyckte om den extra 
servicegrad som erbjöds genom SAS guldkort och respondent B som tyckte att det var trevligt 
med en gratisresa. Många respondenter har dock uppgivit att dessa typer av program inte har 
något större värde för dem av olika anledningar, och därmed verkar det personliga mötet ha 
varit viktigare för våra respondenter, än förmåner genom lojalitetsprogram, vid byggandet av 
relationer.  
 

6.4.1 Lojalt beteende och lojal attityd 
Definitionerna på kundlojalitet är skilda, men två huvudkriterier har utkristalliserat sig som 
indikatorer på begreppet lojalitet, nämligen beteende och attityd. Kundens attityd utgörs av 
vilken tillfredsställelse personen känner med företaget och dess produkt och vilken bild 
kunden har av företaget. Det händer dock återkommande att kunder med positiv attityd till ett 
företag, trots allt väljer ett annat märke då de påverkas av andra omständigheter såsom pris, 
ekonomisk situation eller lathet. Att mäta lojalitet endast genom beteende, exempelvis 
köpfrekvens eller den summa pengar kunden spenderar hos företaget, är inte heller 
tillfredsställande eftersom de återkommande köpen kan bero på andra situationsfaktorer än att 
kunden känner lojalitet till företaget. (O’Malley, 1998, s. 49)  
 
Att beteende och attityd kan skilja sig åt har våra respondenter visat prov på. När respondent 
A får välja vilka svenska inrikesflygbolag hon prioriterar högst på sträckan Umeå – 
Stockholm kommer SAS på förstaplats, sedan Malmö Aviation och sist FlyNordic. Ändå är 
FlyNordic det bolag hon flyger mest med på denna sträcka, och anledningen är att deras tider 
stämmer bättre överens med respondentens arbetstider. Hon tycker att FlyNordic har ofräscha 



Inflygning 
 

47 

plan och att de ofta har långa väntetider på Arlanda. SAS ser hon som det genuina och trygga 
bolaget som har fungerat i alla tider och Malmö Aviation har de plan hon tycker är fräschast. 
Hon har alltså inte någon positiv attityd till FlyNordic. Ändå flyger hon frekvent med dem.  
 
Respondent D har en positiv attityd till FlyNordic och menar att flygbolaget har trevligare 
personal än SAS och att det är ett flexibelt bolag som är lyhört för resenärernas behov. Trots 
detta reser han inte med FlyNordic i tjänsten utan har valt att skaffa årskort hos SAS. Även 
respondent G har egentligen en mer positiv bild av FlyNordic, tack vare att de är bra på att 
hålla tiderna, men reser trots detta främst med SAS. Han kommenterar själv att hans beteende 
går tvärtemot hur han egentligen prioriterar bolagen. Detta beror på att SAS avgångstider 
passar honom bättre.  
 
Flera av respondenterna utgör alltså exempel på att lojal attityd och lojalt beteende inte alltid 
hänger ihop. Situationsfaktorer såsom arbetstider eller förbindelser till andra bolag gör att 
vissa respondenter beter sig lojalt mot ett flygbolag, men har en mer lojal attityd till ett annat 
bolag. Det finns dock även exempel på kunder som uppfyller båda de teoretiska villkoren för 
lojalitet. Respondent C har en negativ attityd till FlyNordic, framförallt gällande bekvämlighet 
och punktlighet. Han anser att det är trångt och bökigt och tar lång tid att få in alla på planet, 
samt att de ibland är rejält försenade. Han ser FlyNordic som ett lågprisbolag som dock inte 
har så låga priser. Denna attityd speglas i hans beteende då han oftast flyger med Malmö 
Aviation och SAS. Respondent B är ännu ett exempel på en kund där beteende och attityd 
hänger ihop. Hon uppvisar både en positiv attityd och ett lojalt beteende mot FlyNordic. 
Förutom att FlyNordic håller en bra prisnivå anser hon att bolaget hanterar henne väl som 
kund och har mycket trevlig personal. Enligt teorin om att lojalitet kan mätas genom attityd 
och beteende i en kombination, kan alltså respondent B klassas som ett exempel på en verkligt 
lojal kund till FlyNordic. 
 

6.4.2 Lojalitetsprogram 
Enligt O’Malley kan ett företag, genom sina lojalitetsprogram, erbjuda sina lojala kunder 
värden på fem olika områden. Tre av dem är: önskevärde, relevans, och bekvämlighet. 
Önskevärde innebär till vilken grad kunden vill ha förmånen. Relevans står för hur svårt det är 
att uppnå belöningen och bekvämlighet går ut på välbefinnandet i att deltaga i ett program. 
(O’Malley, 1998, s. 50) En del författare påstår att kunder kan ha negativa uppfattningar om 
lojalitetsprogram exempelvis på grund av att programmen inte uppfyller vad de lovar, att 
belöningarna är för svåra att uppnå, samt att lojalitetsprogram kan inkräkta på kundens 
integritet. (Stauss, m.fl., 2005, s. 232) 
 
Samtliga respondenter förutom A har erfarenhet av lojalitetsprogram, och då gäller det främst 
SAS bonusprogram, men även Malmö Aviations bonusprogram i en del fall. De erfarenheter 
som respondenterna har av lojalitets- och bonusprogram är att det ofta är knöligt och 
besvärligt med den intjänade bonusen, förutom respondent C som tycker att det är skönt att 
SAS bonusprogram och dess poäng sköter sig självt. Respondent F uppskattade SAS 
bonusprogram, men det var först när hon fick guldkort och blev prioriterad vid avgångar med 
fåtal platser. Respondent B däremot berättar att hon tycker att hon inte har motivation och ork 
till att engagera sig i bonusprogram. Både respondent C och E tyckte att det var alldeles för 
mycket jobb för att hämta ut sina belöningar som var i form av fria resor. Respondenterna B 
och C har delade meningar om fria resor som en förmån, B anser att det är trevligt att få fria 
resor, med C tycker att han inte behöver fler resor i och med att tjänsten medför att han reser 
så ofta.  
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Ingen av respondenterna tycker att registrering av resenärens resevanor inkräktar på deras 
privatliv, men respondent H tycker att det skulle kunna inkräkta om han behövde fylla i 
privata uppgifter. De tidigare erfarenheter av kringtjänster, förutom att man som resenär kan 
få fria flygresor vid ett visst antal intjänade poäng, tycker exempelvis respondent C har varit 
överflödiga, med tanke på att de är så tidskrävande. Respondenterna G och H tycker att 
rabatter som inte är direkt knutna till flygbolaget är svåra att komma ihåg och menar att de 
inte skulle ta och utnyttja dem. Däremot så tycker de båda, samt respondent E, att det skulle 
kunna vara intressant om de fick tillgång till ett konferensrum på Arlanda istället för rabatter 
och biocheckar. Flertalet av respondenterna hade ingen åsikt om förmånernas storlek i 
förhållande till den tid det tar att uppnå dem. Respondenterna D och G ser gärna att man får 
mindre förmåner som går snabbare att uppnå än större förmåner som tar längre tid. 
Respondenterna E och G menar att det är besvärligt att samla poäng och därför föredrar G 
hellre mindre förmåner som han får ut direkt, medan E däremot föredrar större förmåner.  
 

”[…] om man får en glass på Arlanda eller ett Skrovmål då, då kanske det är trevligare med 
något som är lite mer värt, det är möjligt. Om man flyger frekvent så kanske det är större 
förmåner, men om man inte flyger så frekvent så kanske det är mindre. Jag skulle nog 
föredra lite större.” (Respondent E, 2007-05-02, kl. 11:00) 

 
Bekvämlighet och smidighet i samband med incheckning är något som respondenterna C, D, 
E och F skulle vilja ha ut av ett lojalitetsprogram, samtidigt som D och E, men även B, G och 
H, också skulle vilja se en reducering av priset som en del av ett lojalitetsprogram. 
Respondent E skulle kunna välja bort FlyNordic om deras priser ökar. Respondent G tror att 
ett slags periodkort skulle kunna få honom mer lojal mot ett flygbolag och ett periodkort eller 
ett slags avtal är även något som respondenterna E och H skulle vilja se. Det är enbart 
respondent E som inte tycker att lojalitetsprogrammet håller vad det lovar när han skulle lösa 
in sina bonuspoäng mot en resa till Sydamerika. Han berättar att det inte fanns platser på 
avgångarna till Sydamerika, även fast han var ute fyra månader innan själva resan skulle ske. 
 
Önskevärde är ett område som lojalitetsprogrammen inte uppfyllt fullt ut om man ser vad de 
flesta respondenter har svarat på vad de vill ha för olika förmåner. Dock tycker respondent F 
att det var till belåtenhet med SAS lojalitetsprogram när hon hade ett guldkort och på så sätt 
blivit prioriterad bland de första i turordning på resor med få flygstolar. Det föreligger en 
spridning bland förmånerna som respondenterna vill ha, en del vill ha smidigare incheckning, 
medan andra vill ha tillgång till konferensrum på Arlanda. Många av respondenterna, speciellt 
två av dem nämner att förmåner som inte är direkt kopplat till flygbolaget och resandet inte 
skulle inverka på dem ur lojalitetssynpunkt, utan de tycker att det mest skulle vara mödosamt 
att komma ihåg och utnyttja förmånerna. Respondent C som är med i SAS bonusprogram 
berättar att det finns många olika förmåner och aktiviteter att deltaga i, men att det skulle 
uppta för mycket tid, tid som respondenten inte vill avvara.  
 
Flertalet av respondenterna tycker att det har varit svårt att uppnå belöningarna i 
lojalitetsprogrammen med tanke på att det krävs många poäng och att det inte har varit helt 
utan krångel att hämta ut de intjänade förmånerna. Det här betyder att området relevans har 
varit svårt och inte fungerat helt felfritt i tidigare lojalitetsprogram. Respondent C tycker att 
SAS bonusprogram är tillfredställande för att det sköter sig självt, och det tyder på att 
bekvämligheten har fungerat bra i tidigare lojalitetsprogram enligt respondent C. Respondent 
G är den ende som menar att han skulle kunna vara lojal mot ett flygbolag om han ingick i 
flygbolagets lojalitetsprogram. 
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Det som tidigare teorier har tagit upp om att kunder kan ha en negativ uppfattning om 
lojalitetsprogram förstärks av vad respondent E säger om att lojalitetsprogrammet inte håller 
vad det lovar, med åsyftning till den intjänade bonusresan. Även att belöningarna är för svåra 
att uppnå menar en del respondenter när de föredrar mindre förmåner som går snabbare att 
uppnå istället för större förmåner som tar längre tid. Något som talar emot teorin om att 
lojalitetsprogram skulle kunna inkräkta på integriteten i samband med att flygbolaget 
registrerar resenärens resevanor är att ingen av respondenterna nämner att de känner att 
lojalitetsprogrammet inkräktar på deras privatliv. Det är enbart respondent H som kan tänka 
sig att det skulle kunna kännas inkräktande för integriteten om han var tvungen att fylla i 
uppgifter som rör hans privatliv.
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7. Klart för landning 
Resan håller på att gå mot sitt slut och vi förbereder för landning. Genom en diskussion kan 
vi sedan ge dig en mjuk och smidig landning i våra rekommendationer. Utifrån de områden 
som utkristalliserats som mest relevanta i analysen ska vi nu föra ett resonemang kring vad 
våra resultat innebär för FlyNordic. Diskussionen kommer att kretsa runt vem 
lojalitetssatsningen bör inrikta sig mot, vilka påverkansfaktorer som är viktigast och en 
klassificering av dessa, samt införandet av ett eventuellt periodkort. 
 
Det som har framkommit efter sammanställningen av den teoretiska referensramen och den 
empiriska materian är att lojalitetssatsningen bör rikta sig i första hand mot tjänsteresenärerna 
själva och i andra hand mot företaget. De allra flesta av respondenterna bokar sina resor själva, 
vilket grundar sig i att det har blivit lättare att boka sina tjänsteresor via flygbolagens 
hemsidor och att allt färre tjänsteresenärer tar hjälp av en utomstående person vid bokning av 
resor. De utökade möjligheterna till enkel bokning på nätet har flyttat makten över valet av 
flygbolag från administratörer och sekreterare till resenären. För att en marknadsföringsinsats 
ska lyckas från flygbolagens sida bör den alltså inrikta sig på att attrahera tjänsteresenären. 
Det betyder att FlyNordic bör vända sig direkt till resenärerna för att få största möjliga 
lojalitet bland dem.  
 
De faktorer som påverkar tjänsteresenärerna vid bokningar av resor inom tjänsten kan ses ha 
olika dignitet. Vi har därför valt att dela in dem i tre nivåer: primära, sekundära och tertiära 
påverkansfaktorer. Primära påverkansfaktorer, det vill säga de faktorer som har högst dignitet, 
är tidtabell, pris, punktlighet och ankomstplats. Även om det framförallt är delägare och 
företagsledare som uppgett att de påverkas av ekonomiska fördelar för företaget, har flertalet 
respondenter uttryckt att priset har en stor betydelse när de bokar flygbolag. Vissa 
respondenter har en resebudget, riktlinjer från företaget eller bara ett ekonomiskt tankesätt, 
vilket gör att de trots allt letar efter billiga alternativ för sina tjänsteresor. Priset tar dock inte 
överhanden helt. Det billigaste alternativet får inte innebära en längre väntetid eller alltför 
stora avkall på bekvämligheten. Flera av respondenterna definierar FlyNordic som ett 
lågprisföretag, men påpekar att de inte längre har direkt några lägre priser än konkurrenterna. 
Andra respondenter anser dock att FlyNordics prissättning är mer fördelaktig än övriga bolags. 
Även om FlyNordic har ett bra utgångspris på sina resor så saknar de idag extra fördelaktiga 
priserbjudanden i form av exempelvis årskort. Då detta erbjuds av andra företag hamnar 
FlyNordic i en situation där de trots sin låga prissättning inte har så fördelaktiga priser för 
dem som reser mest frekvent. Kunderna saknar hos FlyNordic möjligheten till särskilt 
föredelaktiga priser för frekventa resenärer, i form av exempelvis ett periodkort, vilket 
diskuteras vidare i slutet av detta kapitel.  
 
Det faktum att tjänsteresenären normalt har en tid att passa vid sina flygresor, exempelvis 
mötestider eller kontorstider, har betydelse för vilka faktorer som de placerar högst upp på 
önskelistan från flygbolagen. Tidtabellen är det som prioriteras högst av flest respondenter 
och har visat sig vara en faktor som ofta hindrar resenärerna från att flyga med ett bolag som 
de egentligen föredrar. Om det inte finns någon avgång som stämmer med hålltiderna har 
resenären inget val. Här har FlyNordic en nackdel jämfört med SAS, eftersom deras turtäthet 
enligt de flesta respondenterna är sämre än SAS. Framför allt önskar respondenterna att 
FlyNordic hade någon extra tur på morgonen och kvällen för att få större flexibilitet och 
valmöjlighet.  
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Även punktligheten ses av respondenterna som ett krav. Det är inte accepterat att bli sen till 
möten eller att förlora stora delar av sin arbetstid på att vänta på försenade plan. Huruvida 
SAS, FlyNordic eller Malmö Aviation är det bolag som håller tiderna bäst är respondenterna 
inte ense om. Däremot visar respondenterna mindre acceptans mot förseningar på ett 
flygbolag som de inte är lojala mot, än mot det flygbolag som de föredrar. Här gäller det alltså 
för FlyNordic dels att hålla en bra punktlighet på sina turer, och dels att se till att kunderna är 
nöjda i övrigt med bolaget så att de visar en större acceptans vid oundvikliga förseningar.  
 
Slutligen hör landningsplatsen till de primära påverkansfaktorerna. Om målet med resan 
ligger i närheten av Bromma väljer resenärerna att flyga med Malmö Aviation, medan de 
väljer SAS eller FlyNordic om Arlanda är en mer lämplig landningsplats. Ett önskescenario 
vore, ur denna aspekt, att FlyNordic även hade turer till Bromma flygplats. En sådan satsning 
är dock inte trovärdig i dagens läge.  
 
Pris, tidtabell och plats är alltså vad vi valt att kalla primära påverkansfaktorer eftersom de är 
sådana som respondenterna inte anser sig klara sig utan. Det är de första faktorerna som 
nämns under våra intervjuer när vi frågar efter vad som påverkar respondenterna i val av 
flygbolag. Om dessa faktorer inte stämmer in, spelar det ingen roll hur bra förmåner bolaget 
erbjuder i övrigt, respondenterna kommer ändå att välja bort dem.  
 
Sekundära påverkansfaktorer är service på flygplatsen, service på planet och bekvämlighet. 
Att vi klassificerar dessa som sekundära beror på att de inte har en lika direkt inverkan på 
valet av flygbolag som de primära faktorerna, enligt respondenterna, utan snarare ses som ett 
ytterligare komplement till de primära påverkansfaktorerna. Även om en smidigare 
incheckning skulle leda till tidsbesparing för tjänsteresenärerna, så är det inget som kan 
ersätta planets punktlighet eller flygbolagets tidtabell. Våra respondenter skulle kunna välja 
ett bolag som erbjuder de primära påverkansfaktorerna men som är utan de sekundära, men 
däremot inte det omvända.  
 
När de primära påverkansfaktorerna är uppfyllda bör flygbolaget försöka använda sig av de 
sekundära påverkansfaktorerna. Dessa är vad respondenterna vill ha ut av ett flygbolag för att 
vara lojal mot det om tidtabell, pris, punktlighet och plats är likvärdigt. Det är dessa som gör 
att resenärerna inte bara flyger med bolaget utan också får en positiv bild av företaget och 
uttrycker en vilja att vara lojal mot det. De utgörs alltså av immateriella värden, som gör resan 
snabb och bekväm. Det som önskas av respondenterna är framförallt smidigare incheckning, 
tillgång till konferensrum på Arlanda, sms vid boarding och förseningar och personalens 
bemötande. Respondenterna ger uttryck för att de vill att resandet ska gå så snabbt och 
smärtfritt som möjligt. Dessutom lyfts personalens bemötande fram som en viktig aspekt för 
att resenären ska känna sig hemma och uppskattad. Om FlyNordic kan erbjuda bekvämlighet 
och service i form av de faktorer som vi presenterat i detta stycke, skulle de kunna uppnå 
lojalitet bland tjänsteresenärerna, inte bara på ett beteendemässigt plan utan även 
attitydmässigt, eftersom dessa sekundära faktorer ofta uppges vara avgörande för vilken bild 
respondenterna har av flygbolagen.  
 
Slutligen har vi tertiära påverkansfaktorer i form av tjänster och förmåner som inte har en 
direkt koppling till flygresan eller flygbolaget, utan som snarare kan ses som grädden på 
moset. Det kan vara exempelvis bonusprogram som ger kunden möjlighet att samla poäng för 
att erhålla gratisresor, rabatter i klädbutiker eller biocheckar. Dessa fördelar lyfts inte fram 
som något som skulle kunna få tjänsteresenärerna att bli mer lojala. Majoriteten av 
respondenterna menar att det visserligen kan vara trevligt med diverse förmåner, men att det 
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inte är något som påverkar dem vid valet av flygbolag. Flera av respondenterna ser det mer 
som tidskrävande och krångligt att engagera sig i dessa typer av program. FlyNordic bör alltså 
inte eftersträva att skapa ett poängbaserat system som ger kunderna förmåner utanför 
flygresan. Det finns ingen betydande önskan efter ett sådant program. Däremot är det önskvärt 
att FlyNordic försöker attrahera sina tjänsteresenärer ytterligare, utöver vad som uppnås 
genom de primära och sekundära faktorerna, genom att erbjuda tertiära faktorer genom ett 
system som inte kräver engagemang och tid från kundens sida. Respondenterna uttrycker att 
de vill att förmånerna ska komma automatiskt för att de ska uppskatta dem. 
 
Ett periodkort, likt SAS årskort, skulle kunna vara en faktor som får tjänsteresenärerna att 
vara lojala rent beteendemässigt mot FlyNordic. Idag finns inget sådant alternativ hos 
flygbolaget, vilket innebär att vissa kunder binder sig till ett annat bolag istället, trots att de 
egentligen föredrar FlyNordic. Genom att införa ett periodkort slipper FlyNordic gå miste om 
dessa frekventa tjänsteresenärer. Ett eventuellt periodkort hos FlyNordic skulle få 
tjänsteresenären att tänka till en extra gång i valet av flygbolag om situationen vore sådan att 
ett konkurrerande flygbolag flög samma sträcka fast med en tidtabell som passade 
tjänsteresenären bättre. Det skulle medföra att resenären fick ytterligare en kostnad ställt i 
förhållande till tidtabellen, vilket i sin tur eliminerar påverkansfaktorer som skulle kunna få 
tjänsteresenären att välja ett annat flygbolag. Nyttan av ett periodkort, utan vidare obligationer 
för tjänsteresenären, skulle kunna vara till stor fördel för FlyNordic då det som tidigare 
nämnts eliminerar beslutsprocessen om vilket flygbolag som tjänsteresenären ska välja, när 
kortet väl är inköpt. Avgörandet för om tjänsteresenären införskaffar ett eventuellt periodkort 
hos FlyNordic ligger i de påverkansfaktorer som diskuterats ovan, så dessa bör eftersträvas i 
första hand för att ett periodkort ska vara lönsamt.
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8. Rekommendationer  
Välkommen till resans slutmål! Efter att ha ställt den teoretiska referensramen mot det 
empiriska underlaget i det kapitel som benämns Avgång, har vi lyft fram och fört en 
diskussion kring de ämnen som vi anser har störst värde för vårt syfte och vår frågeställning. 
Vi har nu kommit fram till uppsatsens slutsatser, nämligen rekommendationer till FlyNordic 
om vilka åtgärder de bör vidta, och vilka åtgärder de bör undvika, för att öka lojaliteten 
bland tjänsteresenärer i Umeå och Luleå.  
 
Våra rekommendationer till FlyNordic är att de först och främst koncentrerar sig på att 
fortsätta hålla en bra prisnivå och punktlighet, eftersom dessa är de faktorer som närmast ses 
som ett krav från respondenterna. Tidtabellen bör utökas med en ytterligare tur på morgonen 
och en på kvällen för att minska risken för att resenärer tvingas välja bort bolaget på grund av 
att tidtabellen inte stämmer överens med mötes- och sammanträdestider. 
 
Vi rekommenderar också att FlyNordic inför ett periodkort, eftersom det är något som 
konkurrenterna erbjuder och som är mycket fördelaktigt för dem som reser ofta. Istället för 
årskort föreslår vi ett kvartalskort som automatiskt förlängs med ett kvartal om det inte sägs 
upp. Ett kort som löper kvartalsvis stämmer bättre överens med jobb som är säsongs- eller 
projektberoende, jämfört med ett kort som ”låser in” resenären ett helt år. För att underlätta 
maximalt för kunden bör kvartalskortet vara knutet till resenärens personnummer eller 
legitimation, så att det inte blir nödvändigt med ett ytterligare plastkort i kundens plånbok.  
 
Genom periodkortet uppnås en ekonomisk fördel för tjänsteresenärens arbetsgivare. Övriga 
förmåner bör dock vara riktade mot den enskilde tjänsteresenären. Det är alltså 
tjänsteresenärens intresse som FlyNordic ska försöka attrahera och uppmuntra genom sin 
lojalitetssatsning. Med kvartalskortet rekommenderar vi att det medföljer ett antal förmåner i 
form av större bekvämlighet och smidighet för tjänsteresenären i samband med resan. På detta 
område rekommenderar vi framförallt följande fyra förmåner:  
 
• Möjlighet att låna konferensrum på Arlanda  
• Möjlighet till smidigare incheckning via sms, vid bagagefria resor  
• Prioritering av kvartalskortsinnehavare vid ombokningar och förseningar  
• Sms vid förseningar och vid boarding 

 
Dessutom rekommenderar vi ett medvetet fokus på att vara det flygbolag som har bäst 
personlig kontakt med resenären, speciellt på Umeå och Luleå flygplats. FlyNordic bör 
uppmuntra personalen på flygplatsen och flygplanet att lära känna de trogna resenärerna vid 
namn och leverera lite extra service till dessa.  
 
Vi rekommenderar inte att bolaget inför något poängsystem där kunden uppnår olika 
förmåner i form av exempelvis rabatter eller biocheckar med tanke på att sådana system ofta 
förknippas med besvär och att det tar mycket tid för resenären. Vi rekommenderar istället att 
FlyNordic vid speciella tillfällen, exempelvis som en julhälsning, skickar ut en biobiljett eller 
ett presentkort på en flygtur till de kunder som har haft kvartalskortet en viss tid, eller till 
kunder som haft kvartalskortet tidigare, för att påminna om fördelarna med FlyNordic. Vi 
menar att spontana förmåner för de trogna kunderna, utan krav på insatser från kundens sida, 
kan vara ett bra sätt för FlyNordic att visa sin uppskattning och binda kunderna närmare sig. 
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Fokus på FlyNordics lojalitetssatsning bör alltså vara större bekvämlighet, utan krångel, för 
de lojala tjänsteresenärerna. Eftersom förmåner och poäng är så pass ihopkopplat med krångel 
för resenären föreslår vi följande slogan för det nya kvartalskortet:  
 
Inga poäng, bara fördelar!  
Skaffa kvartalskort hos FlyNordic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I egenskap av författare vill vi tacka dig som läsare för att du 
följt med på denna resa. Vi hoppas på ett snart återseende!
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9. Sanningskriterier 
Det som återstår nu är en summering och utvärdering av resan. För att ge dig som läsare 
förutsättningar för att bedöma uppsatsens värde och kvalitet kommer vi i detta kapitel att 
kommentera studiens tillförlitlighet, styrkor och svagheter utifrån ett kritiskt perspektiv. 
Begreppet trovärdighet kan användas som kriterium för att bedöma och värdera en kvalitativ 
studie och inkluderar fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet 
att styrka och konfirmera (Bryman, 2004, s. 258). Dessa kriterier kommer att utgöra grunden 
för detta avsnitt. 
 

9.1 Tillförlitlighet 
Med tillförlitlighet menas att forskningen utförs enligt gällande regler, och att resultaten 
rapporteras till de personer som ingår i undersökningen så att de får godkänna informationen 
genom en så kallad respondentvalidering. (Bryman, 2004, s. 258) Vi har lagt upp vår under-
sökning efter de rekommendationer, råd och regler som vi funnit i litteratur om hur kvalitativa 
undersökningar bör genomföras. Vi har också fört en diskussion med vår handledare på Umeå 
Universitet angående vilket tillvägagångssätt som är lämpligt för vår studie, och vad som 
krävs av oss för att studien ska bli tillförlitlig.  
 
Respondentvalideringen har vi genomfört genom att transkribera varje intervju ordagrant 
utifrån ljudinspelningen och sedan skicka denna transkribering till respondenten för 
godkännande. Vi har också låtit respondenterna godkänna den empiridel vi skrivit för 
respektive intervju, för att få bekräftat att den tolkning av intervjun som vi har gjort när vi har 
formulerat resultatet med egna ord, stämmer överens med respondenternas bild av vad de ville 
förmedla. De enda ändringar som uppkom genom respondentvalideringen var någon enstaka 
sakinformation som behövde justeras. I efterhand har vi insett att det kunde ha varit till fördel, 
för både oss och respondenterna, om vi hade sänt dem intervjufrågorna innan intervjun, så att 
respondenterna hade haft tid att tänka igenom frågorna och på så sätt utvecklat och givit mer 
utförliga svar. Anledningen till att vi valde att inte avslöja frågorna i förväg var att vi var 
rädda för att det skulle styra deras tankar om val av flygbolag och synpunkter på 
lojalitetsprogram om de hade vetat att intervjun skulle kretsa kring just FlyNordic.  
 
Tillförlitlighet kan sägas motsvara den kvantitativa forskningens kriterium intern validitet, 
vilket indikerar om undersökningen verkligen mäter det den utger sig för att mäta (Bryman, 
2004, s. 258.) För att komma fram till en fungerande operationalisering av de teoretiska 
begreppen, kan forskaren antingen på empirisk väg testa validiteten eller resonera sig fram till 
en lämplig operationalisering genom en väl underbygd argumentation med för- och nackdelar 
för olika alternativa operationaliseringar. (Esaiasson, m.fl., 2003, s. 61-64) Vår operational-
isering av de teoretiska begreppen utgjordes av formuleringen av intervjufrågor. Vi har valt en 
resonerande strategi för att genomföra denna operationalisering. Vi har utgått från vårt syfte 
och vår frågeställning, tittat på tidigare forskning som gjorts, betraktat teorierna och utifrån ett 
logiskt resonemang hittat lämpliga frågor för det som vi vill undersöka. De frågor som 
mynnat ut ur resonemanget har sedan testats på en försöksperson för att se att svaren 
motsvarar det vi söker. Några frågor ändrades eller togs bort efter detta försök eftersom de 
inte gav något nytt eller att de missuppfattades.  
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9.2 Överförbarhet 
Den andra delen i trovärdigheten är överförbarhet vilket svarar mot den kvantitativa 
forskningens generaliserbarhet, det vill säga till vilken grad resultaten kan generaliseras till 
andra situationer och miljöer. Kvalitativa forskningar ger dock inte generaliserbara resultat. 
Däremot ställer överförbarheten krav på att den kvalitativa forskaren ger läsaren utförliga 
beskrivningar av detaljerna kring den kultur som undersöks, så att läsaren själv kan bedöma 
hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö och situation. (Bryman, 2004, s. 258-259) 
För att ge läsaren en chans att bedöma överförbarheten har vi i vår empiri givit en beskrivning 
av det företag som varje respondent jobbar för, vilka arbetsuppgifter de har samt hur ofta de 
reser. I inledningen till det kapitel som vi kallar Passagerarlistan, har vi också givit en bild av 
konkurrenssituationen inom inrikesflyget på de båda aktuella orterna. Det gör att utomstående 
personer lättare kan avgöra om resultatet skulle kunna stämma även i en annan situation.  
 

9.3 Pålitlighet 
Pålitlighet innebär att forskaren måste anta ett granskande synsätt, och ger en fullständig och 
tillgänglig redogörelse för undersökningens tillvägagångssätt och de beslut som tagits på 
vägen. En fördel är om andra forskare sedan ombeds att granska och bedöma procedurerna 
under forskningsprocessens gång och bedöma om slutsatserna är välgrundade. (Bryman, 2004, 
s. 260) Detta delkriterium motsvarar extern och intern reliabilitet, det vill säga till vilken grad 
studien kan upprepas samt hur pass väl medlemmarna i en forskargrupp är överens om hur 
observationer ska tolkas och bedömas. (Bryman, 2004, s. 257, 258)  
 
Vi har givit en utförlig beskrivning av vår forskningsprocedur i kapitlet Genomgång av 
säkerhetsrutiner. Där har vi också argumenterat för de beslut vi har tagit vid exempelvis val 
av respondenter och intervjuupplägg. Denna forskningsprocedur har granskats och 
kommenterats av två andra uppsatsskrivare. Den externa reliabiliteten kan ifrågasättas när det 
gäller vår studie precis som vid de flesta kvalitativa studier. Det kan vara svårt att genomföra 
intervjuerna igen med exakt samma upplägg, betoningar och samma inverkan från intervju-
personerna. Tack vare att vi har nyttjat en relativt utförlig intervjumall, att vi har använt oss 
av en delvis strukturerad och standardiserad intervjumetod samt att vi utförligt har beskrivit 
hur vi valt våra respondenter skulle det dock gå att göra en liknande undersökning av andra 
forskare, även om resultaten inte blir direkt jämförbara då den sociala kontexten har 
förändrats. Den interna reliabiliteten ser vi som god eftersom vi båda deltagit vid samtliga 
intervjuer och därmed har vi kunnat undvika olika tolkningssätt eftersom båda har fått ta del 
av all information som ska tolkas. Innan intervjuerna har vi dessutom fört en ingående 
diskussion om vad våra teoretiska begrepp innebär, hur intervjuerna ska utföras samt hur 
analysen av resultatet ska gå till. 
 

9.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Det fjärde delkriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera, bygger på medvetenheten om att 
en kvalitativ studie aldrig kan göras fullständigt objektivt. Forskaren måste istället försöka 
säkerställa att denne inte medvetet har låtit personliga värderingar eller teoretisk inriktning 
påverka studiens genomförande och slutsatser. (Bryman, 2004, s. 261) Vi har i vår under-
sökning strävat efter så stor objektivitet som möjligt. Vi är medvetna om att förförståelse 
såsom värderingar och tidigare kunskaper alltid kommer att påverka forskningen även om vi 
försöker undvika det. Vilken information vi väljer ut och hur vi tolkar den och kategoriserar 
den styrs av vilka vi är som personer. I avsnittet Förförståelse i kapitlet Säkerhetskontroll har 
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vi redogjort för den förförståelse som vi bedömer kan ha betydelse i denna studie. Genom att 
göra oss själva och läsaren medvetna om denna förförståelse har vi skapat förutsättningar för 
att låta subjektiva åsikter och värderingar ha så liten påverkan som möjligt. Vi har hela tiden 
eftersträvat ett objektivt synsätt då vi har använt teorier och samlat in empiriskt material, 
eftersom att vi vet att det krävs för att uppnå giltiga och relevanta slutsatser.
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10. Förslag till vidare forskning 
Vår studie och de teorier vi utvecklat i denna uppsats skulle med fördel kunna uppföljas av en 
kvantitativ studie som prövar hur väl våra påverkansfaktorer och deras dignitet stämmer 
överens med åsikterna hos tjänsteresenärer i Sverige generellt. Forskningen skulle också 
kunna inrikta sig på att ta reda på vilka faktorer som verkligen påverkar resenärerna, genom 
att undersöka vilken effekt olika typer av genomförda lojalitetssatsningar har haft på 
försäljningen till tjänsteresenärer. Det är möjligt att det finns ett glapp mellan vad resenärerna 
uppger att de önskar från ett flygbolag och hur de verkligen reagerar på olika förmåner.  
 
Förseningar har visat sig vara ett irritationsmoment och en faktor som har stark inverkan på 
hur tjänsteresenärerna upplever ett flygbolag. Forskning kring förseningar inom flyg-
branschen vore därför på sin plats. Vad beror förseningarna på? Går förseningarna att undvika 
och till vilken kostnad i så fall? Vad får förseningarna för konsekvenser för tjänsteresenärerna 
och för flygbolagen?  
 
Forskning inom hur inställningen till lojalitetsprogram förändrats, är också relevant. Vår 
undersökning har visat att bonusprogram idag inte är något som är hett eftertraktat av de 
tjänsteresenärer vi träffat. Däremot gjorde flygbolagen stora vinster på sina bonusprogram, 
som exempelvis Sweetheart Stamps, på 1970-talet. Hur har inställningen till, och graden av 
påverkan av, bonusprogram förändrats de senaste decennierna? 
 
Det har visat sig i vår uppsats att olika respondenter värdesätter olika faktorer och till olika 
grad. Det skapar frågetecken kring vad som skiljer olika tjänsteresenärer och deras önskemål 
åt. Här finns möjlighet till forskning kring skillnader mellan exempelvis manliga och 
kvinnliga tjänsteresenärer, yngre och äldre tjänsteresenärer samt tjänsteresenärer från olika 
sektorer, branscher och positioner.
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11.3 Intervjuer 
Respondent A, personlig intervju, 2007-04-27, kl. 08:15 
 
Respondent B, personlig intervju, 2007-04-27, kl. 13:30 
 
Respondent C, personlig intervju, 2007-04-30, kl. 08:15 
 
Respondent D, personlig intervju, 2007-04-30, kl. 11:00 
 
Respondent E, personlig intervju, 2007-05-02, kl. 11:00 
 
Respondent F, personlig intervju, 2007-05-02, kl. 14:00 
 
Respondent G, personlig intervju, 2007-05-02, kl. 17:15 
 
Respondent H, personlig intervju, 2007-05-03, kl. 08:30 
 



Bilaga 1 - Intervjumall för tjänsteresenärer i Umeå  och Luleå 
 
• Info om vilka vi är och varför vi är där. 
• Är det okej att vi spelar in?  
• Vi vill gärna att du är så kritisk som möjligt, med både positiv och negativ kritik mot de 

företag och produkter som vi kommer att ta upp.  
 
Inledningsfrågor 

1. Vad heter du? 
2. Vad har du för befattning och vad innebär den? 
3. Hur länge har du jobbat här? 
4. Hur mycket flyger du i din befattning?  
5. Hur många anställda har ni i organisationen? 

 
Om resebokningen 

6. Hur går bokning till vid dina tjänsteresor? 
• Är det enbart du som sköter bokningarna eller finns det någon annan part inblandad? 
• Påverkas du och ditt företag av någon/något när du bokar? (Ex. avtal, 

begräsningar/riktlinjer, budget, kollegors önskemål, företagskultur) 
7. Hur betydelsefullt/viktigt tycker du att beslut om bokning av affärsresor (val av flygbolag) är?  
8. Hur länge har du bokat dina flygresor själv? 

 
Allmänt om val av flygbolag och lojalitetsprogram 

9. Vilka tre (två) inrikesflygbolag väljer du i första hand för affärsresor mellan Umeå (Luleå) och 
Stockholm? I prioritetsordning. 

10. Vilka faktorer är det som avgör vilket flygbolag du bokar? 
• Rangordna följande faktorer efter vad som är viktigast för dig vid val av flygbolag: 

pris, punktlighet, service på flygplatsen, service på planet, tidtabell. (finns det något 
annat som vi inte tagit upp bland tidigare nämnda faktorer?) 

11. Vad skulle du vilja ha ut för att vara lojal mot ett flygbolag (välja ett flygbolag framför ett 
annat oavsett tidtabell och pris)? 
• Likertskala 1-5: Hur stor påverkan skulle följande förmåner ha för att du ska vara lojal 

mot ett flygbolag. 1=Mycket liten påverkan, 3=Neutral, 5=Mycket stor påverkan. 
Utveckla! 

i. Bonus = ekonomisk fördel för företaget 
ii.  Bonus = ekonomisk fördel för resenären privat 

iii.  Bekvämlighet i samband med resan, ex. sms vid boarding, smidigare incheck 
iv. Rabatter hos andra företag ex. SF bio, klädaffärer el. dyl. lokalt i Umeå (Luleå) 
v. Privata resor med partner/familj 

vi. Kringtjänster till affärsresan, ex. rabatt på Wallmans salonger 
• Skulle du föredra större förmåner som tar längre tid att uppnå, eller mindre förmåner 

som uppnås snabbare? 
12. Har du eller ditt företag någon erfarenhet av lojalitetsprogram? Vilket? Varför? 
13. Vad skulle kunna få dig att vara lojal mot ett annat flygbolag?  
14. Hur har du upplevt lojalitetsprogrammen?  

• Vad har varit bra? 
• Har du varit missnöjd med något i lojalitetsprogrammen?  

i. Har du upplevt någon gång att lojalitetsprogrammet inte håller vad det lovar? 
Hur då? Hur upplevde du det? 

ii.  Har du upplevt någon gång att lojalitetsprogrammets belöningar är för svåra 
att uppnå?  Hur då? Hur upplevde du det? 

iii.  Har du upplevt någon gång att dina insatser i lojalitetsprogrammet är för stora 
i förhållande till utfallet?  Hur då? Hur upplevde du det? 



iv. Vart känner du att gränsen går för att ett lojalitetsprogram inkräktar på ditt 
privatliv? 

 
15. Vilket bolag flyger du och ditt företag mest med mellan Umeå (Luleå) och Sthlm? 
16. Hur ofta flyger du andra flygbolag i stället för denna leverantör? Vad brukar vara anledningen? 

 
Inställningen till FlyNordic (befintliga kunder) 

17. Vad har du för inställning till FlyNordic (attityd) 
• Varför väljer du FlyNordic?  
• Vad tror du att övriga affärsresenärer i ditt företag har för inställning till FlyNordic? 
• Hur skiljer sig FlyNordic från andra flygbolag enligt dig? 
• Vad skulle få er att välja bort FlyNordic? 
• Vad skulle få er att flyga oftare med FlyNordic? (beteende) 
• Vad skulle få er att få en mer positiv bild av FlyNordic och deras produkt? (attityd) 

 
Inställningen till FlyNordic (icke kunder) 

18. Vad har du för inställning till FlyNordic (attityd) 
• Finns det någon särskild anledning till att du inte flyger huvudsakligen med FlyNordic? 
• Vad tror du att övriga affärsresenärer i ditt företag har för inställning till FlyNordic?  
• Hur skiljer sig FlyNordic från andra flygbolag enligt dig? 
• Vad skulle få er att välja FlyNordic i första hand vid resor mellan Umeå (Luleå) och 

Sthlm? (beteende) 
• Vad skulle få er att få en mer positiv bild av FlyNordic som företag och deras produkt? 

(attityd) 
 

Avslutande frågor  
19. Är det okej om vi hör av oss till dig i efterhand om vi kommer på någon ytterligare fråga? 
20. Är det okej att vi skickar transkriptionen till dig för godkännande? 
21. Vill du ta del av undersökningen när den är klar? 
22. Är det något som du tycker att vi glömt att fråga om? 
23. Har du några frågor till oss? 

 
 
Tack så jättemycket för pratstunden, vi skulle behöva din adress och e-post så vi kan skicka 
transkriptionen till dig så fort vi är klara. 


