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Sammanfattning 
 
Flygbranschen är i ständig förändring och vår värld kan tyckas bli allt mindre då 
möjligheterna att resa ökar. Konkurrensen mellan flygbolag ökar, där de traditionella 
flygbolagen utmanas av lågprisalternativ. Som ett medel för att uppnå konkurrensfördelar 
och för positionering på marknaden erbjuder de traditionella flygbolagen 
lojalitetsprogram för sina resenärer. Resenärerna kan sedan uppnå olika nivåer i 
programmet baserat på sitt resande, och högre nivå i lojalitetsprogrammet belönas med 
olika fördelar. 
 
Författarna har identifierat ett forskningsgap där lojalitetsmedlemmarnas upplevelse av 
lojalitetsprogrammet och lojalitetsmedlemmarnas upplevda tjänstekvalitet inte tidigare 
undersökts. Inte heller har tidigare forskning undersökt vilket samband 
lojalitetsmedlemmarnas resefrekvens har med den upplevda kvaliteten på flygbolaget. 
 
Studien har för avsikt att besvara problemformuleringen  
”Hur kan de fördelar lojalitetsmedlemmar upplever samt resefrekvens  
bidra till att mäta lojalitetsmedlemmarnas upplevda tjänstekvalitet och flygupplevelse?” 

 
Problemformuleringen är baserad på det forskningsgap som författarna identifierat.  
 
Teorikapitlet består av en redogörelse av de teorier som finns på området. Kapitlet 
mynnar ut i hypoteser som prövats och en konceptuell modell för studien, bestående av 
utilitaristiska, hedonistiska och symboliska upplevda fördelar av lojalitetsprogram samt 
resefrekvens. Författarna använder sig av ett instrument som avser mäta tjänstekvalitet, 
SERVQUAL. Instrumentet har sedan utvecklats och anpassats för studien. 
 
För att besvara studiens problemformulering har en kvantitativ enkätundersökning 
genomförts. Data som genererats från enkätundersökningen har sedan analyserats med 
korrelations- och regressionstester. Även chi-två-tester har utförts. Urvalet för 
enkätundersökningen var ett självvals- och bekvämlighetsurval. Urvalet består bland 
annat av medlemmar på diverse internetforum relaterade till flygresor.  
  
Studiens resultat utifrån korrelationstester, regressionsanalyser och chi-två-tester visar att 
det dels finns en skillnad bland de mer frekventa och de mindre frekventa resenärerna i 
hur de upplever kvaliteten på flygbolaget, dels att de hedonistiska upplevda fördelarna av 
ett lojalitetsprogram tycks bidra till en högre upplevd tjänstekvalitet. 
 
Författarna redogör för studiens praktiska och teoretiska bidrag. Det främsta teoretiska 
bidrag studien ger är utvecklingen och anpassningen av SERVQUAL-instrumentet för att 
mäta de utilitaristiska, hedonistiska samt symboliska upplevda fördelarna av ett 
lojalitetsprogram. Studien ger ett praktiskt bidrag i form av att hedonistiska värden i 
flygupplevelsen, såsom upplevd fördelaktig interaktion i egenskap av lojalitetsmedlem 
och upplevt ökat upptäckande av nya resmål genom lojalitetsprogrammet, bör beaktas för 
att bidra till mervärde.  
 
Avslutningsvis behandlas samhälleliga och etiska aspekter för studien En diskussion om 
hur flygbolag med hjälp av lojalitetsprogram kan bidra till ett sunt resande förs bland 
annat. Även förslag till framtida studier ges där författarna presenterar ett förslag på en 
kvalitativ fallstudie.  



 

 
  



 

Förord 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel ger författarna en presentation av ämnesområdet och  
efterföljande problem vilka har studerats i denna studie. Detta görs genom att ge en kort 
introduktion för att definiera begreppet tjänst och om flygbranschen i allmänhet, för att 
sedan ge läsaren bakgrunden till det teoretiska gap författarna identifierat. Utifrån detta 
har författarna funnit ett problem att studera då flygbolags lojalitetsprogram och 
tjänstekvalitet kombinerats, vilket sedan har utmynnat i en problemformulering och ett 
syfte för studien. Slutligen redogör författarna för studiens teoretiska samt praktiska 
bidrag. 
 
1.1 Introduktion 
Inom flygbranschen finns ofta flera alternativ i form av flygbolag för kunden att välja 
mellan. En flygresa syftar till att förflytta passagerare från en punkt till en annan och 
denna process innebär många interaktioner mellan flygbolag och passagerare. Vissa 
passagerare flyger i sitt arbete och bokar inte biljetten själv, medan andra passagerare 
söker efter det lägsta priset på sin resa en lång tid innan. Dessa olika typer av passagerare 
ska sedan gå igenom samma processer i form av incheckning, säkerhetskontroll, 
bagagehantering, hitta sin plats på flygplanet, fördriva tiden uppe i luften, känna sig säker 
under flygningen och tillslut komma fram till resmålet. Listan över de interaktioner som 
resenären har med flygbolaget och dess personal kan göras lång och resenärer har olika 
uppfattningar och förväntningar. Resan kan anses vara en upplevelse i sig, då en 
semesterresa ofta startar just på flygplatsen. När semesterfiraren utvärderar sin resa kan 
ofta själva flygresan anses vara med i utvärderingen av semesterupplevelsen, och 
flygbranschen har blivit både kritiserad och prisad genom åren. 
 
Då tjänsteupplevelsen innehåller många moment finns det många chanser att göra 
resenären nöjd med tjänsten, men även många riskmoment då kunden kan bli missnöjd. 
Kvaliteten på tjänsten, så kallat tjänstekvalitet, är ett begrepp som med andra ord är av 
relevans inom flygbranschen. Tjänstekvalitet kan användas av flygbolagen för att 
konkurrera med varandra. Enligt Transportstyrelsen (2015a, s. 8) beräknas antalet 
avresande passagerare öka med en årlig genomsnittlig tillväxt på 3.7 % fram till och med 
år 2021, då beräknas antalet avresande passagerare vara 26 172 160. Trots denna växande 
marknad är det svårt för flygbolag att klara sig på marknaden, konkurrensen ökar och 
branschen tvingas bli mer kundanpassad och innovativ (Svenskt Flyg, 2014). Flyget 
bidrar till svenskt BNP med cirka 53 miljarder kronor årligen, och flygnäringen skapar 
över 44 000 jobb (Svenskt Flyg, 2014). 
 
Det kan tyckas att ett ökat resande torde öka lönsamheten, men författarna tycker det är 
viktigt att poängtera att detta ökande resande sker samtidigt som biljettpriserna minskar 
(Transportstyrelsen, 2009, s. 16), och därav leder inte det ökade resandet per automatik 
till högre lönsamhet för flygbolagen. Med den ökade konkurrensen, de sjunkande 
biljettpriserna och de många interaktionerna som resenären har med flygbolaget, kan ett 
flygbolag konkurrera med tjänstekvalitet för att få eller behålla marknadsandelar. 
 
Begreppet tjänst 
Skillnaden mellan varor och tjänster har studerats i bred omfattning, och författarna vill 
börja med att belysa tidig forskning på området. Budd (1958, s. 48-49) diskuterar 
skillnader mellan varor och tjänster, och gör bland annat jämförelsen med att köpa 
matvaror och köpa mat på en restaurang, och även en taxiresa inkluderas i jämförelsen. 
Vid matinköpet köps en konkret slutprodukt i form av en matvarukasse. 
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Restaurangupplevelsen innehåller flera inslag av abstrakta element såsom 
rekommendationer av serveringspersonal och graden av upplevd hygien i 
restaurangköket, men slutprodukten är ändå konkret i form av en måltid som går att äta. 
I taxiresan utförs en tjänst utan någon produkt som resultat av tjänsten. Slutledningen blir 
att varorna och tjänsterna blir inseparerbara, de verkar i harmoni med varandra för att 
tillfredsställa kundens behov (Budd 1958, s. 49; Grönroos, 2008, s. 16). 
  
Kunder köper inte varor, utan istället en kombination av varor och tjänster, men det är 
egentligen vad kunden kan åstadkomma med denna kombination som denne köper. 
Kunder köper inte “åttamillimetersborr” utan ”åttamillimetershål” (Levitt, 1969, s. 343). 
Produktionsföretag kan marknadsföra sig med tekniska aspekter såsom till exempel 
bränsleförbrukning vid bilköp, medan tjänsteföretag tvingas att anpassa sin 
marknadsföring till att bygga relationer med sina kunder (Shostack, 1977, s. 73). Vargo 
& Lusch (2004, s. 10-11) förklarar att i en tjänst är kunden alltid medproducent. Kundens 
roll för att tjänsten ska vara möjlig att utföra är viktig i till exempel flygbranschen, där 
kunden måste komma i tid till flygplatsen, lämna av bagage på anvisad plats, följa 
instruktioner i säkerhetskontrollen och följa kabinpersonalens instruktioner i flygplanet. 
Kunden blir då en viktig del i att tjänsten ska kunna utföras. 
  
Med dessa teorier i åtanke vill författarna ta ett steg in i nutida forskning på området. 
Jämförelsen med taxiresan och mat som äts på restaurang samt mat som handlas i 
matbutik kan kännas inaktuell då abstrakta element idag anses spela en stor roll även i val 
av och i till exempel matvarubutik, men jämförelsen visar ändå en utgångspunkt i 
forskningen. Mccoll-Kennedy et al. (2015 s. 430-431) menar att kundens roll i 
tjänsteproduktionen behöver breddas och utökas. Kundens upplevelse beror på vad 
kunden kan och vill bidra med, samt vad kunden tillåts bidra med. Intressanta frågor som 
kommer att vara avgörande för tjänsteföretag att kunna besvara ställs; Vilka karaktärsdrag 
har kunder som är villiga att vara delaktiga i tjänsteproduktionen jämfört med andra 
kunder? Har vissa kunder en större benägenhet att lära sig vara delaktiga i 
tjänsteproduktionen än andra? Vad motiverar kunder att vara delaktiga i dessa processer? 
 
Dong (2015, s. 506) menar att kunder föredrar att vara med i skapandet av tjänsten hellre 
än att utföra en del av tjänsten själva. Genom att företag låter kunder vara med och skapa 
tjänsten själva, till exempel genom att låta turistgrupper utforma sin egen resplan, kan 
den upplevda tjänstekvaliteten öka. Tidigare har kundens del i utförandet av tjänsten setts 
som ett sätt att kapa kostnader, genom till exempel check-in automater på flygplatsen 
istället för att servicepersonal ska utföra processen. Dong (2015, s. 504) visar att 
kundernas delaktighet även kan öka upplevd tjänstekvalitet, och att när kunderna får 
skapa sin egen tjänst upplevs tjänstekvaliteten som högre än när kunderna endast utför en 
del av tjänsten själva. Här ser författarna en framtid för tjänsteföretag, att utveckla 
kundens delaktighet och därmed utföra tjänsten tillsammans med kunden och på kundens 
villkor. Genom lojalitetsprogram kan förutsättningar ges för medskapande av tjänsten 
som flygbolag erbjuder, till exempel kan resenärer som är medlemmar i 
lojalitetsprogrammet bjudas in (via internet eller fysiskt) till olika möten där resenärer 
med liknande resmönster får vara med i  skapandet  av tillhörande tjänster för 
lojalitetsprogrammet. Flygbolagen ges härmed en chans att låta resenärer vara med i 
skapandet av tjänsten snarare än utförandet av tjänsten.   
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1.2 Problembakgrund 
I detta avsnitt presenteras först teorier om lojalitetprogram och tjänstekvalitet som ligger 
till grund för det identifierade forskningsgapet, och en modell för tjänstekvalitet 
introduceras och presenteras. 
 
1.2.1 Lojalitetsprogram och tjänstekvalitet 
Författarna ämnar förklara hur förhållandet mellan lojalitetsprogram och tjänstekvalitet 
tar sig i uttryck i studien. Något som kommer tydliggöras närmare är valet att utgå ifrån 
lojalitetsprogram inom flygbranschen och hur dessa program står i relation till 
tjänstekvalitet. En mer specifik presentation av problemet författarna ämnar studera och 
det identifierade forskningsgapet presenteras senare i detta kapitel. 
 
Det sammansatta begreppet tjänstekvalitet är ett komplext begrepp som innefattar flera 
aspekter. Kundens upplevda tjänstekvalitet beror på skillnaden mellan förväntningarna 
och upplevelserna av den (Grönroos, 1982). Om upplevelsen av tjänsten är i linje med 
förväntningarna eller är högre än förväntningarna så kan kunden anses uppleva kvalitet i 
tjänsten (McCollin et al., 2011,  s. 707-708). 
 
Parasuraman et al. (1988, s. 23) har konceptualiserat upplevd tjänstekvalitet, vilket idag 
utformas av fem underliggande dimensioner. Dessa är pålitlighet, mottaglighet, 
försäkran, empati samt fysiska bevis (McCollin et al., 2011, s. 706-707):  
 

• Pålitlighet definieras som tjänsteleverantörens förmåga att leverera den nivå av 
tjänstekvalitet som utlovats.  
 

• Mottaglighet definieras som tjänstepersonalens vilja att assistera en kund snabbt 
och enkelt. 

  
• Försäkran definieras som tjänstepersonalens förmåga att leverera anständig 

tjänstekvalitet och att inge trovärdighet.  
 

• Empati definieras som tjänstepersonalens förmåga att visa att de bryr sig om 
kunden och dennes individuella behov. 

 
• Fysiska bevis definieras som fysiska element såsom miljön tjänsten utspelar sig i 

och utrustning samt material som gör tjänsten möjlig. 
 
Tjänstekvaliteten i ett tjänsteerbjudande kan mätas genom SERVQUAL-instrumentet 
utvecklat av Parasuraman et al. (1988). Instrumentet jämför förväntningar och faktiska 
upplevelser från en specifik tjänsteleverantörs tjänsteerbjudande genom att utgå ifrån de 
ovannämnda dimensionerna. Användande av instrumentet ger ett så kallat “average gap 
score” som är ett poängtal vilket visar graden av upplevd tjänstekvalitet i 
tjänsteerbjudandet ifråga (McCollin et al., 2011,  s. 708; Parasuraman et al., 1988, s. 19). 
 
För att förtydliga förhållandet mellan tjänstekvalitet och lojalitetsprogram i denna studie 
vill författarna utgå ifrån lojalitetsprogram inom flygbranschen för att se hur medlemskap 
i ett sådant förhåller sig till nivån av upplevd tjänstekvalitet. Här bör en distinktion mellan 
lojalitetsprogram och vad den sammanfattande modellen nedan (se figur 1) benämner 
som ”Customer loyalty”, göras. ”Customer loyalty”, d.v.s. kundlojalitet definieras ofta 
som företagets strävan att göra sina kunder lojala genom att de gör flertalet återköp hos 
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företaget ifråga (Beatty et al., 1996, s. 236-237; Cossío-Silva et al., 2016, s. 1622; 
Kandampully & Suhartanto, 2000, s. 346). Lojalitetsprogram är ett medel för ett företag 
att uppnå en kundbas som är lojal mot företaget ifråga (Miimouni-Chaabane & Volle, 
2010, s. 32). Utifrån en sammanfattande modell av Wilson et al. (2012, s. 74) nedan, 
konstateras att det markerade området är relevant för denna studie: 
 

 
Figur 1. Customer perceptions of quality and customer satisfaction  
Källa: Wilson et al. (2012, s. 74) 
 
Författarna vill med modellen ovan visa var fokus i studien är i förhållande till de övriga 
faktorerna i modellen. Modellen presenteras för att tydliggöra skillnader mellan dessa 
faktorer, såsom tjänstekvalitet, kundnöjdhet och kundlojalitet. Övriga delar i modellen 
har i stort sett undersökts tidigare. Tjänstekvalitet, kundnöjdhet, uppoffring och värdet av 
tjänsten har studerats för att undersöka hur de relaterar till kundens beteendemässiga 
intentioner att konsumera tjänsten (Brady et al., 2005; Cronin et al., 2000). Vidare är 
värdet av tjänsten skillnaden mellan tjänstekvalitet och uppoffringar som kan vara icke-
monetära samt monetära kostnader, d.v.s. “price” i modellen ovan (Brady et. al, 2005, s. 
216; Zeithaml, 1988, s. 14-16).  
 
I studierna av både Cronin et al. (2000, s. 209-210) samt Brady et al. (2005, s. 226) visar 
det sig att tjänstekvalitet, kundnöjdhet och värde av tjänsten driver de beteendemässiga 
intentionerna att konsumera tjänsten. Författarna till denna studie menar att den 
beteendemässiga intentionen att konsumera är besläktat med kundlojalitet där 
kundlojalitet kan ses som den upprepade beteendemässiga intentionen hos konsumenten 
att vända sig till samma tjänsteleverantör (Beatty et al., 1996, s. 236-237). Baserat på 
ovanstående menar författarna att det som ligger bakom tjänstekvalitet inte undersökts 
tillräckligt i en kontext för lojalitetsprogram inom flygbranschen, varmed detta blev 
författarnas utgångspunkt. 
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1.2.2 Lojalitetsprogram inom flygbranschen 
Lojalitetsprogram används av flygbolag bland annat för att öka intäkter, uppnå 
effektivitet i marknadsföringskampanjer samt för att minska kundens incitament att byta 
till ett konkurrerande flygbolag (de Boer et al., 2012, s. 18). När American Airlines 
lanserade det första lojalitetsprogrammet år 1981 var idén enkel, man ville erbjuda 
frekventa resenärer en kostnadsfri resa efter att de uppnått en viss nivå av resande med 
flygbolaget (American Airlines 2015; de Boer et al., 2012, s. 18-19). En fördel med 
lojalitetsprogram, som Lederman (2007, s. 1124) lyfter fram är att marginalvärdet för 
resenären ökar i takt med antalet resor med flygbolaget. Med andra ord ökar värdet av 
varje intjänad resa ju närmre den kostnadsfria resan resenären kommer, detta ökar 
incitament att fortsätta flyga med det flygbolag resenären är lojalitetsmedlem hos.  
 
Ett lojalitetsprogram skiljer sig från övriga marknadsföringsmetoder i den mån att nyttan 
av programmet ökar då kunden gör ett köp, men står still eller till och med minskar när 
inget köp görs. Detta då lojalitetsprogram ofta använder sig av kvalificeringsperioder för 
att avgöra nivå av medlemskap samt att poäng som samlas ofta är giltiga endast under en 
viss period (Lewis, 2004, s. 282). 
 
Vidare beskriver Lederman (2007, s.  1137) att den vanligaste formen av premie för 
lojalitetskunder är poäng motsvarande den distans som resenären flyger med flygbolaget. 
Antalet intjänade poäng på en resa kan även bero på vilken klass resenären flyger i, med 
första klass som mest poänggivande och ekonomi/turistklass som lägst poänggivande. 
Intjänade poäng kan sedan användas för att köpa till exempel resor hos flygbolaget i fråga 
eller hotellnätter, hyrbilar eller andra tjänster och produkter hos affärspartners till 
flygbolaget. Lojalitetsprogram är konstruerade så att ett minimibelopp av poäng måste 
uppnås innan de kan användas, vilket styrker påståendet om ökande marginalvärde.  
 
Förutom poäng kan de frekventa kunderna belönas med status i lojalitetsprogrammet, 
vanligtvis finns det tre olika statusnivåer. För att nå upp till en viss statusnivå krävs ett 
antal segment eller en specifik distans med flygbolaget, och en högre statusnivå kan ge 
fördelar som snabbare incheckning, loungetillgång och förtur vid uppgraderingar 
(Lederman, 2007, s. 1124; Terblanche, 2015, s. 201). För att ge mervärde går det även att 
samla poäng från flygbolag inom samma flyg-allians och hos till exempel Scandinavian 
Airlines går det även att samla poäng via matvarubutiker, försäkringsbolag och kreditkort 
kopplade till flygbolagets lojalitetsprogram (Scandinavian Airlines, 2016b).  
 
1.2.3 Flygbolags lojalitetsprogram och upplevda fördelar 
Terblanche (2015, s. 199-210) betonar i sin studie om flygbolags lojalitetsprogram det 
forskningsgap som existerar beträffande medlemmar av lojalitetsprogram och fördelarna 
som de upplever av medlemskapet. När det kommer till upplevda fördelar av att vara 
medlem i flygbolags lojalitetsprogram visar Terblanches (2015, s. 206-207) studie på att 
det finns tre oberoende variabler som var för sig har en signifikant positiv korrelation 
med flygbolags upplevda investering i kundförhållanden. De tre oberoende variablerna 
är; (1) bolagets igenkännande, (2) bekvämlighet med lojalitetsprogrammet samt (3) 
möjlighet till upptäckt av flygbolagets mindre kända tjänster. Flygbolagets upplevda 
investering i kundförhållandet hade i sin tur en signifikant korrelation med kundens 
tillfredställelse över förhållandets kvalitet (Terblanche, 2015, s. 206-207).  
 
Igenkänning (1), menar författarna till denna studie, är lojalitetsmedlemens upplevelse av 
fördelaktig behandling som medlem. Bekvämlighet (2) är lojalitetsmedlemens upplevelse 
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att flygresan är smidigare som medlem, medan utforskning (3) är lojalitetsmedlemens 
upplevelse av att det är enklare att erinra sig nyttig information om flygbolaget ifråga och 
dess erbjudanden i egenskap av medlem.  
 
1.2.4 Resefrekvens och förhållandet med flygupplevelsen 
Eftersom det bland lojalitetsmedlemmar finns medlemmar vars resefrekvens varierar i 
stor utsträckning har författarna funnit det intressant att undersöka hur denna frekvens 
kan tänkas förhålla sig till förväntningarna som ställs på flygupplevelsen. Resefrekvens 
är något som belönas med poäng i många flygbolags lojalitetsprogram såsom 
Scandinavian Airlines Eurobonus, Finnair Plus samt Lufthansa Miles & More (Finnair 
2016; Lufthansa, 2016; Scandinavian Airlines, 2016a; Scandinavian Airlines, 2016c). 
Poängen kan sedermera användas som betalningsmedel för resor med flygbolaget ifråga, 
eller för att exempelvis köpa produkter såsom mat och dryck under en flygning med 
flygbolaget. Således kan resefrekvensen ses som en grundpelare för 
lojalitetsprogrammens funktion. Brechan (2006, s. 456) konstaterar att vidare forskning 
bör göras utifrån hur konsumtionsfrekvensen av en produkt eller tjänst kan påverka 
konsumentens tillfredsställelse med produkten eller tjänsten ifråga. Johnson & Mathews 
(1997, s. 299-300) studie visar att mer frekventa konsumenter av en tjänst skapar högre 
subjektiva förväntningar på tjänsten i framtiden vilket ställer högre krav på 
tjänsteleverantören att ge konsumenten en upplevelse som möter förväntningarna. Den 
upplevda tjänstekvaliteten blir i större utsträckning således lägre desto mer erfarenhet av 
tjänsten konsumenten har. 
 
1.3 Problematisering och identifiering av teoretiskt gap 
Den modell som Terblanche (2015, s. 207) tagit fram kan användas för att mäta specifika 
relationer mellan kund och flygbolag, d.v.s. hur upplevda fördelar av att vara medlem i 
ett flygbolags lojalitetsprogram (igenkänning, bekvämlighet och utforskning) korrelerar 
med kvaliteten på den upplevda relationen till flygbolaget. Vidare menar Terblanche 
(2015, s. 207) att de underliggande dimensioner som står i relation till upplevda fördelar 
och konsekvenserna av de upplevda fördelarna kan vara intressant för vidare forskning. 
De underliggande dimensionerna för de upplevda fördelarna är de utilitaristiska, 
hedonistiska och symboliska dimensionerna. 
 

 
Figur 2. Modell 
Källa: Terblanche (2015, s. 206) 
 
Författarna ämnar bygga vidare på Terblanches (2015) forskning och ge förslag till vidare 
studier och fokusera på konsekvens av upplevda fördelar genom att undersöka 
förhållandet med tjänstekvalitet.  Författarna vill bygga vidare på Terblanches (2015) 
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forskning för att bilda hypoteser och en konceptuell modell. Studien ämnar sedermera 
testa framtagna hypoteser genom korrelationstest, enkla regressionsanalyser och chi-två-
test. Terblanches (2015) studie har således inspirerat författarna att följa denna bana, 
snarare än att ge författarna ett helt underlag för studien. 
 
Författarna vill poängtera att Terblanche (2015) utgår ifrån en studie av Mimouni-
Chaabane & Volle (2010) vilken tar fram utgångspunkterna för de underliggande 
dimensioner som står i relation till upplevda fördelar med lojalitetsprogram. Skillnaden 
är den att Terblanche (2015) ser hur dessa dimensioner korrelerar med upplevd 
investering i kundförhållandet, i en kontext för flygbolag. Mimouni-Chaabane & Volle 
(2010) har i sin tur utgått ifrån modellen av De Wulf et al. (2001).  Författarna vill lyfta 
fram studien av De Wulf et al. (2001) eftersom den är ett första steg att undersöka 
upplevda fördelar av lojalitetsprogam. Dock fokuserar den studien mer på de konkreta 
fördelarna med lojalitetsprogram i allmänhet varmed författarna till denna studie väljer 
att inte behandla den i större utsträckning. 
 
I behandlingen av teori senare i denna studie kommer författarna utgå från de 
utgångspunkter som Mimouni-Chaabane & Volle (2010) och Terblanche (2015) 
behandlar för att ta fram underliggande dimensioner för upplevda fördelar i 
lojalitetsprogram, det vill säga utilitaristiska, hedonistiska  samt symboliska 
utgångspunkter. Den utilitaristiska dimensionen har att göra med huruvida flygresenären 
i egenskap av lojalitetsmedlem upplever större fördelar i kärnattribut hos flygupplevelsen, 
såsom att bagageincheckning upplevs smidigare. Den hedonistiska dimensionen har att 
göra med huruvida flygresenären i egenskap av lojalitetsmedlem upplever större fördelar 
i särskilda biattribut (attribut som inte är en förutsättning för kärntjänstens funktion) hos 
flygupplevelsen, såsom att interaktionen med flygbolagspersonalen är mer trevlig och 
professionell eller att medlemmen upplever att det är smidigare att upptäcka nya 
reseerbjudanden från flygbolaget. Den symboliska dimensionen har att göra med 
huruvida resenären i egenskap av lojalitetsmedlem upplever att denne blir igenkänd i 
större utsträckning av flygbolaget och kan uppleva sig ha en högre status bland 
flygresenärer. 
 
Författarna avser även undersöka hur lojalitetsmedlemmar med hög och låg resefrekvens 
upplever de olika dimensionerna av flygupplevelsen vilka denna studie utgår ifrån, d.v.s. 
den utilitaristiska, hedonistiska samt symboliska dimensionen. Vilken dimension bör 
fokus ligga på vid utveckling av flygupplevelsen då mer kontra mindre frekventa 
lojalitetsmedlemmar tas i beaktande? Curtis et al. (2012) har undersökt hur resefrekvens 
står i relation till upplevd tjänstekvalitet i stort och specifika attribut i flygupplevelsen 
genom att utgå från de traditionella dimensionerna i SERVQUAL-instrumentet 
(pålitlighet, mottaglighet, försäkran, empati samt fysiska bevis), vilka behandlats tidigare. 
De finner att resenärer med högre resefrekvens tenderar ha en sämre uppfattning av 
kvaliteten på flygupplevelsen jämfört med resenärer med lägre resefrekvens, och faktorer 
som gör upplevelsen mer angenäm och behagligare var viktigare för mer frekventa 
resenärer jämfört med mindre frekventa resenärer (Curtis et al., 2012, s. 251-252). 
 
Studien ämnar undersöka hur ovannämnda upplevda fördelar samt resefrekvens står i 
relation till tjänstekvalitet. Tjänstekvalitet kan som tidigare behandlats mätas genom 
instrumentet SERVQUAL. SERVQUAL har tidigare använts för att mäta 
tjänstekvaliteten hos resebyråer på Nya Zeeland, och instrumentet har även använts för 
andra delar av tjänsteindustrin, bland annat inom flygbranschen (Augustyn & Ho, 1998, 
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s. 71; Curtis et al., 2012; Ryan & Cliff, 1997, s. 3). Med andra ord används detta 
instrument i tjänsteintensiva branscher som dessutom är kopplade till resande och turism. 
Detta visar instrumentets relevans och anpassningsbarhet till denna studie. Författarna 
vill sedan använda resultatet av de upplevda fördelarna av medlemskap i ett 
lojalitetsprogram, och se hur dessa står i relation till resultatet på författarnas utveckling 
och anpassning av SERVQUAL-instrumentet. Utvecklingen och anpassning av 
instrumentet till denna studie behandlas utförligare i kommande teorikapitel och i kapitlet 
för studiens praktiska metod (se avsnitt 3.3 och 4.10.1). 
 
Teoretiskt gap 
Tidigare studien av kombinationen upplevda fördelar av ett flygbolags lojalitetsprogram 
och tjänstekvalitet har inte kunna identifierats via de litteratursökningar som genomförts 
inom ramen för denna uppsats. En indelning av tjänste-/flygupplevelsen i den 
utilitaristiska, hedonistiska samt symboliska dimensionen, och hur utilitaristiska 
upplevda fördelar, hedonistiska upplevda fördelar, symboliska upplevda fördelar samt 
resefrekvens står i relation till uppfattningen av kvaliteten på dessa dimensioner, har inte 
identifierats. 
   
Som författarna till denna studie har belyst tidigare föreslås det i studien av Terblanche 
(2015, s. 207) att underliggande dimensioner till upplevda fördelar av flygbolags 
lojalitetsprogram och konsekvenserna av dessa kan vara intressant för vidare forskning. 
Sedermera konstaterades även att Brechan (2006, s. 456) funnit det av vikt att undersöka 
vidare hur konsumtionsfrekvens av en särskild produkt eller tjänst kan påverka 
konsumentens tillfredsställelse med produkten eller tjänsten ifråga. 
 
Därmed vill författarna till denna studie lyfta fram den sammanfattande modellen (Figur 
2) ovan av Wilson et al. (2012, s. 74). Denna studie är ett steg i riktningen att bättre förstå 
intentionen att byta flygbolag då kundlojalitet påverkas av bl.a. upplevd tjänstekvalitet, 
dock är denna studies fokus att undersöka förhållandet mellan upplevda fördelar och 
tjänstekvalitet då övriga delar i den sammanfattande modellen redan undersökts (Brady 
et al., 2005; Cronin et al., 2000).  
 
1.4 Problemformulering 
Baserat på ovanstående forskning inom ämnet har författarna identifierat ett 
problemområde att undersöka vidare och sedermera kommit fram till följande 
problemformulering: 
 

Hur kan de fördelar lojalitetsmedlemmar upplever samt resefrekvens  
bidra till att mäta lojalitetsmedlemmarnas upplevda tjänstekvalitet och flygupplevelse? 

 
Härigenom frågar författarna vilket förhållande upplevda fördelar i egenskap av 
lojalitetsmedlem samt resefrekvens, har med flygupplevelsen och den upplevda 
tjänstekvaliteten.  
 
1.5 Syfte 
Syftet med denna studie är följaktligen att undersöka hur identifierade faktorer (upplevda 
fördelar av flygbolags lojalitetsprogram samt resefrekvens bland lojalitetsmedlemmar) 
som hör samman med upplevelsen av flygbolags lojalitetsprogram står i relation till 
tjänstekvalitet. Författarna vill alltså undersöka hur identifierade faktorer förhåller sig till 
tjänstekvalitet, snarare än att undersöka om exempelvis en positiv upplevelse av ett 



 9 

flygbolags lojalitetsprogram leder till ökad tjänstekvalitet beträffande flygbolaget ifråga. 
 
1.6 Teoretiskt bidrag 
Det finns idag bristfällig information och få studier som behandlar faktorer som kan anses 
ha ett förhållande till upplevelsen av lojalitetsprogram inom flygbranschen. Författarna 
avser att huvudsakligen identifiera faktorer i form av upplevda fördelar av ett 
lojalitetsprogram, men även faktorer gällande hur frekvent medlemmen av 
lojalitetsprogrammet reser kommer beaktas i studien. Vidare har författarna avsikten att 
bidra till forskningen genom att undersöka tjänstekvalitet och vilket förhållande 
lojalitetsmedlemmars upplevelse har till tjänstekvalitet i en kontext för lojalitetsprogram 
inom flygbranschen. 
 
1.6.1 Bidraget till forskningsområdet 
Bidraget författarna ger är en utveckling av SERVQUAL-instrumentet i syfte att mer 
ändamålsenligt mäta de identifierade faktorernas förhållande till lojalitetsmedlemmens 
upplevelse av kvaliteten i flygbolagets tjänster. Författarna gör en indelning av 
SERVQUAL-instrumentet i tre dimensioner (utilitaristiska, hedonistiska samt 
symboliska dimensionen) istället för de fem traditionella dimensionerna. Indelningen 
görs i enlighet med författarnas strävan efter att göra operationaliseringen av mätandet av 
de identifierade faktorernas förhållande till den upplevda kvaliteten i flygbolags tjänster 
mer ändamålsenlig. Genom Mimouni-Chaabane & Volles (2010) samt Terblanches 
(2015) indelning av upplevda fördelar för lojalitetsmedlemmar har författarna haft en 
utgångspunkt för att konstruera frågor som mäter konsekvensen av de identifierade 
faktorerna på upplevd tjänstekvalitet. Chau & Kao (2009) har undersökt flygresenärers 
upplevda tjänstekvalitet av flygresor genom den traditionella indelningen av 
SERVQUAL-instrumentet i fem dimensioner. Utifrån Chau & Kaos (2009) samt även 
Terblanche (2015) studier vilka gjorts i liknande kontexter har författarna till denna 
studies enkät, inspirerats och valt ut de frågor som är sammankopplade till den 
utilitaristiska, hedonistiska samt symboliska dimensionen. Bidraget till 
forskningsområdet är således en utveckling av SERVQUAL-instrumentet för anpassning 
att mäta upplevda fördelar av lojalitetsprogram inom flygbranschen och ger även 
implikationer för att mäta upplevda fördelar av lojalitetsprogram rent generellt. 
  
1.6.2 Den utökade förståelsen bidraget ger 
Genom att undersöka tjänstekvalitet kan författarna erhålla ett mått på 
lojalitetsmedlemmarnas upplevelse. Författarna tar ett steg i riktning mot en förståelse för 
vilka faktorer som kan ha en relation med tjänstekvalitet. Som tidigare behandlats har det 
i studierna inom tjänstemiljöer av Cronin et al. (2000) samt Brady et al. (2005) studerats 
vilka samband som kan finnas mellan kundlojalitet (BI; behaviorial intentions) och 
tjänstekvalitet (SQ; Service Quality), kundens uppoffring (SAC; Sacrifice), värdet av 
tjänsten (SV/VAL; Service Value/Value) och kundnöjdhet (SAT; Satisfaction). De 
prövar flertalet modeller med olika hypotetiska sambandskombinationer mellan 
variablerna och det visar sig att de två likartade modellerna (figur 3 och 4) nedan får 
starkast stöd i respektive studie. Det författarna till denna studie noterat hos studierna av 
Cronin et al. (2000) och Brady et al. (2005) är att bakgrundsfaktorers relation med 
tjänstekvalitet (SQ) inte studerats. Vidare vet författarna att bakgrundsfaktorer till 
”upplevd investering i kundförhållandet” (Perceived Relationship Investment; se figur 2) 
studerats i en tjänstemiljö beträffande lojalitetsprogram (Mimouni-Chaabane & Volle 
2010; Terblanche, 2015), dock har dessa faktorer inte studerats med tjänstekvalitet i 
beaktande.  
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Med de två modeller som visas nedan vill författarna visa utgångspunkten för studien. 
Genom att undersöka vad som kan ligga bakom servicekvalitet (SQ i modellerna nedan) 
vill författarna bidra till en förståelse för modellerna som helhet. Författarna till denna 
studie vill även påvisa att en studie likt denna är av relevans för inte bara tjänstekvalitet 
(SQ i modellerna nedan), utan att tjänstekvalitet är en del av till exempel kundlojalitet (BI 
i modellerna nedan).   
 

 
Figur 3. Modell 
Källa: Cronin et al. (2000, s. 198) 
 

 
Figur 4. Modell 
Källa: Brady et al. (2005, s. 218) 
 
Denna studie kan slutligen agera underlag för framtida studier, inte bara i en kontext för 
lojalitetsprogram inom flygbranschen utan även för lojalitetsprogram inom andra 
kontexter. Vidare kan studien användas som inspiration till andra studier som må vara 
orelaterade till lojalitetsprogram, till exempel en studie i hur servicepersonal kan använda 
olika fördelar för att påverka kundernas upplevda tjänstekvalitet. 
 
1.7 Praktiskt bidrag 
Genom att författarna gör studien i en kontext av lojalitetsprogram inom flygbranschen 
ämnar författarna att ge relevant och intressant information till marknadsförare och chefer 
inom flygbolag. Även andra tjänsteintensiva branscher bör kunna tillskansa sig 
information från denna studie. Vidare ämnar författarna att ta fram förslag som kan 
användas vid utveckling av lojalitetsprogram, främst inom flygbranschen. Författarna 
hoppas att studien kan fungera som ett stöd för marknadsförare och chefer inom flygbolag 
att positionera sig tydligare i en ytterst konkurrensintensiv bransch. Studien kan fungera 
som ett stöd i strävan att effektivisera behandlingen av information som genererats från 
CRM-system inom flygbranschen. 
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1.8 Avgränsningar 
Många lojalitetsprogram använder sig av olika statusnivåer som innebär att 
medlemmarna får olika service beroende på vilken status de har på sitt medlemskap. Hur 
upplevda fördelar samt upplevd tjänstekvalitet skiljer sig inom de olika status-segmenten 
inom lojalitetsprogram är inget som undersöks i denna studie. Anledningen till detta är 
att olika flygbolag har olika statusnivåer och olika kvalificeringskrav, vilket gör att en 
sådan studie passar sig bättre som en fallstudie. Dock kommer lojalitetsmedlemmarna 
och respondenterna som besvarat studiens enkät delas in i mindre och mer frekventa 
resenärer för att se hur dessa skilda grupper förhåller sig till de för studiens olika 
dimensioner av tjänstekvalitet. En annan avgränsning som görs är antagandet om att alla 
medlemmar i lojalitetsprogrammet har full nyttorätt till sina intjänade poäng, något som 
eventuellt inte alltid är fallet vid tjänsteresor, företag har olika policy för detta. 
 
Negativa aspekter av lojalitetsprogram 
I denna studie antas att själva medlemskapet i lojalitetsprogrammet ger positiva förmåner 
och fördelar. Författarna vill dock lyfta fram att det kan finnas nackdelar med att vara 
medlem i ett lojalitetsprogram. Lojalitetsprogram ger som tidigare diskuterat i detta 
kapitel fördelar för flygbolagen (de Boer et al., 2012, s. 18). Med andra ord påverkas 
resenärernas objektivitet när de väljer flygbolag att flyga med, de blir fästa vid ett 
flygbolag (eller en flygbolagsallians) och väljer inte flygbolag rationellt ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Dessutom ger informationsmängden flygbolaget kan samla in av sina 
lojalitetsmedlemmar upphov till marknadsföringskampanjer som är riktade till enskilda 
resenärer, något som kan tänkas upplevas som integritetskränkande och uppmanar till ett 
osunt resande. 
 
I linje med Terblanche (2015) görs denna studie med de positiva aspekterna av 
lojalitetsprogram i åtanke. Författarna har även själva gjort en reflektion över nackdelarna 
med lojalitetsprogrammet, men finner ändå fördelarna mer intressanta och relevanta att 
undersöka. Författarna positionerar sig hellre som en del av en positiv förändring, snarare 
än en del av ett undvikande av nackdelar. Anledningen till detta är dels att författarna 
upplever lojalitetsprogrammen som en konkurrensfördel för flygbolag, dels att författarna 
finner att litteraturen ger en bättre teoretisk referensram i de fördelar som finns och dels 
för att författarna har ett personligt intresse i fördelarna av lojalitetsprogrammet.  
 
1.9 Begreppsförklaringar 
Författarna vill med tabellen nedan förenkla läsningen av studien genom att presentera 
och förklara delar av de  begrepp som används i studien.  
 
Tabell 1. Begreppsförklaringar 

Kvalificering: Uppnå en viss nivå inom ett 
lojalitetsprogram, till exempel att som 
silver-medlem kvalificera sig för ett 
guld-medlemskap genom att flyga ett 
visst antal resor. 

Kvalificeringsperiod: Den period som kvalificering till en viss 
nivå fortlöper, vanligtvis ett år.  
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Status: Vilken av de olika nivåerna (oftast finns 
det tre; bas, silver och guld) som en 
medlem befinner sig i inom 
lojalitetsprogrammet.  

Lojalitetsprogram: En kundklubb för flygresenärer där ökat 
resande ger ökade fördelar för 
medlemmen. 

Premie: En förmån som medlemmen av 
lojalitetsprogrammet kan välja att lösa in, 
denna förmån har fåtts genom att samla 
poäng i flygbolagets lojalitetsprogram. 
En premie kan till exempel vara en 
flygresa. 

Poäng: Ett mervärde som medlemmen av 
lojalitetsprogrammet uppnår när denne 
till exempel rest med flygbolaget.  

CRM-system: CRM är en förkortning för ”Customer 
Relationship Management”. Med hjälp 
av CRM-system samlar företag in data 
över specifika kundsegment för att mer 
effektivt möta kunders förväntningar och 
behov i framtiden. Detta bidrar till att 
stärka förhållandet med kunderna. 
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2. Teoretisk metod 
I följande kapitel har författarna för avsikt att ge läsaren en presentation av vilken 
teoretisk metod som använts som utgångspunkt för studien. Författarna presenterar bl.a. 
vilken verklighets- samt kunskapssyn som dominerar i denna studie. Vidare presenteras 
även studiens forskningsstrategi och vetenskapliga ansats. 
 
2.1 Val av ämne 
Då författarnas utbildning inriktar sig mot tjänstesektorn valdes en studie inom just denna 
sektor. I vår allt mindre värld ökar resandet och tjänsterna kopplade kring dessa resor, 
flygresor kan uppfattas som ett transportmedel eller ett sätt för att upptäcka nya resmål. 
Medan vissa kanske ser resandet som själva målet med resan, och därmed kan ett 
flygplatsbesök innehålla fler av de aspekter som människor söker med att resa, kanske 
andra endast eftersträvar att transporteras från en plats till en annan. Att sedan ett misstag 
(eller en oförutsedd händelse som snöstorm) kan orsaka stora förseningar och  i sin tur 
stor frustration hos resenärer samtidigt som konkurrensen på många destinationer är hård 
gör att författarna finner flygbranschen intressant att undersöka. 
 
Författarna upptäckte tidigt att flygbranschen var intressant att studera. Detta ledde 
inledningsvis till läsning av diverse vetenskapliga artiklar om studier som gjorts inom 
flygbranschen. Efter en tids läsning upptäckte författarna att kombinationen upplevda 
fördelar från lojalitetsprogram i flygbranschen och tjänstekvalitet inte undersökts i vidare 
utsträckning, varmed detta gap blev författarnas utgångspunkt i denna studie. 
 
2.2 Förförståelse 
Thurén (2007, s. 58) menar att människor faciliteter sin tolkning av verkligheten genom 
kunskap och erfarenheter de tidigare förvärvat, detta är den s.k. förförståelsen. Detta är 
viktigt att beakta i denna studie (och i alla studier för den delen). Författarnas tidigare 
kunskap och erfarenheter kan anses ha influerat val av ämnesområde samt problem för 
studien och vid tolkningen av teorier och begrepp vilka är relevanta för problemområdet 
ifråga. Författarna studerar på Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service 
Management vilket får anses ge dem en förförståelse inom tjänstesektorn, författarna 
anser sig exempelvis kunna förstå vissa av de teorier som används av tjänsteföretag för 
att öka tjänstekvalitet. 
 
Vidare har författarna ett intresse för flygbranschen och flyg i största allmänhet, och är 
båda medlemmar i lojalitetprogram. Dock har de två annorlunda resmönster, där en av 
författarna är en frekvent inrikesresenär och den andre främst reser utomlands men då 
inom Europas gränser. I och med att författarna ställer sig positiva för att resa med flyg 
som transportmedel kan detta resultera i en förskönad syn på flygbranschen och dess sätt 
att agera gentemot sina kunder. Då författarna har flugit frekvent under de senaste åren 
har författarna även en insyn i köpprocessen och vilka aspekter som är av relevans vid 
val av flygbolag. Med det poängterat kan tilläggas att författarna är studenter och under 
25 år i skrivande stund, så författarna kan antas vara mer priskänsliga än vissa andra 
konsumenter av tjänsten. Vidare kan intresset för flygbranschen göra att författarna tolkar 
material och resultat i positivt ljus för flygbranschen. Författarna är medvetna om den 
skönmålning som kan uppstå och strävar efter att ha den i åtanke för att så långt som 
möjligt undvika förekomsten av den. 
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2.2.1 Verklighetssyn 
Verklighetssyn, eller ontologi, omfattar det förhållningssätt forskaren har till hur 
verkligheten är verksam, detta görs genom antaganden beroende på vilken syn forskaren 
har (Saunders et al., 2012, s. 130-131). Författarna till denna studie har en objektivistisk 
verklighetssyn. Objektivismen framhåller att verkligheten och hur den opererar är 
oberoende av sociala aktörer som figurerar i den, verkligheten är något yttre och ej 
bestämt av sociala aktörer (Saunders et al., 2012, s. 131). Saunders et al. (2012, s. 131) 
menar vidare att den objektivistiska verkligheten tar sig uttryck genom att den kan 
generaliseras, att den verklighet och de objekt som figurerar i den kan generaliseras för 
att ge observatören en uppfattning om verkligheten. Författarna till denna studie menar 
vidare att ett exempel på detta kan kan vara instruktioner för en byggsats. Ur en 
objektivistisk synvinkel tar sig verkligheten i uttryck genom det likartade följandet av 
instruktionerna, dock kan även en byggsats sättas ihop utan att följa instruktioner eller en 
viss manual. Den objektivistiska verklighetssynen är sedermera också i linje med 
författarnas forskningsstrategi som är av kvantitativ art. Den kvantitativa 
forskningsstrategin eftersträvar att kvantifiera undersökningsresultat för att nå en viss 
nivå av generaliserbarhet hos målpopulationen (Saunders et al., 2012, 162-163). 
 
En del kritik har lyfts fram mot den objektivistiska verklighetssynen då den endast utgår 
från att verkligheten är uppbyggd av objekt och deras relation till varandra, d.v.s. 
människor och deras medvetande ses här som objekt (Thomassen, 2007, s. 174). 
Thomassen (2007, s. 174) menar vidare att den objektivistiska verklighetssynen ignorerar 
samspelet mellan människor och det mänskliga handlandet som är av subjektiv art, 
människor har egna avsikter och en fri vilja. Författarna till denna studie har dock inte 
blundat för denna kritik helt och hållet. Undersökningen och enkäten kommer innehålla 
en fråga av utforskande karaktär där respondenterna i egenskap av medlem i ett 
flygbolags lojalitetsprogram själva får uppge vad de upplever fördelaktigt och viktigt hos 
ett flygbolags lojalitetsprogram, detta genom en inledande fritextfråga. På detta vis tar 
författarna i beaktande att det är människor och subjekt snarare än objekt som deltar i 
undersökningen och författarna riskerar heller inte missa något som är av vikt hos 
flygbolags lojalitetsprogram. Dock är majoriteten av frågorna i undersökningen av 
kvantifierbar art och därmed är en den dominerande verklighetssynen hos författarna 
objektivism. 
 
2.2.2 Kunskapssyn 
Kunskapssynen är av vikt för att forskaren ska ha möjlighet att veta hur denna ska kunna 
tillgodogöra sig kunskap genom sin studie (Thomassen, 2007, s. 13). Förhållningssättet 
till hur kunskap kan tillgodogöras kan skilja sig och därmed existerar olika kunskapssyner 
som var och en är bättre lämpade för vissa typer av studier. 
 
Med studiens problemformulering i åtanke har studien utgått ifrån den positivistiska 
kunskapsteoretiska frågeställningen. Författarna har vidare för avsikt att utföra studien 
med kvantitativ strategi, vilket i sin tur betyder att det är naturligt att ha en positivistisk 
kunskapsmässig syn. Positivismen innebär å ena sidan att forskaren utgår ifrån att det 
som skall studeras kan mätas med hjälp av naturvetenskapliga metoder (Bryman & Bell, 
2013, s. 35). Detta å andra sidan betyder att forskaren gör vissa antaganden om det som 
skall observeras för att utföra mätningen av data och i slutändan nå en viss nivå av 
generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2013, s. 36-37). Det som skall observeras bör kunna 
observeras direkt utan desto större djupdykning och tillämpande av olika perspektiv för 
att komma fram till mer nyanserade observationsalternativ. En forskare med en 
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positivistisk kunskapssyn testar därmed befintliga teorier och modeller och observerar 
det praktiska utfallet i det sammanhang som är relevant för studien (Bryman & Bell, 2013, 
36-37). 
Det går  dock att argumentera för att författarnas studie kunde omfamnas av en 
hermeneutisk kunskapssyn till viss del. Detta eftersom intresset finns att även undersöka 
vad medlemmarna själva upplever fördelaktigt och viktigt hos ett flygbolags 
lojalitetsprogram, detta genom en öppen fritextfråga i den kommande enkäten. Den 
hermeneutiska kunskapssynen (Bryman & Bell, 2013, s. 38; Thomassen, 2007, s. 45) 
innefattar ändamålet att förstå människors beteende snarare än att förklara människors 
beteende med befintliga modeller och teorier, d.v.s. i enlighet med positivismen. Det är 
givande att utgå ifrån den hermeneutiska kunskapssynen i detta försök att förstå vad som 
medlemmar upplever fördelaktigt hos ett flygbolags lojalitetsprogram, vilket är av mer 
abstrakt karaktär. Genom att låta respondenterna besvara en inledande fritextfråga om 
vad de upplever fördelaktigt med flygbolags lojalitetsprogram, vill författarna vidare 
identifiera tendenser i svaren och sedan tolka hur dessa svar förhåller sig till de hypoteser  
som huvudsakligen ska testas i denna studie. Den hermeneutiska kunskapssynen ger rum 
för att tolka svaren för att få en djupare förståelse för vad som upplevs viktigt 
(Thomassen, 2007, s. 178 & 180). Författarna väljer dock att i huvudsak utgå ifrån en 
positivistisk kunskapssyn, eftersom det valda problemet för studien och specifikt 
problemformuleringen är i linje med en sådan syn. För att konkludera menar författarna 
att den positivistiska kunskapssynen i kombination med en viss del av kvantitativ 
forskningsstrategi är ändamålsenligt för studien. 
 
2.3 Vetenskaplig ansats 
I denna studie har författarna valt att arbeta i enlighet med den deduktiva ansatsen. I 
inledningen av denna studie studerade författarna vetenskapliga artiklar som behandlar 
lojalitetsprogram i allmänhet och lojalitetsprogram inom flygbranschen i synnerhet. Detta 
för att få en uppfattning om vad lojalitetsprogram inom flygbranschen innefattar och för 
att upptäcka ett intressant område att studera vidare. Utifrån författarnas initiala studier 
inom ämnet kunde vidare ett problem och ett syfte formuleras för att sedermera skapa 
hypoteser vilka författarna ämnar testa med relevant teori i åtanke. Detta görs genom 
datainsamling med hjälp av enkäter. Resultatet presenteras sedan i deskriptiv form men 
även hypotestest utförs. Detta tillvägagångsätt och denna ansats är som tidigare nämnts 
den deduktiva ansatsen, eller hypotetiskt-deduktiv teoribildning (Holme & Solvang, 
1997, s. 51), som enligt Bryman & Bell (2013, s. 31) förklaras som ett tillvägagångssätt 
där forskaren utgår ifrån information denne känner till för att härleda hypoteser som testas 
efter insamlad data.  
 
Författarna vill poängtera att den deduktiva ansatsen till skillnad mot induktiv ansats är 
mer ändamålsenlig för denna studie då den utförs i enlighet med kvantitativ 
forskningsstrategi. Induktiv ansats innebär att forskaren går ut i empirin och tar fram 
resultat för att sedan skapa sig en hypotes eller utgångspunkt för sin studie, den kräver 
mer arbete initialt och är mer ändamålsenlig när frågan om vad som egentligen skall 
studeras är komplex och oklar (Bryman & Bell, 2013, s. 32 & 35). I denna studie har 
författarna fått en uppfattning om att tillräcklig information finns för att åstadkomma en 
problemformulering och ett syfte samt tillhörande hypoteser, utifrån den befintliga 
information som hittats i vetenskapliga artiklar på området, varmed deduktiv ansats är 
tillämpbar på denna studie.  
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2.4 Forskningsstrategi 
Författarna har valt att i huvudsak följa den kvantitativa forskningsstrategin i studien. 
Som författarna tidigare nämnt är verklighetssynen (objektivism) samt kunskapssynen 
(positivism) för studien i linje med en kvantitativ forskningsstrategi. Genom en 
kvantitativ forskningsstrategi strävar författarna samla in data (genom enkäter) för att 
kunna dra vissa slutsatser som är generaliserbara till målgruppen, d.v.s. medlemmar i 
flygbolags lojalitetsprogram, det är ändamålet med kvantitativ forskningsstrategi enligt 
Saunders et al. (2012, s. 162-163). Saunders et al. (2012, s. 162) förklarar vidare att med 
kvantitativ forskningsstrategi ämnar forskaren studera förhållanden mellan variabler, 
något som författarna ämnar göra i denna studie.  
 
Författarna vill påstå att det är tydligt att den kvantitativa forskningsstrategin är en 
lämplig strategi för denna studie. Det bör dock nämnas att ett visst slag av kvalitativ 
forskningsstrategi inte ska försummas denna studie. Författarna menar vidare att då 
forskaren i enlighet med den kvantitativa forskningsstrategin vill studera och mäta redan 
befintliga variabler i olika kombinationer, så vill forskaren med en kvalitativ 
forskningsstrategi snarare utforska och förstå det valda problemområdet mer på djupet 
(Saunders et al. 2012, s. 163). Härigenom menar författarna att den kommande enkäten 
bör kompletteras med en öppen fråga där respondenterna ombeds besvara vad de anser 
sig uppleva som fördelaktigt med att vara medlem i ett flygbolags lojalitetsprogram, innan 
de besvarar enkätfrågorna som utgår ifrån relevant teori på forskningsområdet. Detta 
stärker studiens reliabilitet då författarna vidare kan jämföra vad respondenterna rent 
spontant upplever som fördelaktigt av ett flygbolags lojalitetsprogram kontra hur de 
besvarar enkätfrågorna vilka är baserade på relevant teori för problemområdet och valt 
syfte. 
 
2.5 Studiens perspektiv 
Denna studies perspektiv har en företagsekonomisk utgångspunkt där specifikt 
lojalitetsprogram inom flygbranschen är i fokus. Det är i enlighet med författarnas 
civilekonomutbildning vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet att studera 
lojalitetsprogram inom flygbranschen ur en företagsekonomisk synvinkel och författarna 
kan antas ha ett perspektiv som är i linje med forskningsområdet. “Människor med olika 
social position ser omvärlden ur olika perspektiv.” (Thurén 1998, s. 156). Thurén (1998, 
s. 156) exemplifierar detta med att en sjuksköterska är mer mån om konkreta frågor 
gällande patienters välmående medan en sjukhusdirektör snarare är intresserad av 
övergripande frågor om sjukhusets verksamhet. Det är alltså relevant för författarna till 
denna studie att ta fasta på att perspektivskillnader finns och vidare har detta beaktats 
genom att identifiera ett för författarna relevant problemområde för denna studie. 
 
2.6 Val av teorier 
För att författarna ska ha möjlighet att undersöka det som önskas bli studerat i studien, 
bör relevanta teorier lyftas fram. Holme & Solvang (1997, s. 50) menar att teorier är ett 
slags förenklingar av företeelser i verkligheten som gör det lättare för oss att förstå och 
förutsäga en del om dessa företeelser. Vidare menar Holme & Solvang (1997, s. 50) att 
forskaren möjligen vill utveckla befintliga teorier genom dennes undersökning, men att 
denne även kan använda teorier utan desto större utveckling, d.v.s. att teorin redan är 
tillräckligt utvecklad för att fånga det som forskaren ämnar studera. Författarna till denna 
studie har antagit båda förhållningssätten till behandling av teori. Författarna har strävat 
efter att söka efter de teoretiska utgångspunkter som tagits fram i liknande studier där 
upplevda fördelar från lojalitetsprogram har studerats. 
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Vidare har författarna tagit fram tolkningar av teorierna som är i linje med denna studies 
problemområde, således har en utveckling av teorin gjorts. Dessa tolkningar av de 
teoretiska utgångspunkterna vilka författarna har gjort har varit nödvändig för att kunna 
sammankoppla vad som upplevs fördelaktigt med lojalitetsprogram inom flygbranschen 
och upplevd tjänstekvalitet. För att ta fram ändamålsenliga tolkningar för de teoretiska 
utgångspunkterna har författarna till den studie även fått vända sig till andra kontexter, 
utöver de för lojalitetsprogram, där samma teoretiska utgångspunkter använts. Utan 
denna utveckling av teorin kunde dessa två övergripande teoretiska delar, d.v.s. upplevda 
fördelar och tjänstekvalitet, uppfattas som två skilda ting. Tolkningarna är sedermera 
sammankopplade till framtagna hypoteser som författarna ämnar testa och den deduktiva 
ansatsen och teoribildningen i studien är av hypotetiskt-deduktiv art (Holme & Solvang, 
1997, s. 51). 
 
Upplevd tjänstekvalitet kommer vidare undersökas genom ett instrument utvecklat av 
Parasuraman et al. (1988), d.v.s. SERVQUAL. Med andra ord användes ett redan 
utvecklat instrument men gör vidare en utveckling i hur resultaten studeras från detta 
instrument då studien ämnar ta fram tre olika värden från SERVQUAL för att kunna 
undersöka huruvida upplevda fördelar samt resefrekvens har ett samband med sina 
respektive delar (utilitaristiska, hedonistiska samt symboliska dimensionen) i 
SERVQUAL. Med SERVQUAL tas traditionellt sett ett värde fram och detta är ett värde 
på upplevd tjänstekvalitet för den tjänst som undersöks (Parasuraman et al., 1988).  
 
2.7 Litteratursökning 
I författarnas strävan att finna relevant teori till studien har majoriteten av sökningarna 
gjorts via Umeå Universitetsbiblioteks (UB) sökmotor. Eftersom författarna är studenter 
vid Umeå Universitet, har tillgång till flera portaler för vetenskapliga artiklar inom 
företagsekonomi givits dem. Författarna har sökt på nyckelord i UB:s sökmotor och sedan 
klickat sig vidare på relevanta artiklar som återfinns i portaler såsom Business Source 
Premier (EBSCO), Scopus, Science Direct och Emerald Insight. Vidare har grundkriteriet 
varit att artikeln ska vara publicerad i en fackgranskad tidskrift och ju fler citeringar en 
artikel har desto större trovärdighet anser författarna att artikeln har. Antalet citeringar 
har dock inte behandlats som ett grundkriterium för att använda artikeln. Sökmotorn 
Google Scholar har också i viss mån använts, dock ger inte Google Scholar direkt tillgång 
till artiklar varmed sökmotorn endast använts för att hitta nya artiklar på ämnesområdet 
för studien. För att få tillgång till artiklarna som hittats via Google Scholar, har författarna 
sedan sökt dessa artiklar i UB:s sökmotor. Nyckelord (engelska) som använts vid sökning 
av relevant litteratur har varit: benefits, perceived benefits, frequent flyer programs, 
loyalty programs, airliners, service quality, perceived benefits, SERVQUAL, 
expectations, perceptions, non-frequent consumers & frequent consumers. 
 
Författarna har i viss mån använt facklitteratur i inledningskapitlet för att introducera 
läsaren till ämnesområdet tjänstekvalitet. Författarna har dock snabbt valt att lämna 
facklitteraturen åt sidan för att öka studiens reliabilitet. Facklitteratur förekommer ytterst 
fåtal gånger i den fortsatta studien och identifierad teori har vidare behandlats och 
utvecklats utifrån relevanta vetenskapliga artiklar. 
 
2.8 Källkritik 
Författarna har valt att lyfta fram ett citat angående källkritik för att inleda denna del av 
studien.  
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”Källkritik är en metod att bedöma sanningshalten i olika påståenden om verkligheten” 
(Thurén, 2003, s. 8). För att kunna utföra en god källkritik listar Thurén (2013, s. 7-8) 4 
stycken kriterier som kommer att behandlas nedan. 
 
2.8.1 Äkthetskriteriet 
Kriteriet innebär att källan ska vara det den utger sig för att vara (Thurén, 2013, s. 7). 
Författarna har haft detta kriterium i åtanke vid val av källor, varpå främst vetenskapliga 
artiklar som är fackgranskade använts. En fackgranskning innebär att andra forskare har 
haft insyn i publikationen innan publicering. Vissa av källorna har hämtats från till 
exempel flygbolags hemsidor, men dessa har främst använts för att hämta information, 
inte som grund för författarnas vetenskapliga resonemang.  
 
2.8.2 Tidssambandskriteriet 
Kriteriet beskriver hur tiden är avgörande inom källkritik, ju länge tid som gått mellan 
händelsen och källans berättelse av händelsen, desto större skäl finns det att tvivla på att 
källan beskriven händelsen korrekt (Thurén, 2013, s. 7). Författarna har valt att främst 
basera sin studie på nyare källor, men vissa äldre publikationer har även de använts. 
Anledningen till användningen av dessa är att de kan anses vara banbrytande inom 
forskningsområdet samt att senare publikationer ofta är baserade på dessa.  I den mån det 
är möjligt har författarna undersökt hur lång tid som passerat mellan datainsamlingen och 
publiceringen av artikeln, där kortare tid premierats och föredragits. 
 
2.8.3 Oberoendekriteriet 
Kriteriet innebär att källan ska vara av original, inte ett referat eller annan avskrift från 
källan. Ju ”längre bort” från originalkällan informationen hämtas, desto mer tradering 
riskeras (Thurén, 2013, s. 8). Författarna har valt att främst använda sig av 
förstahandskällor i denna studie, dock har i viss mån även andrahandskällor använts. 
Anledningen till detta är att förstahandskällan ej funnits tillgänglig. 
 
2.8.4 Tendensfrihetskriteriet 
Kriteriet innebär att källan inte ska ha anledning att ge en missvisande bild av 
verkligheten. Sådana anledningar kan vara ekonomiska, personliga eller politiska 
intressen (Thurén, 2013, s. 8). Författarna har förhållit sig till detta kriterium genom att i 
största möjliga mån undersöka anledningen till att de forskningspublikationer författarna 
använt har utförts. Detta är dock i regel svårt att få fram information om, därför har 
författarna i möjlig mån använt publikationer av erkända forskare inom sina respektive 
områden, som kan anses inte ha någon dold agenda bakom publikationen. Även 
fackgranskningen som författarna tidigare nämnt spelar en stor del i uppfyllandet av detta 
kriterium. 
 
Författarna anser att de fyllt ovanstående kriterier och utfört en väl godkänd källkritik.  
 
2.9 Sammanfattande tabell 
Detta metodkapitel avslutas med en sammanfattning av de metodologiska utgångspunkter 
författarna har i denna studie (tabell 2). Eftersom författarna strävar att mäta hur upplevda 
fördelar av flygbolags lojalitetsprogram samt hur resefrekvens bland dessa 
lojalitetsmedlemmar förhåller sig till tjänstekvalitet kommer en enkät att konstrueras. I 
enlighet med författarnas strävan att mäta dessa identifierade faktorers förhållande till 
tjänstekvalitet har författarna valt den kvantitativa forskningsstrategin med objektivistisk 
verklighetssyn samt positivistisk kunskapssyn. Utifrån litteratursökning har författarna 
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sedermera ställt fram hypoteser för att pröva ovannämnda identifierade faktorers 
förhållande till tjänstekvalitet och  författarnas vetenskapliga ansats är hypotetiskt-
deduktiv. 
 
Tabell 2. Sammanfattning av teoretisk metod 

 
  Verklighetssyn Objektivism 

Kunskapssyn Positivism 

Forskningsstrategi Kvantitativ strategi 

Vetenskaplig ansats Hypotetiskt-deduktiv ansats 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel ämnar författarna presentera och djupare behandla relevant teori i strävan 
att kunna undersöka förhållandet mellan upplevda fördelar och tjänstekvalitet samt 
resefrekvens och tjänstekvalitet. Inledningsvis behandlar författarna svarsvariabeln 
tjänstekvalitet djupare. Vidare behandlar författarna teorier för att bilda hypoteser. 
Teorier vad gäller upplevda fördelar hämtas främst från filosofiska principer som 
använts som utgångspunkt i liknande studier. De filosofiska principerna behandlas sedan 
ur en företagsekonomisk synvinkel för att ta fram relevanta hypoteser för studien. 
 
3.1 Presentation av teori 
Författarnas val att utgå ifrån filosofiska principer för att undersöka upplevda fördelar av 
ett flygbolags lojalitetsprogram är en naturlig utgångspunkt. Terblanches (2015) studie 
och studien av Mimouni-Chaabane & Volle (2010), vilka introducerades i 
inledningskapitlet, utgår båda från de filosofiska principerna utilitarism, hedonism och 
symbolism. Dessa studier använder dessa principer som utgångspunkt för att identifiera 
och undersöka upplevda fördelar i en kontext för lojalitetsprogram. Även en studie av 
Wang et al. (2015) har gjort tolkningen att det är i dessa filosofiska principer som 
grundfaktorerna till upplevda fördelar kan hittas. Nedan följer en djupare behandling av 
vad som i denna kvantitativa studie är den s.k. svarsvariabeln, tjänstekvalitet. Därefter 
ger författarna grundliga förklaringar av utilitarism, hedonism och symbolism. 
Respektive filosofisk princip följs sedan av en behandling i företagsekonomisk kontext 
för att sedan övergå till studiens problemområde, detta för att ge möjlighet att utforma 
hypoteser på ett ändamålsenligt sätt. Hypoteser kommer också att ställas utifrån mer eller 
mindre frekvent resande bland lojalitetsmedlemmar och huruvida detta har ett samband 
med hur flygupplevelsen upplevs. Slutligen presenteras en konceptuell modell för studien 
som även behandlas ur andra synvinklar för att belysa modellens roll i sammanhanget. 
 
3.2 Tjänstekvalitet 
Författarna vill inleda detta kapitel med ett citat som illustrerar det relevanta i begreppet 
tjänstekvalitet. 
 
“Det som räknas är den kvalitet som kunderna upplever” (Grönroos, 2008, s. 81). Genom 
att tydliggöra detta citat vill författarna framhäva den viktiga aspekten att tjänstekvalitet 
är det som kunderna de facto upplever, ingenting annat. Tjänstekvalitet har två 
dimensioner, en teknisk dimension och en processinriktad dimension (Grönroos, 2008, s. 
81). Den tekniska dimensionen innebär vad som sker, till exempel att flygresenären 
förflyttar sig från en plats till en annan, och den processinriktade dimensionen är hur  det 
sker, till exempel hur resenären förflyttar sig från en plats till en annan. I exemplet 
flygresan spelar uppträdandet och bemötandet av flygbolags- och flygplatspersonal en 
roll i den processinriktade dimensionen och därmed i tjänstekvaliteten. Andra studier 
visar på att det finns andra dimensioner av tjänstekvalitet. 
 
Lehtinen & Lehtinen (1982, refererad i Grönroos, 2008) menar att tjänstekvalitet består 
av tre dimensioner i form av fysisk kvalitet (kvalitet på byggnader och andra fysiska 
bevis), företagskvalitet (företagets image och rykte) samt interaktiv kvalitet (kvaliteten 
på mötet mellan kund och servicepersonal samt kunder emellan). Distinktionen mellan 
kvaliteten av tjänsten associerad med tjänsteprocessen och kvaliteten på resultatet av 
tjänsten är även något Lehtinen & Lehtinen (1982, refererad i Grönroos, 2008) diskuterar 
och lyfter fram. Författarnas analys av dessa teorier är att de ger olika syn på samma 
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egentliga dimensioner, och att Grönroos (2008, s. 81) indelning är den mest generella av 
dessa. 
 
Författarna finner det även relevant att lyfta fram de karaktärsdrag som tjänster har; 
inseparabilitet, heterogenitet samt opåtaglighet (Parasuraman et al., 1985, s. 42; Shostack, 
1977, s. 73). Inseparabilitet innebär att tjänsten konsumeras och produceras samtidigt, det 
går med andra ord inte att producera tjänsten i en fabrik och sedan låta kunden använda 
den vid ett senare tillfälle. Heterogenitet innebär i detta sammanhang att en tjänst 
produceras och konsumeras av människor, och människor agerar olika i olika situationer, 
därför upplevs samma tjänst sällan likadant av de inblandade i tjänsteprocessen. 
Opåtaglighet innebär att tjänster är handlingar snarare än rena produkter, tjänster går inte 
att inventera eller måttbestämma och att bestämma kvalitetsstandard i tjänster är ofta 
mycket svårt om inte omöjligt. 
 
I diskussionen om tjänstekvalitet finner författarna det viktigt att lyfta fram förväntad 
tjänstekvalitet. Kvaliteten på en tjänst upplevs som god när den uppfyller de förväntningar 
som kunden har på tjänsten (Parasuraman et al., 1985, s. 48). Om kunden har orealistiska 
förväntningar kommer kunden inte uppleva tjänstekvalitet även om kvaliteten rent 
objektivt kan beskrivas som god (Grönroos, 2008 s. 84-85; Wilson et al., 2012, s. 54). 
Sriram et al. (2015, s. 2379) bekräftar att kunder som upplever en låg tjänstekvalitet är 
mer benägna att byta till en annan tjänst (ett annat företag) än kunder som upplever en 
hög tjänstekvalitet. En parallell kan här dras till att chefer som vänder sig till litteraturen 
inom området för att öka tjänstekvalitet kan använda sig av bonussystem för sina anställda 
för att öka tjänstekvaliteten (Cronin et al., 2000, s. 194). Med detta sagt behöver chefer 
inom tjänsteföretag både motivera sina anställda att leverera tjänstekvalitet i den 
processinriktade dimensionen, ge förutsättningar för att den tekniska dimensionen 
funktionerar samt försöka påverka kundernas förväntningar så att de matchar den faktiska 
tjänstekvaliteten. 
 
Genom att göra en anknytning till problemformuleringen vill författarna härmed belysa 
att ett eventuellt samband mellan de upplevda fördelarna av själva lojalitetsprogrammet 
och den upplevda tjänstekvaliteten, ger en del implikationer. Tidigare har diskuterats att 
kunder som upplever en låg tjänstekvalitet är mer benägna att byta till en annan 
tjänsteleverantör än de som upplever en hög tjänstekvalitet. Om det antas att höga 
upplevda fördelar ger hög upplevd tjänstekvalitet torde medlemmarna inte vara särskilt 
benägna att byta till ett annat flygbolag om den upplevda tjänstekvaliteten är hög. Dock 
är denna studie inte en studie i intentionen att byta flygbolag, men författarna finner det 
ändå relevant i sammanhanget att lyfta upp tankegången av resultatet av en hög upplevd 
tjänstekvalitet. 
 
3.2.1 SERVQUAL-instrumentet 
En metod för att mäta tjänstekvalitet som blivit introducerat tidigare i denna studie är 
SERVQUAL-instrumentet. Marknadsförare tenderar att förespråka en mätning av 
upplevelser (den processinriktade dimensionen) över tekniska aspekter (den tekniska 
dimensionen) av tjänstekvalitet. Detta då kunder får en uppfattning av hela processen 
snarare än de tekniska detaljerna av tjänsten (Butt & de Run, 2010, s. 660). Mätning av 
tjänstekvalitet domineras av instrumentet SERVQUAL, vilket har sin utgångspunkt i att 
tjänstekvalitet är ett gap mellan förväntad tjänstekvalitet och upplevd tjänstekvalitet 
(Parasuraman et al., 1985, s. 42; Parasuraman et al., 1988, s. 15). I SERVQUAL mäts 
med andra ord den upplevda tjänstekvaliteten (Parasuraman et al., 1988, s. 15). Denna 
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upplevda tjänstekvalitet bör icke förväxlas med tjänstenöjdhet, tjänstenöjdhet är relaterat 
till en specifik händelse medan tjänstekvalitet är en generell bedömning, en attityd. Dock 
leder tjänstenöjdhet till tjänstekvalitet, så de två faktorerna är inte åtskilda i den 
bemärkelsen (Parasuraman et al., 1988, s. 16). 
 
SERVQUAL-instrumentet är initialt uppbyggt på 10 dimensioner av tjänstekvalitet, och 
ungefär 10 element i varje dimension formuleras i två kategorier, en kategori om upplevd 
tjänstekvalitet och en kategori om förväntad tjänstekvalitet. Resultaten av kategorin 
förväntad tjänstekvalitet jämförs sedan med resultaten av kategorin upplevd 
tjänstekvalitet för att ge ett resultat som talar om (den eventuella) skillnaden mellan de 
två kategorierna (Parasuraman et al,. 1988, s. 17). Numer används 5 dimensioner istället 
för de 10 som instrumentet inledningsvis bestod av (McCollin et al., 2011, s. 706). Vidare 
kan SERVQUAL-instrumentet anpassas efter studie och bransch, och SERVQUAL är 
användbar bland annat när resultaten från instrumentet jämförs med andra 
tjänstekvalitetsinstrument (Parasuraman et al., 1988, s. 30). 
 
3.2.2 Fördelar med SERVQUAL-instrumentet 
Flera studier använder instrumentet. Kim et al. (2011 s, 238) menar att instrumentet är 
användbart för att mäta upplevd tjänstekvalitet i flygbranschen. SERVQUAL-
instrumentet har också använts vid fler tillfällen då tjänstekvalitet inom flygbranschen 
undersökts. Pakdil & Aydın. (2007, s. 229-230) använder instrumentet för att mäta 
förväntningar och upplevelser inom flygbranschen, och flera andra studier har använt 
instrumentet. Detta för att mäta bland annat tjänstekvalitet i bagagehantering, check-in 
rutiner, mat som serveras ombord, kvalitet på säten, kundklagomålsrutiner, förmåga att 
hålla tidtabell och rutiner vid mellanlandningar (Gourdin, 1988, s. 25-26; Ostrowski et 
al., 1993, s. 18; Truitt & Haynes, 1994, s. 26-28). 
 
3.2.3 Kritik mot SERVQUAL-instrumentet 
Instrumentet har också fått kritik, något som författarna finner viktigt att lyfta fram och 
ta hänsyn till, så att instrumentet kan användas på bästa möjliga sätt. Grönroos (2008, s. 
95-96) lyfter fram tre punkter som finns med de validitetsproblem som är förknippade 
med mätning av förväntningar. 
 

• Vid mätning av förväntningar efter att kunden har konsumerat tjänsten är det som 
mäts inte kundens egentliga förväntningar, kundens erfarenhet av tjänsten har 
påverkat kundens förväntningar. 

 
• Att mäta kundens förväntningar innan kunden använt tjänsten är med 

nödvändighet heller inte rätt, eftersom dessa förväntningar inte är med säkerhet 
de förväntningar som kunden kommer att jämföra erfarenheterna av tjänsten med. 
Ju mer kunden upplever av tjänsteprocessen, desto mer ändras förväntningarna. 

 
• Mätning av förväntningar blir även problematiskt då de ska jämföras med 

erfarenheter, då erfarenheter är tolkningar av verkligheten som innehåller tidigare 
förväntningar. 

 
McCollin et al. (2011, s. 705) diskuterar svårigheten i att kvantifiera tjänstekvalitet då det 
består av kunders upplevelser som i sin natur är föränderliga över tid, även de branscher 
som mäts är ständigt föränderliga. McCollin et al. (2011, s. 708) diskuterar även 
problematiken att instrumentet i enkätform är relativt långt och att antalet frågor kunde 
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minskas, detta är något som författarna till denna studie tagit i hänsyn vid utformandet av 
studiens enkät. Trots nackdelarna och kritiken mot SERVQUAL-instrumentet finns idag 
inget instrument vilket är mer lämpligt än SERVQUAL vid mätning av upplevd 
tjänstekvalitet (McCollin et al., 2011, s. 709). 
 
3.3 Upplevda fördelar och tjänstekvalitet 
Författarna ser en koppling mellan SERVQUAL-instrumentet och de tre dimensioner och 
utgångspunkter (utilitarism, hedonism och symbolism) av upplevda fördelar som 
presenteras nedan. Ett högt värde hos de utilitaristiska, hedonistiska samt symoboliska 
dimensionerna hos instrumentet anser författarna kunna till viss del förklaras av höga 
upplevda fördelar av medlemskapet i lojalitetsprogrammet. Därav faller det sig naturligt 
att integrera upplevd tjänstekvalitet med upplevda fördelar av medlemskap i ett 
lojalitetsprogram i en enkätstudie. Författarna ämnar vidare alltså att kategorisera och 
anpassa delarna i instrumentet i samma tre dimensioner som används för att mäta 
upplevda fördelar inom lojalitetsprogram (utilitaristiska, hedonistiska & symboliska 
upplevda fördelar), detta för att kunna se hur de olika dimensionerna i instrumentet står i 
relation till de olika upplevda fördelarna.  
 
Vidare gör författarna alltså en utveckling och anpassning av SERVQUAL-instrumentet 
till denna studie. I det nuvarande SERVQUAL-instrumentet kategoriseras 
tjänsteupplevelsen i dimensionerna pålitlighet, mottaglighet, försäkran, empati samt 
fysiska bevis. Vidare mäts upplevd tjänstekvalitet genom 22 jämförelser mellan 
förväntningar och faktisk upplevelse av tjänsten för att ta fram ett s.k. ”gap score”, där ett 
positivt värde innebär att upplevelsen av tjänsten är högre än förväntningarna vilket i sin 
tur indikerar att kvalitet i tjänsten upplevs (McCollin et al., 2011,  s. 706-708; Chau & 
Kao, 2009, s. 132-134). Författarna till denna studie har valt ta fram jämförelser mellan 
förväntningar kontra faktiska upplevelser genom att utgå ifrån en annan kategorisering 
av tjänsteupplevelsen (flygupplevelsen) än den Parasuraman et al. (1988) gör. Författarna 
till denna studie utgår från utilitaristiska, hedonistiska samt symboliska dimensioner för 
att ta fram relevanta jämförelser i flygupplevelsen för mätningen av tjänstekvalitet. Detta 
är ett val författarna gör för att vidare ta reda på hur utilitaristiska, hedonistiska respektive 
symboliska dimensioner av tjänstekvalitet står i relation till de utilitaristiska, hedonistiska 
respektive symboliska upplevda fördelarna av ett flygbolags lojalitetsprogram.  
 
Eftersom dessa filosofiska principer är studiens utgångspunkt finner författarna det 
relevant att först presentera varifrån dessa härstammar och sedan förklara den 
företagsekonomiska tolkning  av dessa som författarna gör. Denna förklaring är en del i 
den transparens som författarna strävar efter att uppnå.  
 
3.4 Utilitarism 
Den moraliska doktrinen utilitarism innebär att människan bör handla enligt devisen 
“största möjliga lycka åt största möjliga antalet individer”. Utilitarismen behandlas ibland 
som en beslutsmetod, en ram för hur människan ska handla, och doktrinen har varit 
inflytelserik i bland annat rättssystem (Nationalencyklopedin, 2016a). Crane & Matten 
(2010, s. 98; 100 & 101) behandlar utilitarism som en konsekvensetisk teori och menar 
att en fundamental förklaring av utilitarism följer att: “...an action is morally right if it 
results in the greatest amount of good for the greatest amount of people affected by the 
action.”. 
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Crane & Mattens (2010) liksom Nationalencyklopedins (2016a) förklaring av utilitarism 
görs genom att betona individers roll i huruvida en handling ska anses accepterad eller 
inte. Författarna till denna studie menar dock att denna tankegång på ett mer 
instrumentellt sätt kan appliceras för att undersöka lojalitetsprogram. Hur kan en 
medlems handlingar hänförliga till lojalitetsprogrammet bidra till att större fördelar 
uppkommer för medlemmen kontra för icke medlemmen, och i detta fall vad gäller 
upplevda fördelar? 
 
Utilitaristiska fördelar 
För att förklara hur författarna kan använda utilitarismens principer för att utveckla en del 
av de faktorer som är sammankopplade till upplevda fördelar, vill författarna belysa 
utilitarism ur en företagsekonomisk synvinkel. Härigenom görs alltså en första 
tillämpning av en filosofisk princip (moralisk doktrin) för att anpassa det till författarnas 
problemområde, nämligen upplevda fördelar av ett flygbolags lojalitetsprogram och 
förhållandet med upplevd tjänstekvalitet. 
  
Det har studerats hur utilitaristiska fördelar driver användandet av exempelvis mobila 
tjänster. Kleijnen et al. (2007, s. 33-34) menar att implementeringen av utilitaristiska 
aspekter då en användares benägenhet att nyttja mobila tjänster studeras, är relevant och 
nödvändig för att förstå användarens upplevda värde av tjänsten. Nysveen et al. (2005, s. 
335-336 & 342) menar vidare att benägenhet att använda sig av mobila tjänster där tydliga 
resultat ska åstadkommas främst drivs av utilitaristiska fördelar. Forskarna hittar brett 
stöd för detta i sin studie. Författarna till denna studie behandlade tidigare i 
inledningskapitlet att utilitaristiska fördelar i en kontext för lojalitetsprogram inom 
flygbranschen kan ta sig i uttryck genom att medlemmen av ett lojalitetsprogram upplever 
fördelar i form av sparade pengar och att nivå av bekvämlighet blir högre (Mimouni-
Chaabane & Volle, 2010, s. 33). Härigenom är de upplevda fördelarna av att vara med i 
ett lojalitetsprogram fokuserade på de resultat och den nytta medlemmen faktiskt 
åstadkommer genom medlemskapet, snarare än medlemskapet i sig. 
 
3.5 Hedonism 
Den psykologiska teorin hedonism beskriver hur det enda målet med människans 
handlade är att uppnå lust eller lycka. Det innebär även, e contrario, att målet med 
människans handlande kan vara undvikande av olust eller olycka (Nationalencyklopedin, 
2016b). Feldman (2004, s. 21) behandlar vidare att hedonismen har  övertäckts av en del 
misstolkningar. Feldman (2004, s. 21) menar att hedonismen ofta tolkats ha en överdriven 
vulgär och djärv klang, där detta exemplifieras med indiciet “sex, drugs and rock n’ roll” 
för att visa hur njutning, lust och lycka tolkas ur detta misstolkningsperspektiv. Hedonism 
är med andra ord en psykologisk doktrin riktad till individen och dess handlande. 
 
Feldman (2004, s. 186) påstår vidare att det ‘vulgära och djärva’ perspektivet på 
hedonism tyder på en alldeles för fattig behandling av begreppet och det borde inte 
tillägnas detta perspektiv då begreppet är mycket mer brett än så. Författarna till denna 
studie vill alltså betona denna misstolkning av hedonism för att visa att det inte är 
författarnas syn på hedonism. Författarna vill utgå ifrån hedonismens grundpelare i form 
av att uppnå lust eller lycka och ha i åtanke att detta kan innefatta många olika 
sammanhang. Författarna har en underbyggd och ändamålsenlig syn på hedonism i 
strävan att identifiera vad som driver hedonistiska upplevda fördelar av ett flygbolags 
lojalitetsprogram. 
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Hedonistiska fördelar 
I likhet med hur författarna behandlade utilitaristiska fördelar är strävan i denna sektion 
att koppla hedonismen till företagsekonomi. Detta för att belysa hur författarna kan 
tillgodogöra sig en hedonistisk utgångspunkt för att identifiera denna del av upplevda 
fördelar i en kontext för lojalitetsprogram inom flygbranschen. 
 
I Hirschman & Holbrooks (1982) artikel definieras hedonistiska fördelar hos en produkt 
som de känslomässiga fördelar konsumenten upplever vid användning av produkten. 
Vidare konstateras att mer vikt borde läggas på att beakta detta då konsumenters beteende 
studeras (Hirschman &  Holbrook, 1982, s. 93 & 100). 
 
I motsats till utilitaristiska fördelar belyser alltså hedonistiska fördelar processen av att 
använda en produkt [eller tillgodogöra sig en tjänst], snarare än resultatet. Babin et al. 
(1994, s. 646) utvecklar Hirschman & Holbrooks (1982) tankar om skillnaden mellan 
utilitaristiska och hedonistiska värden i shoppingupplevelsen och menar att hedonistiska 
värden å ena sidan härstammar från själva upplevelsen i att shoppa, som något 
underhållande. Utilitaristiska värden å andra sidan härstammar från själva målet att 
uppfylla köpet av produkter under shoppingen (Babin et al., 1994, s. 646) Författarna vill 
poängtera att även om Hirschman & Holbrook (1982) studerat vilken roll hedonismen har 
vad gäller produkter, så kan samma tankegångar appliceras på tjänster och i slutändan på 
lojalitetsprogram, vilket är målet i denna studie. Enligt Vargo & Lusch (2004, s. 7) kan 
produkter ses som tjänster då ändamålet med en produkt är att utföra en tjänst åt 
konsumenten. För att exemplifiera denna tankegång kan läsaren vända sig till det citat 
som presenterats i inledningen d.v.s. att kunder inte köper “åttamillimetersborr utan 
åttamillimetershål” (Levitt, 1969, s. 343). 
 
Ur hedonismens synvinkel kan det alltså anses vara en upplevelse i sig att shoppa, ett köp 
(resultatet) är endast ett fragment av shoppingupplevelsen. Olsen & Skallerud (2011) har 
studerat hur olika attribut i shoppingupplevelsen driver hedonistiska samt utilitaristiska 
värderingar hos kunder. De fann bland annat stöd för att faciliteterna i matvarubutiker 
och hur pass ändamålsenligt uppbyggda de är har en signifikant positiv inverkan på att 
driva utilitaristiska värderingar, medan de har en signifikant negativ inverkan på 
hedonistiska värderingar hos kunder (Olsen & Skallerud, 2011, s. 534 & 536). Om 
matvarubutikens faciliteter är ändamålsenligt uppbyggda så att kunden snabbt kan 
lokalisera de produkter denne ämnar köpa bidrar det till att driva de utilitaristiska 
värderingarna som utgår ifrån att nå resultatet vid handelstillfället, d.v.s. att göra ett köp. 
 
Vidare påvisade Olsen & Skallerud (2011, s. 536) bl.a. att personlig interaktion från 
personalen hade en signifikant positiv respektive signifikant negativ inverkan på 
hedonistiska respektive utilitaristiska värderingar. Med detta vill författarna till denna 
studie visa att en hedonistisk [samt utilitaristisk] utgångspunkt är av relevans för att 
studera vad som driver upplevda fördelar av lojalitetsprogram inom flygbranschen. 
Genom att inspireras av Olsen & Skalleruds (2011) studie kan författarna facilitera sin 
strävan att lokalisera moment i medlemskapet hos ett flygbolags lojalitetsprogram, vilka 
kan anses driva hedonistiska värderingar. Detta för att kunna ställa rätt frågor för det 
författarna önskar mäta i kommande enkät. 
 
3.6 Symbolism 
Symbolismen är i grund och botten en litterär och konstnärlig strömning. Den litterära 
och konstnärliga symbolismen kan allmänt förklaras genom ett avvisande av det objektiva 
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och konkreta till förmån för det mystiska. Det mystiska innebär bland annat att det inte 
finns något tydligt objekt, att litteraturen och konsten försöker framhäva själen och det 
abstrakta (Nationalencyklopedin, 2016c). Själen och det abstrakta tar sig i uttryck genom 
symboler som Cohen (1976, refererad i Jones, 1996, s. 2) behandlar enligt följande: 
“Symbols are objects, acts, relationships or linguistic formations that stand ambiguously 
for a multiplicity of meanings.”. Ett objekt kan alltså representera något helt annat än vad 
dess yttre distinkta fysiska konstruktion direkt påvisar. Detta kan exemplifieras genom 
flaggor. Flaggor har vissa färger och mönster som direkt kan urskiljas, men de 
representerar hela nationer. Vidare menar författarna att det är intressant att undersöka 
om det finns symboliska upplevda fördelar som härstammar från flygbolags 
lojalitetsprogram, då det kan antas att medlemskap i lojalitetsprogram representerar 
mindre påtagliga aspekter som är av fördel för medlemmen. 
 
Symboliska fördelar 
Härefter ämnar författarna förklara vad symboliska fördelar är och hur det är  intressant 
att beakta i denna studie beträffande lojalitetsprogram inom flygbranschen. 
Enligt Keller (1993, s. 4) ses symboliska fördelar i symboliska attribut vilka är yttre och 
ej greppbara aspekter hos produkter och tjänster, attribut vilka bidrar till kundens behov 
av social acceptans och av att uttrycka sig. Keller (1993) applicerar ovannämnda 
tankegång om symboliska fördelar i en kontext för att studera varumärken. Författarna 
till denna studie kommer vidare med utgångspunkt i definitionen ovan, bearbeta 
symboliska fördelar för att visa hur dessa kan vara intressanta att beakta i denna studie. 
 
En tjänst kan ge upphov till att större fördelar uppfattas hos en kund, ifall denne känner 
att den får mer personlig service och vidare blir igenkänd (Beatty et al., 1996). Författarna 
menar att de större fördelar medlemmar av ett lojalitetsprogram upplever vad gäller 
symboliska fördelar är kopplade till hur medlemmarna upplever större fördelar riktade 
mot dem som personer. De symboliska fördelarna är enligt författarnas tolkning inre 
fördelar. Walker et al. (2006) poängterar att när det gäller strävan att undersöka 
tjänstekvalitet bör även konsumenters inre upplevda värde beaktas. Vad är det rent 
specifikt i en tjänst som ger upphov till symboliska fördelar? 
 
Park et al. (1986) förklarar att konsumenter innehar symboliska behov och i deras studie 
strävar de ge förslag till hur företag bör välja och bygga sina varumärkeskoncept. 
Konsumenternas symboliska behov är således av vikt och behandlas vidare som de behov 
konsumenten uppfyller genom att använda sig av en viss produkt (och/eller tjänst 
och/eller varumärke) för att sedermera visa att den tillhör en viss grupp av människor, 
och för att uttrycka sig själv samt sin identitet (Park et al., 1986, s. 136). Wang et al. 
(2015) exemplifierar tankegången av Park et al. (1986) i en studie gjord i en kontext för 
lojalitetsprogram inom flygindustrin; symboliska fördelar uppkommer genom nämnda 
symboliska behov. Symboliska fördelar uppkommer exempelvis i de fall när 
konsumenten bär kläder av kända designers eller väljer att köpa en bil av ett visst märke 
eftersom de samstämmer med dennes identitet (Wang et al., 2015, s. 261). Finns det 
symboliska fördelar som kunden tillgodogör sig genom att vara medlem i ett 
lojalitetsprogam inom flygbranschen, upplever medlemmen att den prioriteras högre? 
 
3.7 Framställning av hypoteser 
Författarna ämnar sätta de olika dimensionerna av fördelar i en kontext för just denna 
studie, för att sedan deducera hypoteser. Författarna har valt att utgå ifrån Miimouni-
Chaabane & Volles (2010, s. 32-33) utveckling av de tre dimensionerna av upplevda 



 27 

fördelar (utilitaristiska, hedonistiska samt symboliska dimensionen) som är relevanta för 
lojalitetsprogram i allmänhet. Terblanche (2015, s. 206-207) utgår även från Mimouni-
Chaabane & Volles (2010) studie men finner att i en kontext för lojalitetsprogram inom 
flygindustrin är endast de upplevda fördelarna igenkänning, bekvämlighet och 
utforskning (sub-dimensioner av upplevda fördelar som ses i tabell 3 nedan) som är av 
relevans. Författarna till denna studie har delvis utgått ifrån dessa tre sub-dimensioner av 
upplevda fördelar för att framställa hypoteser till denna studie. De sub-dimensioner av 
upplevda fördelar som är understrukna i tabell 3 nedan är de som som Mimouni-Chaabane 
& Volle (2010) visar är av relevans för en studie av lojalitetsprogram, och är de sub-
dimensioner av upplevda fördelar som författarna till denna studie kommer att använda 
sig av vid framställan av hypoteser i denna studie. 
  
Tabell 3. Utgångspunkter vid framställning av hypoteser 
Källa: Mimouni-Chaabane & Volle (2010, s. 33) 
Dimensioner 
av fördelar 

Upplevda fördelar Definition 

Utilitaristiska 
fördelar 

Sparande av pengar Spendera mindre och spara pengar 

 Större resultatmässiga 
förmåner /Bekvämlighet 

Att minska valmöjligheter, spara tid 
och minska ansträngning. 

Hedonistiska 
fördelar 

Utforskning 
Personlig interaktion 

Upptäcka och testa nya produkter samt 
att bli väl bemött av personal. 

 Underhållning Finna nöja i att samla och spendera 
poäng 

Symboliska 
fördelar 

Igenkänning Ha en speciell status, känna sig 
igenkänd och speciell 

 Sociala aspekter Tillhöra en grupp som delar samma 
värderingar 

  
3.7.1 Framställning av hypotes utilitaristiska fördelar 
När diskussionen om utilitaristiska fördelar förs är det enligt författarna viktigt att belysa 
det problem som kan uppstå vid mätning av dessa fördelar. När det handlar om att spara 
pengar genom medlemskap i ett lojalitetsprogram är det viktigt belysa att det de facto inte 
alltid är resenären själv som betalar för resan. Detta är exemplet vid till exempel 
affärsresor. Vidare finner Terblanche (2015, s. 204-205) inte något statistiskt signifikant 
samband att sparande av pengar korrelerar med upplevda fördelar av flygbolags 
lojalitetprogram. Därav utelämnas denna sub-dimension i studien. En sub-dimension av 
de utilitaristiska upplevda fördelarna av att vara medlem i ett flygbolags lojalitetsprogram 
är bekvämlighet. Här definieras bekvämlighet som underlättande vid beslutsprocess, 
medlemskapet gör det med andra ord lättare att välja ett alternativ (Bolton et al., 2000, s. 
98; Terblanche, 2015, s. 202). 
 
Anledningen till att beslutsprocessen underlättas med medlemskap i lojalitetsprogram kan 
vara de extra förmåner ett medlemskap kan innebära, till exempel sätesreservationer, mer 
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tillåtet bagage (högre tillåten bagagevikt) och prioritet vid check-in (Terblanche, 2015, s. 
202). Författarna vill utveckla dessa förmåner och bekvämligheter, inte bara konkreta 
förmåner och bekvämligheter i sig tas i beaktande utan även en utveckling mot mer 
subjektiva förmåner och bekvämligheter som effektivitet och smidighet vid olika delar 
av flygresan, vid till exempel bagagehantering, görs. Författarna menar dock vidare att 
den tolkning som Terblanche (2015, s. 202) gör inte fullt är ändamålsenlig för denna 
studie, vilket betyder att den bör utvecklas. Härigenom vill författarna lyfta fram den mera 
utvecklade tolkningen av utilitaristiska fördelar, vilken förs i Hirschman & Holbrook 
(1982) samt Olsen & Skallerud (2011). Utilitaristiska fördelar i  shoppingupplevelsen, 
ses i dessa studier som de extra fördelar som uppkommer i kärnattribut 
shoppingupplevelsen, vilka bidrar att lösa det faktiska problem som shopping ämnar lösa, 
d.v.s. köp av en eller flera produkter. 
 
Vad gäller utilitaristiska fördelar i flygupplevelsen kan exempelvis ett kärnattribut vara 
att checka in bagaget, då menar författarna att en upplevd fördel som lojalitetsmedlem 
kan vara att incheckning upplevs snabbare och mer smidig än för icke-medlemmar. Detta 
kan till exempel resultera i att en medlem i lojalitetsprogrammet väljer att checka in sitt 
bagage, medan icke-medlemmen väljer handbagage.  Vidare är  tolkningen författarna till 
denna studie gör att utilitaristiska upplevda fördelar, som lojalitetsprogrammet 
åstadkommer, är de upplevda extra förmåner som uppkommer i faser för flygresan som 
är nödvändiga för att själva målet för tjänsten ska uppfyllas (d.v.s. transportera personen 
från A till B med bagage). 
  

Författarnas tolkning av utilitaristiska upplevda fördelar är: 
De upplevda fördelar som uppkommer genom kärnattribut i flygupplevelsen vilka är en 
förutsättning för att uppnå målet för själva flygresan, d.v.s. transportera resenären till 
destinationen med tillhörande bagage. 

  

H1:  
Upplevda ökade förmåner i flygupplevelsens kärnattribut genom medlemskap i 
lojalitetsprogram har ett positivt samband med den upplevda kvaliteten på den 

utilitaristiska dimensionen i flygupplevelsen 
 

!"#:  
Upplevda ökade förmåner i flygupplevelsens kärnattribut genom medlemskap i 

lojalitetsprogram har inte ett positivt samband med den upplevda kvaliteten på den 
utilitaristiska dimensionen i flygupplevelsen 

  

3.7.2 Framställning av hypotes hedonistiska fördelar 
Terblanche (2015, s. 203 & 207) menar att lojalitetsprogram inom flygbranschen ger 
medlemmarna möjlighet att upptäcka nya platser, som de utan medlemskapet inte hade 
upptäckt. Dessa hedonistiska fördelar stärks med hjälp av att många flygbolag är 
medlemmar i stora flygallianser, något som hjälper medlemmarna att upptäcka resmål de 
annars inte hade upptäckt. Författarna gör här tolkningen att dessa resmål är en del av 
flygbolagets, flygalliansens och/eller lojalitetsprogrammets produktutbud. Vidare har 
även sub-dimensionen underhållning undersökts, men det finns inget statistiskt stöd för 
att det bidrar till ökade upplevda fördelar gällande medlemskap i ett flygbolags 
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lojalitetsprogram, varvid denna sub-dimension utelämnas från studien (Terblanche, 2015, 
s. 204). 
 
Dock anser författarna att tolkningen av hedonistiska fördelar utifrån studien av 
Terblanche (2015) vilken har ett annat ändamål (d.v.s. att undersöka hur upplevda 
fördelar från ett flygbolags lojalitetsprogram påverkar upplevd investering i 
kundförhållandet) är aningen för snäv för denna studie. För att författarna mer 
ändamålsenligt ska kunna undersöka hur hedonistiska fördelar driver tjänstekvalitet, gör 
de ett tillägg till tolkningen. Detta i form av upplevt bemötande från flygbolaget, d.v.s. 
interaktion. Detta i enlighet med Olsen & Skallerud (2011) där interaktion med personal 
framställs som en hedonistisk fördel och bidrog till tjänsteupplevelsen. 
  
Författarnas tolkning av hedonistiska upplevda fördelar är: 
De upplevda fördelar som uppkommer i faser i flygupplevelsens process och som inte 
är direkt nödvändiga för att målet med flygresan ska realiseras, d.v.s. upplevda fördelar 
i flygupplevelsens bitjänster. Detta har identifierats som upplevd ökad fördelaktig 
interaktion och upplevt ökat upptäckande av nya produkter. 

  

H2: 
 Upplevd ökad fördelaktig interaktion och upplevt ökat upptäckande av nya produkter 

genom medlemskap i lojalitetsprogram har ett positivt samband med den upplevda 
kvaliteten på den hedonistiska dimensionen i flygupplevelsen. 

 
!$#:  

Upplevd ökad fördelaktig interaktion och upplevt ökat upptäckande av nya produkter 
genom medlemskap i lojalitetsprogram har inte ett positivt samband med den 

upplevda kvaliteten på den hedonistiska dimensionen i flygupplevelsen. 
  

3.7.3 Framställning av hypotes symboliska fördelar 
Terblanche (2015, s. 203) utgår initialt ifrån att igenkännande och fördelaktig behandling 
är två skilda sub-dimensioner av symboliska fördelar. Vidare tester visade dock att det 
inte fanns signifikanta skillnader mellan dessa två sub-dimensioners effekt på hur 
svarsvariabeln i studien (d.v.s. flygbolagets upplevda investering i kundförhållandet) 
varierade (Terblanche, 2015, s. 204). Författarna till denna studie har därmed förhållit sig 
till fördelaktig behandling som en aspekt av relevans vid mätning av igenkännande, och 
att beakta vid utformandet av frågor till enkäten. Gwinner et al. (1998, s. 109) menar 
vidare att en fördel kunder upplever i långvariga förhållanden med en tjänsteleverantör är 
fördelaktig behandling. 
 
Lojalitetsprogram är som tidigare nämnts ett försök (av flygbolag) att skapa långvariga 
förhållanden med medlemmarna/kunderna. Vidare vill författarna till denna studie 
lokalisera element i flygbolags lojalitetsprogram som kan tänkas driva upplevda 
symboliska fördelar. Detta genom att utgå ifrån Mimouni-Chaabane & Volles (2010, s. 
33) studie i vilken symboliska fördelar i lojalitetsprogram presenteras som att känna viss 
status och/eller att bli igenkänd och/eller bli fördelaktigt behandlad som medlem i ett 
lojalitetsprogram. Csikszentmihalyi (2000, s. 269) menar att just känslan av status och att 
identifiera sig med en produkt eller tjänst driver symboliska upplevda fördelar. 
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I enlighet med Mimouni-Chaabane & Volle (2010, s. 33) kan sociala aspekter driva 
symboliska fördelar, varför dessa inkluderas i denna studie. Dessa sociala aspekter kan ta 
sig uttryck i att medlemmar av ett lojalitetsprogram kan känna sig delaktiga i en grupp 
som delar deras värderingar. 
 

Författarnas tolkning av symboliska upplevda fördelar är: 
Inre upplevda fördelar vilka är i linje med flygresenärens behov att bli igenkänd d.v.s. 
tillhöra en grupp och känna viss status, vilket kan uppnås genom en upplevd ökad 
fördelaktig behandling. 

  

H3:  
Upplevd igenkänning/fördelaktig behandling genom medlemskap i lojalitetsprogram 

har ett positivt samband med den upplevda kvaliteteten på den symboliska 
dimensionen i flygupplevelsen. 
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 Upplevd igenkänning/fördelaktig behandling genom medlemskap i lojalitetsprogram 
har inte ett positivt samband med den upplevda kvaliteteten på den symboliska 

dimensionen i flygupplevelsen. 
  
3.8 Framställning av hypoteser resefrekvens 
Författarna har också funnit det intressant att studera indelningen av lojalitetsmedlemmar 
i mer eller mindre frekventa resenärer och hur detta står i relation till upplevd 
tjänstekvalitet för flygbolag. Som författarna behandlat tidigare i studiens 
inledningskapitel, belönas mer frekvent resande med mer poäng och vidare når 
medlemmen högre statusnivåer (basic-, silver eller guldmedlem). Dock gjorde författarna 
avgränsningen att inte undersöka de olika statusnivåernas relation med upplevd 
tjänstekvalitet då flygbolagens definitioner och gränser för de olika statusnivåerna 
varierar så pass mycket. Det hade varit svårt att göra data jämförbart med en utgångspunkt 
ifrån statusnivåer. Författarna har valt att utgå från lojalitetsmedlemmarnas resefrekvens 
istället, för att undersöka hur detta förhåller sig till upplevd tjänstekvalitet för flygbolag. 
 
I en studie av Johnson & Mathews (1997, s. 299-300) konstateras att mer frekventa 
konsumenter av en specifik tjänst kommer ha högre subjektiva förväntningar på tjänsten 
i framtiden, vilket ger oss implikationen att mer frekventa tjänstekonsumenter är mer 
”krävande” då deras upplevelse av tjänstekvaliteten blir lägre då den faktiska upplevelsen 
av tjänsten är intakt, d.v.s. densamma som tidigare. Curtis et al. (2012) har studerat hur 
flygresenärers ökade antal flygresor påverkar deras uppfattning om kvaliteten på 
flygbolags tjänster. Curtis et al. (2012, s. 251) konstaterar att mer frekventa resenärer har 
en sämre uppfattning om kvaliteten på flygbolagens tjänster, vilket då kan kopplas 
samman med resultaten från Johnson & Mathews (1997) studie. Curtis et al. (2012, s. 
251-252) finner även att ju mer frekvent resenären reser desto viktigare blir attribut som 
gör flygupplevelsen mer behaglig för resenären. 
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Vidare ställer författarna ytterligare tre hypoteser baserat på ovanstående. Finns det någon 
skillnad i hur mindre och mer frekventa resenärer bland lojalitetsmedlemmar upplever de 
olika dimensionerna av tjänstekvalitet som denna studie utgår ifrån? 
 

H4:  
Det finns en skillnad mellan hur mindre och mer frekventa resenärer bland 

lojalitetsmedlemmar upplever den utilitaristiska dimensionen av tjänstekvalitet i 
flygupplevelsen, där mindre frekventa resenärer torde ha en bättre upplevelse av de 

utilitaristiska attributen jämfört med de mer frekventa resenärerna bland 
lojalitetsmedlemmar. 

 
!&#:  

Det finns inte en skillnad mellan hur mindre och mer frekventa resenärer bland 
lojalitetsmedlemmar upplever den utilitaristiska dimensionen av tjänstekvalitet i 

flygupplevelsen. 
 

 
H5:  

Det finns en skillnad mellan hur mindre och mer frekventa resenärer bland 
lojalitetsmedlemmar upplever den hedonistiska dimensionen av tjänstekvalitet i 

flygupplevelsen, där mindre frekventa resenärer torde ha en bättre upplevelse av de 
hedonistiska attributen jämfört med de mer frekventa resenärerna bland 

lojalitetsmedlemmar. 
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Det finns inte en skillnad mellan hur mindre och mer frekventa resenärer bland 
lojalitetsmedlemmar upplever den hedonistiska dimensionen av tjänstekvalitet i 

flygupplevelsen. 
 

 
H6:  

Det finns en skillnad mellan hur mindre och mer frekventa resenärer bland 
lojalitetsmedlemmar upplever den symboliska dimensionen av tjänstekvalitet i 

flygupplevelsen, där mindre frekventa resenärer torde ha en bättre upplevelse av de 
symboliska attributen jämfört med de mer frekventa resenärerna bland 

lojalitetsmedlemmar. 
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 Det finns inte en skillnad mellan hur mindre och mer frekventa resenärer bland 
lojalitetsmedlemmar upplever den symboliska dimensionen av tjänstekvalitet i 

flygupplevelsen. 
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3.9 Konceptuell modell 
Figur 5 är en visuell konceptualisering av framtagen teori och hur denna teori kommer 
testas, d.v.s. genom hypotestest. Figuren visar hur de framtagna teorierna för upplevda 
fördelar av lojalitetsprogrammet (till vänster) respektive resefrekvens (till höger) bland 
lojalitetsmedlemmar står i relation till upplevd tjänstekvalitet. I modellen förkortas vidare 
utilitaristiska upplevda fördelar med UUF, hedonistiska upplevda fördelar med HUF och 
symboliska upplevda fördelar med SUF. 
 
 

 
Figur 5. Konceptuell modell för studien 
 
 
3.10 Alternativa synvinklar på den konceptuella modellen 
Den konceptuella modell (figur 5) som tagits fram behöver enligt författarna belysas ur 
alternativa synvinklar. Eftersom författarna ämnar testa framställda hypoteser, finns det 
ingen garanti att stöd framkommer eftersom den konceptuella modellens dynamik, d.v.s. 
huruvida det finns signifikanta samband mellan modellens variabler, bygger på hypoteser 
och inte säkerställda befintliga teorier. 
 
Den konceptuella modellen presenterar utifrån författarnas litteratursökning på 
forskningsområdet, olika variabler och författarnas enskilda hypotetiska samband med 
upplevd tjänstekvalitet. Modellen presenterar enskilda samband mellan de respektive 
upplevda fördelarna (UUF, HUF & SUF) och de tre olika dimensionerna som 
tjänstekvaliteten är baserad på i denna studie; den utilitaristiska, hedonistiska samt 
symboliska dimensionen av flygupplevelsen. Det kan te sig som att de tre upplevda 
fördelarna (UUF, HUF & SUF) är åtskilda och inte påverkar eller integreras i varandra i 
någon utsträckning, dock behöver inte så alltid vara fallet.  Här vill författarna poängtera 
att denna skiljedragning mellan de olika dimensionerna är ett sätt att göra det enklare för 
författarna att behandla ovanstående teorier på ett strukturerat och pedagogiskt sätt, men 
det finns inga garantier för att verklighetens dynamik är så som den konceptuella 
modellen framställer det. 
  
Lindenberg & Steg (2013, s. 39-41) diskuterar teori över hur människors beteende kan 
förändras till att bli mer miljömedvetet. Teorin, d.v.s. “Goal-framing Theory”, bygger på 
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att individer har övertäckande mål eller behov som styr deras beteenden att handla 
miljövänligt. Det finns vidare tre övertäckande mål (behov): ”gain goals”, ”hedonic 
goals” och ”normative goals”. ”Gain goals” är behov som är kopplade till resultat av 
individens beteende vilka gör att denne tjänar [ekonomiskt] på sin handling. ”Hedonic 
goals” (hedonistiska behov) är kopplat till individens behov av att handla på ett sätt som 
direkt förbättrar dennes välmående eller att känna sig underhållen. ”Normative goals” 
(normativa behov) är behov att handla i enlighet med normen, det som är allmänt 
accepterat. Vidare kan den normativa dimensionen av teorin stärkas, så att den är starkare 
än  den mer resultatdrivna eller den mer hedonistiska dimensionen. Detta så att individer 
handlar mer miljömedvetet (Lindenberg & Steg, 2013, s. 41-43; Steg et al., 2014, s. 106-
107). Det må kosta lite mer att handla miljömedvetet idag (”gain goals”) och det är kanske 
inte lika underhållande (”hedonic goals”), men ifall normen säger att det är så individer 
ska handla så skulle miljömedvetet beteende gynnas (”normative goals”).  
 
Det finns många likheter mellan denna studies angreppssätt och ”Goal-framing Theory”  
som ger upphov till tankar som författarna till denna studie vill lyfta fram. Enligt 
ovanstående teoribehandling har författarna identifierat fördelar hos lojalitetsprogram 
som gynnar medlemmars utilitaristiska, hedonistiska samt symboliska behov, detta skulle 
enligt hypoteserna bidra till ökad upplevd tjänstekvalitet bland medlemmarna. De 
utilitaristiska upplevda fördelarna i sammanhanget kan jämföras med ”gain goals” och de 
hedonistiska upplevda fördelarna (samt till viss del de symboliska upplevda fördelarna) 
med ”hedonic goals”. Bidrar de utilitaristiska upplevda fördelarna till att kärntjänsten 
eller resultatet med själva flygupplevelsen, att flyga från en plats till en annan med 
bagage, upplevs bättre? Bidrar de hedonistiska upplevda fördelarna till att själva 
flygupplevelsen i sig upplevs bättre? Tanken författarna vill lyfta fram här, utifrån ”Goal-
framing Theory” är att det som är norm bland lojalitetsmedlemmar kan vara avgörande 
för vad som visar sig få utslag på upplevd tjänstekvalitet. Frågan författarna ställer sig är; 
kan någondera av de upplevda fördelarna vara av större vikt och enligt principerna för 
just flygbolags lojalitetsmedlemmar och sedermera överskugga de andra fördelarna?  
  
I en studie av Brechan (2006, s. 456) visar sig sekundära produkt-/tjänsteattribut vara 
viktigare för konsumenter som använder produkten/tjänsten mer frekvent än för 
konsumenter som använder produkten/tjänsten mer sällan och mindre frekvent. För 
konsumenter som använder produkten/tjänsten mindre frekvent är de primära produkt-
/tjänsteattributen viktigare. Brechan (2006, s. 441-446) behandlar primära produkt-
/tjänsteattribut som sådana vilka löser ett problem konsumenten önskar lösa genom att 
konsumera produkten eller tjänsten, medan sekundära produkt-/tjänsteattribut inte direkt 
löser problemet men fungerar som stöd och eller gör konsumtionen av produkten/tjänsten 
mer angenäm. Implikationerna från Brechans (2006) studie ger upphov till en intressant 
tanke hos författarna till denna studie. Eftersom undersökningsobjekten i denna studie 
kan anses vara mer frekventa konsumenter (i mer eller mindre grad) av en tjänst 
(flygbolags lojalitetsmedlemmar), kommer då dessa konsumenter att värdera de 
hedonistiska och symboliska upplevda fördelarna, som är kopplade till de sekundära 
attributen hos flygupplevelsen, högre än de utilitaristiska upplevda fördelarna, som är 
kopplade till kärntjänsten i flygupplevelsen; de primära attributen? De primära tjänste- 
och produktattributen kan med andra ord vara hygienfaktorer för lojalitetsmedlemmar. 
Begreppet hygienfaktorer behandlades först av Herzberg (1974) som studerat motivation 
på arbetsplatser och vidare tagit fram en två-faktor-teori. Hygienfaktorer är nödvändiga 
faktorer och gör den anställde missnöjd om de inte existerar (dissatisfiers), medan ifall de 
existerar bidrar de inte till högre motivation; exempelvis arbetsmiljön, lön och relationen 
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till kolleger (Herzberg, 1974, s. 18). Motivationsfaktorer å andra sidan är faktorer som 
faktiskt bidrar till ökad motivation på arbetsplatsen (satisfiers) såsom ökat ansvar, att den 
anställde blir erkänd för det den gör och personlig utveckling (Herzberg, 1974, s. 18-20). 
Johnston (1995) gör en utveckling av Herzbergs två-faktor-teori utifrån teori för 
konsumtionsbeteende (Swan & Combs, 1976) och applicerar tankegångarna från två-
faktor-teorin i en kontext för servicemiljöer. Swan & Combs (1976, s. 32) slutleder att 
konsumenter har instrumentella samt psykologiska förväntningar på produkter. De 
instrumentella förväntningarna hos produkten måste uppfyllas för att konsumenten inte 
ska bli missnöjd med produkten och bör uppfyllas för att konsumentens psykologiska 
förväntningar ska uppfyllas så att konsumenten vidare känner sig nöjd med produkten 
(Swan & Combs, 1976, s. 32). De instrumentella aspekterna hos produkten har att göra 
med själva produktens funktion (dissatisfiers/hygienfaktorer) medan de psykologiska 
aspekterna har att göra med produktens förmåga att falla konsumenten i smaken och bidra 
till mervärde (satisfiers) (Swan & Combs, 1976, s. 26). Johnston (1995) gör som tidigare 
nämnts en utveckling av Herzbergs två-faktor-teori (1974) och Swan & Combs (1976) 
studie och applicerar tankegångarna på servicemiljöer och identifierar att det finns 
hygienfaktorer även i servicemiljöer. Detta menar författarna till denna studie kan ha 
implikationer för denna studie. De primära tjänsteattributen (kärnattributen) i 
flygupplevelsen kan vara s.k. hygienfaktorer som måste finnas och fungera väl men vilka 
inte bidrar  till en bättre upplevelse eller mervärde när de fungerar som de ska, medan de 
sekundära tjänsteattributen (biattributen) i flygupplevelsen kan vara attribut som främst 
bidrar till att lojalitetsmedlemmens upplevelse förbättras och stärks. 
 
Slutligen vill författarna även lyfta fram att det som kan anses vara av största vikt för 
medlemmar beträffande flygbolags lojalitetsprogram, kan variera kraftigt i olika delar av 
världen och i olika kulturer. Kulturer och värderingar skiljer sig världen över och kulturer 
definieras som det kollektiva tankesättet hos en viss grupp av människor, ett tankesätt 
som skiljer denna grupp av människor från andra grupper (Hofstede et al., 2011). Det som 
är viktigt för medlemmar vad gäller flygbolags lojalitetsprogram kan sedermera skilja sig 
i olika delar av världen.  
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel kommer det praktiska utförandet av studien att presenteras. Ändamålet är 
att ge läsaren en presentation av hur data samlats in och hur insamlad data har 
behandlats för att garantera studiens reliabilitet.  
 
4.1 Forskningsstrategi 
Studien är i huvudsak av kvantitativ art, medan ett visst element av kvalitativ strategi 
förekommer i denna studie i form av en inledande fritextfråga i enkäten. Fritextfrågans 
bidrag är att ge författarna en inblick i vad som primärt upplevs som fördelaktigt med att 
vara medlem i ett flygbolags lojalitetsprogram. Detta görs för att författarna ska ges 
möjlighet att diskutera hur de upplevda fördelarna som identifierats som relevanta i 
teorikapitlet, står sig mot det som respondenterna svarar i fritextfrågan. Detta är ett 
tillvägagångssätt av författarna för att lyfta studiens reliabilitet.  
 
4.2 Population 
Författarna har tidigare lyft att när det gäller kvantitativ forskning har forskaren en strävan 
att samla in data och kvantifiera den så att det blir möjligt att dra vissa slutsatser och 
generalisera till målpopulationen (Saunders et al., 2012, s. 162-163). Moore (2010, s. 153) 
skriver: “The entire group of individuals that we want information about is called the 
population. A sample is a part of the population that we actually examine in order to 
gather information.”. Det är härigenom av yttersta vikt för författarna till denna studie att 
definiera vilken målpopulation är för att kunna göra ett riktigt urval (en. sampling) som 
fångar upp information om målpopulationen. Vidare har författarna definierat 
målpopulationen som medlemmar av flygbolags lojalitetsprogram. Detta är vidare en 
mycket stor grupp globalt eftersom exempelvis bara nordens största lojalitetsprogram i 
sig, d.v.s. Scandinavian Airlines Eurobonus, har fyra miljoner medlemmar per augusti 
2015 (Scandinavian Airlines, 2015). Det är därmed omöjligt att nå ut till varje individ 
(medlem) i populationen, varmed författarna måste göra ett urval. 
 
4.3 Val av primär- eller sekundärdata 
Eftersom författarna har för avsikt att låta medlemmar av flygbolags lojalitetsprogram 
delta i undersökningen, är det primärdata som kommer att samlas in. Primärdata är ny 
data som samlas in för studien, t.ex. genom en enkät, medan sekundärdata är data som 
kan vara relevant och som samlats in tidigare i ett annat syfte och återfinns i exempelvis 
databaser (Saunders et al., 2012, s. 304). Författarna till denna studie anser att det kan 
vara komplicerat att finna tillräckligt relevant sekundärdata för studiens syfte. Att samla 
in sekundärdata har dock många fördelar som sparandet av tid och pengar (Saunders et 
al., 2012, s. 317). Författarna till denna studie vill ändå inte riskera studiens validitet 
genom att användningen av data som samlats in i annat syfte. Insamling av primärdata 
anses därmed vara det mest fördelaktiga tillvägagångssätt för att fånga upplevda fördelar 
av ett flygbolags lojalitetsprogram och deras påverkan på upplevd tjänstekvalitet. 
 
4.4 Urvalsprocess 
Författarna ämnar vidare göra ett urval av respondenter ur den definierade populationen. 
Det är i de allra flesta fall nödvändigt att göra ett urval då det är omöjligt att nå ut till 
varje individ i populationen, p.g.a. av dess storlek (Saunders et al., 2012, s. 258 & 260). 
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Författarna till denna studie menar att det vore alldeles för omfattande att nå ut till varje 
medlem av ett flygbolags lojalitetsprogram, varmed ett urval måste göras.  
 
I denna studie har författarna bjudit in medlemmar av flygbolags lojalitetsprogram att 
besvara enkäten, genom internet-forumen Businessclass.se, Reseguiden.se och 
Flygtorget.se där sådana individer kan anses vara närvarande. Data från respondenterna i 
forumen har sedan kompletterats med data insamlat från författarnas vänner och bekanta 
som är medlemmar i minst ett flygbolags lojalitetsprogram (är en del av 
målpopulationen). Författarnas vänner och bekanta har nåtts genom spridning av enkäten 
i sociala medier såsom Facebook. 
 
Författarnas tanke är härigenom att göra ett för populationen tillräckligt representativt 
urval. I forumen kan tänkas att respondenterna är mer vana flygresenärer/medlemmar 
eftersom de är aktiva på dessa forum, medan författarnas vänner och bekanta i relation 
till forumrespondenterna kan tänkas vara mindre vana medlemmar. Författarna inkluderar 
därför en fråga i enkäten där respondenterna får skatta hur många enkelresor de gjort det 
senaste året, detta för att författarna ska veta vilken typ av resenärer som svarar på enkäten 
och kunna besvara delar av studiens hypoteser. Båda dessa urvalsmetoder är så kallade 
icke-sannolikhetsurval då valet av respondenter ej slumpats fram (Saunders et al., 2012, 
s. 281). Senare i kapitlet förs en diskussion om resultatets eventuella vinkling, och valet 
att inkludera författarnas vänner och bekanta i urvalet har gjorts för att minska denna 
eventuella vinkling. 
 
Gällande insamlingen av data från internetforumen så har författarna valt att göra ett urval 
baserat på frivilligt deltagande, det är vidare ett s.k. självvalsurval (en. self-selection 
sampling), medan insamlingen bland författarnas vänner och bekanta görs genom ett 
bekvämlighetsurval (en. purposive sampling), också detta med frivilligt deltagande 
(Saunders et al., 2012, s. 287 & 289). Enligt Saunders et al. (2012, s. 287) görs ett 
bekvämlighetsurval när forskaren gör ett medvetet val om vem som bör delta i 
undersökningen i strävan att få ett för populationen representativt urval för att 
ändamålsenligt kunna besvara studiens problemformulering,  
 
4.5 Pilotstudie 
En pilotstudie kan användas för att testa enkäten innan den används för insamling av data. 
Detta för att se hur bland annat instruktionerna till respondenten är utformade (om det 
uppstår några missförstånd), om det finns några frågor som respondenterna har svårt att 
förstå, hur den inbördes ordningen av frågorna uppfattas samt hitta de eventuella frågorna 
som gör respondenterna illa till mods (Bryman & Bell, 2013, s. 276-277). Holme & 
Solvang (1997, s. 173) förklarar att risken för bortfall ökar om frågorna är ställda på ett 
otydligt sätt. Därför finner författarna det relevant att göra en pilotstudie innan enkäten 
skickas ut till målpopulationen. Pilotstudien gjordes inledningsvis med två oberoende 
studenter som studerar vid Umeå Universitet som inte är medlemmar i lojalitetsprogram. 
Anledningen till att deltagarna i pilotstudien endast var två till antalet var att författarna 
ville ha möjlighet att ställda följdfrågor och be deltagarna kontrollera ett reviderat utkast 
av enkäten. Författarna gjorde avvägningen att färre men mer engagerade deltagare var 
ett bättre alternativ än fler och mindre engagerade. Bryman & Bell (2013, s. 277) menar 
att pilotstudien bör göras med individer som inte ingår i målpopulationen, då de som 
ingått i pilotstudien i annat fall senare kan bli del av urvalet forskaren gör och inte vara 
objektiva i sitt svarande. 
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De två respondenterna ombads att tänka sig in i en situation där de är medlemmar i ett 
lojalitetsprogram och sedan svara på frågorna utifrån detta. Respondenterna hade 
synpunkter på hur frågorna var grupperade samt att frågorna i den sista delen av enkäten 
bör skrivas ut helt och inte förkortas, varpå författarna ändrade efter respondenterna i 
pilotstudiens önskemål. En diskussion fördes även med respondenterna huruvida 
författarna skulle inkludera negationer i några av frågorna. Detta skulle enligt författarna 
göra att slentriansvar som inte speglar respondentens egentliga uppfattning upptäcks 
lättare. Enligt respondenterna i pilotstudien skulle dessa negationer istället göra frågorna 
svårare att förstå och därmed antagligen öka bortfallet, varpå inga negationer används i 
enkäten. Respondenternas tankegång stöds av Bryman & Bell (2013, s. 272). Vidare 
diskuterades den inledande texten till enkäten, respondenterna var av åsikten att 
författarna först och främst bör presentera information om hur denna enkät kan vara till 
nytta för respondenten, för att sedan presentera information om författarna och studien. 
Detta fann författarna relevant och de implementerade sedan respondenternas förslag i 
enkäten. 
 
Vidare tillfrågades även författarnas handledare samt tre stycken andra personer att ge 
återkoppling och kritik på enkäten, och vissa mindre justeringar gjordes efter dessa 
samtal. Dessa tre personer ingår i målpopulationen (dvs de är medlemmar i minst ett 
flygbolags lojalitetsprogram) men har ingen sammankoppling i övrigt. Dessa tre personer 
tillfrågades via e-post och fick ett utkast av enkäten skickad till sig och ombads skriftligen 
lämna återkoppling och kritik. Författarna analyserade sedan denna återkoppling samt 
kritik och implementerade det i enkäten. Författarnas handledare var tydlig med att 
respondenterna bör ges en anledning att besvara enkäten annat än av ren välvilja, varpå 
författarna förtydligade respondenternas lärande om sitt eget resande i följebrevet till 
enkäten. De tre personerna samt författarnas handledare blev inte ombedda att besvara 
den färdigställda enkäten. 
 
4.6 Bortfall 
Innan analysen av den information som ges av enkätstudien inleds bör eventuellt bortfall 
studeras. Vid alla enkätundersökningar finns större eller mindre bortfall, människor som 
inte vill svara på enkäten, som forskaren inte får tag på eller variabelbortfall (internt 
bortfall) i form av att alla frågor inte är besvarade i enkäten (Holme & Solvang, 1997, s. 
199). 
 
I denna studie skickades enkäten ut b.la. via internetforum för flygintresserade, och trådar 
i dessa forum skapades. Enkäten gav 117 svar via dessa forum och antalet visningar av 
trådarna som skapades var totalt över 1000. Ett enkelt sätt att mäta bortfall är att 
subtrahera det antal som svarat på enkäten från antalet visningar av tråden på forumet. 
Författarna vill dock belysa att de själva frekvent besökt forumen för att se om några 
frågor ställs angående enkäten, samt att andra användare som redan besvarat enkäten kan 
visa tråden igen för att se om någon annan besökare kommenterat i tråden (på forumet). 
Även besökare som inte är del av urvalet (inte är medlemmar i något flygbolags 
lojalitetsprogram) kan besöka tråden för att sedan få ta del av informationen att de inte är 
en del av urvalet och inte besvara enkäten. 
 
Bryman & Bell (2013, s. 249-250) har sammanställt åtgärder för att minska bortfallet vid 
enkäter, och författarna har i största möjliga mån vidtagit dessa åtgärder. Några exempel 
på åtgärder presenteras nedan; 



 38 

• Ett bra introduktionsbrev, där syftet med undersökningen förklaras och ett löfte 
om - konfidentialitet utlovas. 

• Korta enkäter ger i regel en högre svarsprocent än långa enkäter. 
• Tydliga instruktioner och en attraktiv layout minskar bortfallet. 
• Börja med frågor som kan vara av intresse för respondenterna. 
• Använd så få öppna frågor som möjligt. 

 
I beaktande bör även tas att svarsfrekvens och bortfall inte är av samma relevans i denna 
studie där ett bekvämlighetsurval används som motsvarande studie om ett slumpmässigt 
urval använts. Eftersom urvalet inte är representativt för populationen, även om samtliga 
i urvalet skulle besvara enkäten kan påstås att svarsfrekvensen är mindre viktig (Bryman 
& Bell, 2013. s. 251). Bryman & Bell (2013, s. 668) stärker genom sitt påstående att 
svarprocent är omöjligt att mäta vid online-enkäter att bortfall i traditionell mening inte 
är av relevans (eller ens mätbart) i denna studie. 
 
En mer relevant diskussion än den om ett bortfall i absoluta tal är istället den om vem 
som har besvarat enkäten. Det går att göra vissa antaganden om de som besvarat enkäten, 
till exempel att respondenterna kan ha extrema åsikter om lojalitetsprogram. Tröskeln att 
besvara en enkät som syns på en internetsida (eller blir spridd i ens sociala medieflöde) 
kan anses vara hög, och de som har ett intresse av lojalitetsprogram kan vara de som 
besvarar studien om det antas att de medlemmar som är ointresserade av sitt medlemskap 
inte besvarar enkäten. Detta kan i sin tur leda till att resultatet av denna studie vinklas, 
det är med andra ord inte den tänkta målpopulationen som besvarar enkäten. 
 
Internt bortfall 
Av de 117 besvarande enkäterna var 109 komplett ifyllda (borträknat fråga C som fylls i 
med text i en textruta, se appendix 1), de enkäter som inte var komplett ifyllda saknade 
svar på en eller fler frågor. Detta kan bero på att respondenten inte valt att besvara alla 
frågor på grund av ovilja att svara eller att respondenten glömt att fylla i svar på samtliga 
frågor (Bryman & Bell, 2013, s. 344). Eftersom att det interna bortfallet enligt författarna 
är så pass lågt har de enkäter som inte är komplett ifyllda uteslutits ur studien. Med andra 
ord görs alla test och all analys baserat på de 109 enkäter som återstår efter granskning 
av internt bortfall. 
 
4.7 Enkät 
Enkäter jämfört med strukturerade intervjuer som metodiskt verktyg har flera fördelar, 
och författarna ämnar behandla några av dem i detta kapitel. Enkäter är billigare och 
snabbare att administrera, medför ingen intervjuareffekt, har ingen variation vid 
formulering av frågor och kan anpassas efter respondentens behov (Bryman & Bell, 2013, 
s. 246-247).  Enkätsvar samlades in under perioden 24 mars 2016 och 7 april 2016 och 
totalt 117 besvarade enkäter samlades in. Författarna till denna studie har valt att använda 
sig av en internetbaserad enkät som inte genererar några kostnader, inte behöver postas 
och lätt kan sammanställas för framtida analys. Respondenterna får alla samma frågor 
som de kan besvara när det passar dem, och respondenterna påverkas inte av intervjuaren 
då intervjuaren inte är medverkande när respondenten besvarar enkäten. Den 
internetbaserade enkäten har ingen (eller mycket liten) miljöpåverkan då enkäten inte 
behöver skrivas ut och/eller postas. Då författarna inte träffar respondenterna eller ber om 
information som kan användas för att identifiera respondenterna garanteras anonymitet. 
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4.8 Enkätkonstruktion 
Enkäten består av fyra delar, där de senare delarna kan ses för respondenten först när de 
föregående är besvarade. Detta i enlighet med Bryman & Bell (2013, s. 251) som menar 
att enkäter bör se så korta ut som möjligt för att undvika bortfall. Möjligheten att dela upp 
enkäten är enligt författarna en av fördelarna med en internetbaserad enkät. 
 
Det råder delade meningar om huruvida “vet ej” ska inkluderas som ett svarsalternativ 
(Bryman & Bell, 2013, s. 273 & 275). En av nackdelarna med att ha med ett sådant 
svarsalternativ är att respondenten kan välja alternativet för att denne inte vill/orkar tänka 
igenom frågan, och en av fördelarna med att ha med alternativet är att ett tvång  att besvara 
frågan gör att respondenten kan tvingas på åsikter som den faktiskt inte har. Författarna 
till denna studie har valt att kompromissa i denna fråga, i de inledande frågorna (som är 
obligatoriska, de måste besvaras för att gå vidare i enkäten) finns “vet ej” (eller vill inte 
uppge) som ett alternativ. I resterande delar av enkäten finns inte alternativet med, men 
frågorna är inte obligatoriska, det vill säga att respondenten kan välja att inte besvara 
frågan och sedan gå vidare i enkäten. Författarna vill med andra ord minska antalet 
respondenter som skulle svarat “vet ej” för att denna inte vill/orkar besvara frågorna, men 
samtidigt inte tvinga respondenten till att uttrycka en åsikt som respondenten inte har. 
 
En sjugradig likertskala har använts i enkäten tillhörande denna studie, likertskalan kan 
anses vara den mest använda när attityder mäts (Patel & Davidsson, 2011, s. 88). 
Författarna till denna studie anser att frågorna är av sådan karaktär att en sjugradig skala 
är mer passande än en femgradig skala, författarna vill undvika att respondenterna på 
slentrian väljer ett alternativ, fler alternativ anser författarna gör respondenten mer 
eftertänksam. I del 1 av enkäten (se appendix 1) representerar alternativ 1 “Inte alls 
viktigt” och alternativ 7 “Mycket viktigt”, i del 2 & 3 av enkäten (se appendix 1) 
representerar alternativ 1 “Stämmer inte alls” och alternativ 7 representerar “Stämmer 
helt och hållet”. Anledningen till denna skillnad är att i del 1 mäts respondentens generella 
uppfattning om flygbolag, i del 2 & 3 mäts respondentens uppfattning om ett specifikt 
flygbolag respektive ett specifikt lojalitetsprogram. 
 
Enkätfrågorna i del 1 och del 2 (se appendix 1) avser att mäta upplevd tjänstekvalitet 
genom SERVQUAL, som diskuterats i tidigare teorikapitel. Chau & Kao (2009, s. 106) 
använder SERVQUAL-instrumentet för att mäta tjänstekvalitet i flygresor. Därav är 
frågorna i Chau & Kaos (2009 s. 132 - 134) studie relevanta för författarna till denna 
studie att bli inspirerade av (se appendix 2), då frågorna i instrumentet är anpassade till 
flygbranschen. 
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Tabell 4. Enkätkonstruktion 

Konstruktion Frågenummer Antal 
frågo
r 

Litteratur 

SERVQUAL 1-24  
där 1, 2, 6, 9, 10, 13, 14, 
18, 21 & 22 är hänförliga 
till UUF, 4, 5, 7, 8, 16, 17, 
19 & 20 är hänförliga till 
HUF och 3, 11, 12, 15, 23 
& 24 är hänförliga till 
SUF 

24  Chau & Kao (2009); 
McCollin et al. (2011); 
Parasuraman et al., (1988); 
Terblanche (2015) 

Utilitaristiska 
upplevda 
fördelar (UUF) 

25-28 4 Hirschman & Holbrook 
(1982): Mimouni-
Chaabane & Volle (2010); 
; Olsen & Skallerud 
(2011); Terblanche (2015)  

Hedonistiska 
upplevda 
fördelar (HUF) 

29-32 4 Babin et al. (1994); 
Hirschman & Holbrook 
(1982);  Mimouni-
Chaabane & Volle (2010); 
Olsen & Skallerud (2011); 
Terblanche (2015) 

Symboliska 
upplevda 
fördelar (SUF) 

33-36 4 Csikszentmihalyi (2000); 
Gwinner et al. (1998); 
Mimouni-Chaabane & 
Volle (2010); Terblanche 
(2015) 

 
4.9 Operationalisering 
Författarna vill åstadkomma en enkät som eventuella respondenter förstår och kan svara 
på. Därför finner författarna det viktigt att använda ett språk som målpopulationen förstår. 
Vissa personer ur målpopulationen förstår förkortningar och termer på engelska som 
används i teori för lojalitetsprogram och servicekvalitet då de är mycket frekventa 
resenärer och kan anses ha funderat på vilken roll själva medlemskapet i 
lojalitetsprogrammet spelar när det gäller upplevd tjänstekvalitet, andra personer i 
målpopulationen reser sällan och har inte gjort en liknande fundering. Därav används inga 
facktermer, och författarna har vid enkätkonstruktion bett deltagarna i pilotstudien svara 
på frågor om de förstår innehållet i frågorna. Om pilotdeltagarna (som inte är medlemmar 
i ett flygbolags lojalitetsprogram) förstår frågorna anser författarna att även 
målpopulationen förstår dem. 
 
På grund av ambitionen att undvika missförstånd hos respondenterna används inga 
negationer i frågorna, efter samtal med deltagarna i pilotstudien. Enkäten består av totalt 
40 frågor (inklusive inledande frågor) och denna omfattning kan leda till bortfall samt att 
frågorna i slutet inte ges lika mycket energi och tankeverksamhet av respondenterna som 
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de inledande frågorna. Författarna finner dock att omfattningen är nödvändig för att ge 
svar på studiens frågeställning, och efter övervägning av alla frågor fanns att inga frågor 
är möjliga att utesluta. För att undvika bortfall men ändå ge förutsättningar för ett reliabelt 
resultat, avslöjas inte hur många frågor respondenten behöver svara på förhand, och 
respondenten ser endast en av de fyra delarna av enkäten när de besöker websidan som 
är kopplad till enkäten. Dock skrivs att enkäten tar cirka 5-10 minuter att besvara i 
enkätens inledande följebrev, vilket kan ge upphov till bortfall. Författarna har gjort 
bedömningen att det är mest hederligt mot respondenterna att ändå ge informationen att 
enkäten tar en stund att besvara. 
 
4.10 Bearbetning av insamlad data 
Inledningsvis förde författarna över insamlad data från Google Formulär-enkäten till 
Microsoft Excel. I  Microsoft Excel förberedde författarna insamlad data så att det skulle 
bli kompatibelt med korrelationstest och enkla regressionsanalyser som avsågs utföras i 
statistikprogrammet SPSS. Detta betyder i praktiken att författarna beräknade 
genomsnittsvärden för de tre dimensionerna i SERVQUAL-delen i enkäten (del 1 och del 
2, se appendix 1) vilka fungerade som svarsvariabler, medan genomsnittsvärden för de 
tre dimensionerna av upplevda fördelar (del 3 i enkäten, se appendix 1) även beräknades 
och fungerade som oberoende variabler.  
 
Slutligen kodades en del variabler om. Respondenternas genomsnittsvärden från de tre 
dimensionerna i SERVQUAL-delen samt mer frekventa och mindre frekventa resenärer 
bland lojalitetsmedlemmar kodades om som en förutsättning för att utföra Chi-två-test i 
SPSS. 
 
4.10.1 Bearbetning av data från SERVQUAL 
Genomsnittsvärden har tagits fram genom summering av differenserna mellan värdena 
på alla frågor som mäter nivån av förväntan (Del 1 i enkäten, se appendix 1) samt faktisk 
upplevelse (Del 2 i enkäten, se appendix 1) för respektive dimension i SERVQUAL-delen 
i enkäten. Sedan har de slutliga differenserna delats med antalet differenser för respektive 
dimension (samma tillvägagångssätt ses i McCollin et al. (2011)). Här bör skalan 
förtydligas, när differenserna delats sträcker sig spannet mellan genomsnittsvärdena från 
(-6) – 6. Detta eftersom det lägsta värdet på likertskalan är 1 inte 0 och därmed blir det 
största möjliga absolutvärdet för differensen mellan frågor om förväntan och faktisk 
upplevelse 6 (Ex: om en respondent svarar 7 på likertskalan beträffande en fråga om 
förväntan och sedan 1 beträffande en fråga om faktisk upplevelse blir differensen mellan 
förväntan och faktiskt upplevelse -6).  
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Där ”Q**+” står för genomsnittsvärde för den utilitaristiska dimensionen, ”Q,*+” står för 
genomsnittsvärde för den hedonistiska dimensionen och ”Q-*+” står för 
genomsnittsvärde för den symboliska dimensionen.  ”P” i ekvationerna står för 
”Perception score” d.v.s. det värde respondenten besvarat på frågor om den faktiska 
upplevelsen av respektive dimension i flygupplevelsen. ”E” står i sin tur för ”Expectation 
score” som är det värde respondenten besvarat på frågor om förväntan av respektive 
dimension i flygupplevelsen. 
 
4.10.2 Bearbetning av data från upplevda fördelar 
Frågorna om upplevda fördelar, vilka ställs i slutet av enkäten i del 3 (se appendix 1), har 
bearbetats så att ett medelvärde för de olika upplevda fördelarna tagits fram. Frågorna 25-
28 mäter UUF, 29-32 mäter HUF och 33-36 SUF och vidare har medelvärden tagits fram 
för respektive del. 
 
4.11 Deskriptiv statistik 
Författarna avser inleda sin resultatsammanställning och presentation med deskriptiv 
statistik över de inledande frågorna i enkäten samt fördelningen av de 
genomsnittsvärdena för den utilitaristiska, hedonistiska samt symboliska dimensionen i 
SERVQUAL-delen. Syftet med detta är att ge läsaren en allmän överblick över resultaten 
innan författarna fortsätter att pröva framställda hypoteser genom olika statistiska test. 
 
4.12 Korrelation 
Vidare har författarna valt att utföra korrelationstest för att se hur stark korrelationen  är 
mellan specifika delar av upplevda fördelar och deras respektive delar i SERVQUAL 
(d.v.s. hur stark korrelationen är mellan värdet på UUF och värdet från SERVQUAL-
frågorna hänförliga till frågorna för UUF o.s.v.). Korrelation är ett mått på hur stark ett 
linjärt förhållande mellan två kvantitativa variabler är och måttet säger vidare inget om 
hur stark effekt en oberoende variabel har på en beroende svarvariabel (Moore, 2010, s. 
93-94). Måttet anger även riktning på förhållandet och vidare varierar måttet mellan -1 
och 1, där -1 tyder på stark negativ korrelation, 0 ingen korrelation och 1 stark positiv 
korrelation (Moore, 2010, s. 94-95). Författarna ämnar utföra “Pearson’s R”-
korrelationstest för att se hur stark korrelationen är mellan ovannämnda variabler. 
 
4.13 Regressionsanalys 
Författarna har även för avsikt att mäta huruvida de olika värdena på upplevda fördelar  
kan tänkas ha någon positiv effekt på den upplevda kvaliteten gentemot respektive 
dimension i flygupplevelsen (d.v.s. huruvida genomsnittsvärden för UUF, HUF & SUF 
har någon positiv effekt på  sina respektive delar i SERVQUAL; se hypotes 1, 2 och 3). 
Detta görs genom enkel regressionsanalys med vilken forskaren ämnar undersöka hur en 
oberoende variabel kan tänkas ha en effekt på en beroende svarsvariabel (Moore, 2010, 
s. 576). 
 
Intern reliabilitet 
För att kontrollera att de frågor författarna har ställt försäkrar en acceptabel nivå gällande 
studiens reliabilitet, d.v.s. att enkäten och dess frågor är ett ändamålsenligt 
tillvägagångssätt/verktyg för att mäta det som önskas mätas, har måttet Cronbach's alpha 
använts. Med Cronbach’s alpha ämnar forskaren mäta frågornas interna reliabilitet (eller 
inre kongruens), d.v.s. hur indikationen från vissa frågor i enkäten är relaterade till 
indikationen från andra samhörande frågor i enkäten (Bryman & Bell, 2011, s. 171 & 
172). Koefficienten alpha (måttet) tas fram från en skala 0-1 där 0 tyder på att ingen intern 
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reliabilitet existerar medan 1 tyder på perfekt intern reliabilitet hos de relevanta frågorna 
och ett värde om 0,8 eller mer anses bra, medan minst 0,7 kan anses som gränsen för 
acceptabelt. (Bryman & Bell, 2011, s. 172). Författarna till denna studie ämnar mäta den 
interna reliabiliteten med Cronbach’s alpha genom att se hur indikationen från de olika 
dimensionerna i SERVQUAL-delen (frågenummer 1-24, se appendix 1) i enkäten står i 
relation till indikationen till samhörande och relevanta delar hos frågorna om upplevda 
fördelar (frågenummer 25-36, se appendix 1).  
 
4.14 Chi-två-test 
Författarnas strävan att även undersöka om det finns en skillnad mellan hur mindre kontra 
mer frekventa resenärer bland lojalitetsmedlemmar upplever tjänstekvaliteten för de tre 
olika dimensionerna, har utförts genom Chi-två-test. Genom Chi-två test ämnar forskaren 
undersöka om det finns ett samband mellan två oberoende variabler och två eller fler 
beroende variabler i en tabell. Genom Chi-två-testet får forskaren fram ett förväntat 
resultat (expected count) vilket är det resultat, eller den fördelning, som förväntas bli 
observerat om nollhypotesen stämmer, d.v.s. att det inte finns något samband mellan de 
variabler forskaren undersöker i tabellen (Moore, 2010, s. 500). Om det observerade 
resultatet skiljer sig markant från det förväntade kan fog finnas för att förkasta 
nollhypotesen, vilket avgörs ifall resultatet är statistiskt signifikant (p-värde < 0,05) 
(Moore, 2010, s. 500). 
 
Författarna har valt att undersöka om det finns en skillnad mellan mindre kontra mer 
frekventa resenenärer bland lojalitetsmedlemmar och hur de upplever tjänstekvaliteten 
för flygbolag. Nollhypotesen är att det inte finns en skillnad mellan dessa två grupper och 
hur de upplever tjänstekvalitet. Författarna utvecklade även hypoteserna vidare utifrån 
teori och ställde fram att mer frekventa resenärer torde uppleva tjänstekvaliteten lägre 
jämfört med mindre frekventa resenärer. I praktiken har denna indelning vid utförande av 
Chi-två-test gjorts genom att de respondenter som fått ett genomsnittligt värde på upplevd 
tjänstekvalitet mellan 0 - 6  för de tre olika dimensionerna har klassificerats som 
respondenter med en positiv upplevelse. Respondenter med ett genomsnittligt värde 
mellan (-1) - (-6) har klassificerats som respondenter med en negativ upplevelse. Det 
genomsnittliga värdet 0 på upplevd tjänstekvalitet indikerar att förväntningarna på 
tjänsten uppfyllts och att respondenten upplever kvalitet i tjänsten, ett värde högre än 0 
indikerar att respondentens förväntningar på tjänsten överträffats och att denne upplever 
hög kvalitet i tjänsten medan värdet -1 och lägre indikerar att respondenten upplever att 
kvaliteten i tjänsten är bristfällig (McCollin et al., 2011, s. 707-708). 
 
Chau & Kao (2009, s. 133) väljer i sin enkät att sätta det översta alternativet för antalet 
resor respondenten gjort som mer än 25, mer än 25 resor indikerar att respondenten är en 
frekvent resenär. Vidare premierar Finnair fr.o.m. 1 juli 2016 sina medlemmar med 
silvernivå då 20 flygresor gjorts under kvalificeringsperioden (Finnair, 2016), 
Scandinavian Airlines sina medlemmar då 10 resor gjorts (Scandinavian Airlines, 2016c) 
och Lufthansa då 30 resor utförts under kvalificeringsperioden (Lufthansa, 2016). 
Gränserna för när medlemmen blir silvermedlem kan ses som en bekräftelse från 
flygbolagets sida att medlemmen är en frekvent resenär. Utifrån detta har författarna 
ansett det rimligt att sätta gränsen för en icke-frekvent kontra frekvent resande 
lojalitetsmedlem vid 20 gjorda flygresor under ett år. Beträffande de två oberoende 
variablerna, d.v.s. grupperingen mellan mindre och mer frekventa resenärer, har 
lojalitetsmedlemmar som reser 0-20 resor per år kodats som 1 medan 
lojalitetsmedlemmar som reser 21 resor eller fler under ett år har kodats som 2. 
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5. Resultat 
I följande kapitel presenteras inledningsvis respondenternas svar av 
enkätundersökningen deskriptivt. Senare presenteras även korrelationstest, 
regressionsanalyser samt Chi-två-test vilka utförts för att testa hypoteserna som ställts i 
teorikapitlet. 
 
Totalt samlades 117 enkätsvar in. 109 av dessa var komplett ifyllda och är underlaget till 
resultatet i studien, diskussion om internt bortfall kan läsas i föregående kapitel. 
Författarna väljer att presentera svaren på de inledande frågorna först och kommentera 
dem.  
 
5.1 Deskriptiv statistik 
Författarna väljer att presentera den deskriptiva statistiken genom att först visa en figur 
och/eller en tabell på resultaten för att sedan kommentera dem.  
 
5.1.1 Resultat av inledande frågor 

 
Figur 6. Fråga A  
 
Tabell 5. Fråga A 
A) Välj det alternativ som stämmer överens med din uppfattning  Antal Andel 
Man 92 84% 
Kvinna 16 15% 
Vill inte uppge 1 1% 
Total 109 100% 

 
Som kan utläsas av diagrammet och tabellen ovan (figur 6 och tabell 5) ser vi att 
spridningen är ojämn mellan könen hos respondenterna. En klar majoritet av de som 
besvarat enkäten anser att könet ”Man” stämmer bäst överens med respondenternas 
uppfattning. 
 

A)	Välj	det	alternativ	som	stämmer	överens	med	
din	uppfattning	

Man Kvinna Vill	inte	uppge
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Figur 7. Fråga B 
 
Tabell 6. Fråga B 
B) Välj din åldersgrupp Antal Andel 
18-30 38 35% 
31-40 31 28% 
41-50 24 22% 
51-60 10 9% 
60+ 6 6% 
Total 109 100% 

 
Det går att identifiera en god spridning över åldrar i diagrammet (figur 7) och tabellen 
(tabell 6) ovan. En viss underrepresentation av de i äldre åldrar finns, detta kan dock anses 
vara naturligt då enkäten distribuerades via internet och datorvanan (chans att hitta 
enkäten och förmåga att besvara den i detta fall) kan anses vara lägre högre upp i ålder. 
Spannet 18-30 har flest respondenter, vilket delvis kan förklaras av att det spannet är 
störst (det innefattar fler åldrar än andra spann). 
 

 
Figur 8. Fråga C 
 

B)	Välj	din	åldersgrupp

18-30 31-40 41-50 51-60 60+

C)	Uppskatta	antalet	enkelresor	med	flyg	du	gjort	
under	det	gångna	året

0-10 11-20 Fler	än	2121 eller	fler
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Tabell 7. Fråga C 
C) Uppskatta antalet enkelresor med flyg du gjort under det gångna 
året Antal Andel 
0-10 24 22% 
11-20 27 25% 
21 eller fler 58 53% 
Total 109 100% 

 
I tabellen (tabell 7) och diagrammet (figur 8) ovan kan utläsas att många av de 
respondenter som besvarat enkäten är frekventa resenärer. Lite över hälften av 
respondenterna har under det gångna året uppskattat att de gjort 21 eller fler enkelresor 
med flyg. Författarna tolkar detta som att både de som reser mycket och de som reser lite 
har besvarat enkäten, med tanke på att nästan hälften av respondenterna uppger att de 
gjort mindre än 21 enkelresor det gångna året. Tolkningen av ”mycket” och ”lite” kan 
givetvis ifrågasättas, men icke att förglömma är denna studie en studie i just 
lojalitetsprogram, som indikerar att programmet är till för de lojala kunderna (de som 
reser mycket). 
 
I fråga D (se appendix 1) där respondenterna själva fick i uppgift att fylla i högst tre 
fördelar med att vara medlem i ett lojalitetsprogram, kan vissa tendenser ses i svaren. 
Nedan presenteras några av de svar (fördelarna) som respondenterna givit: 
 
”inte vara sist i kön, Lounge, "perks"” 
”Lounge access, prio vid ombokning, poängsamlande” 
”Genom att samla poäng kan man få rabatt och/eller gratis resor” 
”Få tillgång till olika extratjänster. T.ex lounge, extra bagage samt billigare resor.” 
”Kan samla poäng även på andra ställen, Får information/erbjudanden via mailen” 
”Poängintjäning, lounger/fast-track, känsla av status/klubb” 
”Smidigare hantering, recognition, "fördelar" (så som erbjudanden osv.)” 
”Ger många extra förmåner b.l.a Bonusresor, Prioritet väntelista, God service, 
igenkänning.” 
 
Svaren ovan ska inte tolkas som sanningar, utan frågan ställdes för att kunna identifiera 
tendenser i vad respondenterna själva (innan de svarat på enkäten) ser som fördelar med 
medlemskapet. Ord som återkommer (i flera former) är ”Poäng” ”Lounge” ”Prioritet” 
”Erbjudanden” vilket författarna tolkar som tendenser av det som är viktigt för en medlem 
i ett lojalitetsprogram.    
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5.1.2 Genomsnittsvärden för de olika dimensionerna i SERVQUAL 
Nedan presenteras s.k. lådagram i figurer som visar fördelningen av svaren i de frågorna 
som är hänförliga till SERVQUAL.  
 

 
Figur 9. Genomsnittsvärden för den utilitaristiska dimensionen i SERVQUAL 
 
I figur 9 ovan kan utläsas ett resultat som tyder på ett till större delar negativt resultat för 
dimensionen i SERVQUAL relaterat till utilitaristiska upplevda fördelar (”Average 
Servqual Score (UUF)”, behandlas senare som ”Avg. SQ UUF”). Skalan som syns, i ett 
möjligt spann från (-6) till 6, går från (-4) till +2 och medeltal och median är placerat 
under 0, vilket tyder på att förväntningarna är större än upplevelserna i denna dimension.  
 

 
Figur 10. Genomsnittsvärden för den hedonistiska dimensionen i SERVQUAL 
 
I figur 10 ovan kan utläsas ett resultat som tyder på ett till större delar negativt resultat 
för dimensionen i SERVQUAL relaterat till hedonistiska upplevda fördelar (”Average 
Servqual Score (HUF)”, behandlas senare som ”Avg. SQ HUF”). Skalan som syns går 
från (-5) till +3 och medeltal och median är placerat något under 0, vilket tyder på att 
förväntningarna är större än upplevelserna även i denna dimension.  
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Figur 11. Genomsnittsvärden för den symboliska dimensionen i SERVQUAL 
 
I figur 11 ovan kan utläsas ett resultat som tyder på ett till största del negativt resultat för 
dimensionen i SERVQUAL relaterat till symboliska upplevda fördelar (”Average 
Servqual Score (SUF)”, behandlas senare som ”Avg. SQ SUF”). Skalan som syns går 
från (-4) till +3 och medeltal och median är placerat under 0, vilket tyder på att 
förväntningarna är större än upplevelserna även i denna dimension.  
 
Sammanfattning av genomsnittsvärden 
Ovan ser vi lådagram (box plots) över fördelningen av genomsnittsvärden för de olika 
dimensionerna (utilitaristiska, hedonistiska & och symboliska) i SERVQUAL-delen. 
Ändorna i lådagramet visar de två ändvärdena i serien och själva lådan i mitten innehåller 
50 % av alla observationer i serien. Strecket i lådan visar medianen i serien, d.v.s. det 
mittersta värdet i en serie observationer. Från strecket till någondera lådans ända fångas 
25 % av observationerna upp och från strecket till någondera ändvärde fångas 50 % av 
observationerna upp. Punkterna utanför ändvärdena är s.k. ”outliers” eller extremvärden 
som skiljer sig markant från den egentliga serien. Krysset i lådan visar seriens 
medelvärde. 
 
Det vi ser utifrån figur 9 & 11 är att genomsnittsvärdena för de utilitaristiska och 
symboliska dimensionerna från SERVQUAL-delen (del 1 – 2 i enkäten, se appendix 1) 
till stora delar är negativa. Mer än 50 % av observationerna är negativa vad gäller 
genomsnittsvärden från den utilitaristiska och symboliska dimensionen. Detta innebär att 
respondenternas förväntningar till största del  vad gäller de utilitaristiska och symboliska 
dimensionerna i flygupplevelsen, är större än vad respondenterna slutligen erfar. Vad 
gäller den hedonistiska dimensionen (figur 10) är 50 % av genomsnittsvärdena noll eller 
positiva. Detta betyder i sin tur att förväntningarna i urvalsgruppen gällande denna 
dimension till större del är lägre än vad respondenten slutligen erfar, jämfört med vad 
diagrammen visar gällande de utilitaristiska och symboliska dimensionerna i 
flygupplevelsen. Dock är hela 25 % av de positiva genomsnittsvärdena i serien från den 
hedonistiska dimensionen mellan 0 och 0,25, vilket innebär att de respondenter som har 
lägre förväntningar än vad de sedermera erfar inte erfar en stor skillnad från 
förväntningarna. 
 
5.2 Test av hypoteser 
Vidare utförde författarna hypotestest för att undersöka om de olika bakgrundsfaktorerna 
i form av upplevda fördelar och skillnad i resefrekvens hade några statistiskt signifikanta 
samband med varsin dimension av upplevda fördelar i SERVQUAL-delen. Slutligen 
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kunde författarna konstatera statistiskt signifikant stöd för tre av de totalt sex hypoteser 
som ställts fram. Hypotestesten för vilken relation UUF, HUF och SUF hade med 
respektive dimension i SERVQUAL-delen utfördes genom korrelationstest samt 
regressionsanalyser. Medan hypotestest för en eventuell skillnad mellan mer och mindre 
frekventa resenärer bland lojalitetsmedlemmar, och hur de bedömer de olika 
dimensionerna i SERVQUAL-delen, utfördes genom Chi-två-test. 
 
5.2.1 Test av hypotes 1 
 
Tabell 8. Cronbach’s alpha för frågor  
hänförliga till hypotes 1 

Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,695 ,681 14 

 
I tabellen ovan ses ett mått på den interna reliabiliteten, det vill säga ett mått som säger 
hur stark den inre kongruensen är mellan de frågor i enkäten som avser ligga till grund 
för hypotes 1, d.v.s. hur starkt de hänger samman. Tanken är att om en respondent svarat 
ett högt värde på en av frågorna, torde respondenten svara höga värden även på de andra 
frågorna.  För denna studie innebär det att en respondent som skattar ett högt värde på 
SERVQUAL-frågorna hänförliga till utilitaristiska fördelar bör skatta ett högt värde på 
de övriga frågorna i enkäten hänförliga till utilitaristiska fördelar. Detta bekräftas genom 
ett (nästan) acceptabelt värde på Chronbachs alpha, d.v.s. 0,681. 
 
Tabell 9. Korrelationstest för hypotes 1 

 
 
I tabell 9 ovan kan utläsas en svag positiv korrelation (Pearson’s R = 0,139), icke 
statistiskt signifikant vid signifikansnivån α = 0,05 (p-värde = 0,151; p-värde > 0,05). De 
två variablerna är genomsnittligt svar på de frågor i enkäten som är samhörande med 
SERVQUAL-frågorna tillhörande utilitaristiska dimensionen (Avg. SQ UUF) samt 
genomsnittligt svar på de frågor (inte relaterade till SERVQUAL) som syftar till att mäta 
utilitaristiska upplevda fördelar (Avg. UUF). Frågeställningen blir således ” Upplevda 
ökade förmåner i flygupplevelsens kärnattribut genom medlemskap i lojalitetsprogram 
har ett positivt samband med den upplevda kvaliteten på den utilitaristiska dimensionen 
i flygupplevelsen?” Svaret är ja, men inte statistiskt signifikant. Med andra ord finns det 
en svag tendens att höga svarstal på den ena variabeln hänger ihop med höga svarstal på 
den andra, och samma för låga svarstal, men det finns ingen statistisk signifikans som 
stöder det. 
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Tabell 10. Regressionsanalys för hypotes 1 

 
I tabell 10 ses resultatet från regressionsanalysen för hypotes 1. Ändamålet med 
regressionsanalysen har varit att undersöka om de utilitaristiska upplevda fördelarna 
(Avg. UUF) hos lojalitetsmedlemmen har en positiv effekt på hur medlemmen bedömer 
den utilitaristiska dimensionen i SERVQUAL-delen (Avg. SQ UUF), d.v.s. om det 
hypotetiska sambandet i hypotes 1 (”Upplevda ökade förmåner i flygupplevelsens 
kärnattribut genom medlemskap i lojalitetsprogram har ett positivt samband med den 
upplevda kvaliteten på den utilitaristiska dimensionen i flygupplevelsen”) har en positiv 
effekt. Utifrån tabell 10 kan utläsas ett positivt linjärt samband (β-värde = 0,139), dock 
en mycket låg förklaringsgrad på 1,0 % (Adjusted R-square = 0,010) och vidare är 
resultatet inte signifikant på signinfikansnivån α = 0,05 (ANOVA-regression: p-värde > 
0,05). Författarna kan därmed konstatera att utilitaristiska upplevda fördelar inte har en 
positiv effekt på respondentens bedömning av den utilitaristiska dimensionen i 
SERVQUAL-delen.  
 
Utifrån ovanstående testresultat (tabell 10 & 9) har författarna skäl inte stödja hypotes 1: 
”Upplevda ökade förmåner i flygupplevelsens kärnattribut genom medlemskap i 
lojalitetsprogram har ett positivt samband med den upplevda kvaliteten på den 
utilitaristiska dimensionen i flygupplevelsen” 
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5.2.2 Test av hypotes 2 
 
Tabell 11. Cronbach’s alpha för frågor 
hänförliga till hypotes 2 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,801 ,792 12 

 
I tabellen ovan kan utläsas ett högt värde på Chronbachs alpha (0,792). vilket tyder på att 
relevanta frågor har en hög inre kongruens, d.v.s. frågor hänförliga till hedonistiska 
upplevda fördelar i SERVQUAL-delen (Avg. SQ HUF) och frågor om hedonistiska 
upplevda fördelar (Avg. HUF) hänger samman.  
 
Tabell 12. Korrelationstest för hypotes 2 

 
 
I tabell 12 ovan kan utläsas följande; Det finns en statistiskt signifikant korrelation mellan 
de två variablerna hedonistiska upplevda fördelar hänförliga till SERVQUAL (Avg. SQ 
HUF) samt hedonistiska upplevda fördelar (Avg. HUF) på signifikansnivån  
α = 0,01 (p-värde = 0,001; p-värde < 0,01). Med andra ord ses en positiv korrelation 
(Pearson’s R = 0,309) och ett positivt samband där höga värden på frågorna hänförliga 
till hedonistiska upplevda fördelar i SERVQUAL-delen har ett samband med höga värden 
på de övriga frågorna om hedonistiska upplevda fördelar, det samma gäller låga värden. 
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Tabell 13. Regressionsanalys för hypotes 2 

 
 
Frågan huruvida hedonistiska upplevda fördelar (Avg. HUF) har en positiv effekt på 
respondentens bedömning av den hedonistiska dimensionen i SERVQUAL-delen (Avg. 
SQ HUF), testades sedermera genom regressionsanalys. Ändamålet var att testa huruvida 
det hypotetiska sambandet i hypotes 2 (”Upplevd ökad fördelaktig interaktion och upplevt 
ökat upptäckande av nya produkter genom medlemskap i lojalitetsprogram har ett 
positivt samband med den upplevda kvaliteten på den hedonistiska dimensionen i 
flygupplevelsen.”) även kunde visa på en positiv effekt av Avg. HUF på Avg. SQ HUF   
och inte endast en korrelation variablerna emellan. Ett positivt samband ses i tabell 13 
ovan (β-värde = 0,309) och bekräftades redan genom korrelationstestet (tabell 12). Vidare 
ses en låg förklaringsgrad på 8,7 % (Adjusted R-square = 0,087). Resultatet från 
regressionsanalysen är statistiskt signifikant på signifikansnivån α = 0,01 (ANOVA-
regression: p-värde = 0,001) och därmed har författarna signifikant stöd att hedonistiska 
upplevda fördelar har en positiv effekt, om än låg, på respondentens bedömning av den 
hedonistiska dimensionen i SERVQUAL-delen. Dock visas här goda skäl för ett positivt 
samband mellan de två variablerna. 
 
Utifrån ovanstående testresultat (tabell nr 12 & nr 13) har författarna funnit stöd för 
hypotes 2. Hypotesen lyder: ”Upplevd ökad fördelaktig interaktion och upplevt ökat 
upptäckande av nya produkter genom medlemskap i lojalitetsprogram har ett positivt 
samband med den upplevda kvaliteten på den hedonistiska dimensionen i 
flygupplevelsen.” 
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5.2.3 Test av hypotes 3 
 
Tabell 14. Cronbach’s alpha för frågor 
hänförliga till hypotes 3 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,752 ,750 10 

 
I tabell 14 ovan kan utläsas ett högt värde på Chronbachs alpha, vilket visar en inre 
kongruens mellan variablerna. Med andra ord hänger frågorna hänförliga till den 
symboliska dimensionen i SERVQUAL-delen (Avg. SQ SUF) samman med frågorna om 
symboliska upplevda fördelar (Avg. SUF).  
 
Tabell 15. Korrelationstest för hypotes 3 

 
I ovanstående tabell kan utläsas ett svagt positivt samband mellan de två variablerna 
(Pearson’s R = 0,105), som inte är statistiskt signifikant på signifikansnivån α = 0,05 (p-
värde > 0,05;  p-värde = 0,279). Med andra ord finns det ett svagt, men icke-signifikant 
samband mellan svaren på de frågor som är hänförliga till SERVQUAL om symboliska 
upplevda fördelar (Avg. SQ SUF) samt svaren på frågorna om symboliska upplevda 
fördelar (Avg. SUF). 
 
  



 54 

Tabell 16. Regressionsanalys för hypotes 3 

 
 
Utifrån ovanstående regressionsanalys (tabell 16) har författarna skäl att påstå att 
symboliska upplevda fördelar (Avg. SUF) inte har en positiv effekt på respondentens 
bedömning av den symboliska dimensionen av SERVQUAL-delen (Avg. SQ SUF) 
(hypotes 3). Ett icke signifikant p-värde (ANOVA-regression: p-värde = 0,279) på 
signifikansnivån α = 0,05 och den extremt låga förklaringsgraden på 2 ‰ (Adjusted R-
Square = 0,002) ger författarna en grund att göra bedömningen att ingen positiv effekt 
finns. 
 

Utifrån ovanstående testresultat (tabell 15 & 16) har författarna skäl att inte stödja 
hypotes 3: ”Upplevd igenkänning/fördelaktig behandling genom medlemskap i 

lojalitetsprogram har ett positivt samband med den upplevda kvaliteteten på den 
symboliska dimensionen i flygupplevelsen.” 
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5.2.4 Test av hypotes 4 
 
Vidare utförde författarna även Chi-två-test för att testa hypotes 4, 5 och 6.  
 
Tabell 17. Chi-två-test hypotes 4 
UUF Flygresor Under 21 = 1 vs. 21 resor eller fler = 2 * Avg. SQ UUF Crosstabulation 

 
Avg. SQ UUF 

Total Negativt Positivt 

UUF Flygresor Under 21 = 1 

vs. 21 resor eller fler = 2 

1,0 Count 20 31 51 

Expected Count 26,2 24,8 51,0 

2,0 Count 36 22 58 

Expected Count 29,8 28,2 58,0 

Total Count 56 53 109 

Expected Count 56,0 53,0 109,0 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,674a 1 ,017   
Continuity Correctionb 4,796 1 ,029   
Likelihood Ratio 5,722 1 ,017   
Fisher's Exact Test    ,022 ,014 

N of Valid Cases 109     
 
I tabellen ovan kan utläsas att det finns ett signifikant samband mellan variablerna. 
Resultaten visar att antalen av de observerade genomsnittsvärdena (Count) skiljer från de 
antal vilka kan förväntas (Expected Count) om nollhypotesen stämmer, d.v.s. att det inte 
finns någon skillnad mellan hur lojalitetsmedlemmar med mer eller mindre resefrekvens 
upplever kvaliteten på den utilitaristiska dimensionen i SERVQUAL-delen. Resultaten 
visar att de positiva observerade genomsnittsvärdena är fler för mindre frekventa 
resenärer bland lojalitetsmedlemmar (Negativt = 20 st och Positivt = 31 st), medan de 
negativa genomsnittsvärdena är fler för de lojalitetsmedlemmar som reser mer frekvent 
(Negativt = 36 st och Positivt = 22 st).  Det som sedermera har testats är om det finns en 
skillnad mellan de som rest 21 enkelresor eller fler under det senaste året och de som rest 
mindre än så när det kommer till hur de upplever den utilitaristiska dimensionen i 
SERVQUAL-delen (Avg. SQ UUF), det vill säga hur de upplever den utilitaristiska 
tjänstekvaliteten. Genom Chi-två-testet kan ses att de som rest mycket upplever sämre 
(fler negativa resultat på Avg. SQ UUF) tjänstekvalitet beträffande den utilitaristiska 
dimensionen jämfört med de som rest färre än 21 enkelresor under det senaste året gjort. 
Resultatet är vidare statistiskt signifikant på signifikansnivån α = 0,05 där p-värdet för 
Chi-två-testet är 0,017 (p-värdet < 0,05). 
 
Utifrån ovanstående testresultat (tabell 17) har författarna skäl att acceptera hypotes 4 då 
goda grunder för stöd har observerats. Hypotesen lyder: ”Det finns en skillnad mellan hur 
mindre och mer frekventa resenärer bland lojalitetsmedlemmar upplever den 
utilitaristiska dimensionen av tjänstekvalitet i flygupplevelsen, där mindre frekventa 
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resenärer torde ha en bättre upplevelse av de utilitaristiska attributen jämfört med de 
mer frekventa resenärerna bland lojalitetsmedlemmar.” 
 
5.2.5 Test av hypotes 5 
 
Tabell 18. Chi-två-test hypotes 5 

HUF Flygresor Under 21 = 1 vs. 21 resor eller fler = 2 * Avg. SQ HUF 
Crosstabulation 

 
Avg. SQ HUF Total 

Negativt Positivt  

HUF Flygresor Under 21 = 

1 vs. 21 resor eller fler = 2 

1,0 Count 12 39 51 

Expected Count 20,6 30,4 51,0 

2,0 Count 32 26 58 

Expected Count 23,4 34,6 58,0 

Total Count 44 65 109 

Expected Count 44,0 65,0 109,0 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,288a 1 ,001   
Continuity Correctionb 10,012 1 ,002   
Likelihood Ratio 11,601 1 ,001   
Fisher's Exact Test    ,001 ,001 

N of Valid Cases 109     
 
I tabell 18 kan utläsas ett statistisk signifikant samband mellan variablerna på 
signifikansnivån α = 0,01 där p-värdet för Chi-två-testet är 0,001 (p-värde < 0,01). I 
tabellen ses fler positiva observerade genomsnittsvärden än negativa för mindre frekventa  
resenärer bland lojalitetsmedlemmar (Negativt = 12 st. och Positivt = 39 st.), när det gäller 
den hedonistiska dimensionen i SERVQUAL-delen (Avg. SQ HUF). Beträffande mer 
frekventa resenärer bland lojalitetsmedlemmar observeras fler negativa än positiva 
genomsnittsvärden (Negativt = 32 st. och Positivt = 26 st.). De observerade antalen 
(Count) av genomsnittsvärdena skiljer sig även markant från de förväntade antalen 
(Expected Count) då nollhypotesen stämmer, d.v.s. att det inte finns någon skillnad 
mellan hur lojalitetsmedlemmar med mer eller mindre resefrekvens upplever kvaliteten 
på den hedonistiska dimensionen i SERVQUAL-delen. Å ena sidan går det att utläsa en 
skillnad mellan de två grupperna även utan chi-två-testet, men å andra sidan visar testet 
ett statistiskt signifikant resultat där de som rest 21 eller fler enkelresor erhåller ett lägre 
genomsnittsvärde på SERVQUAL-frågorna hänförliga till den hedonistiska dimensionen 
än de som rest färre än 21 enkelresor under det senaste året.  
 
Utifrån ovanstående testresultat (tabell 18) har författarna skäl att acceptera hypotes 5 då 
goda grunder för stöd har observerats. Hypotesen lyder: ” Det finns en skillnad mellan 
hur mindre och mer frekventa resenärer bland lojalitetsmedlemmar upplever den 
hedonistiska dimensionen av tjänstekvalitet i flygupplevelsen, där mindre frekventa 
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resenärer torde ha en bättre upplevelse av de hedonistiska attributen jämfört med de mer 
frekventa resenärerna bland lojalitetsmedlemmar” 
 
5.2.6 Test av hypotes 6 
 
Tabell 19. Chi-två-test hypotes 6 

SUF Flygresor Under 21 = 1 vs. 21 resor eller fler = 2 * Avg. SQ SUF Crosstabulation 

 
Avg. SQ SUF 

Total Negativt Positivt 

SUF Flygresor Under 21 = 1 

vs. 21 resor eller fler = 2 

1,0 Count 22 29 51 

Expected Count 24,8 26,2 51,0 

2,0 Count 31 27 58 

Expected Count 28,2 29,8 58,0 

Total Count 53 56 109 

Expected Count 53,0 56,0 109,0 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,155a 1 ,283   
Continuity Correctionb ,779 1 ,377   
Likelihood Ratio 1,157 1 ,282   
Fisher's Exact Test    ,338 ,189 

N of Valid Cases 109     
 
I tabellen kan inte utläsas någon statistisk signifikant skillnad på signifikansnivån α = 
0,05 (p-värde = 0,283; p-värde > 0,05). De observerade antalen genomsnittsvärden 
(Count) skiljer sig inte markant från de antal som kan förväntas (Expected Count) om 
nollhypotesen stämmer, d.v.s. att det inte finns någon skillnad mellan hur 
lojalitetsmedlemmar med mer eller mindre resefrekvens upplever kvaliteten på den 
symboliska dimensionen i SERVQUAL-delen.  
 
Utifrån ovanstående testresultat (tabell 19) har författarna skäl att inte stödja hypotes 6. 
Hypotesen lyder: ”Det finns en skillnad mellan hur mindre och mer frekventa resenärer 

bland lojalitetsmedlemmar upplever den symboliska dimensionen av tjänstekvalitet i 
flygupplevelsen, där mindre frekventa resenärer torde ha en bättre upplevelse av de 

symboliska attributen jämfört med de mer frekventa resenärerna bland 
lojalitetsmedlemmar.”  
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6. Analys och diskussion 
I följande kapitel ämnar författarna analysera samt diskutera de resultat som 
presenterades i föregående kapitel. I kapitlet ämnar bland annat författarna att besvara 
studiens huvudsyfte.  
 
Nedan presenteras en tabell som visar vilka av de framtagna hypoteserna som fått stöd i 
studien. 
 
Tabell 20. Sammanfattning av stöd för framställda hypoteser 

Hypotes-
nummer 

Hypotes Stöd 

H1 Upplevda ökade förmåner i flygupplevelsens kärnattribut 
genom medlemskap i lojalitetsprogram har ett positivt 

samband med den upplevda kvaliteten på den utilitaristiska 
dimensionen i flygupplevelsen 

NEJ 

H2 Upplevd ökad fördelaktig interaktion och upplevt ökat 
upptäckande av nya produkter genom medlemskap i 

lojalitetsprogram har ett positivt samband  
med den upplevda kvaliteten på den hedonistiska  

dimensionen i flygupplevelsen. 

JA 

H3 Upplevd igenkänning/fördelaktig behandling genom 
medlemskap i lojalitetsprogram har ett positivt samband 

med den upplevda kvaliteten på den symboliska  
dimensionen i flygupplevelsen. 

NEJ 

H4 Det finns en skillnad mellan hur mindre och mer frekventa 
resenärer bland lojalitetsmedlemmar upplever den 

utilitaristiska dimensionen av tjänstekvalitet i 
flygupplevelsen, där mindre frekventa resenärer torde ha en 
bättre upplevelse av de utilitaristiska attributen jämfört med 

de mer frekventa resenärerna bland lojalitetsmedlemmar. 

JA 

H5 Det finns en skillnad mellan hur mindre och mer frekventa 
resenärer bland lojalitetsmedlemmar upplever den 

hedonistiska dimensionen av tjänstekvalitet i 
flygupplevelsen, där mindre frekventa resenärer torde ha en 
bättre upplevelse av de hedonistiska attributen jämfört med 
de mer frekventa resenärerna bland lojalitetsmedlemmar. 

JA 

H6 Det finns en skillnad mellan hur mindre och mer frekventa 
resenärer bland lojalitetsmedlemmar upplever den 

symboliska dimensionen av tjänstekvalitet i flygupplevelsen, 
där mindre frekventa resenärer torde ha en bättre upplevelse 

av de symboliska attributen jämfört med de mer frekventa 
resenärerna bland lojalitetsmedlemmar. 

NEJ 

 
6.1 Analys av inledande frågor 
De frågor som inledande ställdes till respondenterna kan ses som underlag för diskussion 
angående studiens eventuella vinkling. En betydande majoritet av de som besvarat 
enkäten identifierar sig med könet ”man”, något som författarna väntat sig, dels på grund 
av författarnas egna erfarenheter av att resa och genom att ha granskat och läst tidigare 
studier på området. Författarna är av uppfattningen att de flesta som flyger är män, samt 
att de mest frekventa resenärerna också är män. I studien av Pakdil & Aydın (2007, s. 
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231) är männen överrepresenterade, dock inte i lika stor utsträckning som i denna studie. 
Det kan enligt författarna förklaras med datainsamlingen tillhörande Pakdil & Aydın 
(2007) är gjord på resenärer i allmänhet, inte specifikt på medlemmar av lojalitetsprogram 
där författarna anser att andelen män är ännu högre. 
 
Respondenterna fick själva beskriva upp till tre fördelar med att vara medlem i ett 
flygbolags lojalitetsprogram, och författarna vill nu analysera dessa svar. Viktigt att 
tillägga är att dessa frågor inte är ämnade att mynna ut i något statistiskt test eller liknande, 
utan för att bilda en uppfattning om huruvida författarna har fångat upp de viktigaste 
delarna med medlemskapet i denna studie. En fördel som återkommer frekvent är 
”poäng”, och de direkta poäng som medlemskapet ger har inte författarna behandlat eller 
ställt frågor om. Poängen har uteslutits från denna studie då Terblanche (2015 s. 206-207) 
funnit i en studie att ”sparande av pengar” (som poäng kan innebära) inte är av relevans, 
varpå denna faktor uteslöts från denna studie. Det går även att diskutera utifrån denna 
studies perspektiv, och författarna anser att ”sparande av pengar” med hjälp av 
lojalitetsprogrammet rent intuitivt inte påverkar tjänstekvaliteten. Detta kan exemplifieras 
genom att en resa som ger 500 bonuspoäng inte bör resultera i en högre upplevd 
tjänstekvalitet än samma resa som ger 250 bonuspoäng. Författarna har dock förståelse i 
att poängen är en central del och en stor fördel med att vara medlem i ett lojalitetsprogram, 
varpå ordet ”poäng” återkommer frekvent som svar på fråga D (se appendix 1).  
 
6.2 Analys av den utilitaristiska dimensionen 
Den utilitaristiska dimensionen vad gäller flygupplevelsen har hypotesprövats genom 
hypotes 1 och 4. Med den utilitaristiska dimensionen har författarna haft för avsikt att 
undersöka hur lojalitetsmedlemmar upplever kvaliteten på flygupplevelsens kärntjänster 
(se tolkning i avsnitt 3.7.1). Hypotes 1 prövades dels genom korrelationstest och dels 
genom regressionsanalys, medan hypotes 4 har prövats genom Chi-två-test. Som 
författarna presenterade i resultatdelen hittades inget signifikant stöd för hypotes 1 medan 
hypotes 4 visade sig ha signifikant stöd. 
 
Hypotes 1 lyder: ”Upplevda ökade förmåner i flygupplevelsens kärnattribut genom 
medlemskap i lojalitetsprogram har ett positivt samband med den upplevda kvaliteten på 
den utilitaristiska dimensionen i flygupplevelsen”. Härigenom har författarna testat 
huruvida upplevda fördelar från kärntjänsten genom medlemskap i lojalitetsprogram kan 
ha ett positivt samband med hur medlemmar upplever kvaliteten på kärntjänsten. D.v.s. 
exempelvis om medlemskap i lojalitetsprogram kan bidra till att medlemmen upplever 
check-in-processen (del av flygupplevelsens kärntjänst) som mer smidig och om detta har 
ett positivt samband med medlemmens uppfattning om kvaliteten på flygupplevelsens 
kärntjänster (utilitaristiska dimensionen av tjänstekvalitet). Författarna fann inget 
statistiskt signifikant stöd från varken korrelationstestet eller regressionsanalysen (p-
värden > 0,05). Det finns inget statistiskt signifikant stöd för ett samband mellan 
utilitaristiska upplevda fördelar och upplevd kvalitet på den utilitaristiska dimensionen 
av flygupplevelsen.  
 
Dock  visar det faktum att respondenterna till stor del får ett negativt genomsnittsvärde 
på upplevd kvalitet gällande den utilitaristiska dimensionen visar att lojalitetsmedlemmar 
antagligen har en uppfattning om kvaliteten på denna dimension. Genom hypotes 4 
prövades om det finns en signifikant skillnad i huruvida mer frekventa resenärer bland 
lojalitetsmedlemmar upplever den utilitaristiska dimensionen av flygupplevelsen lägre än 
mindre frekventa resenärer bland lojalitetsmedlemmar. Författarna fann vidare 
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signifikant stöd för hypotes 4 (p-värde < 0,017 vid signifikansnivån α = 0,05) och 
sedermera upplever mer frekventa resenärer bland lojalitetsmedlemmar den utilitaristiska 
dimensionen av flygupplevelsen lägre än mindre frekventa resenärer bland 
lojalitetsmedlemmar.  
 
Ovanstående resultat och hypotestest beträffande den utilitaristiska dimensionen ger 
författarna en del implikationer. Utilitaristiska upplevda fördelar som lojalitetsmedlem 
driver inte och har inte ett signifikant samband med upplevelsen av den utilitaristiska 
dimensionen av flygupplevelsen, men respondenterna och tillika lojalitetsmedlemmarna 
har dock en uppfattning om kvaliteten på den utilitaristiska dimensionen. I Terblanches 
studie (2015, s. 206) visar sig också de utilitaristiska fördelarna från ett lojalitetsprogram 
ha lägst positiv korrelation med hur medlemmarna upplever flygbolagets investering i 
förhållandet med medlemmarna. Utifrån denna studies resultat och Terblanches (2015) 
resultat tycks alltså utilitaristiska fördelar inte ha ett väsentligt samband med medlemmars 
ökade positiva uppfattning om flygbolag, dock spelar den utilitaristiska dimensionen roll 
för medlemmarnas uppfattning om kvaliteten på flygupplevelsen. Vidare menar 
författarna till denna studie att dessa resultat indikerar att den utilitaristiska dimensionen 
inte bidrar till ökat mervärde hos flygupplevelsen då den varken drivs av eller korrelerar 
med utilitaristiska upplevda fördelar. Dock är den utilitaristiska dimensionen väsentlig 
och en förutsättning för att medlemmen ska uppleva kvalitet i flygupplevelsen. Resultaten 
indikerar att kärnan i flygupplevelsen (de primära attributen hos flygupplevelsen) vilka 
den utilitaristiska dimensionen omfattar är hygienfaktorer som bör existera för att 
lojalitetsmedlemmarna inte ska bli missnöjda med kvaliteten i flygupplevelsen, men vilka 
inte bidrar till att ökat mervärde upplevs i flygupplevelsen, vilket är i linje med 
tankegångarna från Herzberg (1974), Swan & Combs (1976, s. 32) samt Johnston (1995). 
Check in-processer bör vara smidiga och flygresan i sig bör vara smidig och möta 
lojalitetsmedlemmarnas förväntningar för att de ska uppleva kvalitet i flygupplevelsen. 
Tidigare behandlade även författarna till denna studie att mer frekventa konsumenter av 
en tjänst har högre subjektiva förväntningar på tjänsten jämfört med konsumenter med 
lägre konsumtionsfrekvens (Johnson & Mathews, 1997, s. 299-300) och att frekventa 
flygresenärer tycks ha en sämre uppfattning om flygbolags tjänstekvalitet än resenärer 
med lägre resefrekvens (Curtis et al., 2012, s. 251). Det funna stödet vid prövning av 
hypotes 4 tyder på att mer frekventa resenärer bland lojalitetsmedlemmar har högre 
förväntningar på att kärnfunktioner i flygupplevelsen fungerar som de ska. Detta eftersom 
de frekventa medlemmarna i högre utsträckning får ett negativt genomsnittligt värde på 
upplevd kvalitet beträffande den utilitaristiska dimensionen i flygupplevelsen. Detta 
implicerar i sin tur att störningar och misstag i den utilitaristiska dimensionen av 
flygupplevelsen i lägre grad accepteras av lojalitetsmedlemmar som flyger mer frekvent 
och att denna skillnad lojalitetsmedlemmar emellan bör beaktas för att mer effektivt 
förebygga en upplevelse av att kvaliteten hos flygupplevelsen är bristfällig. 
  
6.3 Analys av den hedonistiska dimensionen 
Genom prövning av hypotes 2 och 5 har den hedonistiska dimensionen av 
flygupplevelsen testats. Genom denna dimension har författarna avsett undersöka 
lojalitetsmedlemmars uppfattning om kvaliteten på flygupplevelsens bitjänster i form av 
ökad fördelaktig interaktion och upptäckande av nya produkter. Med ökad fördelaktig 
interaktion menar författarna sådan interaktion mellan flygbolag och 
resenärer/medlemmar, vilken inte är direkt nödvändig för att kärntjänsten i 
flygupplevelsen ska realiseras (den utilitaristiska dimensionen), t.ex. att 
flygbolagspersonalen agerar professionellt och är trevliga mot resenären/medlemmen. 
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Med upptäckande av nya produkter menar författarna den ökade möjligheten att som 
lojalitetsmedlem upptäcka exempelvis nya resmål genom lojalitetsprogrammet, något 
som inte icke-medlemmar har möjlighet till och som vidare bidrar till en bättre upplevelse 
av flygbolaget. Författarna menar vidare att den ökade fördelaktiga interaktionen kan 
bidra till att göra flygupplevelsen mer angenäm och upptäckande av nya produkter kan 
bidra till att göra upplevelsen mer intressant. Detta är med andra ord faktorer som kan 
bidra till att mervärde upplevs av medlemmarna i flygupplevelsen. 
 
Liksom för den utilitaristiska dimensionen utfördes korrelationstest, regressionsanalys 
samt Chi-två-test för att testa hypotes 2 respektive 5, vilka är kopplade till den 
hedonistiska dimensionen av flygupplevelsen. Hypotes 2, vilken lyder: ”Upplevd ökad 
fördelaktig interaktion och upplevt ökat upptäckande av nya produkter genom 
medlemskap i lojalitetsprogram har ett positiv samband med upplevd tjänstekvalitet”, 
prövades genom korrelationstest samt regressionsanalys. Vidare visades stöd för hypotes 
2 där både korrelationstestet och regressionsanalysen visade sig  vara signifikanta på 
signifikansnivån α = 0,01 (p-värde: 0,001). Dock var graden upplevda hedonistiska 
fördelar förklarar den hedonistiska dimensionen av upplevd tjänstekvalitet i 
flygupplevelsen aningen låg vilket tyder på att orsaksförhållandet inte är starkt, dock finns 
det stöd för positiv korrelation vilket sammantaget betyder att ett positivt samband 
existerar.  
 
Hypotes 5 testades genom Chi-två-test. Frågan huruvida det finns en skillnad i om mer 
frekventa resenärer bland lojalitetsmedlemmar upplever kvaliteten på den hedonistiska 
dimensionen av flygupplevelsen som lägre än mindre frekventa resenärer bland 
lojalitetsmedlemmar, fick bekräftelse. Författarna fann vidare stöd för hypotes 5 på 
signifikansnivån α = 0,01 (p-värde:  0,001). Sedermera upplever mer frekventa resenärer 
bland lojalitetsmedlemmar kvaliteten på den hedonistiska dimensionen av 
flygupplevelsen lägre än mindre frekventa resenärer bland lojalitetsmedlemmar, precis 
som fallet är vad gäller den utilitaristiska dimensionen av flygupplevelsen.  
 
Det finns ett positivt samband mellan hedonistiska upplevda fördelar (d.v.s. att 
flygresenären i egenskap av medlem upplever ökad fördelaktig interaktion med 
flygbolaget och att det är lättare att upptäcka nya produkter) och kvaliteten på den 
hedonistiska dimensionen av flygupplevelsen. Detta menar författarna tyder på att de 
hedonistiska upplevda fördelarna bidrar till att lojalitetsmedlemmen upplever ett 
mervärde i flygupplevelsen då den hedonistiska dimensionen av flygupplevelsen till viss 
grad drivs av och positivt korrelerar med hedonistiska upplevda fördelar. Författarna 
behandlade tidigare att kärnattributen i och den utilitaristiska dimensionen av 
flygupplevelsen varken visade sig drivas av eller korrelera med utilitaristiska upplevda 
fördelar, men att lojalitetsmedlemmar nog har en uppfattning om kvaliteten på dessa 
kärnattribut. Författarna konstaterade vidare att kärnattributen i flygupplevelsen tycks 
vara hygienfaktorer som gör medlemmen missnöjd om de inte fungerar eller existerar 
men vilka ej bidrar till ökat mervärde ifall de existerar eller fungerar som de ska. Vad 
gäller den hedonistiska dimensionen vilken omfattar biattribut i flygupplevelsen tycks 
mervärde uppkomma.  
 
Biattributen i flygupplevelsen vilka är kopplade till den hedonistiska dimensionen av 
flygupplevelsen tycks vara attribut i form av s.k. ”satisfiers”, vilka har förmågan att bidra 
till att ett ökat mervärde upplevs (Herzberg, 1974; Johnston, 1995). ”Satisfiers” är dessa 
hedonistiska faktorer eftersom de inte är direkt kopplade till att lösa kärnproblemet (och 
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kan ses som givna) som resenären tillika lojalitetsmedlemmen önskar lösa genom genom 
flygupplevelsen, d.v.s. att transporteras till rättmätig destination med bagage, utan de 
bidrar mer till en bättre upplevelse av tjänsten (flygupplevelsen) (Babin et al. 1994, s. 
646; Herzberg, 1974, s. 18-20, Swan & Combs 1976, s. 32). Det är vidare inte helt och 
hållet överraskande att det är i den hedonistiska dimensionen som en förbättrad 
upplevelse och ökat mervärde tycks uppkomma eftersom studiens respondenter är 
lojalitetsmedlemmar, vilka kan ses som mer frekventa konsumenter av en viss tjänst 
(lojalitetsprogrammet ifråga). Brechan (2006, s. 456) menar att mer frekventa 
konsumenter av en tjänst anser sekundärattributen (biattributen) viktigare än icke-
frekventa konsumenter av tjänsten ifråga. Detta implicerar att det är av vikt att den 
hedonistiska dimensionen beaktas så att mervärdet lojalitetsmedlemmar upplever i 
flygupplevelsen inte äventyras då de utformas av en frekvent konsumentgrupp. Studiens 
resultat indikerar sedermera att lojalitetsmedlemmar sätter stor vikt på att kvalitet i den 
hedonistiska dimensionen i flygupplevelsen existerar eftersom mervärde för 
medlemmarna kan skapas inom denna dimension.  
 
Vidare blir den mer rigorösa indelningen av lojalitetsmedlemmar i mer eller mindre 
frekventa resenärer intressant. Detta eftersom de mest frekventa resenärerna bland 
lojalitetsmedlemmar (i en sammantaget frekvent konsumentgrupp) torde ha ännu större 
krav på att biattribut tillhörande den hedonistiska dimensionen av flygupplevelsen 
existerar i enlighet med ovanstående analys. Som författarna tidigare behandlat fann de 
stöd för att mer frekventa resenärer bland lojalitetsmedlemmar uppfattar kvaliteteten på 
den hedonistiska dimensionen lägre än mindre frekventa resenärer bland 
lojalitetsmedlemmar (hypotes 5). För att de mer frekventa resenärerna bland 
lojalitetsmedlemmar ska uppleva ett mervärde i flygupplevelsen ställs det höga krav på 
att attributen i den hedonistiska dimensionen ger högt mervärde då dessa mer frekventa 
resenärer kan tänkas ha högre subjektiva förväntningar på flygupplevelsen (Curtis et al, 
2012, s. 251; Johnson & Mathews, 1997, s. 299-300). Curtis et al. (2012, s. 251-252) 
slutleder dessutom i deras studie att mer frekventa resenärer sätter större vikt vid attribut 
under flygupplevelsen vilka gör den behagligare och mer angenäm, d.v.s. attribut som i 
denna analys har behandlats som biattribut och som kan bidra till ökat mervärde. 
 
Författarna vill även lyfta upp det statistiskt signifikanta resultatet att de som reser mindre 
frekvent upplever en högre upplevd tjänstekvalitet i den hedonistiska dimensionen 
jämfört med de som reser mer frekvent. Ett frekvent resande genererar i regel fler 
bonuspoäng (som kan användas för att upptäcka nya produkter) och mer igenkänning, 
dels för att flygbolagspersonal och kabinpersonal känner igen de frekventa resenärernas 
ansikten samt att de genom status i lojalitetsprogrammet kan anses bli mer vänligt 
bemötta än de som har lägre/ingen status. Motsatsen påvisas dock i denna studie. 
Författarna gör här tolkningen och analysen att detta kan bero på hur lojalitetsprogrammet 
marknadsförs, de resenärer som reser mindre frekvent har en bild av att programmet ger 
ett bättre bemötande och ett upptäckande av nya produkter, samtidigt som de som är 
frekventa har upplevt bemötandet och upptäckandet av nya produkter och sett 
”verkligheten”. Denna verklighet visar att bemötandet och upptäckandet visserligen 
påverkar tjänstekvaliteten positivt, men inte i den utsträckning som de mindre frekventa 
resenärerna tror eller har en uppfattning om. Denna tankegång bekräftas av Brechan 
(2006, s. 456) som menar att mer frekventa användare blir krävande i sin värdering av 
tjänsten. Författarna vill även tillägga att de anser att detta resultat tyder på att 
marknadsföringen av lojalitetsprogram är bra, marknadsförarna har lyckats att få de 
mindre frekventa resenärerna att ha en bättre uppfattning av de hedonistiska fördelar som 
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medlemskapet ger jämfört med de frekventa resenärerna. Detta tillägg är inte något 
författarna undersökt vidare och ska inte ses som en generell uppfattning utan mer som 
det tillägg (eller den observation) det är. 
 
6.4 Analys av den symboliska dimensionen 
Den symboliska dimensionen representeras av två olika hypoteser, hypotes 3 samt 6. 
Hypotes 3 gäller upplevd igenkänning och fördelaktig behandling som ett resultat av ett 
medlemskap i ett lojalitetsprogram. Hypotes 6 handlar om skillnaden mellan de som reser 
frekvent och de som reser mindre frekvent, om den symboliska dimensionen i 
tjänstekvalitet varierar mellan de två grupperna, där det antas att de som är mindre 
frekventa resenärer upplever en högre upplevd tjänstekvalitet (den symboliska 
dimensionen). Ingen av dessa hypoteser bekräftades i denna studie. Det vill säga att 
författarna inte kan påvisa att dessa hypoteser stämmer, men de kan heller inte påvisa att 
dessa hypoteser inte stämmer, författarna kan heller inte påvisa att ett motsatsförhållande 
existerar. 
 
Att de två hypoteserna inte bekräftades kan analyseras ur ett kulturellt och socialt 
perspektiv. Viktigt att understryka innan en sådan analys görs är vilka som besvarat 
enkäten (respondenterna) som ligger till grund de obekräftade för hypoteserna. Enkäten 
är skriven på svenska och då kan antas att det är människor som behärskar det svenska 
språket som besvarat enkäten. Därav görs analysen ut ett svenskt perspektiv. Hofstede et 
al.  (2011, s. 371) beskriver det svenska samhället som ett feministiskt samhälle och ett 
samhälle med låg hierarki. Författarna vill med stöd av Hofstede et al. (2011, s. 40-41) 
understryka att det svenska samhället inte nödvändigtvis bör begränsas av nationen 
Sverige och dess gränser. Därav gör författarna inte någon skillnad i om respondenterna 
bor i Sverige eller inte. Ett exempel här är att enkäten kan vara besvarad av respondenter 
boende på Åland, som inte är en del av den svenska nationen men kan anses vara en del 
av det svenska samhället (den svenska kulturen). 
 
Hade studien gjorts på/i ett samhälle som är maskulint och med en hög hierarki anser 
författarna att resultatet beträffande den symboliska dimensionen varit annorlunda. Då 
frågorna i enkäten tillhörande den symboliska dimensionen ämnar mätas i form av 
symboliska fördelar, något som författarna anser inte värderas högt i ett feministiskt 
samhälle, är det naturligt att respondenter ur det svenska samhället inte värderar dessa 
högt samt att det inte finns någon skillnad i hur dessa värderas med avseende på huruvida 
respondenterna är frekventa resenärer eller inte. I det svenska samhället anser författarna 
att det finns en mentalitet av att inte vilja visa sig ”vara bättre” än någon annan, och denna 
mentalitet talar emot de statusnivåer och fördelar som vanligtvis finns inom flygbolags 
lojalitetsprogram. Dessa statusnivåer och fördelar kan ses som steg i en hierarki, och i ett 
samhälle som inte uppskattar eller premierar hierarkier är det naturligt att fördelarna som 
de olika stegen i hierarkin ger inte värderas högt av respondenterna. 
 
Tidigare har författarna diskuterat att symbolism kan ta sig uttryck i att konsumtion av en 
vara eller tjänst samstämmer med individens identitet (Park et al., 1986, s. 136; Wang et 
al., 2015, s. 261). Talande exempel är bil- & klädesmärken, där konsumenter kan välja  
ett visst varumärke för att det överensstämmer med konsumentens identitet. I fallet 
flygbolags lojalitetsprogram verkar inte individerna (respondenterna) till denna studie 
identifiera sig med flygbolaget (lojalitetsprogrammet) på ett sådant sätt som i exemplet 
med bil- & klädesmärken. Val av bil och kläder är något som syns dagligen, medan val 
av flygbolag (eller lojalitetsprogram) inte syns lika tydligt, och det är en av skillnaderna 
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mellan tjänster och varor/produkter. Författarna ser här en potentiell förklaring till att 
symboliska fördelar inte värderas högt av respondenterna, det finns för lite synliga 
aspekter som samstämmer med individens identitet i lojalitetsprogrammet. Visserligen är 
denna förklaring inte helt samstämmig med förklaringen att det beror på kulturella och 
samhälleliga aspekter, men författarna finner den ändå viktig att belysa. 
 
6.5 Sammanfattning av analys 
Nedan visas en reviderad konceptuell modell som sammanfattar analysen.  
 

 
 
Figur 12. Reviderad konceptuell modell 
 
6.6 Besvarande av studiens syfte 
Författarna önskar här ett tydligt besvarande av studiens syfte, varpå syftet repeteras 
nedan.  
 
”Syftet med denna studie är följaktligen att undersöka hur identifierade faktorer 
(upplevda fördelar av flygbolags lojalitetsprogram samt resefrekvens bland 
lojalitetsmedlemmar) som hör samman med upplevelsen av flygbolags lojalitetsprogram 
står i relation till tjänstekvalitet. Författarna vill alltså undersöka hur identifierade faktorer 
förhåller sig till tjänstekvalitet, snarare än att undersöka om exempelvis en positiv 
upplevelse av ett flygbolags lojalitetsprogram leder till ökad tjänstekvalitet beträffande 
flygbolaget ifråga.” 
 
Genom att hypoteser ställts, testats och analyserats anser författarna att studiens syfte är 
besvarat. Hypoteser har framställts utifrån faktorer som kunnat anses ha en relation med 
upplevd tjänstekvalitet. Dessa faktorer identifierades utifrån Terblanche (2015) samt 
Mimouni-Chaabane & Volle (2010) som utilitaristiska upplevda fördelar, hedonistiska 
upplevda fördelar samt symboliska upplevda fördelar från ett flygbolags 
lojalitetsprogram. Utifrån Johnson & Mathews (1997) samt Curtis et al. (2012)  
identifierades lojalitetsmedlemmarnas resefrekvens som en faktor av relevans i strävan 
att undersöka hur det förhåller sig till upplevd tjänstekvalitet.  
 
Det författarna konstaterar utifrån ovanstående analys och diskussion är att kvaliteten på 
den hedonistiska dimensionen av flygupplevelsen är väsentlig att ta i beaktande när 
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strävan är att öka mervärdet för lojalitetsmedlemmarna. Hirschman & Holbrook (1982 s. 
96-97) beskriver hur tjänster som biofilmer och konsertbesök ofta konsumeras då de har 
en djup inre betydelse för konsumenten. Konsumenten väljer denna typ av tjänst baserat 
på hur den kan ge konsumenten en mer önskvärd verklighet och/eller att lösa ett 
emotionellt dilemma. Genom att konsumera hedonistiska dimensioner av flygresan kan 
tänkas att resenärerna får en bild av en mer önskvärd verklighet genom 
lojalitetsprogrammet. Denna känsla genererar sedan en högre upplevd tjänstekvalitet, 
något som påvisas i denna studie. De hedonistiska fördelarna kan således användas som 
en del av lojalitetsprogrammets konkurrensfördel. Vidare kan dessa hedonistiska fördelar 
ta sig formen av personlig interaktion mellan konsument och personal (Olsen & 
Skallerud, 2011, s. 537). Då flygresan inte består av många element likt ett biobesök eller 
konsertbesök, kan flygbolag använda de hedonistiska fördelarna i form av personlig 
interaktion snarare än att sträva efter att låta konsumenten lösa t.ex. ett emotionellt 
dilemma. Ett upplevt trevligare och mer professionellt bemötande från 
flygbolagspersonalen samt de ökade möjligheterna för lojalitetsmedlemmen att upptäcka 
nya resmål genom lojalitetsprogrammet har ett positivt samband med den upplevda 
kvaliteten på hedonistiska attribut i flygupplevelsen. Denna hedonistiska dimension av 
flygupplevelsen har identifierats omfatta attribut i flygupplevelsen vilka är s.k. 
”satisfiers”, attribut som har förmågan att bidra till mervärde och vilka om de ej existerar 
inte bidrar till missnöje men saknat mervärde då de inte är direkt kopplade till 
kärntjänsterna i flygupplevelsen (Herzberg, 1974; Johnston, 1995; Swan & Combs 1976).  
 
Vidare har den utilitaristiska dimensionen av flygupplevelsen identifierats omfatta 
attribut som är s.k. ”dissatisfiers” eller hygienfaktorer, d.v.s. attribut vilka ej bidrar till 
mervärde men om de ej existerar leder till missnöje hos lojalitetsmedlemmarna, attribut 
som är kopplade till kärntjänsterna hos flygupplevelsen såsom bagageincheckning och att 
flygplanet ankommer och landar i tid (Herzberg, 1974; Johnston, 1995; Swan & Combs 
1976). Författarnas studie visar att den hedonistiska dimensionen av flygupplevelsen är 
något som lojalitetsmedlemmar värdesätter i hög grad då den kan bidra till mervärde. 
Även det faktum att mer frekventa resenärer bland lojalitetsmedlemmar har större krav 
på attributen i denna dimension framhäver dess väsentliga roll bland 
lojalitetsmedlemmar. Det är en dimension av flygupplevelsen som är något av en norm 
att uppfylla enligt lojalitetsmedlemmar, och det som är norm kan avgöra vad 
lojalitetsmedlemmen väljer att fokusera på och anser är av särskild vikt. Detta kan liknas 
vid Lindenberg & Steg (2013) studie, i vilken de utvecklar en modell för ökat miljövänligt 
beteende, där de framhäver att normen kan avgöra individers attityder och beteende att 
handla på ett visst sätt. 
 
En sammanfattning av den symboliska dimensionen kan göras genom att vidare 
undersöka vilka som besvarat den enkät som ligger till grund för resultatet. Hofstede et 
al. (2011) beskriver skillnader mellan länder och kulturer, och författarna delar Hofstede 
et al. (2011) syn på dessa skillnader. Terblanche (2015) finner i sin studie stöd för den 
symboliska dimensionen, vilket författarna till denna studie inte gör. Denna skillnad kan 
enligt författarna förklaras av att de två studierna inte är gjorda i samma miljö. 
Terblanches (2015) studie är gjord i Sydafrika (N. S. Terblanche, personlig 
kommunikation, 10 maj 2016), ett samhälle som enligt författarna är mer hierarkiskt och 
mer maskulint än det svenska. Vidare vill författarna påvisa skillnaden mellan varor och 
tjänster, där den symboliska dimensionen i konsumtion av varor är mer påtaglig än vid 
konsumtion av tjänster (Park et al., 1986, s. 136; Wang et al., 2015, s. 261) 
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Baserat på ovanstående tester, analys och diskussion har en reviderad konceptuell modell 
tagits fram (figur 12) där de gröna områdena markerar stöd för framställda hypoteser 
(hypotes 2, 4 & 5) medan de röda områdena markerar att stöd inte existerar för de 
hypoteser dessa områden representerar (hypotes 1, 3 & 6). I tabell 20 ses en 
sammanfattning av hypoteserna och funnet stöd. Den reviderade konceptuella modellen 
presenterar en överblick för vilka identifierade faktorer som har en relation med de olika 
dimensionerna av upplevd tjänstekvalitet vilka denna studie utgår ifrån. De faktorer som 
visat sig ha statistiskt stöd i denna studie är väsentliga att beakta för att förbättra 
lojalitetsmedlemmars uppfattning om kvaliteten på flygupplevelsen.  
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7. Slutsats 
I detta kapitel sammanför författarna studiens problemformulering och syften med 
resultaten. Studiens praktiska och teoretiska bidrag diskuteras utifrån resultat och 
analys, författarna diskuterar även studiens begränsningar och förslag till framtida 
forskning.    
 
Studiens utgångspunkt är problemformuleringen: 
 

Hur kan de fördelar lojalitetsmedlemmar upplever samt resefrekvens  
bidra till att mäta lojalitetsmedlemmarnas upplevda tjänstekvalitet och flygupplevelse? 

 
Utifrån denna har studiens syfte skapats: 
 
”Syftet med denna studie är följaktligen att undersöka hur identifierade faktorer 
(upplevda fördelar av flygbolags lojalitetsprogram samt resefrekvens bland 
lojalitetsmedlemmar) som hör samman med upplevelsen av flygbolags lojalitetsprogram 
står i relation till tjänstekvalitet. Författarna vill alltså undersöka hur identifierade faktorer 
förhåller sig till tjänstekvalitet, snarare än att undersöka om exempelvis en positiv 
upplevelse av ett flygbolags lojalitetsprogram leder till ökad tjänstekvalitet beträffande 
flygbolaget ifråga.” 
 
7.1 Teoretiskt bidrag 
Som författarna betonat tidigare finns det idag få studier som behandlar faktorer som kan 
ha ett förhållande med upplevelsen av lojalitetsprogram inom flygbranschen och hur 
denna upplevelse förhåller sig till uppfattningen om kvaliteten på flygbolagets tjänster. 
Curtis et al. (2012) har undersökt hur faktorn resefrekvens med flyg, står i relation till 
resenärens uppfattning om kvaliteten på flygbolagets tjänster och utgår ifrån de 
traditionella dimensionerna för att mäta tjänstekvalitet (pålitlighet, mottaglighet, 
försäkran, empati & fysiska bevis) (McCollin et al., 2011, s. 706). Författarna till denna 
studie har visat att lojalitetsmedlemmars resefrekvens har ett negativt samband med 
uppfattningen om kvaliteten på delar av flygupplevelsen (utilitaristiska och hedonistiska 
dimensionen), detta i likhet med Curtis et al. (2012). Dock har författarna utgått ifrån 
andra dimensioner för att mer ändamålsenligt kunna mäta identifierade faktorers 
förhållande till lojalitetsmedlemmars upplevda tjänstekvalitet gentemot flygbolag. En 
utveckling av instrumentet för att mäta upplevd tjänstekvalitet, SERVQUAL, har gjorts 
där flygupplevelsen delats in i en utilitaristisk dimension, en hedonistisk dimension samt 
en symbolisk dimension. Denna indelning har sin utgångspunkt i Terblanches (2015) 
samt Mimouni-Chaabanes (2010) studier, i vilka upplevda fördelar hos lojalitetsprogram 
och dessa upplevda fördelars samband med upplevd investering av tjänsteleverantören i 
kundförhållandet, har studerats. Med upplevda fördelar frågar sig författarna till denna 
studie om en flygresenär i egenskap av lojalitetsmedlem upplever attribut i 
flygupplevelsen exempelvis smidigare. Eftersom författarna identifierat upplevda 
fördelar av lojalitetsprogram som faktorer vilka inte studerats i kombination med upplevd 
tjänstekvalitet blev indelningen av flygupplevelsen i den utilitaristiska, hedonistiska samt 
symboliska dimensionen ändamålsenlig. Utifrån denna studies indelning av 
SERVQUAL-instrumentet har författarna identifierat och konstruerat frågor utifrån 
studien av Chau & Kao (2009) där det traditionella SERVQUAL-instrumentet använts 
för att mäta den upplevda tjänstekvaliteten av flygbolag. Med utgångspunkt i Terblanches 
(2015) studie har sedan frågorna från Chau & Kaos (2009) studie utvecklats för att 
tydliggöra förhållandet mellan de tre dimensionerna av upplevda fördelar och studiens 
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indelning av SERVQUAL-instrumentet. Vad gäller den utilitaristiska dimensionen har 
författarna först konstruerat frågor om hur respondenten i egenskap av lojalitetsmedlem 
upplever kärnattribut i flygupplevelsen såsom; ”Som lojalitetsmedlem upplever jag att 
check-in processen är mer smidig för mig än för icke-lojalitetsmedlemmar”, för att sedan 
i den utilitaristiska dimensionen i SERVQUAL-delen ställt frågor om respondentens 
förväntningar och faktiska upplevelse gentemot kärnattribut i flygupplevelsen såsom 
”Hur viktigt är det att ett flygbolag har smidiga check-in-processer?” (förväntning) kontra 
”Beträffande det flygbolag jag har i åtanke anser jag att check-in processerna är snabba” 
(Upplevelse)(se appendix 1 & 2). Samma princip har följts för konstruktionen av de 
övriga frågorna och för de två andra dimensionerna (hedonistiska samt symboliska 
dimensionen). Författarna har operationaliserat mätningen av förhållandet mellan de 
upplevda fördelarna av ett flygbolags lojalitetsprogram och den upplevda 
tjänstekvaliteten gentemot samma flygbolag. Detta är det främsta bidraget författarna ger 
till forskningsområdet. Utvecklingen och anpassningen av SERVQUAL-instrumentet har 
gett författarna ett ramverk för att mäta de upplevda fördelarnas förhållande med de tre 
olika dimensionerna av upplevd tjänstekvalitet. Författarna menar att denna utveckling 
och anpassning har varit nödvändig eftersom en tillämpning av det traditionella 
SERVQUAL-instrumentet hade kunnat uppfattas som slentrianmässig och ogenomtänkt 
i denna studie. Eftersom författarnas ändamål inte har varit att mäta den upplevda 
tjänstekvaliteten i sig gentemot flygbolag, utan de identifierade faktorernas förhållande 
till och samband med upplevd tjänstekvalitet var en utveckling av SERVQUAL-
instrumentet behövlig. 
 
Utifrån författarnas utveckling och anpassning av SERVQUAL-instrumentet samt utifrån 
de identifierade faktorerna har författarna kunnat identifiera vilken roll de tre 
dimensionerna spelar för uppfattningen om kvaliteteten gentemot ett flygbolag. 
Författarna har presenterat resultat, analyserat samt diskuterat dessa resultat utifrån 
relevant teori och sedermera lokaliserat hygienfaktorer samt faktorer som tycks bidra till 
mervärde i flygupplevelsen. Kärnattributen (den utilitaristiska dimensionen) i 
flygupplevelsen har identifierats som hygienfaktorer som bör existera för att inte 
lojalitetsmedlemmarna ska bli missnöjda, medan biattributen (den hedonistiska 
dimensionen) har identifierats som faktorer som har möjligheten att bidra till ökat 
mervärde (Herzberg, 1974; Johnston 1995). Kärnattributen i flygupplevelsen kan antas 
vara en förutsättning för att biattributen ska kunna bidra till ökat mervärde, detta i linje 
med att Swan & Combs (1976, s. 32) slutleder att kärnattribut (instrumentella attribut) 
måste uppfyllas innan biattributen kan bidra till ökad tillfredsställelse för en produkt. Den 
hedonistiska dimensionen i flygupplevelsen är av vikt att beakta för att 
lojalitetsmedlemmarna ska ha möjligheten att uppleva ett mervärde i flygupplevelsen. 
Författarna till denna studie menar att anpassningen och utvecklingen av SERVQUAL-
instrumentet i denna studie gett insikter till forskningsområdet att då det kommer till mer 
frekventa konsumentgrupper (som lojalitetsmedlemmar av flygbolag kan anses vara) är 
biattributen och den hedonistiska dimensionen av vikt att ta i beaktande. Detta i enlighet 
med Brechans (2006, s. 456) konklusion att mer frekventa konsumentgrupper anser 
biattribut i tjänsteupplevelser viktigare än mindre frekventa konsumentgrupper. 
Författarna har identifierat faktorer av relevans att ta i beaktande när det finns en strävan 
att förbättra lojalitetsmedlemmars uppfattning om kvaliteten (upplevda tjänstekvaliteten) 
gentemot flygbolaget ifråga. Författarna har slutligen gjort en utveckling för en utökad 
förståelse till de modeller av Cronin et al. (2000, s. 198) samt Brady et al. (2005, s. 218), 
vilka presenterats i inledningskapitlet (se 1.6.1). 
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7.2 Praktiskt bidrag 
Studien syftar till att ge praktiska bidrag i form av information till marknadsförare och 
chefer inom flygbolag, och studien kan agera stöd för dessa för att positionera sig på 
marknaden. I studiens resultat och analys presenteras vilka delar av flygupplevelsen som 
påverkar den upplevda tjänstekvaliteten, och författarna anser att marknadsförare och 
chefer kan använda sig av författarnas analys och resultat för att vidare utveckla 
lojalitetsprogram i syfte att positionera sig på marknaden. Ett förslag som författarna vill 
lyfta fram är den hedonistiska dimensionens samband med tjänstekvalitet och skillnaden 
mellan de frekventa och mindre frekventa resenärernas uppfattning om den. Här anser 
författarna att en stor potential finns för flygbolag. Genom att öka antalet hedonistiska 
fördelar under flygresan (för lojalitetsmedlemmar) och förvalta dem, samt att öka dem 
med antalet flygresor som resenärerna gör kan flygbolag uppnå en god upplevd 
tjänstekvalitet och samtidigt ge bilden av att fler hedonistiska fördelar väntar resenärerna 
ju mer de reser. 
 
Författarna vill även framhäva studien praktiska bidrag i andra tjänsteintensiva branscher. 
Flygbranschen må vara speciell i sitt slag, och lojalitetsprogrammen i andra branscher  är 
svåra att jämföra med de i flygbranschen. Dock kan författarna påvisa generella 
uppfattningar om fördelar och hur de påverkar upplevd tjänstekvalitet. Författarna anser 
att t.ex. restauranger som har medlemsklubbar (en form av lojalitetsprogram) kan dra 
nytta av slutsatserna och resultaten i denna studie för utveckling av tjänsteerbjudandet 
och positionering på marknaden. 
 
För att kontextualisera vill författarna nedan föra ett resonemang om flygbranschen och 
dess aktörer, för att sedan mer ingående presentera praktiska bidrag som studien ger. 
Flygbranschens traditionella bolag är utsatta för konkurrens av lågprisbolagen 
(Transportstyrelsen, 2015b). Även priserna för att flyga sjunker (Transportstyrelsen, 
2008, s. 53). Baserat på dessa fakta vill författarna belysa lojalitetsprogrammens roll. 
Lojalitetsprogram är något som de traditionella flygbolagen använder sig av, och 
lågprisbolagen har generellt inte något som kan liknas vid ett lojalitetsprogram av samma 
slag som de traditionella flygbolagen har. Lågprisbolagen kan visserligen ha 
lojalitetsprogram, men de är ofta ”cash-back” baserade, d.v.s. baserat på hur mycket 
pengar en resenär har spenderat hos flygbolaget kan resenären köpa till exempel extra 
bagage. Då lågprisbolagen kan anses ha en annorlunda kostnadsstruktur än de 
traditionella bolagen, har de traditionella bolagen svårt att konkurrera med priset på 
flygresan. Anledningen till detta anser författarna är att lågprisbolagen flyger på 
flygplatser med lägre landningsavgifter, använder sig av en nyare och mer 
kostnadseffektiv flygplansflotta och de anställda är ofta inhyrda via bemanningsföretag 
med flexiblare arbetsvillkor sett från arbetsgivarens sida. De traditionella flygbolagen har 
å andra sidan en dyrare och mindre flexibel kostnadsstruktur. De traditionella flygbolagen 
behöver med andra ord använda sig av konkurrensmedel annat än priset på biljetten. 
Författarna menar här att de traditionella flygbolagens lojalitetsprogram spelar en stor 
roll. Genom att öka antalet hedonistiska fördelar (och förvalta dem väl) kan de skapa sig 
en konkurrensfördel utan att behöva ändra kostnadsstruktur och samtidigt positionera sig 
längre ifrån lågprisbolagen. Författarna föreslår även en generell fokusering på 
lojalitetsprogrammen, då de enligt författarna är en av huvudkonkurrensfördelarna som 
de traditionella flygbolagen har mot lågprisbolagen.  
  
Baserat på denna studies resultat kan de traditionella flygbolagen genom sina 
lojalitetsprogram öka hedonistiska värden i flygupplevelsen, såsom att 
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lojalitetsmedlemmen upplever att interaktionen med flygbolagets personal är mer 
fördelaktig samt att medlemmen upplever att denne har en större möjlighet att upptäcka 
nya reseerbjudanden. Författarna menar att detta är något de traditionella flygbolagen bör 
fokusera främst på för att bibehålla sina kunder tillika lojalitetsmedlemmar. I likhet med 
hur Steg et al. (2014) samt Lindenberg & Steg (2013) föreslår öka miljömedvetet 
handlade, genom att sträva efter en normering av det miljömedvetna handlandet som 
givande och möjligen underhållande (d.v.s. ett fokus på hedonistiska värden), kan 
ansvariga för lojalitetsprogram och marknadsförare inspireras av att på liknande sätt 
införa en kultur hos de traditionella flygbolagen att värden som gör flygresan mer 
angenäm och behaglig är värden som flygbolaget främst fokuserar på.  
 
Olsen & Skallerud (2011, s. 536) menar att i en kontext för shopping finns det olika typer 
av kunder; de som är mer resultatinriktade och drivs av utilitaristiska värden i 
shoppingupplevelsen samt de som drivs av hedonistiska värden i shoppingupplevelsen. 
Brechan (2006, s. 456) konstaterar att mer frekventa konsumenter av tjänst ser 
biattributen i tjänsten som viktigare än vad mindre frekventa konsumenter av tjänst gör. 
Eftersom lojalitetsmedlemmar som grupp i stor utsträckning är mer frekventa 
konsumenter av en tjänst (flygbolagets tjänster) har det visat sig utifrån studiens resultat 
att biattributen prioriteras allt högre i flygupplevelsen, vilka i mångt och mycket kan driva 
hedonistiska värden hos lojalitetsmedlemmar. Författarna till denna studie menar att 
kunders förväntningar på traditionella flygbolag möjligen kan skilja sig från 
förväntningarna på lågprisflygbolag och det är möjligen inte att rekommendera att de 
traditionella bolagen fokuserar på att främst konkurrera med låga biljettpriser. Detta är 
något som kan skada de traditionella flygbolagens varumärke, då lojalitetsmedlemmarna 
söker en mer angenäm och behaglig flygupplevelse genom att flyga med traditionella 
flygbolag. 
 
Författarna har tidigare diskuterat förväntningarna på de utilitaristiska fördelarna som 
hygienfaktorer som måste uppfyllas. Med andra ord är det av yttersta vikt att de 
traditionella flygbolagen uppfyller dessa förväntningar, författarna menar att de 
hedonistiska fördelarna kan vara av toppkvalitet, men det spelar egentligen ingen roll om  
de utilitaristiska hygienfaktorerna inte fungerar som de ska eller rentav inte existerar. 
 
7.3 Studiens begränsningar 
Alla studier har begränsningar, och författarna till denna studie vill lyfta fram de 
begränsningar som denna studie har. Dels för att öka trovärdigheten för studien, men 
också för att underlätta den kritiska granskningen av studien. Begränsningarna kan 
sammanfattas i några punkter nedan. 
 

• Begränsat antal kvinnliga respondenter 
Författarna har tidigare fört en diskussion om huruvida de få kvinnor som besvarat 
enkäten kan anses vara representativt för målpopulationen, författarna har dock 
inget vidare stöd för detta, och därför anser författarna att antalet kvinnliga 
respondenter är för lågt. 
 

• Identifiering av fördelar 
Då studien baseras på tidigare studier och de identifierade fördelar med 
lojalitetsprogram som dessa funnit, görs ingen vidare utforskning av ännu icke 
upptäckta fördelar. Visserligen ställer författarna en fritextfråga i början av 
enkäten som respondenterna får besvara, men författarna vill lyfta fram att 



 71 

djupintervjuer hade varit av mer relevans för identifiering av nya, icke upptäckta, 
fördelar med medlemskapet.  
 

• Urval 
Enligt författarna är urvalet av respondenter studiens största begränsning och 
författarna finner det relevant att lyfta fram problemet med fattarnas val av urval. 
Urvalet är dels ett självvalsurval och dels ett bekvämlighetsurval, något som inte 
speglar målpopulationen. Därav kan inte resultatet heller sägas helt avspegla 
målpopulationen, något som författarna ställer sig ödmjuka inför. 

 
7.4 Förslag till framtida forskning 
Författarna vill föreslå en kvalitativ fallstudie för att undersöka de faktorer som 
undersökts i denna studie, för att mer precist ge förslag till ett flygbolag och undersöka 
endast ett flygbolags lojalitetsmedlemmar. Detta för att få en djupare förståelse i en 
specifik kontext då flygbolag använder sina lojalitetsprogram på olika sätt, och har olika 
mål med dem. Genom den kvalitativa forskningsstrategin kan nya faktorer av vikt hos 
lojalitetsprogram träda fram genom djupintervjuer med lojalitetsmedlemmar, faktorer 
som inte alls är bekanta i dagsläget och vilka denna studie sedermera inte fångar upp. En 
induktiv ansats där forskaren först går ut i empirin och observerar lojalitetsprogrammen 
i praktiken samt utför intervjuer med lojalitetsmedlemmar, för att sedan beakta 
nyupptäckta faktorer i en kvantitativ studie, kan vara ett tillvägagångssätt att fånga upp 
fler faktorer av relevans när det kommer till bedömningen av kvaliteten på 
flygupplevelsen. Författarna föreslår också att en liknande studie kunde göras i fler 
kulturella sammanhang för att öka generaliserbarheten till målpopulation i större 
utsträckning. 
 
Vidare föreslår författarna att de vore intressant att i framtida forskning utföra en 
komparativ studie och undersöka hur förväntningar mot lågprisflygbolag samt 
traditionella flygbolag kan skilja sig. Olika typer av och grad av förväntningar har 
sedermera implikationer för hur resenären upplever kvaliteten hos flygbolagets tjänster 
och flygupplevelsen. Detta implicerar i sin tur olika faktorer i flygupplevelsen att ta fasta 
på vad gäller chefer i lågprisbolag kontra chefer i traditionella flygbolag.  
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8. Sanningskriterier 
I detta kapitel redogör författarna studiens reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet 
för att förenkla den kritiska granskningen av studien. 
 
8.1 Studiens reliabilitet 
Bryman & Bell (2013, s. 62-63) beskriver hur reliabilitet rör huruvida resultatet från en 
studie skulle blivit samma om studien gjorts på nytt, eller om resultatet i en studie 
påverkas av slump och/eller tillfälligheter. Reliabiliteten beskriver med andra ord hur 
pålitlig och tillförlitlig studien är och om det som mäts faktiskt mäts på rätt sätt (Bryman 
& Bell, 2013, s. 170-171).  Det finns vidare tre faktorer som bör beaktas för att bedöma 
en studies reliabilitet; stabilitet, intern reliabilitet samt interbedömarreliabilitet (Bryman 
& Bell, 2013, s. 171). Stabiliteten har att göra med att studiens resultat inte skiljer sig 
över tid eftersom måttet som används för att ta fram resultatet är tillräckligt stabilt. En 
uppfattning av stabiliteten hos ett mått kan fås genom att utföra s.k. test-retest, att en 
studies mått används på nytt i ett senare sammanhang för att se hur mycket resultaten 
fluktuerar över tid; ju mindre fluktuation, desto högre är måttets stabilitet. (Babbie, 2004, 
s. 142; Bryman & Bell, 2013, s. 171). Den interna reliabiliteten har att göra med om de 
indikatorer (frågor i en enkät) som måttet i en studie bygger på, hänger samman och 
varierar samstämmigt. Ifall indikatorerna varierar samstämmigt kan dessa indikatorer 
anses tillförlitliga (Bryman & Bell, 2013, s. 171-172), eftersom de mäter det måttet avser 
mäta på samma sätt. Interbedömarreliabiliteten har att göra med hur god 
överensstämmelsen är mellan flera observatörers (fler forskares) kategorisering av data i 
situationer där en kategorisering krävs (Bryman & Bell, 2013, s. 171). Det finns en risk 
att observatörernas subjektiva tolkningar av kategoriseringen av data inte stämmer 
överens och då kan interbedömarreliabiliteten bli lidande (Babbie, 2004, s. 143; Bryman 
& Bell, s. 171). Interbedömarreliabilitet blir aktuellt att ta i beaktande när t.ex. en enkät 
har öppna frågor där respondentens spontana och subjektiva svar på en fråga erhålls, då 
krävs sedermera en kategorisering av svaren av forskaren/forskarna för att göra det 
möjligt att utläsa någon tendens i alla respondenters svar. 
 
Vad gäller denna studie har författarna tagit dessa tre faktorer av reliabilitet i beaktande. 
Eftersom studien har utförts under en period av endast en termin har författarna inte haft 
möjlighet att utföra ett test-retest för att kontrollera om resultaten från studiens enkät blir 
desamma som första gången. Babbie (2004, s. 142) menar att ifall forskaren inte förväntar 
sig att resultaten ska skilja sig från första gången jämfört med andra gången, så kan denne 
förvänta sig få samma svar på sina frågeställningar andra gången. Eftersom författarna 
till denna studie konstruerat en enkät för att samla in svar kan förväntas att resultaten, 
ifall svar hade samlats in en andra gång, inte skulle skilja sig lika mycket som i det fall 
svar hade samlats in genom intervjuer där respondenten har friare tyglar och större 
utrymme att utveckla sina svar. 
 
Den interna reliabiliteten har prövats, vilket även har behandlats tidigare i denna studie 
(se 4.13). Enkätfrågornas variationsmässiga samstämmighet har prövats genom 
Cronbach’s alpha. Cronbach’s alpha visar hur hög inre kongruensen är mellan de frågor 
som är avsedda att ingå i en särskild skala för att mäta ett visst fenomen, ju högre 
variationsmässig samstämmighet desto högre inre kongruens och intern reliabilitet 
(Bryman & Bell, 2013, s. 172; Pallant, 2010, s. 6). Som författarna visat tidigare i denna 
studie har värdet på måttet Cronbach’s alpha fallit inom ramen för vad som kan anses 
acceptabelt och således är studien pålitlig när det kommer till den interna reliabiliteten. 
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Författarna har valt att ta hänsyn till interbedömarreliabilitet genom att kategorisera de 
olika svaren på den öppna frågan som ställdes i början av enkäten. Efter denna 
kategorisering har sedan de mest frekvent förekommande svaren presenterats i 
resultatdelen och sedan analyserats. Innan denna kategorisering gjordes valde författarna 
att tillsammans dela in de typer av svar på den öppna frågan som kan tänkas förekomma 
frekvent. På så vis var författarna ense och konsekventa i sin senare kategorisering av 
svaren. 
 
Författarna vill även framföra en analys utifrån deras förförståelse. Författarna är 
medvetna att det intresse författarna har för flygbranschen kan skönmåla resultaten av 
denna studie till förmån för flygbolagen. Författarna har strävat efter ett kritiskt 
förhållningssätt till bland annat den miljöpåverkan som onödigt nyttjande av poäng 
(flygresor) från lojalitetsprogram kan medföra. Författarna presenterar därför förslag som 
i sig inte uppmuntrar till ett osunt resande. Författarnas utbildning har varit till fördel när 
tjänstekvalitet studerades, då författarna är bekanta med instrument och begrepp sedan 
tidigare. Författarna kan anses ha förutsättningar genom deras förförståelse vid den 
utveckling och anpassning av SERVQUAL-instrumentet som gjorts i denna studie. 
 
8.2 Studiens validitet 
Validitet är det kriterium som kan anses vara det viktigaste av sanningskriterierna. 
Validitet rör de slutsatser som dragits från en undersökning och huruvida de hänger ihop 
eller inte (Bryman & Bell, 2013, s. 63), d.v.s. har studiens slutsatser tagits fram med rätt 
mått som utgångspunkt? Denna frågeställning har att göra med om studiens 
mätningsvaliditet uppfyller kraven, d.v.s. om de mätinstrument som använts i studien är 
lämpliga för att göra de slutsatser som gjorts i studien (Bryman & Bell, 2013, s. 63 & 
173). Det finns olika former av validitet vilka var och en kan lyftas fram för att bedöma 
validiteten i de mått som använts i en studie och två former är direkt relevanta för denna 
studie; nämligen ytvaliditet och begreppsvaliditet. Ytvaliditet gäller de fall där en 
forskare valt att utveckla ett nytt mått och därmed undrar i hur stor utsträckning detta mått 
rent intuitivt fångar det som denne ämnar mäta (Babbie, 2004, s. 144; Bryman & Bell, 
2013, s. 173). Begreppsvaliditet i sin tur gäller ifall variabler som används och hypoteser 
som ställs är i linje med de mått som forskaren avser använda, d.v.s. vice versa om måtten 
och de variabler forskaren använder kan ge svar på de hypoteser som deducerats ur teori 
(Babbie, 2004, s. 144-145; Bryman & Bell, 2013, s. 173-174). 
 
I denna studie har författarna gjort en utveckling till ett befintligt mått och instrument, 
d.v.s. SERVQUAL-instrumentet, för att sträva efter att mer ändamålsenligt mäta de 
upplevda fördelarna av ett flygbolags lojalitetsprogram. Denna utveckling av 
instrumentet i den utilitaristiska, hedonistiska samt symboliska dimensionen gör att 
instrumentets applicerbarhet rent intuitivt upplevs högre då de upplevda fördelarna av 
flygbolags lojalitetsprogram och av lojalitetsprogram generellt, delats in i utilitaristiska 
upplevda fördelar, hedonistiska upplevda fördelar samt symboliska upplevda fördelar i 
tidigare litteratur (se Miimouni-Chaabane & Volle, 2010; Terblanche, 2015). Således har 
författarna till denna studie eftersträvat att uppnå en hög ytvaliditet. 
 
Vad gäller begreppsvaliditeten har författarna valt att utföra statistiska test som är i 
enlighet med de framställda hypoteserna och med detta menar författarna att testen ger 
möjligheten att pröva de framställda hypoteserna. Som har behandlats tidigare i denna 
studie har de tre dimensionerna av upplevda fördelarnas eventuella positiva samband med 
de tre dimensionerna av upplevd tjänstekvalitet dels testats genom korrelationstest och 
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dels genom enkla regressionsanalyser. Korrelationstesten har gett svar på huruvida det 
finns ett positivt samband eller inte, medan regressionsanalyserna har utförts för att 
undersöka ett eventuellt samband närmare, d.v.s. om de upplevda fördelarna har en effekt 
på upplevd tjänstekvalitet. Sedermera har Chi-två-test utförts i enlighet för att testa en 
eventuell diskrepans i hur mer och mindre frekventa resenärer bland lojalitetsmedlemmar 
upplever de olika dimensionerna av tjänstekvalitet gentemot flygbolag. Slutligen kan 
författarna även ansetts ha eftersträvat att uppnå en hög begreppsvaliditet.  
 
8.3 Studiens generaliserbarhet 
Generalisering innebär i vilken utsträckning resultaten från studien kan generaliseras till 
andra grupper och situationer än de som studien är gjord i (Bryman & Bell, 2013, s. 177). 
Med andra ord diskuteras i denna del av kapitlet huruvida studiens urval är representativt 
för målpopulationen. Som författarna redan diskuterat tidigare i denna studie har inget 
sannolikhetsurval gjorts. Således har inget obundet slumpmässigt urval (OSU) gjorts för 
att ta fram en urvalsgrupp för denna studie. OSU är den grundläggande urvalsmetoden 
inom kvantitativ forskning eftersom valet av respondenter baserar sig på ett helt 
slumpmässigt urval och urvalsgruppen kan anses representera målpopulationen i hög grad 
(Babbie, 2004, s. 201; Bryman & Bell, 2013, s. 177 & 193). Ett OSU hade dock krävt 
monumentala resurser av författarna då alla individer i målpopulationen hade behövt 
tillförordnas ett nummer och baserat på dessa nummer hade sedan ett stickprov eller urval 
på ett visst antal individer gjorts (Babbie, 2004, s. 202; Bryman & Bell, 2013, s. 193). 
Som behandlats tidigare finns det otaligt antal lojalitetsmedlemmar hos flygbolag endast 
i Sverige, och än mer globalt sett. Eftersom författarna arbetat med denna studie under en 
termin valde de att tillämpa självvalsurval samt bekvämlighetsurval istället. 
Självvalsurvalet (en eventuell respondent väljer själv om denne besvarar en enkät som 
finns till förfogande (Saunders et al., 2012, s. 289)) krävde att studiens enkät publicerades 
på forum där målpopulationen (flygbolags lojalitetsmedlemmar) kan anses vara 
närvarande. Enkäten publicerades på flyg- samt reseforumen Businessclass.se, 
Flygtorget.se samt Reseguiden.se. Vidare ville författarna förebygga ett alltför skevt urval 
genom att även tillämpa ett bekvämlighetsurval för att medvetet sträva till att erhålla data 
som kan besvara studiens problemformulering (Saunders et al., 2012, s. 287). Det kan 
antas att majoriteten av de individer som är medlemmar i flyg- samt reseforumen är mer 
frekventa flygresenärer, men i enlighet med författarnas problemformulering var avsikten 
att även samla in svar från respondenter med lägre flygresefrekvens och därmed gjordes 
även ett medvetet bekvämlighetsurval.  
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9. Samhälleliga och etiska aspekter 
Författarna vill belysa de samhälleliga, etiska och sociala aspekter som präglar denna 
studie. Bland annat presenteras en rättvis hantering av intressenter och hänsyn till 
samhälle och allmänhet. 
 
9.1 Forskningsetiska krav 
Det finns krav och riktlinjer som måste beaktas i studier likt denna. I denna typ av studier 
hanteras känslig information och författarna till denna studie ämnar dels att minska 
andelen känsligt material, det vill säga fråga sig huruvida information över huvud taget 
behöver och ska samlas in, samt att hantera den känsliga information som ändå samlas in 
på ett hänsynsfullt sätt med tanke på respondenter och andra intressenter. 
 
Vetenskapsrådet (2002) presenterar forskningsetiska principer, och författarna har valt att 
kontinuerligt förhålla sig till dessa i studien. För forskning i allmänhet presenteras två 
grundläggande krav, forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet 
innebär att forskning ska bedrivas, inriktas på väsentliga frågor samt att den ska hålla god 
kvalitet. Individskyddskravet innebär bland annat att medlemmar av samhället inte får 
utsättas för skada, förödmjukelse eller kränkningar (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). 
Individskyddskravet innebär konkret fyra huvudkrav. Dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 
6-14). 
 
Informationskravet innebär att forskaren skall informera inblandade i forskningsprojekt 
om deras uppgift i projektet, att deltagandet är frivilligt samt vilka villkor som gäller för 
deras deltagande. Författarna till denna studie har uppfyllt informationskravet genom att 
i den enkät som skickades ut informera potentiella respondenter om frivilligt deltagande 
samt på vilket sätt (och till vilket syfte) den insamlade informationen ska användas. 
Genom att deltagandet är helt frivilligt, när som helst går att avbryta och respondenten 
inte utsätts för några påtryckningar eller påverkan att besvara enkäten av oss som 
författare har även samtyckeskravet uppfyllts. Konfidentialitetskravet innebär att 
uppgifter om personer samt personuppgifter ska hanteras och förvaras på ett sådant sätt 
så att obehöriga inte kan ta del av dem. Genom att författarna dels inte samlat in 
personuppgifter (då det enligt författarna inte ansågs relevant eller nödvändigt) samt att 
rådatat från enkätundersökningen är strikt lösenordskyddat samt inte delas med obehöriga 
har författarna uppfyllt konfidentialitetskravet och i enkätens följebrev har 
konfidentialitet utlovats. Författarna finner det viktigt att framförallt lyfta fram att de inte 
samlat in IP-nummer eller liknande från respondenterna, samt att författarna inte har 
någon personlig kontakt med respondenterna. Författarna har samlat in rådata från 
enkätundersökningen först när perioden för insamling av enkätsvar löpt ut, allt för att 
författarna inte ska kunna identifiera vilka eventuella respondenter som givit ett visst svar 
på enkäten. Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade för forskningsändamål inte 
får användas eller spridas i andra syften. Författarna har även fyllt detta krav då det 
insamlande materialet inte spridits eller kommer att spridas i andra syften annat än för 
denna studie.  
 
9.2 Hållbar utveckling 
Författarna finner det även viktigt att diskutera hur denna studie bidrar till en hållbar 
utveckling. ”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär 
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, 
ekonomisk och social välfärd och rättvisa” (Högskolelag § 5). Med denna lag i åtanke vill 
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författarna lyfta relevansen i en sådan diskussion. Flygbranschen är vanligtvis ingen 
bransch som associeras med hållbar utveckling och en hälsosam miljö, tvärtom kan ses 
att flygbranschen utsätts för kritik, framförallt när det gäller korta inrikesresor som kan 
anses ersättas med tåg. I lojalitetsprogrammets natur ligger ett intresse från flygbolagen 
att öka vinsten, och detta kan göras på flera sätt. Incitament att flyga mer (med ett 
flygbolag) är ett sätt, som naturligt bidrar till klimatutsläpp och påverkar miljön negativt. 
Hur miljövänligt flyget än kan anses vara, med hjälp av ny teknik och ”gröna” 
inflygningar, är det alltid bättre för miljön om flyget över huvud taget inte lyfter. 
 
I denna studie har författarna valt att utelämna de aspekter som direkt bidrar till ökat 
resande, till exempel bonuspoäng. Anledningen till detta är dels att det finns teoretiskt 
stöd för att dessa aspekter bör utelämnas, men också dels att författarna vill främja en 
hållbar utveckling och en hälsosam miljö, i enlighet med Högskolelag (§ 5). Författarna 
anser att det finns sätt för flygbolag att öka lönsamhet genom lojalitetsprogram utan att 
hämma utvecklingen för en hälsosam och god miljö, bland annat genom att öka de 
hedonistiska fördelarna som föreslås i denna studie. Därav är det i författarnas intresse att 
ställa frågor (och identifiera förbättringsförslag) relaterade till andra delar av upplevelsen 
av lojalitetsprogrammen än de rent transaktionella med poäng per flygsträcka. 
 
9.3 Samhälleliga och etiska aspekter inom lojalitetsprogram 
Författarna vill avslutningsvis föra en diskussion om lojalitetsprogrammets roll ur ett 
samhälleligt, socialt och etiskt perspektiv. Genom att dela in resenärer i olika 
statusgrupper gör flygbolagen en gest mot sina mest lojala kunder genom att erbjuda dem 
förmåner. Vissa av dessa förmåner går inte att tillskansa sig på annat sätt än att vara en 
frekvent resenär med ett antal resor per år, ett exempel på detta är tillgång till vissa 
lounger på flygplatsen. Samtidigt kan anses att flygbolagen gör en annan gest, att de 
premierar en miljöförstöring. Även om flyget genomgått en stor förändring på senare tid 
är ändå flyget en bidragsfaktor till klimatförändringar, och genom att premiera frekvent 
resande kan det sända vissa signaler till resenärerna. Ett exempel kan vara att bonuspoäng 
är nära sitt utgångsdatum, då måste lojalitetsmedlemmen resa för dessa inom en viss tid, 
annars blir de förbrukade. Detta kan då leda till att medlemmen gör en resa denne annars 
inte hade gjort, och bidrar ytterligare negativt till klimatförändringen. 
 
Genom status i lojalitetsprogrammet kan resenärer få fördelar som tidig platsbokning, 
prioritet vid väntelista och boarding före resterande passagerare. Huruvida det är etiskt 
rätt eller inte att så tydligt dela upp passagerare efter status (eller hur mycket rent monetärt 
de bidrar till flygbolaget) kan diskuteras. Status går med andra ord före behov, ensamma 
affärsresenärer får tillgång till fördelar som andra resenärer inte har men som hade 
förenklat deras resa. Även dessa fördelar bidrar till att öka resandet, utan att egentligen 
reflektera över vad resandet får för konsekvenser, och vilket ansvar den enskilde 
resenären har. På lojalitetsmedlemmens personliga sida för lojalitetsprogrammet kan ofta 
ses hur många minuter denne spenderat i luften senaste året och annan liknande kuriosa, 
men ingenting om hur mycket resenären bidragit till klimatutsläpp kan ses. Detta beror ju 
visserligen på att flygbolagen, som vilket annat företag som helst är måna om sitt 
varumärke, inte vill göra en tydlig koppling mellan flygbolaget och dess bidrag till 
miljöförstöring. Författarna menar dock att ifall flygbolagen erbjuder enkla och smidiga 
möjligheter för resenären samt lojalitetsmedlemmen att bidra till förebyggande åtgärder 
mot miljöförstöring och klimatförändringen, finns det inga hinder att göra en mer tydlig 
koppling mellan den enskilde resenärens/lojalitetsmedlemmens resande och 
miljöförstöring. När flygbolaget medvetet erkänner att dess verksamhet bidrar till 
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miljöförstöring, men sedermera ger resenärerna/lojalitetsmedlemmarna miljövänliga 
alternativ (t.ex. högre frivilligt biljettpris för klimatkompensation), kan flygbolaget inge 
förtroende och vidare förebygga att bolagets varumärke äventyras. 
  



 78 

  



 79 

Källförteckning 
 
American Airlines (2015) History of American Airlines. American Airlines 
https://www.aa.com/i18n/aboutUs/corporateInformation/facts/history.jsp [Hämtad 2016-
01-25] 

 
Augustyn, M., & Ho, S. K. (1998). Service quality and tourism. Journal of Travel 
Research, 37(1), 71. 

 
Babbie, E. (2004). The practice of social research (10.th ed.). Belmont, CA: Wadsworth 
Thomson Learning. 

 
Babin, B. J., Darden, W. R., & Griffin, M. (1994). Work and/or fun: measuring hedonic 
and utilitarian shopping value. Journal of consumer research, 644-656. 

 
Beatty, S. E., Mayer, M., Coleman, J. E., Reynolds, K. E., & Lee, J. (1996). Customer-
sales associate retail relationships. Journal of Retailing, 72(3), 223. 

 
Bolton, R., Kannan, N., & Bramlett, P. (2000). Implications of loyalty program 
membership and service experiences for customer retention and value. Journal of the 
Academy of Marketing Science, 28(1), 95-108 

 
Brady, M. K., Knight, G. A., Cronin, J. J., Tomas, G., Hult, M., & Keillor, B. D. (2005). 
Removing the contextual lens: A multinational, multi-setting comparison of service 
evaluation models. Journal of Retailing, 81(3), 215-230. 

 
Brechan, I. (2006). The different effect of primary and secondary product attributes on 
customer satisfaction. Journal of Economic Psychology, 27(3), 441-458 

 
Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. (2., [rev.] uppl.) 
Stockholm: Liber. 

 
Budd, E. C. (1958). What Is a Service? Challenge, 6 (8), 48-52. 

 
Butt, M. M.,  & de Run, E. C. (2010). Private healthcare quality: Applying a SERVQUAL 
model. International Journal of Health Care Quality Assurance, 23(7), 658-673. 

 
Chau, V., & Kao, Y. (2009). Bridge over troubled water or long and winding road? Gap-
5 in airline service quality performance measures. Managing Service Quality, 19(1), 106-
134. 

 
Cossío-Silva, F. J., Revilla-Camacho, M. &., Vega-Vázquez, M., & Palacios-Florencio, 
B. (2016). Value co-creation and customer loyalty. Journal of Business Research, 69(5), 
1621-1625. 

 
Crane, A. & Matten, D. (2010). Business ethics: managing corporate citizenship and 
sustainability in the age of globalization. (3. ed.) Oxford: Oxford University Press. 

 



 80 

Cronin Jr., J. J., Hult, G. T., & Brady, M. K. (2000). Assessing the effects of quality, 
value, and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in service 
environments. Journal of Retailing, 76(2), 193-218 

 
Csikszentmihalyi, M. (2000). The Costs and Benefits of Consuming. Journal of 
Consumer Research, 27(2), 267-272. 

 
Curtis, T., Rhoades, D. L., Waguespack Jr., B. P. (2012). Satisfaction with airline service 
quality: Familiarity breeds contempt. Int. J. of Aviation Management, 1(4), 242. 

 
De Boer, E. R., & Gudmundsson, S. V. (2012). 30 years of frequent flyer programs. 
Journal of Air Transport Management, 24, 18-24. 

 
De Wulf, K., Odekerken-Schröder, G., & Iacobucci, D. (2001). Investments in Consumer 
Relationships: A Cross-Country and Cross-Industry Exploration. Journal of Marketing, 
65(4), 33-50. 

 
Dong, B. (2015). How a customer participates matters: "I am producing" versus "I am 
designing.". The Journal of Services Marketing, 29(6-7), 498-510. 

 
Feldman, F. (2004). Pleasure and the good life: Concerning the nature, varieties, and 
plausibility of hedonism. Oxford: Clarendon. 

 
Finnair (2016). Förnyelse av Finnais Plus. Finnair https://www.finnair.com/se/se/finnair-
plus-renewal [Hämtad 2016-04-29] 

 
Gourdin, K. N. (1988). Bringing quality back to commercial air travel. Transportation 
Journal, s. 23. 

 
Grönroos, C. (1982). Strategic management and marketing in the service sector. 
Helsingfors: Svenska handelshögskolan. 

 
Grönroos, C. (2008). Service management och marknadsföring: kundorienterat 
ledarskap i servicekonkurrensen. (2. uppl.) Malmö: Liber. 

 
Gwinner, Kevin P., Gremler, Dwayne D., & Bitner, Mary Jo. (1998). Relational benefits 
in services industries: The customer's perspective.Journal of the Academy of Marketing 
Science, 26(2), s. 101-114. 

 
Herzberg, F. (1974). Motivation-hygiene profiles: Pinpointing what ails the 
organization. Organizational Dynamics, 3(2), 18-29. 

 
Hirschman, E., & Holbrook, M. (1982). Hedonic Consumption: Emerging Concepts, 
Methods and Propositions. Journal of Marketing, 46(3), 92-101. 

 
Hofstede, G., Minkov, G., Nordfeldt, M., Minkov, Michael, & Nordfeldt, S. (2011). 
Organisationer och kulturer (3., [utök.] uppl. / översättning: Sara Nordfeldt. ed.). Lund: 
Studentlitteratur. 

 



 81 

Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. (2., [rev. och utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 
Johnson, C., & Mathews, B. P., (1997). The influence of experience on service 
expectations. International Journal of Service Industry Management, 8(4), 290-305. 

 
Johnston, R. (1995). The determinants of service quality: Satisfiers and 
dissatisfiers. International Journal of Service Industry Management, 6(5), 53-71. 

 
Jones, M. (1996). Studying organizational symbolism: What, how, why? (Qualitative 
research methods series, 39). Thousand Oaks, Calif. ; London: SAGE. 

 
Kandampully, J. & Suhartanto. D. (2000). Customer loyalty in the hotel industry: The 
role of customer satisfaction and image. International Journal of Contemporary 
Hospitality Management, 12(6), 346-351. 

 
Keller, K. (1993). CONCEPTUALIZING, MEASURING, AND MANAGING 
CUSTOMER-BASED BRAND EQUITY. Journal Of Marketing, 57(1), 1-22. 
 
Kim, Y. K., & Lee, H. R. (2011). Customer satisfaction using low cost carriers. Tourism 
Management, 32(2), s. 235-243. 

 
Kleijnen, M., De Ruyter, K., & Wetzels, M. (2007). An assessment of value creation in 
mobile service delivery and the moderating role of time consciousness. Journal of 
Retailing, 83(1), 33-46. 

 
Lederman, M. (2007). Do enhancements to loyalty programs affect demand? The impact 
of international frequent flyer partnerships on domestic airline demand. The RAND 
Journal of Economics, 38 (4), 1134-1158. 

 
Levitt, T. (1969). The Marketing Mode. Pathways to Corporate Growth. New York: 
McGraw-Hill 

 
Lewis, M. (2004). The Influence of Loyalty Programs and Short-Term Promotions on 
Customer Retention. Journal of Marketing Research, 41(3), 281-292. 

 
Lindenberg, S. & Steg, L. (2013). Goal-framing Theory and Norm-Guided 
Environmental Behavior. In H. van Trijp (ed.), Encouraging Sustainable Behavior (s.37- 
54). New York: Psychology Press 

 
Lufthansa (2016). Miles & More Status Levels. Lufthansa http://www.miles-and-
more.com/online/portal/mam/se/program/information?nodeid=2547184&l=en&cid=100
0354 [Hämtad 2016-04-29] 

 
Mccoll-Kennedy, J., Gustafsson, A., Jaakkola, E., Klaus, P., Radnor, Z., Perks, H., & 
Friman, M. (2015). Fresh perspectives on customer experience. The Journal of Services 
Marketing, 29(6-7), 430-435. 

 



 82 

McCollin, C., Ograjenšek, I., Göb, R., Ahlemeyer-Stubbe, A., & Kenett, Ron S. (2011). 
SERVQUAL and the process improvement challenge. Quality and Reliability 
Engineering International, 27(5), 705-717. 

 
Mimouni-Chaabane, A, & Volle, P. (2010). Perceived benefits of loyalty programs: Scale 
development and implications for relational strategies. Journal of Business Research, 
63(1), 32-37. 

 
Moore, D. (2010). The practice of statistics for business and economics (3., revised ed.). 
New York : Basingstoke: W. H. Freeman ; Palgrave [distributor]. 

 
Nationalencyklopedin, Hedonism. (2016b) 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hedonism [Hämtad 2016-02-23] 

 
Nationalencyklopedin, Symbolism. (2016c) M. Röhl. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/symbolism [Hämtad 2016-02-23] 

 
Nationalencyklopedin, Utilitarism. (2016a) 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/utilitarism [Hämtad 2016-02-23] 

 
Nysveen, H., Pedersen, P., & Thorbjørnsen, E. (2005). Intentions to use mobile services: 
Antecedents and cross-service comparisons. Journal of the Academy of Marketing 
Science, 33(3), 330-346. 

 
Olsen, S. O. & Skallerud, K. (2011). Retail attributes' differential effects on utilitarian 
versus hedonic shopping value. Journal of Consumer Marketing, 28(7), 532-539. 

 
Ostrowski, P. L., O'Brien, T. V., & Gordon, G. L. (1993). Service quality and customer 
loyalty in the commercial airline industry. Journal of Travel Research, 32(2), 16. 

 
Pakdil, F., & Aydın, Ö. (2007). Expectations and perceptions in airline services: An 
analysis using weighted SERVQUAL scores. Journal of Air Transport Management, 
13(4), s. 229-23 

 
Pallant, J. (2010). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using 
SPSS (4.th ed.). Maidenhead: Open University Press/McGrawHill. 

 
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item 
scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64(1), 
s. 12. 

 
Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L. (1985). A Conceptual Model of Service 
Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing, 49(4), 41-50. 

 
Park, C., Jaworski, B., & Maclnnis, D. (1986). Strategic Brand Concept-Image 
Management. Journal of Marketing, 50(4), 135-145. 

 
Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning. 4th edition. Lund: Studentlitteratur.  

 



 83 

Ryan, C., & Cliff, A. (1997). Do Travel Agencies Measure Up to Customer Expectation? 
An Empirical Investigation of Travel Agencies' Service Quality as Measured by 
SERVQUAL. Journal of Travel & Tourism Marketing, 6(2), 1-31. 

 
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2012). Research methods for business students 
(6.th ed.). Harlow ; New York: Pearson. 

 
Scandinavian Airlines (2015) Eurobonus Passerar 4 Miljoner. Scandinavian Airlines 
https://scandinaviantraveler.com/se/flyg/eurobonus-passerar-4-miljoner-och-antalet-
medlemmar-okar [Hämtad 2016-03-11] 

 
Scandinavian Airlines (2016a) Om Eurobonus. Scandinavian Airlines 
http://www.sas.se/eurobonus/om-eurobonus/ [Hämtad 2016-03-11] 

 
Scandinavian Airlines (2016b) Tjäna Poäng. Scandinavian Airlines 
https://www.sas.se/eurobonus/partner-index-earn/ [Hämtad 2016-01-26] 

 
Scandinavian Airlines (2016c). Om Eurobonus Medlemsnivåer. Scandinavian Airlines 
http://www.sas.se/eurobonus/om-eurobonus/medlemsnivaer/silver/ [Hämtad 2016-04-
29] 

 
SFS 1992:1434 Högskolelag. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

 
Shostack, G. (1977). Breaking Free from Product Marketing. Journal of Marketing, 
41(2), 73-80 

 
Sriram, S., Chintagunta, P., & Manchanda, P. (2015). Service Quality Variability and 
Termination Behavior. Management Science, 61(11), 2739-2759. 

 
Steg, L., Bolderdijk, J. W., Keizer, K.  & Perlaviciute, G. (2014). An Integrated 
Framework for Encouraging Pro-environmental Behaviour: The role of values, 
situational factors and goals. Journal of Environmental Psychology, 38, 104-115. 

 
Svenskt Flyg, (2014) Flygskatt. Svenskt Flyg 
http://www.svensktflyg.se/2014/07/flygskatt-en-skatt-pa-moten-mellan-manniskor/ 
[Hämtad 2016-03-21] 

 
Swan, J., & Combs, L. (1976). Product Performance and Consumer Satisfaction: A New 
Concept. Journal of Marketing, 40(2), 25-33 

 
Terblanche, N. S. (2015). Customers' Perceived Benefits of a Frequent-Flyer Program. 
Journal of Travel & Tourism Marketing, 32 (3), 199-210. 

 
Terblanche, N. S. (2016) SV: Request regarding a study on perceived benefits from 
loyalty programs [e-post] (personlig kommunikation, 2016-05-10). 
 
Thomassen, M. (2007). Vetenskap, kunskap och praxis: introduktion till 
vetenskapsfilosofi. (1. uppl.) Malmö: Gleerups utbildning. 

 



 84 

Thurén, T. (1998). Tanken, språket och verkligheten : En bok om vår verklighetsbild och 
hur den byggs upp (1. uppl. 2. tr. ed.). Stockholm: Liber. 

 
Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. (2., [omarb.] uppl.) Stockholm: Liber. 

 
Thurén, T. (2013). Källkritik (3., [rev. och omarb.] uppl. ed.). Stockholm: Liber. 

 
Thurén, T., & Sverige. Krisberedskapsmyndigheten. (2003). Sant eller falskt? : Metoder 
i källkritik (KBM:s utbildningsserie, 2003:7). Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten. 

 
Transportstyrelsen (2009). Flygtendenser. Transportstyrelsen. 
http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/luftfart/flygtendenser
/flygtendenser_aviation_trends_2009_090714.pdf [Hämtad 2016-05-09] 

 
Transportstyrelsen (2015a). Trafikprognos. Transportstyrelsen. 
http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/statistik_och_analys/progn
oser-luftfart/trafikprognos-flyg-host-2015.pdf [Hämtad 2016-04-29] 

 
Transportstyrelsen (2015b). Fakta om lågkostnadsbolag. Transportstyrelsen. 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Artiklar-for-fri-anvandning/fakta-om-
lagkostnadsbolag/ [Hämtad 2016-05-09] 

 
Truitt, L., & Haynes, R. (1994). Evaluating Service Quality and Productivity in the 
Regional Airline Industry. Transportation Journal, 33(4), 21-32. 

 
Vargo, S., & Lusch, R. (2004). Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. 
Journal of Marketing, 68(1), 1-17. 

 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 
Walker, R. H., Johnson, L. W. & Leonard, S. (2006). Re-thinking the conceptualization 
of customer value and service quality within the service-profit chain. Managing Service 
Quality, 16(1), s. 23-36. 

 
Wang, E., Chen, L., & Chen, I. (2015). The antecedents and influences of airline loyalty 
programs: The moderating role of involvement. Service Business, 9(2), s. 257-280. 

 
Wilson, A., Zeithaml, V.A., Bitner, M.J. & Gremler, D.D. (red.) (2012). Services 
marketing: integrating customer focus across the firm. (2., European ed.) London: 
McGraw-Hill. 

 
Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-end 
model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52(July), 2–22 
  



 85 

Appendix 1: Enkät 
 
Enkät Lojalitetsprogram och Servicekvalitet  
 
Enkäten är riktad till dig som är medlem i ett flygbolags lojalitetsprogram och vill lära 
dig mer om ditt resande. Förhoppningsvis kan dina svar ligga till grund för framtida 
utveckling och förbättring av lojalitetsprogram.  
 
Vi är två studenter från Umeå universitet som studerar vår sista termin på 
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management.  
 
För närvarande arbetar vi med vårt examensarbete i form av en uppsats. 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur upplevda fördelar av medlemskap i ett 
flygbolags lojalitetsprogram (t.ex. SAS Eurobonus, BRA Vänner, Lufthansa Miles-and-
More, Finnair Plus) påverkar upplevd tjänstekvalitet. 
 
Deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas innan inlämning.  
 
Vi garanterar anonymitet då vi behandlar samtliga svar konfidentiellt så att enskilda 
respondenter ej går att utläsa. Enkäten består av 3 delar och tar cirka 5-10 minuter att 
besvara och vi hoppas att Du vill besvara frågorna så ärligt som möjligt. 
 
Vi är väldigt tacksamma för just Ditt deltagande, som gör vår studie möjlig!  
 
Har du frågor om enkäten får du mer än gärna kontakta oss via 
phma0004@student.umu.se (Philippe Massart) eller john.skarin1@gmail.com (John 
Skarin). 
 
Inledande frågor 
A) Välj det alternativ som stämmer överens med din uppfattning  

- Man 
- Kvinna 
- Vill inte uppge 

 
B) Välj din åldersgrupp 

- 18 - 30 
- 31 - 40 
- 41 - 50 
- 51 - 60 
- 60+ 
- Vill inte uppge 

 
C) Uppskatta antalet enkelresor med flyg du gjort under det gångna året 

- 0 - 10 
- 11 - 20 
- 21 eller fler 
- Vet inte / Vill inte uppge 
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D) Ange högst tre (3) fördelar med att vara medlem i ett flygbolags lojalitetsprogram. 
Skriv i textrutan nedan. 
[Textruta] 
 
DEL 1 
Frågorna nedan önskar vi att du besvarar utan att tänka på ett specifikt flygbolag, det vi 
önskar veta är hur viktiga de följande påståendena hos flygbolag i allmänhet är för dig.  
 
Välj det alternativ på skalan som stämmer bäst överens med din uppfattning. 
 
Hur viktigt är det… 
1) ...att ett flygbolag har smidiga check-in-processer? 
[Likert-skala från 1 till 7] 
2) ...att flyget håller tidtabell?  
3) ...att ett flygbolag har ett bra rykte? 
4) ...att ett flygbolag kan erbjuda nya produkter och lösningar? 
5) ...att flygbolagspersonal uppträder professionellt när de besvarar mina frågor? 
Flygbolagspersonal är all personal som arbetar för flygbolaget på marken, till exempel 
kundtjänstpersonal och check-in personal 
6) ...att flygbolagspersonal ger korrekta svar på mina frågor? 
7) ...att kabinpersonal välkomnar mig med ett leende? 
Kabinpersonal är de som arbetar i flygplanets kabin, det vill säga uppe i luften 
8) ...att kabinpersonal uppträder professionellt? 
9) ...att meddelanden från kabinpersonal hörs klart och tydligt? 
10) ...att bagagehanteringen är snabb? 
11) ...att flygplanen är moderna? 
12) ...att ett flygbolag tar tillvara på passagerarnas åsikter? 
 
DEL 2 
Följande påståenden önskar vi att du graderar då du konsekvent har ett flygbolag i åtanke.  
 
Du ska vara medlem i detta flygbolags lojalitetsprogram.  
 
Om du är medlem i flertalet lojalitetsprogram önskar vi att du väljer det flygbolag du 
flugit med mest (och vars lojalitetsprogram du är medlem i) under de senaste två åren. 
 
Välj det alternativ på skalan som stämmer bäst överens med din uppfattning. 
Beträffande det flygbolag jag har i åtanke anser jag att… 
13) ...check-in processerna är snabba 
[Likert-skala från 1 till 7] 
14) ...flygen håller tidtabell 
15) ...flygbolaget har ett bra rykte 
16) ...flygbolaget erbjuder nya produkter och lösningar 
17) ...flygbolagspersonalen är professionella när de besvarar mina frågor 
Flygbolagspersonal är all personal som arbetar för flygbolaget på marken, till exempel 
kundtjänstpersonal och check-in personal 
18) ...flygbolagpersonalen ger korrekta svar när de svarar på frågor 
19) ...kabinpersonalen välkomnar mig med ett leende 
Kabinpersonal är de som arbetar i flygplanets kabin, det vill säga uppe i luften 
20) ...kabinpersonalen uppträder professionellt 
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21) ...kabinpersonalens meddelanden hörs klart och tydligt 
22) ...bagagehanteringen är snabb 
23) ...flygbolaget har moderna flygplan 
24) ...flygbolaget tar tillvara passagerarnas åsikter 
 
DEL 3 
I denna sista del av enkäten önskar vi att du graderar följande påståenden utifrån dig som 
lojalitetsmedlem. 
 
Viktigt är att du har samma flygbolag i åtanke som i Del 2 av enkäten. 
 
Välj det alternativ på skalan som stämmer bäst överens med din uppfattning. 
 
25) Som lojalitetsmedlem upplever jag att check-in processen är mer smidig för mig än 
för icke-lojalitetsmedlemmar 
26) Som lojalitetsmedlem upplever jag att jag får svar på mina frågor 
27) Som lojalitetsmedlem upplever jag att jag får ta del av viktiga förmåner 
28) Som lojalitetsmedlem upplever jag att flygresan generellt är mer smidig för mig än 
för icke-medlemmar 
29) Som lojalitetsmedlem upplever jag det lätt att upptäcka nya resmål 
30) Som lojalitetsmedlem upplever jag att flygbolaget värnar om den personliga 
interaktionen med mig 
31) Som lojalitetsmedlem upplever jag att flygbolaget är effektivt i sin kommunikation 
med mig 
32) Som lojalitetsmedlem upplever jag att flygbolaget värnar om att jag är medveten om 
nya produkter och erbjudanden 
33) Som lojalitetsmedlem upplever jag mig fördelaktigt behandlad 
34) Som lojalitetsmedlem upplever jag att jag blir behandlad med mer respekt än icke-
medlemmar 
35) Som lojalitetsmedlem upplever jag att jag tillhör en grupp som delar mina värderingar 
36) Som lojalitetsmedlem upplever jag att jag är en mer medveten kund än icke-
medlemmar 
 
Ditt svar är registrerat.  
 
Tack för din medverkan! 
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Appendix 2: Enkätfrågornas koppling till teori 
 
Frågor Litteratur 
Hur viktigt är det… 
1) ...att ett flygbolag har smidiga check-in-processer? 
[Likert-skala från 1 till 7] 
2) ...att flyget håller tidtabell?  
3) ...att ett flygbolag har ett bra rykte? 
4) ...att ett flygbolag kan erbjuda nya produkter och 
lösningar? 
5) ...att flygbolagspersonal uppträder professionellt när 
de besvarar mina frågor? 
6) ...att flygbolagspersonal ger korrekta svar på mina 
frågor? 
7) ...att kabinpersonal välkomnar mig med ett leende? 
8) ...att kabinpersonal uppträder professionellt? 
9) ...att meddelanden från kabinpersonal hörs klart och 
tydligt? 
10) ...att bagagehanteringen är snabb? 
11) ...att flygplanen är moderna? 
12) ...att ett flygbolag tar tillvara på passagerarnas 
åsikter? 
 
Beträffande det flygbolag jag har i åtanke anser jag 
att… 
13) ...check-in processerna är snabba 
[Likert-skala från 1 till 7] 
14) ...flygen håller tidtabell 
15) ...flygbolaget har ett bra rykte 
16) ...flygbolaget erbjuder nya produkter och lösningar 
17) ...flygbolagspersonalen är professionella när de 
besvarar mina frågor 
Flygbolagspersonal är all personal som arbetar för 
flygbolaget på marken, till exempel kundtjänstpersonal 
och check-in personal 
18) ...flygbolagpersonalen ger korrekta svar när de 
svarar på frågor 
19) ...kabinpersonalen välkomnar mig med ett leende 
Kabinpersonal är de som arbetar i flygplanets kabin, det 
vill säga uppe i luften 
20) ...kabinpersonalen uppträder professionellt 
21) ...kabinpersonalens meddelanden hörs klart och 
tydligt 
22) ...bagagehanteringen är snabb 
23) ...flygbolaget har moderna flygplan 
24) ...flygbolaget tar tillvara passagerarnas åsikter 

Chau & Kao (2009); 
McCollin et al. (2011); 
Parasuraman et al., (1988): 
Terblanche (2015)  

25) Som lojalitetsmedlem upplever jag att check-in 
processen är mer smidig för mig än för icke-
lojalitetsmedlemmar 

Terblanche (2015); 
Mimouni-Chaabane & Volle 
(2010); Hirschman & 
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26) Som lojalitetsmedlem upplever jag att jag får svar 
på mina frågor 
27) Som lojalitetsmedlem upplever jag att jag får ta del 
av viktiga förmåner 
28) Som lojalitetsmedlem upplever jag att flygresan 
generellt är mer smidig för mig än för icke-medlemmar 

Holbrook (1982): Olsen & 
Skallerud (2011) 

29) Som lojalitetsmedlem upplever jag det lätt att 
upptäcka nya resmål 
30) Som lojalitetsmedlem upplever jag att flygbolaget 
värnar om den personliga interaktionen med mig 
31) Som lojalitetsmedlem upplever jag att flygbolaget 
är effektivt i sin kommunikation med mig 
32) Som lojalitetsmedlem upplever jag att flygbolaget 
värnar om att jag är medveten om nya produkter och 
erbjudanden 
 

Terblanche (2015); 
Mimouni-Chaabane & Volle 
(2010); Hirschman & 
Holbrook (1982), Babin et 
al. (1994), Olsen & 
Skallerud (2011) 

33) Som lojalitetsmedlem upplever jag mig fördelaktigt 
behandlad 
34) Som lojalitetsmedlem upplever jag att jag blir 
behandlad med mer respekt än icke-medlemmar 
35) Som lojalitetsmedlem upplever jag att jag tillhör en 
grupp som delar mina värderingar 
36) Som lojalitetsmedlem upplever jag att jag är en mer 
medveten kund än icke-medlemmar 

Terblanche (2015); 
Mimouni-Chaabane & Volle 
(2010); Gwinner et al. 
(1998); Csikszentmihalyi 
(2000) 

 
 


