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Sammanfattning 
Bakgrund: Flygtransportbranschen är hårt konkurrensutsatt genom stark etablering av lågprisbolag. 
Därtill har händelser såsom terrordådet i New York och SARS påverkat marknaden negativt; branschen 
har dessutom drabbats av förändrat kundbeteende, bland annat hos privatkunder, och flygbolagen 
finner det allt svårare att förutse kundernas köp. En medvetenhet om att resenärerna ser priset som en 
primär faktor vid val av flygbolag finns, men det har visat sig svårt att identifiera andra faktorer.  
Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för privatresenärers köpbeteende vid val av 
flygbolag. Vidare skall vi genom detta dra slutsatser om faktorer som påverkar kundtroheten inom 
flygtransportbranschen. 
Genomförande: Uppsatsen bygger på kvalitativ metod, där empirisk rådata har insamlats genom 48 
intervjuer med privatresenärer, fyra intervjuer med anställda på marknadsavdelningen på Scandinavian 
Airlines Sverige AB och en oberoende intervju med en professor vid Handelshögskolan i Stockholm.  
Resultat: Våra resultat bekräftar prisets betydelse vid val av flygbolag, men utöver detta har vi kunnat 
se ett antal för privatresenären värdeskapande faktorer, bland annat personalens bemötande, som 
påverkar valet av flygbolag. För att beskriva privatresenärernas köpbeteende har vi utvecklat en 
anpassad behovshierarki för flygtransportbranschen baserat på Maslow, där olika värdeskapande 
faktorer beskrivs. Studien visar att privatresenären, i huvudsak, ser flygresan inrikes och inom Europa 
som en transport och efterfrågar därmed främst en enkel, smärtfri och billig resa. Vid interkontinentala 
flygresor får andra värden en större vikt. Studien har även visat att privatresenärernas motiv för att 
återkommande efterfråga ett flygbolag inte går att beskrivas på ett generellt plan. Av den anledningen 
har vi utvecklat lojalitetsbegreppet genom identifiering och beskrivning av sju olika typer av lojaliteter, 
vilka utvärderas i relation till troheten till företaget, engagemanget till köpprocessen och engagemanget 
till företaget.  

 
 

Nyckelord 
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Segerstad 
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Abstract 
Background: The commercial airline business is facing keen competition from low fares airlines. Air 
transport has also been effected by incidents like terrorist attacks and SARS. On top of this, the airlines 
are seeing a change in their customers’ behaviours, which makes it harder to foresee their purchases. 
The airlines know that the primary factor for choosing an airline is price, but it has proven to be difficult 
to identify other factors.  
Purpose: The purpose of our master thesis is to increase the comprehension about leisure travellers’ 
buying behaviour, when choosing a specific airline. Further, we shall draw conclusions about factors 
that have an effect on loyalty within the commercial airline business. 
Research method: The master thesis is based on an empirical study. 48 interviews have been conducted 
with leisure travellers, and four with staff members from the marketing department at Scandinavian 
Airlines Sverige AB; one independent interview with a professor at Stockholm School of Economics was 
also conducted. 
Results: Our study confirms the importance of price when choosing a specific airline, but we have also 
seen that other value-based factors have an influence on the choice; among other things kind treatment 
from the airline staff. To be able to describe the leisure travellers’ buying behaviour, we developed a 
suited hierarchy of needs for the commercial airline business, based on Maslow, where you can find 
different value-based factors. Our results show that the leisure traveller sees the flight only as a trans-
port, when travelling domestic or within Europe, and therefore searches for an easy way of travelling to 
the best price available. When travelling on intercontinental flights, customers attach more importance 
to other values.  The study has also shown that the leisure travellers’ motives for repurchasing from the 
same airline cannot be described on a general level. We have therefore developed the concept of loyalty 
by identifying and describing seven types of loyalties. All are being evaluated in relation to the loyalty 
to the company, the commitment to the buying process and the commitment to the company. 
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1. Inledning  
 
I detta inledande kapitel kommer en bakgrund att ges till ämnet vi ämnar behandla. 
Vidare kommer vi att föra en problemdiskussion som mynnar ut i rapportens syfte 
och forskningsfrågor. Slutligen kommer rapportens disposition att presenteras.  
 

1.1 Bakgrund 
Under det senaste århundradet har varor och tjänster, enligt Roberts 
(2004), genomgått en betydande förändring; en resa som har förvandlat 
produkter till varumärken. Han framhåller att denna utveckling påverkar 
företag på ett genomgripande sätt, då de genom kundernas förändrade 
uppträdande måste handskas med konsumenterna på ett nytt sätt. Vad 
som är avgörande idag, enligt Roberts, är konsumenternas krav och 
avståndet har då naturligt minskat mellan kund och företag. Roberts 
menar att företagen idag strävar efter att försöka tillfredställa behov som 
säkerhet, pris1 och kvalitet och går sedan länge utanför den specifika 
kärnproduktens ’gränser’. Det är kundens röst som är i fokus för 
företagen och Roberts menar att det nu till stor del handlar om att 
kunden skall uppleva en viss känsla där de mer immateriella delarna i ett 
varumärke och relationerna är de som väger tyngst. Om företag lyckas 
finna dessa faktorer, och letar sig förbi en ren prispress, menar Roberts 
att grunden för en långsiktig konkurrensfördel kan uppstå. 
  
Att lyckas med detta innebär dock en utmaning enligt Roberts (2004), då 
den informationstransparens på marknaden som bland annat Internet 
har resulterat i, medför att kunderna är ytterst välinformerade och i 
högsta grad skeptiska till marknadsföring. Med det överflöd av 
information som samhället är fyllt av betonar Roberts ytterligare vikten 
av att sätta individen i centrum och verkligen lyssna på sina kunder.  
 

”Consumers are who you should be paying attention to. What matters to them. 
Otherwise, you’re hiding, and you’re in trouble […] The new consumer is better 
informed, more critical, less loyal, and harder to read.”  

Kevin Roberts, VD Saatchi & Saatchi (2004, s 35) 
 

                                                 
1 Inte bara det faktiska antalet kronor, utan även uppfattat värde. 
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Bareham (2004) visar samtidigt på att det har skett en förändring under 
de senaste åren bland kunders värderingar. Han menar att det blir allt 
svårare att förutse kunders köp och fastställa deras beteenden. Här 
åsyftar han traditionella grupper i samhället2 som blir mindre vanliga, där 
befolkningen blir allt äldre och antalet ensamhushåll ökar, vilka inte 
nödvändigtvis beter sig på samma sätt som kärnfamiljen. Thomas (1997) 
anser även han att kunder aldrig förr har varit så oförutsägbara. Bareham 
(2004) menar att kunderna inte längre är konsekventa i sitt beteende, där 
samma konsument beter sig olika i olika konsumtionstillfällen och 
alltmer visar upp ett individualiserat beteende. En av slutsatserna 
Bareham därför drar, då kunderna är mindre förutsägbara än tidigare, är 
att existerande teorier därför finner det svårt att förklara kundernas 
beteende.  
 
Med denna komplexa marknad, som har beskrivits ovan, ser Roberts 
(2004) dessutom en risk i företagens försök att betrakta sin produkt som 
en produkt där marknader till viss del åter försöker liknas vid 
massmarknader. Det största problemet med detta är enligt honom att 
företaget i samma takt växer ifrån sina kunder och går miste om de 
värdefulla relationerna. Här betonar Roberts att detta gäller de flesta 
marknader som utsätts för konkurrenspress, inte bara stapelvaror som 
konsumenter köper i partier utan han markerar även att detta drabbar 
branscher så som exempelvis flygtransportbranschen.  
 
Flygtransportbranschen är hårt konkurrensutsatt genom stark etablering 
av lågprisbolag och har dessutom i synnerhet drabbats av förändrat 
kundbeteende. Förutom den allmänna strukturförändringen och 
konsumenters ökade makt har specifika händelser påverkat branschen, 
såsom Irakkriget 2003 och rädslan för terrorattentat, något som bland 
annat har sin grund i terrordådet den 11 september 2001 mot World 
Trade Center och attentatet på Bali 2002. 2003 kom dessutom ytterligare 
ett bakslag för industrin genom lungsjukdomen SARS. (Larsson & 
Wahlberg 2002; SIKA3 2004) Dessa specifika händelser drabbade 
dessutom flygtransporten, enligt Lindegaard (i SAS Årsredovisning 
2003), i samband med en allmän lågkonjunktur. Idag kännetecknas 
branschen, enligt Braconier (2004), av stenhård prispress och dålig 

                                                 
2 Exempelvis kärnfamiljen 
3 Statens institut för kommunikationsanalys  
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lönsamhet där avregleringen på flygmarknaden nu har fått full effekt. 
Wolodarski (i Edberg (red.) 2005) ger nedan en levande beskrivning: 
 

”Minns ni Pan Am, Sabena och Swissair? Stora, berömda prestigebolag, De 
hade världen som marknad och flög miljontals människor. Jag reste några 
gånger med Swissair. Företaget var en schweizisk nationalklenod, precis som 
landets choklad och klockor. Idag finns inget kvar av vare sig Swissair eller de 
andra. Amerikanska Pan Am försvann i början av 90-talet, Sabena och 
Swissair parkerade flottan för några år sedan. Många blev förvånade. Det 
fanns en utbredd föreställning om att dessa jättar var odödliga. Men när flyget 
avreglerades – först i USA, sen i Europa – kunde inte längre något tas för 
givet. Liberaliseringen av flygmarknaden har kastat omkull det mesta: 
företagen, priserna, villkoren. En kartelliserad bransch har på kort tid öppnas 
för konkurrens och nya aktörer. Inget bolag kan leva på gamla meriter. […] 
Näringslivet köper ekonomibiljetter och privatpersoner flyger med lågprisbolagen. 
[…] Det är slut på de gamla tiderna då resan i ett jetplan var en lyx för 
direktörer och drömmare. Glamouren och champagnen är borta. Flyget tillhör 
folket, och folket flyger som aldrig förr.” 

Peter Wolodarski (i Edberg (red.) 2005) 
 
Även Lindegaard (i SAS Årsredovisning 2003) betonar att läget inom 
branschen inte är tillfällig. Han menar att det råder en obalans där 
flygbolagen inte lyckas uppfylla kundernas behov, då 
flygtransportbranschen annars hade sett en bättre lönsamhet. Att 
privatkunderna överger sin specifika tjänsteleverantör innebär enligt 
Reichheld (1996) att företaget missar att erbjuda efterfrågat värde. Därför 
anser han att ett lärande företag skall se förlorade kunder som en 
möjlighet att leta efter orsaken till problemet. Flygbolagen kämpar nu, 
enligt J. I (2002), med att anpassa sig till kunden och Brundin (i Brundin 
& Kullin 2002) menar att vinnarna på marknaden kommer att vara de 
flygbolag som kan lyckas stärka kundlojaliteten på sådant sätt att 
intäkterna åter börjar öka.  

1.2 Problemdiskussion 
Vikten att få återkommande kunder är stor; enligt Berggren et al. (2002) 
genererar befintliga kunder mer än dubbelt så mycket som nya kunder, 
bland annat då de är mer mottagliga för merförsäljning samt att de kräver 
mindre support än nya kunder. Inom flygtransportbranschen 
segmenteras kunderna traditionellt som affärs- och privatresenärer. För 
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affärsresenären blir, enligt Zins (2001), återkommande resor med samma 
bolag mer naturligt på grund av en ofta hög resefrekvens, 
lojalitetsprogram hos reseleverantören men även genom avtal. 
Privatresenären har däremot, som Zins betonar, ett mindre frekvent 
köpmönster och betalar resorna med egna medel. Därför menar han att 
framtida lojalitet inom denna kategori måste bygga på andra värden än de 
som flygbolagen lockar affärskunderna med. Zins (2001) lyfter fram att 
kunders beteenden kopplat till situationen är väl studerat i relation till 
affärsresenärer och bolag inom flygtransportbranschen vet därför i större 
utsträckning hur de skapar kundlojalitet med denna kundkategori. 
Möjligheterna till att skapa kundlojalitet hos privatresenärer är däremot 
ett mer outforskat område, där Zins i sin artikel uppmanar till vidare 
efterforskning.  
 
Zins (2001) väcker frågan kring vilka strategiska knäckfrågor som är av 
betydelse för lojaliteten till flygbolagen hos denna kundkategori. Zins 
(1998) samt Lloyd, Luk och Roy (1998) har visat på att pris är en primär 
faktor för val av tjänsteleverantör, men att efterföljande faktorer ännu 
inte identifierats. Eftersom privatkunder fortfarande även väljer andra 
flygbolag än de inom lågprissegmentet borde detta tyda på att det finns 
ytterligare, ’okända’, faktorer som påverkar valet. Från företagets sida kan 
kännedom om privatkundernas motiv vid val av flygbolag påverka vilka 
prioriteringar som görs och hur företaget kommunicerar med kunderna; 
detta för att kunna erbjuda kunderna det som de värdesätter. De 
tendenser Roberts (2004) ser inom flygtransportbranschen, som vi 
nämnt ovan, där marknaden försöker liknas vid en massmarknad kan 
kanske ändå vara en lösning? Där transaktioner och produktens faktiska 
egenskaper bör stå i fokus. Eller är det så att Roberts (2004) tilltro till 
relationen, immateriella värden och ett långsiktigt tänkesätt inom 
flygtransportbranschen kan vara en nyckel till lösningen på problemet?  
 
Den oförutsägbara kunden står i centrum och frågan är hur branschen 
kan ’fånga’ henne/honom nu när kundens maktpositionen har 
förändrats. För att öka förståelsen för den problematik vi nämner i detta 
kapitel, kommer vi med denna uppsats att undersöka privatresenärers 
tankar om sitt handlande vid val av flygbolag.  
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1.3 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för privatresenärers4 köpbeteende vid 
val av flygbolag. Vidare skall vi genom detta dra slutsatser om faktorer som påverkar 
kundtroheten inom flygtransportbranschen. 
 

1.4 Forskningsfrågor 
 

• Vad skapar värde i privatresenärernas ögon?  
 

• Vilka är de avgörande motiven för att en privatresenär återkommande 
skall efterfråga ett flygbolag? 
 

1.5 Förtydligande 
Då vi vill identifiera värde och avgörande motiv för privatresenären även 
utöver den primära faktorn, pris, vill vi som ett tillägg göra ett 
förtydligande. Uppsatsens problematik grundar sig i flygbolag inom 
flygtransportbranschen som traditionellt kallas nätverksbolag5; således 
flygbolag som har drabbats av lågpriskonkurrens.  

1.6 Metodologisk avgränsning 
Uppsatsen avgränsar sig metodologiskt till att undersöka privatresenärer som 
har sitt huvudsakliga avreseland som Sverige. Slutdestinationen kan däremot 
vara både inrikes, inom Europa och interkontinentalt för de privatresenärer vi 
ämnar samtala med.  

1.7 Kunskapsbidrag 
Som Bareham (2004) betonar är den oförutsägbare kundens beteende 
svårförklarligt. Med anledning av de omfattande problem 
flygtransportbranschen haft under de senaste åren med att knyta till sig 
privatresenärer, är det av intresse att närmare undersöka potentiella lösningar 
på problematiken. Detta stöds även, som vi ovan nämnt, av Zins (2001) som 

                                                 
4 Med ”privatresenärer” avser vi resenärer som utnyttjar en tjänst privat samt betalar för tjänsten med 
egna medel. 

5 Flygbolag som jobbar med en nätverksstrategi bygger upp sin tidtabell och sitt trafiknät utifrån specifika 
destinationer, där flygbolagen erbjuder sina resenärer anslutningar mellan olika flygsträckor; exempel på dessa 
flygbolag är SAS och Lufthansa. Motsatsen är de flygbolag som jobbar med en point-to-point-strategi. Denna 
strategi innebär att delsträckor ej kopplas samman. Flygbolag bygger således istället sin strategi på att endast 
erbjuda sina kunder att flyga på enskilda sträckor; vanligtvis lågprisbolag. Mellan dessa ändpunkter i vald 
strategi förekommer varianter. (Bjurholm 2005-06-13) 



 INLEDNING   

 6

uppmanar till vidare efterforskning kring privatresenärens möjligheter att bli 
lojala. Vi kommer därför med denna uppsats att tillföra ett starkt empiriskt 
bidrag kring kunders tankar om sitt handlande vid val av flygbolag, samt även 
bidra med teoretiska utvecklingar som berör området. Detta bidrag anser vi är 
något som bör vara av intresse för flygtransportbranschen i sin helhet.  

1.8 Disposition 
Vi har här valt att illustrativt redogöra för uppsatsen upplägg, för att på så sätt 
ge läsaren en översikt av dess innehåll. Efter detta inledningskapitel som ni nu 
tagit del av, kommer vi i kapitel 2 att presentera vårt vetenskapliga 
förhållningssätt och tillvägagångssätt; detta för att läsaren skall kunna förstå 
våra metodologiska val, samt kunna värdera rapportens resultat. Därefter 
återfinns den empiri vi har insamlat i kapitel 3. Kapitel 4 och 5 innefattar 
sedermera den teoretiska referensramen som skall hjälpa oss förstå de 
mönster vi finner i empirin. Empirin och teorin kommer därefter att förenas i 
vår analys, kapitel 6. Denna analys ligger slutligen till grund för de slutsatser vi 
väljer att presentera i uppsatsen sista kapitel. Nedan presenterar vi en 
schematisk bild över kapitlen och dess innehåll. 

 

 
Figur 1.1 Disposition 

Källa: Egen figur 

1. Inledning

3. Empiri

2. Metod

4. Teori 5. Teori

6. Analys
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2. Metod 
 
För att ge läsaren förståelse för hur denna studie har gått till samt vilka val som 
ligger till grund för den, kommer vi i detta kapitel att redogöra för det vetenskapliga 
förhållningssätt och tillvägagångssätt som vi använder oss av för att kunna besvara 
våra forskningsfrågor samt uppfylla syftet med uppsatsen. Vi kommer även att 
motivera varför vi har valt dessa metoder. Intentionen är att genom denna redovisning 
skapa en förståelse för hur vi har kommit fram till de resultat som presenteras och 
därigenom ge läsaren möjlighet att själv värdera trovärdigheten i denna 
magisteruppsats. Nedan illustreras kapitlets upplägg i förenklad form, se figur 2.1. 

 

 
Figur 2.1 Kapitlets upplägg  

Källa: Egen figur 
 

2.1 Problemets uppkomst 
Med bakgrund i det som nämns i det första kapitlet vill vi inleda med att 
definiera problemets uppkomst. Rosengren och Arvidson (2002) gör en 
skillnad mellan internt och externt uppkomna problem. Med internt 
uppkomna problem syftar Rosengren och Arvidson på problem som är 
orsakade av vetenskapen, där målet kan vara att skapa helt ny teori och 
vidare mäta och pröva sina teoretiska antaganden. Det problem som 
ligger till grund för denna uppsats har i kontrast uppstått i empirin, 
således ’utanför’ vetenskapen. Sådana problem, som anses fordra 
vetenskaplig behandling kallar Rosengren och Arvidson för externt 
uppkomna problem. Genom att behandla valt problemområde i relation till 
den existerande forskningen på berörda områden, vill vi genom denna 
uppsats, som Rosengren och Arvidson skriver, ”... lämna något mer 
betydande bidrag till det redan existerande förrådet av vetenskaplig kunskap.” 
(2002, s 104). Detta benämns kumulativitetsaspekten och anses av 
Rosengren och Arvidson som ett absolut krav på högre nivåer. 
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2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
För att beskriva det sätt vi arbetar på tar vi i detta avsnitt hjälp av en 
typologi som Burrell och Morgan (1985, i Rosengren & Arvidson 2002) 
har utvecklat. I ursprungsformen utgick de från elva dimensioner, men i 
denna förenklade version som vi väljer att presentera, utgår de från två 
dimensioner för att kategorisera de vetenskapliga disciplinerna. Dessa 
dimensioner har sin utgångspunkt i hur forskaren ser på 
samhällsvetenskapen och hur forskaren ser på samhället och 
samhällsförändringar. I figur 2.2 redovisas Burrell och Morgans typologi 
där forskarens syn på samhällsvetenskapen är indelad i två kategorier; 
den ena kräver objektivitet från forskaren och den andra tillåter eller 
förutsätter en viss grad av subjektivitet. Den andra dimensionen, 
forskarens syn på samhället och samhällsförändringar, beror på om 
forskaren anser att samhälleliga förändringar sker dramatiskt eller 
gradvis.  
 

 
Figur 2.2 Typologi för sociologiska forskningstraditioner 

Källa: Baserad på Burrell och Morgan (1985, i Rosengren & Arvidson 2002, s 318) 
 

Vår syn är sådan att både vi och de vi väljer att studera formas i ett 
socialt sammanhang där resultatet påverkas av de specifika 
förutsättningarna såsom exempelvis förförståelse och engagemang. Vår 
uppfattning är dock att människan kan påverka sin situation, även om 
miljön ger förutsättningarna och har en påverkan i sammanhanget; här 
delar vi Sjöströms (1994) uppfattning. Då vi i vår uppsats skall öka 
förståelsen för privatresenärernas köpbeteende vid val av flygbolag 

 

Kritisk 
humanism 

 

Kritisk 
strukturalism 

Tolkande 
sociologi (ex 
hermeneutik)

 
 

Positivism 
 

Konflikt

Samförstånd

Subjektiv Objektiv 

Forskarens syn på hur 
vetenskapen är och bör vara 

Forskarens syn 
på vad som 
karakteriserar 
samhället 



METOD 

 9

kommer det således att bli en beskrivning och fördjupning av 
privatresenärernas subjektiva världsbild där subjektet som vi kommer att 
studera, själv fattar beslutet. Av vikt är det Sjöström framhäver, att 
”studieobjektet utgörs av unika mänskliga handlingar och företeelser sedda i sina 
sammanhang” (1994, s 73). Med anledning av syftets karaktär anser vi oss 
därmed befinna oss i den nedre vänstra rutan i figur 2.2, den tolkande 
sociologin, där vi mer specifikt knyter oss till den forskningstradition 
som kallas hermeneutiken. Hermeneutiken är ett begrepp som, enligt 
Rosengren och Arvidson (2002), försöker nå kunskap genom att 
forskaren går på djupet och inifrån människan försöka ta reda på 
innebörd, mening och avsikt; således går hermeneutiken i linje med våra 
ställningstaganden. 

2.2.1 Hermeneutik 

Med anledning av diskussionen ovan väljer vi att i detta avsnitt vidare 
förklara vald forskningstradition. Hermeneutiken har ursprungligen 
använts inom främst teologi, juridik och vid annan tolkning av texter 
men används nu, enligt Sjöström (1994), som ett allmänt 
vetenskapsteoretiskt synsätt inom humanvetenskapen där mänskligt 
handlande studeras. Avsikten med hermeneutiken är enligt Alvesson och 
Sköldberg (2000) att ”förstå den underliggande meningen, inte att förklara 
kausala samband”6 (s 52). Grunden i hermeneutiken bygger på att ”delen 
enbart kan förstås om den relateras till helheten”7 (s 53), något som benämnts 
för den hermeneutiska cirkeln. Vidareutvecklingen av detta resonemang 
kallas för den hermeneutiska spiralen, där Alvesson och Sköldberg 
beskriver dualiteter som relationen mellan förförståelse och förståelse 
som en viktig komponent. Genom förförståelse av problemområdet kan 
forskaren sedan genom dialog och tolkning uppnå ny förståelse, vilket 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) påpekar är händelseförloppet för 
ett typiskt varv i den hermeneutiska spiralen. Alvesson och Sköldberg 
(2000) påpekar även vikten av att ta hänsyn till den kontext som omger 
händelsen och i slutänden kontexten i en vidare mening8.  
 
May (1993) ser ett engagemang för subjektet som en förutsättning för att 
undersöka och förstå socialt liv. Engagemanget kan ta sig uttryck i att 
forskaren försöker sätta sig in i människans inre och utifrån denne tolka 

                                                 
6 Vår fria översättning 
7 Egen översättning 
8 Alvesson och Sköldberg (2000) menar att den slutgiltiga kontexten i detta fall är hela världshistorien. 
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det undersökta inifrån (se bland annat Rosengren & Arvidson 2002 samt 
Burrell & Morgan 1979). Alvesson och Sköldberg (2000) benämner det 
att tolkaren får ta hjälp av sin fantasi för att sätta sig in i den andres 
ställe. Tolkningarna i en hermeneutisk undersökning påverkas av 
tolkarens egen person vilket, enligt Rosengren och Arvidson (2002), har 
inneburit att vissa kritiker menar att den sortens undersökning har 
svagheter. Alvesson och Sköldberg (2000) poängterar dock att genom att 
tolkaren innehar bredare eller andra kunskaper än personen vars inre 
denne skall försöka tränga sig in i, finns det en möjlighet att denne kan få 
en bättre kunskap om personen än personen själv. Genom vår 
undersökning hoppas vi kunna tränga in på djupet hos respondenterna 
för att på så sätt få en ökad förståelse för deras köpbeteende vid val av 
flygbolag. De underliggande motiven till detta behöver inte vara något 
som kunderna är direkt medvetna om, men genom tolkningar av deras 
svar kan denna fråga besvaras. I rollen som tolkare kommer vi att söka i 
tidigare forskning för att på så sätt komma fram till den förståelse för 
motiven som vi söker. Vid forskningsintervjuer menar dessutom Kvale 
(1997) att hermeneutiken är dubbelt relevant, då intervjuarens tolkning 
och förståelse för respondenten bidrar till samtalets utveckling. De 
forskningsintervjuer som görs omvandlas efteråt till texter som i sin tur 
analyseras och tolkas. Detta kommer vara en för oss viktig aspekt då vår 
uppsats kommer baseras på intervjuer.  

2.3 Angreppssätt 
Som vi nämnt tidigare är vår syn sådan att genomförandet av denna 
studie influeras av den kontext där den genomförs. Vidare bör vi dock 
som författare till denna uppsats utforska och ta ställning till hur vi ser 
på relationen mellan teori och empiri, då May (1993) betonar vikten av 
att forskare inte enbart tar ställning till vad de producerar, utan även hur 
detta produceras.  
 
I denna uppsats utgår vi ifrån ett empiriskt problem9 och vi har för avsikt 
att vara öppna till det som dyker upp och växer fram genom vår 
empiristudie och värdera dem därefter. Denna ’upptäcktsfärd’ kan liknas 
vid att vi har ett induktivt tillvägagångssätt. Med en induktiv ansats tar 
forskaren, enligt Quinn Patton (1987), sin utgångspunkt i den empiriska 
situationen och rör sig sedan i riktning mot mer generella mönster och 

                                                 
9 Se vidare under 2.1 
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teorier. Lundahl och Skärvad (1999) konstaterar snarlikt att induktion 
innebär att forskare försöker dra slutsatser utifrån empiriska fakta. Vi vill 
däremot inte påstå att vi har ett renodlat induktivt angreppssätt, då vårt 
primära mål inte är att skapa nya teorier utifrån valt empiriskt område, 
utan istället öka förståelsen för problemet. När vi kan se mönster i vår 
empiri kommer vi i stället att genom befintlig teori söka bekräftelse och 
finna förklaring till vårt problem, något som eventuellt kan leda till 
teoriutveckling. Utan att sätta en specifik stämpel på vår uppsats vill vi 
dock betona att vi övervägande anser oss tillämpa ett induktivt 
angreppssätt för att komma fram till ny kunskap, då privatresenärerna 
och därmed empirin är styrande i processen. Att angreppssättet i studier 
inte alltid är renodlat poängterar Quinn Patton (1987) som lyfter fram att 
olika konstellationer är ett vanligt fenomen vid olika undersökningar. 

2.4 Triangulering 
För att kombinera styrkor och minska brister i ett enskilt 
tillvägagångssätt kan forskaren, enligt Quinn Patton (1987), förena två 
eller flera metoder; något som kallas triangulering. Denzin fastslog 1978 
vikten av att använda sig av triangulering för att studien inte skall bli 
snedvriden, partisk eller ensidig: 
 

“I now offer as a final methodological rule the principle that multiple methods 
should be used in every investigation.” 

Denzin (1978, i Quinn Patton 1987)  
 
Triangulering kan enligt Denzin (1978, i Quinn Patton 1987) delas upp i 
fyra grundtyper, vilka är10: 
 
1) Datatriangulering: Användning av ett flertal källor, exempelvis intervjuer 

med olika positioner och olika ståndpunkter. 
2) Triangulering av utredare: Användandet av utredare med olika bakgrunds-

kunskaper. 
3) Teoritriangulering: Användning av ett flertal perspektiv för att tolka 

samma data.  
4) Metodtriangulering: Användning av fler än en metod för att studera ett 

specifikt problem, exempelvis intervjuer, frågeformulär och skriftliga 
handlingar. 

                                                 
10 Vår egen översättning 
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Vi ser en absolut fördel i att använda triangulering och har därav valt att 
tillämpa datatriangulering, teoritriangulering och metodtriangulering. I 
vårt fall kommer detta att innebära att vi kommer att använda oss av 
skriftlig data/handlingar och teori från olika källor, men även utföra 
kvalitativa intervjuer med både flygbolag, privatresenärer och expert för 
att visa på olika ståndpunkter. Metodtrianguleringen består slutligen i att 
vi, förutom de intervjuer vi genomför för att öka förståelsen, även 
kommer att ta del av sekundär empiri från SAS, där avsikten är att öka 
vår förförståelse. Därigenom anser vi att trovärdigheten11 i vår uppsats 
stärks. Quinn Patton (1987) och May (1993) menar just att triangulering 
ökar trovärdigheten, då svagheterna i en ensam metod kan vägas upp av 
en annan metods styrkor. Eftersom forskare då inte enbart litar på 
informationen från en unik källa menar Quinn Patton (1987) och May 
(1993) att trianguleringen blir ett sätt för forskare att se problematiken 
från ett flertal synvinklar. Däremot påpekar Sandelowski (2000) att 
orsaken till användning av samverkande metoder inte skall vara att 
forskaren tror att ’mer är bättre’ eller att en ensam metod nödvändigtvis 
leder till ofullständig forskning. I vårt fall hoppas vi att vårt metodval kan 
leda till en uppsats som ger en fördjupad insikt inom valt 
problemområde.  

2.5 Kvalitativ metod 
Den metod vi som författare väljer att tillämpa, skall enligt Lekvall och 
Wahlbin (2001), grunda sig i syftet och forskningsfrågorna. Då vår studie 
är av tolkande karaktär där vår analys sker verbalt, lämpar sig den 
kvalitativa metoden baserad på intervjuer bäst vårt syfte. När forskare 
övervägande använder sig av kvalitativa metoder menar Quinn Patton 
(1987) att de ämnar se situationen i sin helhet, det vill säga att ha ett 
holistiskt perspektiv. Med detta menar han att det är viktigt att se problemet 
i sin kontext och att respektive del i sin helhet ger ett bättre 
förklaringsvärde än varje del var för sig. Det är detta holistiska närmande 
vi ämnar sträva efter i vår uppsats. Enligt Holme och Solvang (1997) 
utmärker sig kvalitativ metod av närheten till forskningsobjektet, eller 
kanske snarare forskningssubjektet. På grund av denna närhet vill vi 
belysa att interaktionen parterna emellan kan påverka den kvalitativa 
metoden då den specifika forskaren går in med sin enskilda förförståelse 
och fördomar12. Då vår förförståelse är begränsad inom området 

                                                 
11 Se vidare under 2.7.2 
12 Under avsnitt 2.7.3 kommer vi mer fördjupat att ta upp hur vi behandlar värderingar. 
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kommer våra intervjuer med flygbolaget och expert vara av en öppen 
karaktär. Holme och Solvang (1997) poängterar att undersökningens 
frågeställning påverkar kraven på förförståelse; om frågeställningarna är 
strukturerade krävs en högre förförståelse än om frågeställningen är 
mindre strukturerad då denna del utgörs mer av sökande; således stöds 
vårt val av författarna ovan. På liknande sätt kommer vi att utföra de 
kvalitativa intervjuerna med privatresenärer på ett mer strukturerat sätt, 
då vår förförståelse då har blivit djupare genom de samtal vi haft med de 
vi tidigare intervjuat. Nedan illustreras metodens upplägg schematiskt, se 
figur 2.3. 

 
Figur 2.3 Metodens upplägg  

Källa: Egen figur 

2.5.1 Intervjuer 

Då vår empiri till stor utsträckning kommer att basera sig på intervjuer 
väljer vi här att reservera ett stycke för att mer ingående förklara hur vi 
lägger upp våra intervjuer. Den datainsamling som kommer att göras 
skall enligt oss sträva efter att vara in vivo. Med detta menas att studien 
skall vara så nära ursprunget som möjligt (förklaring hämtad från Van 
Maanen 1979). Detta behandlar även Quinn Patton (1987) som 
benämner det naturalistisk metod. För att vi som intervjuare skall lyckas 
med detta är vår intention att försöka åsamka minsta möjliga påverkan 
genom att inte styra intervjuerna, utan låta dessa vara så öppna som 
situationen tillåter. Lantz (1993) betonar att det är studiens syfte som 
skall styra valet av intervjuform och då vårt syfte är att ”…öka förståelsen 
för privatresenärers köpbeteende vid val av flygbolag …” anser vi att de mer 
öppna formerna av intervjuer Lantz (1993) beskriver passar oss bäst. 
Detta då vi inte vill ’tvinga in’ de vi intervjuar på bestämda tankebanor 
med mer eller mindre givna svar. I stället vill vi att balansen skall tippa 
över åt de tillfrågades håll, då vi anser det vara väsentligt och av intresse 
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att ta reda på dessa människors sätt att tänka och handla i ämnet. Mer 
specifikt kommer de intervjuer vi skall utföra med representanter från 
flygbolaget samt expertintervjun13 ta formen av vad Holme och Solvang 
(1997) benämner informantintervju14. Detta då informationen från dessa 
skall ge oss en förförståelse snarare än någon lösning på det empiriska 
problem vi har definierat i kapitel 1. Vår avsikt med expertintervjun är 
även att ge en bredare bild av problematiken och motarbeta eventuell 
partisk information från företaget.  
 
Utformningen av informanternas intervjuer kommer, med Alvesson och 
Deetz (2000) termer, att ha en öppen och framväxande ansats för att vi på så 
sätt skall kunna skapa en större kunskap på området och slutligen 
besvara vårt syfte. Med öppen och framväxande ansats menas att vi i 
förväg utformar specifika frågor15 som beroende av empirin kan 
påverkas och omformuleras mellan de olika intervjuerna. Denna relativt 
öppna ansats innebär att vi inte är låsta vid en specifik guide utan kan 
formulera oss utifrån vissa övergripande områden som sedan kan 
anpassas utifrån den specifika utvecklingen av en enskild intervju, samt 
även respondentens yrke och erfarenheter. Dessa intervjuer kan jämföras 
med Rosengren och Arvidsons (2002) samtalsintervju, då denna 
mellanform av standardiserad och ickestandardiserad intervju kan 
efterliknas vid ett samtal där bestämda ämnen och teman kommer att 
diskuteras men att respondenten utifrån sin egen referensram skall bidra 
med det personliga innehållet och djupare information inom specifika 
områden. Denna relativt öppna intervjuform anser Rosengren och 
Arvidson vara viktig att tillämpa när forskaren inte har så stora 
förkunskaper inom problemområdet. Då detta är fallet vill vi därför vara 
öppna för alla intryck som kan ges. Vi anser således att det är viktigt att 
respondenterna har möjlighet att belysa vissa delar som de själva tror är 
av stor vikt för vårt arbete, samtidigt som vi som intervjuare har en 
möjlighet att styra intervjun. Burrell och Morgan (1979) betonar att det 
är ytterst viktigt att tillåta det som karaktäriserar respondenten att 
komma fram i studien. Genom valet av intervju anser vi att våra 
respondenter kommer ges den möjligheten.  

                                                 
13 Rosengren och Arvidsons (2002) benämning; anses enligt dem som ett viktigt inslag i förberedande 

undersökningar. 
14 Holme och Solvang (1997) definierar informantintervjuer som intervju ”med en person som står 

utanför företeelsen vi studerar men som har mycket att säga om det.” (s 104) 
15 Se bilaga 1och 2. 
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De kvalitativa intervjuer vi sedan kommer att utföra med privatresenärer 
syftar till att finna en förståelse för den problematik som finns inom 
flygtransportbranschen. Med Holme och Solvangs (1997) benämningar 
skulle denna typ av intervju därför kunna kallas respondentintervju då dessa 
samtal skall leda till en förståelse i stället för förförståelsen som 
informantintervjuerna skall resultera i. Utformningen av dessa intervjuer 
kan liknas vid det Rosengren och Arvidson (2002) benämner riktat öppna 
intervjuer, något som de menar även kan ligga till grund för senare 
utformning av exempelvis en enkät. För att kunna jämföra respondenters 
svar och se mönster är det därför av större vikt att dessa frågor är mer 
standardiserade. En bestämd följd av frågor kommer således att 
formuleras i förväg och följas vid dessa intervjuer16.  
 
För att förtydliga, vill vi bara kommentera de frågor som går att finna i 
slutet av privatresenärernas intervjuguide. Varför vi väljer att fråga 
hälften av respondenterna om en situation där de blev nöjda och hälften 
där de blev missnöjda, grundar sig i tekniken critical incident technique 
(CIT). I Bitner, Booms och Tetreault (1990) går det att finna svaret på 
när tekniken är att föredra:  
 

”When the purpose of the research is to increase knowledge of a phenomenon 
about which relatively little has been documented and/or to describe a real-world 
phenomenon based on thorough understanding, an approach such as CIT seems 
particularly well suited to the task.” 

Bitner, Booms och Tetrault (1990, s 73) 
 
Således en teknik som lämpar vårt syfte väl. Edvardsson och Roos (2001) 
poängterar att tekniken erkänt har använts inom forskning i 
tjänstesektorn under en längre tid, med anledning av den vikt kritiska 
händelser har på minnet och kundens bedömningsprocesser i köpbeslut. 
På liknande sätt menar Bitner, Booms och Tetrault (1990) att de kritiska 
incidenterna på ett tydligt sätt lyfter fram de underliggande orsakerna till 
ett visst beteende, samt påverkar viljan att aktivt vara delaktig i det 
specifika tjänsteerbjudandet. Vidare valde vi att komplettera med att 
fråga respondenterna om det Söderlund (1998) benämner ja- och nej-
drivare. Detta för att se om vissa behov uppvisar asymmetrier i kundens 

                                                 
16 Se bilaga 3. 
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huvud, således där ja eller nej till ett köpbeslut påverkas av olika 
variabler.  

2.6 Genomförande 
Med detta avsnitt har vi förhoppning om att läsaren skall förstå de mer 
specifika valen vi har gjort i studien, genom att ge läsaren en större insikt 
i dessa ur ett mer praktiskt perspektiv.  
 

2.6.1 Vår informationskälla i flygtransportbranschen 

Då vi finner en motivation i att bidra med en förklaring till ett empiriskt 
problem från näringslivet valde vi att kontakta Scandinavian Airlines 
Sverige AB för att få en del av näringslivets syn på ett mer övergripande 
problemområde vi definierat. Tillsammans med flygbolaget, handledare 
och seminariedeltagare har vi sedan kunnat avsmalna området till att 
finna fokus som vi uppsatsskrivare känner oss nöjda med och 
stimulerade av. Scandinavian Airlines Sverige AB17 är en del av SAS-
koncernen och har ansvaret för bolagets flygresor inom, till och från 
Sverige. Vi vill här poängtera att SAS inte har fungerat som en 
uppdragsgivare, utan mer som inspiration och informationspartner. Med 
detta menar vi att de hjälpt oss att förstå problematiken från 
flygtransportbranschens sida, samt exempelvis hjälpt oss med access till 
Arlanda för att kunna utföra våra intervjuer med privatresenärer. 

2.6.2 Intervjuer 

För att samla in empiri till vår studie utförde vi våra intervjuer med fyra 
personer som representerar SAS, en oberoende expert och 48 
privatresenärer. Urvalet gjordes på grundval av personernas relevans till 
undersökningen, något Eisenhardt (1989) ser som en väsentlig grund för 
valet. Med avstamp i rapportens syfte förmedlade således vår 
kontaktperson på SAS, Stefan Bjurholm, kontakter med relevanta 
informanter som skulle kunna bidra med den förförståelse vi eftersökte. 
Intervjuer kan, som Lekvall och Wahlbin (2001) betonar, utföras både 
muntligen18 och skriftligen19. Vi utförde besöksintervjuer, med anledning 
av den flexibla karaktär denna typ av intervju ger forskarna. Detta då vår 
inriktning på denna studie enligt oss bör gynnas mest av detta 

                                                 
17 Vidare förkortat till SAS 
18 Exempelvis genom besök eller per telefon 
19 Exempelvis per post eller e-post 
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tillvägagångssätt. Informanterna på SAS och experten, som presenteras 
nedan i tabell 2.1, kontaktades i tid innan mötet med ett brev där vi 
förberedde informanten på bakgrunden till det problemområde vi har 
definierat och avsikten med mötet.  
 
Tabell 2.1 Genomförda intervjuer 

 

Namn Titel Datum 

Informationskällan (Scandinavian Airlines Sverige AB) 
Yvonne 
Frykfors 

Ansvarig Sverige Leisure & 
snowflake Marketing 

05-02-23 

Johan Åhlén Projektledare Sverige Reklamkampanjer 05-02-23 
Ulf Berg Ansvarig Sverige Direct Marketing 05-02-23 
Stefan 
Bjurholm 

Ansvarig Sverige Strategies & 
Relationship Development 

05-02-23 

Expert  
Magnus 
Söderlund 

Professor och chef för Center for 
Consumer Marketing vid HHS, 
Stockholm 

05-03-08 

 
Vidare informerades informanterna om att intervjun med deras tillåtelse 
skulle dokumenteras med diktafon. I de fall där informanterna citerades i 
uppsatsen skulle de även ges möjlighet att få ta del av detta i förväg för 
att bekräfta informationen. Information om avsatt tid för respektive 
intervju gick också att finna, vilket uppgick till 1-1 ½ timme, för att 
informantern skulle känna sig väl informerad om förutsättningarna för 
vårt möte. De brev som gick ut till informanterna på flygbolaget och till 
experten går att finna i bilaga 4 och 5.  
 
När det gäller undersökningen bland privatresenärer samlades däremot 
inte något samtycke in i förväg. Självklart var respondenternas 
deltagande i vår undersökning frivilligt och de kunde utan påföljd tacka 
nej till ett deltagande när de tillfrågades på plats. Urval av respondenter 
gjordes utifrån de två kontrollfrågor som går att finna i underlaget till 
dessa intervjuer20. Av vikt för vår del, för att intervjua relevanta personer, 
var att deras huvudsakliga avreseland var Sverige. Detta då vi utgår från 
den svenska marknadens förutsättningar. Vidare ville vi att 
respondenterna skulle ha genomfört en privatresa under de senaste tolv 
månaderna, för att de skulle kunna relatera till något som fortfarande 

                                                 
20 Se även bilaga 3. 
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fanns i minnet. Undersökningen bland de 53 tillfrågade privatresenärerna 
utfördes på Arlanda under dagarna 7-8 april 2005. 48 stycken valde att 
medverka och de utförda intervjuerna varade mellan 15 och 40 minuter, 
samt dokumenterades på band. 

2.6.3 Bearbetning, tolkning och analys – vår spiral 

”Målet för humanvetenskaperna och den hermeneutiska forsningen är att förstå 
handlingar och företeelser sedda var för sig som helheter och i relation till allt 
som är känt omkring dem, för att man genom denna kunskap skall få bättre 
möjligheter att förstå och förhålla sig till andra människor och företeelser i deras 
unika sammanhang.” 

Sjöström (1994, s 77) 
 
Med detta citat vill vi förklara målsättningen med vår bearbetning, 
tolkning och analys av insamlat material. För att läsaren skall förstå 
denna arbetsprocess väljer vi här att beskriva vårt förfarande. När 
intervjuerna hade genomförts ansåg vi det viktigt att omgående 
transkribera våra intervjuer för att viktig information inte skulle gå 
förlorad. Tanken med att snarast ta itu med det inspelade materialet var 
att vi skulle kunna tillföra intryck som diktafonen inte har tagit upp. I de 
fyra intervjuerna med informationskällan och expertintervjun har 
intervjuerna transkriberats ordagrant, i sin helhet, för att fånga upp de 
ibland långa resonemang som fördes. Efter en första tolkning av detta 
material vände vi oss till privatresenärerna och intervjuade totalt 48 
stycken respondenter. På grund av tidsskäl valde vi att inte transkribera 
dessa i sin helhet, utan skrev ut essensen ur varje intervju av 
privatresenärerna. Med detta menar vi att vi transkriberade ordagrant där 
vi senare ville tolka vidare och blandade denna information med mer 
sammanfattande meningar av deras svar. Som Sjöström (1994) betonar 
är dock varje handling eller uttalande väsentlig, hur absurd den än 
förefaller för forskarna; detta då den ur den handlande personens 
perspektiv anses vara meningsfull och ändamålsenlig. Därför valde vi att, 
efter att ha gjort den första sammanställningen och de första tankarna 
väckts, återgå till våra band och lyssnade åter igenom de 48 intervjuerna. 
Efter varje intervju diskuterade vi igenom det vi hört, och utvecklade vår 
transkribering där det behövdes. Detta för att driva tolkningen av 
intervjuerna ett varv till. Med detta på papper var det dags att leta efter 
mer generella mönster bland intervjuerna och vi skapade ett antal olika 
kategoriseringar för att upptäcka vad som passade våra rådata bäst. 
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Sjöström (1994) framhåller att tolkningarna som hermeneutiker gör, skall 
underkastas kritisk prövning där forskarna skall ifrågasätta dess rimlighet 
och om andra tolkningar kan vara möjliga. Efter inspiration av vår 
handledare valde vi därför att vidare riva sönder papperna med våra 
intervjuer och började åter leta efter nya mönster genom att pussla på en 
stor öppen yta. Det material som senare presenteras i empirin, och 
innebar den första bearbetningen, är i många fall i allmänna ordalag och 
citering används för att ge liv åt empirin samt för att läsaren fritt skall 
kunna tolka respondenternas ord. Vi vill dock betona att vi, med hänsyn 
till Svenska språknämndens (2000) rekommendation, har valt att redigera 
formuleringarna i citaten så att de blir läsliga21 innan vi har sökt 
godkännande av texten från informanterna. De teorier vi använder oss 
av har fungerat som analysverktyg och har till största delen 
sammanställts efter att all empiri inhämtats. Den resulterande 
diskussionen som mynnande ut när empiri och teori fick mötas, 
presenteras i analyskapitlet där tolkningen av våra rådata återfinns. De 
slutsatser vi, som ett sista steg, har dragit finner läsaren i kapitel 7.  

2.7 Forskningsetik 
Som vi har poängterat tidigare i metodavsnittet, sker forskningen trots 
allt i någon form av kontext. Även om invasion av privatlivet i många fall 
nästan ses som rutin i dagens samhälle, menar May (1993) att detta inte 
ger forskarna rätt att utföra sina projekt utan hänsyn till etiska principer. 
Därför bör forskarna, enligt May, alltid se på etik i relation till 
forskningen, något som han menar gäller gentemot alla inblandade. Det 
finns enligt honom två utgångspunkter i etiken. Den ena kallar han 
”dentological” vilket innebär att forskarna följer vissa universella principer, 
oavsett situation. I vårt fall däremot, som hermeneutiker, anser vi oss 
istället ha en syn på etik som May benämner ”consequentialism” då vi tror 
att föregående utgångspunkt kan innebära restriktioner. Vi kommer i 
stället att situationsanpassa våra ageranden utifrån vårt unika fall; en syn 
som vi delar med Hermerén (1996). Då vikten av etik och dess relation 
till forskningen anses vara ytterst viktig (se exempelvis Forsman 1997; 
Hermerén 1996; HSFR22 1996; May 1993) vill vi med detta avsnitt belysa 
vår syn på forskningsetik i denna uppsats. Detta för att visa på hur vi 
avser uppfylla etikidealet. 

                                                 
21 Exempel på detta kan vara ändring av: verbs tempusformer, ordföljd, personliga pronomen 
interpunktionstecken samt ord som här, nu och i dag. 
22 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 
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I all form av forskning skall självkart forskningskravet vara uppfyllt, något 
som HSFR (1996) förklarar som att samhällets utveckling bör inriktas på 
väsentliga frågor och hålla hög kvalitet. Detta sagt, innebär dock inte att 
forskarna alltid får bryta mot individskyddskravet för att motivera vidare 
utveckling, utan de båda bör vid varje tillfälle vägas mot varandra. 
Individskyddskravet innebär respekt för individen och att denne inte 
skall riskera utsättas för ”…skada, förödmjukelse eller kränkning.” (HSFR 
1996, s 3) och det är i detta krav forskningsetiken tar sitt avstamp. HSFR 
delar in dessa frågor i fyra huvudkategorier; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Liknande principer 
tas upp i Forsman (1997) och Hermerén (1997), men vi väljer här att 
följa Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets benämningar. 
 
Informationskravet: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om 
den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” (HSFR 1996, s 5) Dessutom menar 
Forsman (1997) att det är av vikt att se till att den informerade har 
förstått informationen. För att uppfylla detta krav kommer vi att vara 
noga med att informera de personer som avses medverka i vår empiri 
om deras uppgift i projektet, vilka villkor som gäller samt att deltagandet 
är frivilligt. Som Forsman (1997) och HSFR (1996) lyfter fram kommer 
denna information att ges skriftligt, i tid innan deras medverkan, samt 
muntligt vid det tillfälle vi har avtalat möte med avsedda personer. I linje 
med HSFR rekommendationer kommer vi även att informera om när 
och var uppsatsen offentliggörs och att berörda parter kommer att få ta 
del av uppsatsen och det slutgiltiga resultatet.23  
 
Samtyckeskravet: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 
över sin medverkan.” (HSFR, 1996 s 6) Medverkan i vår studie kommer att 
vara frivillig och vi kommer att söka respondenternas godkännande i 
exempelvis användning av diktafon. Då inte någon av oss, författarna till 
denna uppsats, heller personligen känner medverkande individer eller på 
något annat sätt kan tillskaffa sig personliga fördelar genom att agera på 
särskilt sätt existerar inte något beroendeförhållande. Detta är något som 
HSFR anser som en viktig regel för att forskningen skall anses vara etisk 
och vi vill här betona att någon ekonomisk ersättning från SAS sida inte 
kommer att utgå vid slutfört projekt. Kopplingen till företaget är enbart 

                                                 
23 För vidare information kring innehållet i skriftligt material till berörda personer, se bilaga 4 och 5. 
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ett samarbete, där vi får tillgång till information om företaget, företagets 
insikter i marknaden och de problem som finns inom branschen; samt 
att företaget kommer få ta del av den färdiga uppsatsen.  
 
Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 
försvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (HSFR 1996, s 
9) Detta är ett krav som har nära koppling till offentlighet och sekretess. 
Här lyfter HSFR exempelvis upp frågan kring etiskt känsliga uppgifter, 
något som vi troligen inte kommer att stöta på i våra samtal med 
företaget och vald expert inom området. Däremot kan vi tänka oss att 
enskilda privatpersoner inte vill att de skall benämnas vid namn när de 
uttalar sig om sina motiv och beteenden. För att på bästa sätt respektera 
individen i detta sammanhang kommer vi att informera dessa om att 
medverkan är anonym. Detta för att den medverkande inte skall känna 
sig begränsad i sina uttalanden. Detta går i linje med HSFR:s syn, som 
menar att ett medverkande av denna typ inte skall kunna identifieras av 
utomstående. Uppgifterna som samlas in kommer dessutom att förvaras 
på sådant ställe att utomstående inte praktiskt kommer att ha möjlighet 
att komma åt dessa utan vår vetskap. 
 
Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål.” (HSFR, 1996 s 10) I vårt fall är detta krav 
mindre relevant då vi i största mån inte kommer att samla in personliga 
uppgifter som skulle kunna leda till att den enskilda individen kan 
komma att identifieras. Vi kommer dock inte att, i enlighet med HSFR:s 
regler, låna ut våra rådata till andra för kommersiellt syfte eller andra 
icke-vetenskapliga syften.  
 
Vi kommer vidare att, enligt HSFR:s (1996) rekommendation, ge 
informanterna möjlighet att ta del av avsnitt där de själva medverkar i 
empirin innan dessa avsnitt offentliggörs. Detta gäller då 
expertuttalanden samt empiri inhämtad från informanterna på företaget, 
då dessa kommer att benämnas vid namn. Om berörd individ exempelvis 
sedan inte uppskattar valt citat kommer vi att följa HSFR:s 
rekommendation att ”…kunskapstillskottet [bör] vägas mot de negativa 
konsekvenserna för de berörda av en eventuell publicering.” (1996, s 12) Med detta 
anser vi oss ha skapat en förståelse och medvetenhet för problematiken 
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kring relationen mellan etik och forskning och har förstått att vi inte kan 
rättfärdiga ett visst medel bara för att nå resultat, utan en ständig 
avvägning bör kontinuerligt ske. Ovanstående anpassning till vår unika 
situation visar på de forskningsetiska avvägningar vi förväntar oss göra 
under resans gång. 

2.8 Metodkritik 
I avsnittet nedan kommer vi att redovisa för studiens begränsningar, 
givet en kvalitativ studie. Vi är dock av den uppfattningen att vårt 
kritiska förhållningssätt och de val vi har gjort under studiens gång har 
bidragit till att inverkan på resultatet har begränsats. 

2.8.1 Djup och detalj 

Lantz (1993) och Quinn Patton (1987) menar att valet av intervjuform 
påverkar undersökningen, om den som i vårt fall bygger på öppna 
intervjuer blir djupet och detaljerna större än om en strukturerad 
intervjuform väljs. Mer djupgående intervjuer tar ofta även längre tid 
avseende framförallt utskrift av intervjuerna och analysen av desamma, 
vilket har varit fallet i denna studie. Lantz (1993) lyfter även fram att 
djupet och detaljrikedomen i en kvalitativ undersökning påverkas av 
syftet med undersökningen, som i vårt fall syftar till att öka förståelsen 
för privatresenärernas köpbeteende vid val av flygbolag på ett djupare 
plan. Kvale (1997) anser även att de resurser som forskaren förfogar 
över, såsom exempelvis tid och pengar, påverkar undersökningen. Här 
kan vi betona att forskningsperiodens längd har påverkat studiens 
omfattning då studien har varit begränsad till 20 veckor.  

2.8.2 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Problematiken vid kvalitativa intervjuer är, enligt Kvalie (1997), att 
respondenten kan påverkas av intervjuaren, vilket innebär att resultatet 
inte nödvändigtvis blir detsamma om undersökningen genomförs på 
samma sätt igen. Kvale menar dock att trovärdigheten kan uppnås, men 
att det då är viktigt att forskaren är tydlig i redovisningen om vilken syn 
denne har på det undersökta ämnet och tydliggör vilka åtgärder som har 
vidtagits för att motverka selektiv perception och snedvriden tolkning. 
Det är även av största vikt att forskaren har en kritisk syn på de analyser 
som görs. Vi vill kort inleda detta avsnitt med att säga några ord om SAS 
medverkan i vår uppsats. Läsaren kan nämligen väcka frågan om 
uppsatsens författarpar har färgats av den förförståelse SAS bidragit 
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med. Här vill vi poängtera den medvetenhet som SAS har uppvisat 
angående det faktum att det var vi som ’ägde frågan’, en medvetenhet 
som grundar sig i SAS kontakter med tidigare uppsatsskrivare. Därutöver 
tror vi att vi har minimerat den påverkan SAS eventuellt har haft på 
denna uppsats genom vårt kritiska förhållningssätt och vår konsekvens i 
att principfast utgå ifrån privatresenären, inte från flygbolaget, under 
studiens gång.  
 
För att övergå till möjliga specifika påverkansfaktorer finns det vid 
intervjuer, enligt Lekvall och Wahlbin (2001), en möjlighet att 
tillförlitligheten påverkas genom eventuella intervjuareffekter. Detta då 
intervjuaren medvetet eller omedvetet kan påverka respondenten på 
sådant sätt att även informationen från respondenten påverkas. Då vi 
jobbade efter en relativt öppen intervjuguide där målet var att frågorna ej 
skulle vara ledande minskade risken att styra de tillfrågade. Vidare anser 
vi att den medvetenhet vi har i denna fråga minskade risken att vi 
påverkade resultatet. Det är däremot svårt att avgöra om tillfälliga 
omständigheter eller upplevelser har inverkat på svaren, men vi tror att 
de personer som tog sig tid att svara på frågorna befann sig i sådan 
situation att det inte har färgat intervjuerna anmärkningsvärt. Vidare var 
vi två personer som genomförde intervjuerna, vilket gör att exempelvis 
tonfall hos intervjuaren kan ha påverkat svaren. Slutligen var frågorna till 
respondenterna, vilka skall leda till den ökade förståelsen, 
standardiserade. Med detta menar vi att samma frågor ställdes i samma 
ordning till alla respondenter. Genom denna objektiva standardisering 
höjer forskarna, enligt Rosengren och Arvidson (2002), jämförbarheten 
och tillförlitligheten. Därigenom har vårt mätinstruments kvalitet 
påverkat tillförlitligheten i positiv riktning. Användandet av diktafon vid 
samtliga intervjuer, både med informanter och med respondenter, ökar 
även resultatets tillförlitlighet, enligt Forsman (1997). För att stärka 
relevansen hos intervjuade privatresenärer, föll valet av plats för 
interaktion och samtal med respondenterna på Arlanda. Således befann 
sig de intervjuade i den ’rätta’ omgivning för undersökningen, något 
Roberts (2004) betonar vikten av för att förstå kunderna. För att 
minimera eventuella störande moment och stress innan incheckning 
valde vi även att söka tillgång till ’airside’, vilket innebär att intervjuerna 
utfördes efter säkerhetskontroller på inrikes- och utrikesterminalerna.  
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Vid intervjuerna med privatresenärerna valde vi avslutningsvis att visa 
upp ett antal flygplanslogotyper för att kunden fritt skulle få välja och 
motivera vilket bolag respondenterna föredrog, förutsatt att pris och 
destination var densamma på resan. På detta sätt ville vi ges möjligheten 
att se vad kunden prioriterar, när pris inte längre var en faktor. För att 
respondenten i detta fall inte skulle påverkas av placeringen av 
logotyperna på kollaget, valde vi att presentera två versioner. Hälften av 
respondenterna fick se version 1 och den andra hälften blev presenterad 
för version 2 av logotyperna24.  

2.8.3 Objektivitet/värderingar 

Det finns många sätt att definiera objektivitet och användningen av ordet 
sker i många varierande situationer. En av definitionerna av objektivitet 
är enligt Hermerén (1972) att ”framställningen av X är objektiv” om ”X är 
saklig, opartisk och inte missvisande” (s 94). Från denna strikta definition kan 
ett helt spann av definitioner finnas och via ”fri från värderingar” (s 99) och 
”föreligger utanför medvetandet” (s 106) kommer Hermerén (1972) till andra 
änden av registret där en definition är ”[…] inte innehålla några explicit 
formulerade […] värderingar” (s 102). Visserligen kan det vida spektra av 
definitioner, som har exemplifierats ovan, visa att det inte är helt enkelt 
att avfärda objektivitet i hermeneutiken. Hermerén (1972) påtalar dock 
att kvaliteten hos dessa enskilda definitioner inte är desamma, men även 
om man som forskare utgår från hermeneutiken som vi gör skulle inte 
alla definitioner kunna avfärdas. Vi sluter oss till Lundahl och Skärvads 
(1999) definition, vilka menar att det inte är möjligt att uppnå fullständig 
objektivitet men att forskarna bör eftersträva saklighet i största möjliga 
mån. Då vår uppsats utgår ifrån ett hermeneutiskt synsätt på 
vetenskapen anser vi det däremot viktigare att föra en diskussion om 
värderingarnas möjliga påverkan på uppsatsen, än objektivitet ur en mer 
strikt definition.  
 
Nagel (1961) gör en distinktion mellan två olika typer av värderingar, där 
det ena tar ställning till moraliska och sociala värderingar och den andra 
mer tar ställning till faktiska värderingar. När en forskare skall undvika 
värderingar är det enligt Nagel de moraliska och sociala värderingarna 
som skall finnas i åtanke. I uppsatsen kommer vi att undvika att 
respondenterna påverkas av våra värderingar genom att, som vi tidigare 

                                                 
24 Se bilaga 6 och 7. 
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nämnt, ställa öppna frågor där respondenterna själva får styra samtalet 
inom det ämne vi avser att undersöka. Genom detta försöker vi undvika 
påverkan av värderingar som May (1993) tar upp. Forskarnas 
uppfattningar om vad som är viktigt kan även det innebära att 
forskningsmässigt viktiga delar kan förbises i processen. Vi tror dock att 
genom en medvetenhet om detta problem kan forskaren gå in i 
problemet med en mer vidsynt hållning och därmed försöka undvika att 
potentiellt viktiga delar inte analyseras. May påtalar även att forskaren 
skall sträva att hålla de bedömningar som görs inom forskningen fria 
från värderingar. Vår strävan i denna uppsats är inte att försöka uppnå 
fullständig objektivitet, däremot skall vi i så stor utsträckning som det är 
möjligt undvika att våra värderingar påverkar den.  

2.8.4 Källkritik 

Som Lundahl och Skärvad (1999) framhåller, har källkritik som 
granskningsmetod sitt ursprung i historikers arbete då de i sina studier 
och analyser försöker fastställa om det som återfinns i texter faktiskt har 
inträffat. De lyfter dock fram att det kritiska förhållningssätt som detta 
innebär, är dock viktigt att ha även vid andra typer av studier där 
användning av sekundärdata förekommer. Alvesson och Sköldberg 
(2000) påpekar att källkritik är en hermeneutisk metod som belyser hur 
utvärdering och tolkning av insamlad data skall gå till. Med bakgrund till 
vårt hermeneutiska synsätt känns det därför relevant att belysa vårt sätt 
att hantera källkritik i detta avsnitt. Alvesson och Sköldberg lyfter fram 
fyra punkter som forskare bör tänka på vid sitt arbete. Dessa är 
granskning av källornas äkthet, eventuella partiska tendenser, tid från 
faktisk händelse till dokumentation och beroende/influenser som kan ha 
påverkat dess innehåll. Liknande aspekter tas upp i Rosengren och 
Arvidson (2002). Vi kommer i denna uppsats att aktivt arbeta utifrån att 
ständigt vara källkritisk och till så stor utsträckning som är praktisk 
möjlig återgå till originalkällan för att kontrollera uppgifterna, samt göra 
vår egen tolkning av den kunskap vi finner där; detta för att inte förlita 
oss på en annan forskares tolkningar. Dessa kan dock i vissa fall vara 
intressanta att ta upp som ett komplement, för att visa skilda 
uppfattningar. Med detta följer även att det är av vikt, som Lundahl och 
Skärvad (1999) samt Alvesson och Sköldberg (2000) betonar, att finna 
källor oberoende av varandra för att stärka tillförlitligheten i uppsatsen. 
Detta är av betydelse då Alvesson och Sköldberg påpekar det faktum att 
informationen forskaren tar till sig har passerat genom ett subjektivt 
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medium och därför riskerar att ha blivit förvrängt. Vidare kommer vi att 
leta efter sekundärdata25 som vi inte anser vara föråldrade eller 
ofullständiga, och kommer att tillgodogöra oss dessa med vetskapen om 
att de kan vara vinklade eller tillrättalagda. Vårt absoluta mål i denna 
uppsats är att, genom källkritisk granskning, hänvisa till källor som anses 
vara äkta, relevanta och tillförlitliga. 

 
Mänskligt handlande 

I denna uppsats kan läsaren finna i vårt syfte följande fras: ”…att öka 
förståelsen för privatresenärers köpbeteende vid val av flygbolag.”. Således skall 
vi behandla mänskliga tankar om handlande och motiv till varför de 
väljer ett specifikt flygbolag; denna klarläggning av någons motiv 
beskriver Lundahl och Skärvad (1999). De menar att en friläggning av 
motiven tillsammans med en beskrivning av den kontext denna befinner 
sig i och hur den tolkas kan sammantaget ge en förklaring till varför en 
viss handling genomförs; en metod som benämns praktisk slutledning. 
Med detta stycke vill vi bara kort visa på den medvetenhet vi har i att 
respondenten kommer att beskriva sitt handlande utifrån denne själv och 
att det således handlar om en subjektiv redogörelse av värderingar, 
handlingar, beteenden och ageranden. Lundahl och Skärvad belyser 
bland annat att människor har en tendens att glömma, eller snarare 
utradera, obehagliga händelser samt att den lyfter fram positiva händelser 
utöver det faktiska. Med andra ord framför de att människan vinklar 
historier så att det passar ens egna syften. Parallellt som den tenderar att 
tillrättalägga berättelser påverkar samtidigt tidigare händelser agerandet i 
olika situationer och att det, i samhället, finns ett ’legitimt’ socialt 
handlande; det är med denna bakgrund intervjuerna kommer att utföras. 

2.9 Sammanfattning av avgörande val 
För att ge läsaren en överblick av de avgörande valen väljer vi nedan att 
presentera dessa i figur 2.4. Denna sammanfattning är inte fullständig, då 
samtliga val inte innefattas, utan skall som sagt fungera som en förkortad 
framställning av kärnan i vår metod.  
 

                                                 
25 I form av exempelvis böcker, akademiska artiklar, företagsfakta, undersökningar och fackpress. 
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Figur 2.4 Sammanfattning av avgörande val  

Källa: Egen figur 
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undersökningars representativitet, med anledning av de få studerade 
objekten. Frågan är då hur många intervjuer som är ’tillräckliga’ och 
något exakt svar går i många fall inte att finna då författare till olika 
metodböcker ger olika besked. Strauss och Corbin (1998) menar dock att 
det väsentliga är att mättnad uppnås. Med detta menar de att avgörande 
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utsträckning skall visa variation från det större mönstret. Mättnad 
uppnåddes i vårt fall då 53 personer tillfrågats, varav fem stycken valde 
att inte medverka i vår studie26. Vår ambition är att genom tolkning öka 
den generella förståelsen till privatresenärers köpbeteende vid val av 
flygbolag. Vi stöder oss till följd därav på Lundahl och Skärvad (1999) 
som menar att det går att generalisera denna typ av studie genom att de 
empiriska resultaten analyseras utifrån teori och lyfts till en generell nivå. 
De slutsatser vi presenterar i denna uppsats skall enligt oss vara 
användbara för flygbolag i liknande situation27 som den som analyserat. 
Således begränsas inte dessa resultat till något specifikt bolag, utan till 
flygtransportbranschen i dess helhet.  
 

                                                 
26 För förteckning över respondenter, se bilaga 8. 
27 Med ’liknande situation’ menar vi flygbolag som agerar i en liknande kontext som den som i dagsläget 
återfinns i Sverige. Mer specifikt riktar sig uppsatsen primärt till nätverksbolag, även om vi tror att andra 
flygbolag likaså kan dra nytta av uppsatsens innehåll. 
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3. Empiri 
 
Detta kapitel kommer att ge läsaren inblick i den empiri vi har samlat in genom 
utförda kvalitativa intervjuer. All information som ni nedan kommer att ta del av 
kommer från de intervjuerna som genomförts. Då vi utgår från privatresenären, 
kommer vi att under varje avsnitt inledningsvis presentera privatresenärernas 
reflektioner i ämnet. I de fall där flygbolaget och/eller experten har uttalat sig i ämnet 
under våra samtal, kommer även dessa följdriktigt att presenteras under respektive 
avsnitt.  

3.1 Pris 
Som vi har beskrivit i bakgrunden har pris en stor påverkan på 
privatresenärers val av tjänsteleverantör. Av den anledningen har vi valt 
att inleda detta empiriska kapitel med synen på flygresans pris. 

3.1.1 Privatresenärerna 

”Någonstans är det tre saker som bestämmer… och det är pris, pris, pris!” 
(respondenten skrattar) 

Kvinna 36 år, Marknadssekreterare, Södermalm 
 
När vi spenderade tid på Arlanda för att utföra de kvalitativa intervjuerna 
upptäckte vi, som vi hade en föraning om, att priset på flygresan i många 
fall avgör vilket flygbolag privatresenären väljer; något vi exemplifierar 
genom citatet ovan. Som respondenterna uttrycker sig, har de ofta en 
önskan om att flygbiljetten inte skall vara det dyraste med resan då de 
som privatpersoner inte reser så ofta. För dessa resenärer spelar det inte 
någon större roll vilket flygbolag de flyger med, en 62-årig kvinna från 
Sollentuna säger: ”jag kan offra mig lite grand för att få ett billigare pris”. 
Kommentarer kring att priset är en viktig faktor vid val av flygbolag går 
att finna bland de flesta privatresenärerna, oavsett ålder och yrke. 
Resenärer som dock prioriterar priset i vanliga fall har på grund av 
situationsspecifika händelser som vid sjukdom, bröllop och 
begravningar, tvingats bortprioritera denna faktor till förmån för snabb 
resväg och passande ankomst. Förutom dessa vill vi dock presentera en, 
enligt oss, representativ kommentar kring prisets relevans: 
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”De är alla ungefär likadana. […] När man flyger privat så är det bara 
priset, åtminstone på kortare sträckor.” 

Man 42 år, Utbildningskonsult, Umeå 
 

Det går också att se att Internet har givit privatresenärerna, i allt större 
utsträckning, möjligheten att leta efter den ’billigaste’ biljetten. Det är då 
enligt resenärerna viktigt att internetsidan fungerar väl och är lätt att 
förstå. Varför resenären prioriterar en billig biljett behöver dock inte bara 
vara en mager plånbok, utan denne kan även vilja ’jaga’ en billig biljett. 
En före detta personaldirektör (numera författare) uttalar sig som följer: 
 

”Det ligger i människans natur att få den så billigt som möjligt, om du får 
samma produkt. Så det är jävligt enkelt på det sättet, om man är normalt 
funtad och du ska betala det själv […] Om man har Internet så är det ju lite 
av en sport att hitta bästa flighten […] Det handlar om ’value for money’.” 

Man 76 år, Stockholm, f.d. Personaldirektör 
 
Att priset avgör i många fall, innebär dock inte att resenärerna 
bortprioriterar allt annat där de hävdar att det trots allt finns en gräns för 
hur ringa någon form av grundservice ändå bör vara och att det trots allt 
är viktigt att komma fram på de tider de önskar. Med detta sagt kan 
många ändå acceptera att servicen minskar i och med en billig biljett. En 
27-åring kvinna som jobbar på FN, men har sin hemort i Stockholm, 
säger: ”En slät kopp kaffe är inte värd 1000 spänn!”. I och med att det är en 
hel del som prioriterar priset, innebär detta även att många väljer att flyga 
med lågprisbolag. Samtidigt kommenterar andra, ofta mer resvana 
privatresenärer, att de inte väljer lågprisflyg då priset ofta blir betydligt 
högre med ökade transportkostnader då dessa flygbolag landar på 
mindre centrala flygplatser Rätt eller fel, har resenärerna trots allt 
förutfattade meningar där de ofta väljer bort de större nätverksbolagen 
om de primärt letar efter ett bra pris. I det specifika fallet nedan, 
kommenterar privatresenären sin uppfattning om SAS satsning på det 
”nya inrikesflyget”28, där billigare enkelbiljetter erbjuds. 
 

”Det är ungefär som att vinna på lotto. Jag har hört att de har vissa billiga 
resor. Man måste boka 100 dagar innan… då ska jag verkligen veta ett år 

                                                 
28 En satsning som var aktuell i reklam vid tidpunkten då respondentintervjuerna utfördes.  
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innan att jag ska åka, så att man kan planera. Det är reklampriser, det har 
inget med resande att göra!”  

Man 28 år, Luleå 

3.1.2 Flygbolaget 

För att få en inblick i branschens syn på prisfrågan, redovisar vi nedan de 
kommentarer kring detta som kom upp i våra intervjuer med 
informanterna. De lyfter fram att det som påverkar resandet i största del 
är priset och hänvisar exempelvis till en undersökning som de gjorde 
2002. Att priset var viktigast hade de dock förutsett och ville därför finna 
svar på vad som var näst viktigaste, men det visade sig att dessa svar var 
ytterst fragmenterad och att någon tydlig trend ej gick att se; förutom att 
priset vägde ganska tungt även som alternativ nummer två. Ett uttalande 
från SAS sida följer: 
 

”Det var 5-7 procent… som var ganska prisokänsliga. Men övriga var väldigt 
priskänsliga, och en stor andel av dem ropade efter det som lågprisbolagen 
erbjuder […] Jag tror inte att man kommer att kunna komma undan pris, det 
är ju något av en hygienfaktor. Kanske kan man ha en liten premie som bygger 
på att vi har ett varumärke som man gillar […] När det kommer in 
konkurrens så blir många kunder glada, de får ett starkt alternativ... Våra 
kunder gillar innovation och innovation behöver inte alltid vara en sms-tjänst 
eller teknik. Innovation är i stor utsträckning strukturomvandling och det har 
de här nya aktörerna bidragit med i branschen, där lågkostnadsalternativet 
innebär radikalt lägre priser och ett större utbud på marknaden. Så det är 
ganska naturligt att de nya aktörerna får pluspoäng initialt.” 

Johan Åhlén29, SAS (2005-02-23) 
 
Berg (2005-02-23) lyfter även fram att de som utnyttjar 
lågkostnadsbolagen i större utsträckning är höginkomsttagare med högre 
utbildning än det motsatta. Då undersökningen var av mer kvantitativ 
karaktär finns det dock inte någon förklaring till varför denna trend visar 
sig i företagets studie. 
 
I och med den konkurrens flygtransportbranschen befinner sig under, 
där lågprisaktörerna i många fall är fler än en, menar företaget att 

                                                 
29 Informanternas titlar kommer med anledning av dess längd inte att presenteras i empirin, utan återfinns 
i metodkapitlet under avsnitt 2.6.2. 
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privatresenärer i många fall tror att prisbilden på nätverksbolagen ofta är 
högre än de faktiskt är. En anledning till detta kan, enligt Åhlén (2005-
02-23), vara att värdet av varumärket anses vara högre och därigenom 
drar kunden paralleller till att även priset upplevs som högt. Åhlén 
framför: ”Skulle man visa upp hur priserna faktiskt är [på SAS], så är det 
extremt stor skillnad mellan vad kunden tror att det är och vad det faktiskt är.” 
Vid vårt samtal med Berg (2005-02-23) utvecklar han detta resonemang i 
termer av att flygbolag som SAS har en negativ bevisbörda när pris 
diskuteras: 
 

”Jag tror att vi har en negativ bevisbörda… det räcker inte att vi säger att vi 
har billiga priser en gång för att kunderna ska säga ’jaha, det är bra, det tror vi 
på’. Utan vi behöver bevisa det ganska många gånger. […] Vi kommer aldrig 
att vara billigast, och det tror jag inte att så många förväntar sig heller.” 

Ulf Berg, SAS (2005-02-23) 
 
Bjurholm (2005-02-23) diskuterar pris mot konsumenten i liknande 
termer som sina kollegor, med vetskapen om att priset är det absolut 
viktigaste. Med anledning av detta är det också mest intressant, enligt 
Bjurholm, att ägna uppmärksamhet åt vilka värden som spelar in då fler 
än ett flygbolag hamnar i ungefär samma prisnivå; om några sådana 
existerar. 

3.1.3 Experten 

Vid vårt samtal med Söderlund (2005-03-08) ville vi även ha hans syn på 
det prisfokus som existerar med anledning av den hårda konkurrensen. 
Bland annat nämndes det faktum att många lågprisbolag kan hålla nere 
sina priser genom att utnyttja flygplatser som är mindre centralt belägna. 
En tanke från vår sida fördes upp till diskussion; då det i många fall 
verkar som att privatresenärerna strikt jämför priset på den faktiska 
flygbiljetten, uppfattar vi det som att de ytterligare omkostnaderna30 som 
kan tillkomma vid ett lågprisalternativ inte medtas i beräkningen. Vi 
frågade därför honom om detta kunde stämma och om resenärerna inte 
har detta i åtanke. Söderlund uttalar sig som följer:  
 

”…ingen människa på jorden köper en sak bara för att den är billig, man 
måste alltid betala någonting när man är kund, det är en motprestation som 

                                                 
30 Exempelvis transportkostnader till och från de mer avlägsna flygplatserna. 
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krävs. Det kan inte BARA vara priset som gör att man väljer den ena 
leverantören i stället för den andra. Det måste ju ändå vara så att den här 
leverantören kan tillgodose de behoven som man har […] De flesta människor 
har ändå en uppfattning om att det finns en totalkostnad när man är ute och 
reser. Om flygbiljetten är billig så är det i och för sig kul, men om andra 
kostnader ökar så är det kanske inte så kul…” 

Magnus Söderlund, HHS31 (2005-03-08) 
 
En respondent på Arlanda, närmare bestämt en 47-årig försäljningschef, 
väljer vid ett tillfälle att kliva ur sin roll som privatresenär och 
kommenterar problematiken på ett mer ’objektivt’ sätt. Hans uttalande 
bygger på erfarenheter från sin egen bransch32 och beskriver det val 
mellan lågprisbolag och nätverksbolag som kunder står inför. ”Folk är 
medvetna om kvalitet, men de vill hellre betala ett billigt pris fram tills att det går 
fel.” 

3.2 Grundläggande krav 
När vi gick igenom materialet från intervjuerna med respondenterna på 
Arlanda, framgick det att de flesta respondenter yttrade sig om 
minimikrav om flygresan. Dessa grundläggande krav redovisar vi här. 

3.2.1 Privatresenärerna 

I våra kvalitativa intervjuer med privatresenärerna fanns det i flertalet fall 
med en tanke kring andra, i resenärens ögon, grundläggande faktorer 
som bör levereras av ett bolag. Även om priset var en huvudfaktor, 
nämnde många av dessa resenärer att det förutom priset var ett antal 
faktorer som skulle uppfyllas för att de skulle välja att resa med ett 
flygbolag. En tydlig komponent i resenärernas medvetande verkar vara 
säkerhet som får symboliseras av två privatresenärs kommentar kring 
vad som är viktigt vid val av flygbolag. 
 

” Service, bekvämlighet och grundläggande säkerhet. Samt inte minst pris.” 
Man 76 år, f.d. personaldirektör, Stockholm 

 
 

                                                 
31 Handelshögskolan, Stockholm 
32 Försäljningschefen arbetade inom dagligvaruhandeln och såg klara paralleller med den ökade 
konkurrensen från handelns egna märkesvaror. 
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”Flyger oftast med SAS och deras allierade […] Man tror att det ska vara 
säkrare.” 

Kvinna 60 år, Egen företagare, Sala 
 
En annan faktor som till viss del verkar finnas i resenärens medvetande 
är pålitlighet, även om detta inte uttryckligen nämns i samma omfattning. 
En kvinna på 27 år, som studerar för tillfället och kommer från 
Örnsköldsvik anser exempelvis att flygbolaget skall vara ”pålitligt och 
säkert; att bagaget kommer dit det ska. Professionellt helt enkelt!”. Även om 
resenären inte var ensam om att uttala sig om pålitlighet vill vi i detta 
specifika fall notera att kvinnan var relativt resvan med cirka 24 flygresor 
per år. De privatresenärer som har lite mer resvana betonar även att de 
vill känna ett övergripande förtroende för de valda flygbolagen och 
prioriterar bort lågprisbolag, då de ”inte har något förtroende för dem”, som en 
kvinna från Sala nämner. 
 
Ett tredje element verkar vara att privatresenären skall känna någon form 
av baskvalitet där flygplanen bör upplevas som välskötta och att det ändå 
skall finnas någon form av grundservice ombord. 
 

”Det är viktigt med någon slags grundservice på resan. Det är viktigt att själva 
resan fungerar. Servicen ombord, att man får någon mat eller så.” 

Man 37 år, Ingenjör, Skellefteå 

3.2.2 Flygbolaget 

Vid våra diskussioner med informanterna på SAS och den expertintervju 
vi gjorde nämndes inte fenomenet kring de grundläggande kraven i 
någon större utsträckning. Bjurholm (2005-02-23) formulerar sig dock 
som: ”att det finns en del resenärer som tycker att det är viktigt att resa med ett 
flygbolag som de kan lita på.” 

3.3 Tillgänglighet/tid 
Nästa område som vi identifierade efter genomgång av råmaterialet 
beskriver respondenternas syn på faktorer som exempelvis närhet till 
flygplats och olika aspekter av tid. 

3.3.1 Privatresenärerna 

En stor andel resenärer anser dessutom att det, förutom pris och 
grundkvalitet, är viktigt med tillgänglighet. Med detta har resenärerna 
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framfört uttryck som ’restid’, ’direktflyg’, ’avgår i tid’, ’smidiga 
anslutningar’ och ’centralt belägna flygplatser’ som viktiga faktorer när 
flygbolag väljs. De påstår sig även vara, som en 27-årig kvinna från 
Stockholm säger, ”beredd att betala lite extra för det”. Av dessa anledningar 
ser vi respondenter som väljer bort lågprisalternativ med anledning av att 
de använder avlägsna flygplatserna som gör dem otillgängliga och mer 
resvana resenärer poängterar att det ofta blir lika dyrt ändå. En 
projektledare från Sollentuna var dock av annan åsikt: ”Lågprisbolagen 
flyger ofta direkt. Med de stora är det ofta byten”.  
 
Då många inte ser flygresan som det primära, är det specifika flygbolaget 
mindre viktigt och det skall i stället ”gå så snabbt som möjligt”. Citatet nedan 
sammanfattar ganska väl privatresenärernas tankar: 
 

 
”Tiderna ska stämma och till ett bra pris.” 

Man 52 år, Ingenjör, Luleå 

3.3.2 Flygbolaget 

”…många konkurrenter riktar bara in sig på de mest trafikerade linjerna och 
prispressar. Vi försöker däremot se till helheten.” 

Yvonne Frykfors, SAS (2005-02-23) 
 
SAS, som enligt flygbolaget erbjuder ett utbrett rutnät med många 
destinationer och avgångar, tror att en av företagets styrkor är 
tidtabellen. Enligt Åhlén (2005-02-23) är också tid ett behov som visar 
sig tydligt bland resenärerna. Bjurholm (2005-02-23) tror att, när man 
tittar på ”värdesidan” av vad resenären uppmärksammar, är det tidtabellen 
som är viktig. SAS tror bland annat att flygbolagets många linjer ut i 
världen, tillgängligheten, gör flygbolaget intressant för många och att 
resenären då kan vara beredd att betala lite extra för det.  

3.3.3 Experten 

När vi kommer in på tillgänglighet i vårt samtal med Söderlund (2005-
03-08) tror han att det i mångt och mycket handlar om en 
inlärningsprocess för resenären. Med detta menar han att den ökade 
konkurrensen inom flygtransportbranschen, främst från lågprisbolag, 
innebär att resenären möter olika produkter. Vad sedan resenären väljer, 
är beroende av dennes preferenser. 
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”Sen finns det ju också gott om folk som har vittnat om att det inte var så kul 
att flyga med de där lågprisalternativen. Man kan vara ganska rättslös då, när 
flyget blir inställt… och det blir inställt ibland… det var inte så bekvämt och 
man hamnade långt ifrån den platsen som man egentligen skulle åka till. […] 
Men det kan också vara någon slags inlärningsprocess som folk ska gå 
igenom… och upptäcka efter ett tag att det inte var så attraktivt, medan det för 
andra verkligen är attraktivt. Säkerligen kommer lågprisalternativen att finnas 
kvar.” 

Magnus Söderlund, HHS (2005-03-08) 

3.4 Flexibilitet 
Privatresenärerna uttrycker även att de uppskattar vissa faktorer som vi 
har valt att sammanfatta under begreppet flexibilitet. Nedan får läsaren ta 
del av vad det kan innebära. 

3.4.1 Privatresenärerna 

Flexibilitet verkar vara något som resenärerna uppskattar och berättar vid 
fler än ett tillfälle om bagage som har vägt för mycket, men där 
flygbolaget inte har tagit för hårt på reglerna och har släppt igenom det. 
En annan aspekt som en resenär exempelvis inte kunde förstå var 
följande: 
 

”Flexibilitet på biljetterna är viktigt. Bara för att man har en billig biljett så 
kan man inte boka om den, trots att planen inte är fulla.” 

Kvinna 24 år, Studerande, Stockholm 
 
De personer som har rest oftare och har uppmärksammat skillnaderna 
mellan nätverksbolag och lågprisbolag ser också en nackdel i det upplägg 
som lågprisbolagen har, där de inte ansvarar för transferen utan låter 
resenären ansvara för varje enskild flygsträcka. Något som exemplifieras i 
citatet nedan: 
  

”Om flygresan innefattar byten med exempelvis RyanAir, väljer jag hellre andra 
alternativ.” 

Kvinna 27 år, arbetar på FN, Stockholm 
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3.4.2 Flygbolaget 

När vi samtalar med Berg (2005-02-23) menar han att SAS även 
överlevererar på flygbolagets lågprisbiljetter och i diskussionen tas bland 
annat flexibiliteten upp, vilket vi låter honom utveckla nedan.  

 
”…om du har ett anslutningsflyg och det blir försenat på grund av dimma på 
flygplatsen du åker ifrån och missar din anslutning, då bokar vi om den 
personen… och kommer den inte vidare tar vi hand om dem och ser till att de 
åker nästa dag. Men vi kommunicerar det kanske inte så mycket och berättar 
att det HÄR är våra konkurrensfördelar. 

Ulf Berg, SAS (2005-02-23) 

3.5 Bekvämlighet/komfort 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp det privatresenärerna ser som fysiska 
krav och önskemål på egenskaper som flygplanen skall ha. 

3.5.1 Privatresenärerna 

Några saker som dök upp ett flertal gånger under samtalen med 
respondenterna var ’komfort’, ’bra stolar’ och ’benutrymme’ som 
faktorer som påverkade valet av flygbolag. Exempelvis nämnde en bonde 
från Eskilstuna/Köping att det inte är ”fel att åka reguljärt, då finns det plats 
för benen”. De två citaten som presenteras nedan kan ses som typexempel 
på det vi har tagit del av under intervjuerna. 
 

”Bra stolar om jag ska flyga långt […] British Airways har bra stolar […] 
När man åker över Atlanten är SAS stolar ganska dåliga, man sitter ganska 
hårt.” 

Kvinna 49 år, ”paus i livet”, Motala 
 

”Komfort är viktigt, speciellt benutrymme.” 
Man 63 år, Installationsrådgivare/konsult, Täby 

3.5.2 Flygbolaget 

När informanterna kommer in på begreppet komfort, säger de att det är 
ett starkt behov framförallt på affärssidan, även om det är en önskan 
bland privatresenärerna också. Åhlén (2005-02-23) nämner även att 
komfort är viktigare inom Europa och vid interkontinentala flygningar, 
då han menar att resenären värdesätter detta högre i dessa fall. Något 
vidare diskuterades dock inte komfort. 
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3.6 Service/Bemötande 
Bortsett från utformningen av flygplanssäten finns det även andra delar 
som är viktiga för passagerarna. Dessa behöver dock inte alltid vara 
fysiska till sin karaktär och vi har valt att presentera dem gemensamt 
under rubriken service och bemötande.  

3.6.1 Privatresenärerna 

Även om priset visade sig vara en viktig faktor i beslutssituationen, 
klargjorde många att bemötande från flygbolaget var av stor vikt. En 
författare och före detta personaldirektör säger att ”den personliga 
kontakten med ett företag är väldigt viktigt och bristen av den kan göra att företaget 
förlorar kunder”. På liknande sätt: 
 

”Människorna har inte utvecklats i samma takt som tekniken, det är lätt att 
glömma bort.” 

Kvinna 76 år, pensionär, Stockholm 
 
Av våra intervjuer att döma, verkar bemötande vara viktigt och att 
personalen på ett flygbolag skall hantera interaktionen vid exempelvis 
oförutsedda händelser på ett snyggt sätt. Resenärerna vill uppleva att de 
blir omhändertagna och det kan resultera i, enligt respondenterna egna 
utsagor, att de väljer flygbolag utifrån dessa parametrar. En kvinna från 
Motala valde exempelvis flygbolag i bokningssituationen utifrån att det 
var ”bra service och trevlig personal”, tillsammans med ett bra pris. Många 
diskuterar att det inte är så mycket service ombord idag och att de 
uppskattar och pratar väl om flygbolag som tar sig tid för resenären, 
samt serverar en bit mat. När kollaget av flygbolagslogotyperna33 visades 
upp gjorde en övervägande majoritet sitt val utifrån en känsla över var 
servicen var bäst. Något krav från vår sida fanns inte på att respondenten 
skulle ha rest med bolaget, utan valet var helt fritt.  
 

”SAS har fräscha och bra plan, men det är… som en ny lokaltrafiksbuss. Det 
är lagom, det är svenskt – så jag skulle nog välja British Airways eller Thai på 
grund av servicen.” 

Man 28 år, Luleå 
 

                                                 
33 Se bilaga 6 och 7. 
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”Thai… Jag har aldrig åkt med dem, men jag tror att de har en otrolig 
service… och de har stora fina plan.” 

Man 47 år, Försäljningschef, Stockholm 
 
Denna man hade ytterligare funderingar kring prispressen och hur det 
skulle påverka servicen.  
 

”Om de tog överpris förut så är det för billigt nu för att dem ska kunna gå 
runt. Bara flygbolagen inte gör avkall på kvaliteten, alltså på servicen av 
planen. Drar in på personal så de blir färre… så att de som är kvar får slita 
ännu mer. Det finns stor risk för det! Då tappar man kvalitet… Då blir 
personalen stressiga, sura och arga. Och då tappar hela flygbolaget anseendet. 
[…] De får inte göra avkall på för mycket kvalitet!” 

Man 47 år, Försäljningschef, Stockholm 
 
Resenärerna uttrycker i alla fall att de dessutom är villiga att betala lite 
extra för att servicen skall finnas där och att en bit mat kan erbjudas; det 
viktiga är dock enligt resenärerna att de blir bra bemötta. En kvinna på 
36 år uttrycker sig som att det skall kännas att flygvärdinnorna är ”lite 
service-minded tjejer som är glada för sitt jobb”. Många anser att skillnaderna är 
stora mellan flygbolagen, inte bara om de jämför lågprisbolag och 
reguljärflyg. Vi nåddes å andra sidan av kommentaren, att det enbart var 
”en prisfråga som avgjorde valet av flygbolag… servicen är ju bra lika” (Man 70 år, 
pensionär, Härnösand). 
Det verkar också vara så att önskan om service växer om flygtiden är 
längre. En ung studerande kvinna säger exempelvis att hon vid längre 
flygningar är villig att ”betala lite extra för service”. Eller med andra ord, som 
en försäljare från Västerås uttrycker det: ”På längre sträckor vill man kunna 
titta på film, på Europa spelar det ingen roll”. När vi frågade en kvinna på 27 
år, som jobbar på FN, om vad hon ansåg vara viktigt vid val av flygbolag 
svarade hon: ”Service, Personal – hur de fungerar på långa flygningar, om de 
exempelvis är stressade. Säkerhet.” Medan det, på kortare flygningar: 
 

”Jag flyger ju inte långa sträckor… Nej, jag tycker det enbart är en transport, 
att komma från det ena stället till det andra, det ska vara smidigt och lätt. 
Givetvis ska man få en smörgås och kaffe på planet, det förväntar jag mig.” 

Kvinna 51 år, ”arbetande”, Lund 
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Att någon lättare förtäring uppskattas, som kvinnan ovan poängterar, 
kommenterades ofta i våra samtal med privatresenärerna. Angående 
beslutsprocessen vid val av flygbolag, förutom att resan skall fungera 
smidigt, säger en respondent följande; detta då han menar att semestern i 
hans ögon börjar med flygresan: 

 
”…även servicen ombord, att man får någon mat, så man överlever och slipper 
planera och så”. 

Man 37 år, Ingenjör, Skellefteå 
 

I slutet av intervjuerna med resenärerna visade vi upp tidigare nämnda 
kollage med olika flygbolags logotyper, i syfte att låta resenärerna välja 
det flygbolag de helst ville åka med. Förutsättningen var att resans pris 
och destination var densamma, för att upptäcka vilka andra faktorer 
förutom priset som värdesattes av resenärerna. I detta fall kunde vi se att 
goda erfarenheter av service och bemötande var något som gjorde att 
privatresenärerna hade ett gott öga till det specifika flygbolaget. Vad som 
visade sig var att många även framförde sina tankar kring SAS, som var 
ett utav de flygbolags logotyper resenärerna kunde finna på kollaget. Då 
antalet kommentarer kring SAS i denna kontext visade sig vara 
betydande, väljer vi här att presentera dessa i ett samlat stycke. Många 
beskrev att de upplevt försämringar på SAS och framställde exempelvis 
personalen som uppgivna. En IT-chef framför sina åsikter på följande 
sätt: 
 

”SAS förknippar jag med ett bolag som en gång i tiden var SANSLÖST bra, 
som hade en grym stolthet i sig, men som helt och hållet har tappat den. Där 
man har tappat all känsla för vad som är service och vad som är bra tänk för 
ett flygbolag.”  

Man 29 år, IT-chef, Stockholm 
 
Många funderingar gick i liknande spår, där en besvikelse uppvisades på 
de prestationer SAS levererar idag; vilket resulterar i att dessa 
respondenter sällan spontant väljer att flyga med nämnt flygbolag. När 
det däremot sker, uttrycks det mer i termer av att de var ’tvungna’ att 
resa med SAS, då inget annat flygbolag trafikerade destinationen. Många 
hade åsikter om de neddragningar SAS har gjort i servicen ombord och 
att de blir förvånade över att ett billigare biljettpris numer skall innebära 
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frånvaro av service på ett reguljärt flyg. Nedan väljer vi att mer ordagrant 
återge några citat för att visa på de tankar privatresenärerna framfört. 
  

”Åker jag charter, så vet jag att jag måste betala för det jag äter och dricker, 
SAS har infört någonting… Eftersom jag reser så mycket, så bokar jag i god 
tid, i en billig bokningsklass. Det innebär att när jag kliver på det här planet, 
så kommer jag att få betala för min mat och dryck, fastän jag åker reguljärt och 
DET gör mig irriterad!” 

Kvinna 49 år, ”paus i livet”, Motala 
 

”Jag har flugit några gånger med Thai och var riktigt nöjd med servicen. […] 
På Thai tänker jag service. På SAS tänker jag – här får jag betala för allting, 
jag får inte en smörgås en gång. Det är servicen som skiljer.” 

Kvinna 62 år, Idrottslärare, Stockholm 
 

”Senast jag flög med SAS var jag tvungen att betala för en kaffe, stämmer det? 
Är det fortfarande så? Det sticker ut tycker jag, det är konstigt… Det kanske 
var en billig biljett, det var några månader sen jag var tvungen att flyga med 
SAS. […] Det är väl i det här skedet som det förändras som man reagerar. 
Man får väl sitta av den tiden utan kaffe då.” 

Man 36 år, IT-branschen, Stockholm 
 

”När det gäller SAS så tycker jag att de är URsnåla, man flyger på en 
jättedyr biljett från Västerås till Malmö och så får man möjligtvis en Plopp” 
(hon) ”… och en halv kopp kaffe i en plastmugg” (han) ”… eller ingenting!” 
(hon)  

Par 60+, Bonde resp. Räddningsdirektör, Eskilstuna/Köping 
 
Paret, med det sista citatet, kommenterar dock senare i intervjun sina 
åsikter om RyanAir vilka de tycker är ”billigt och bra att flyga med” och att 
de i detta fall ’överlever’ att någon ombordservice inte existerar.  
 
Även om många hade kritiska åsikter om SAS, fanns det som alltid en 
andra sida på myntet. Däremot var dessa reflektioner begränsade i 
omfattningen. En ekonomiansvarig kvinna reste gärna med SAS då det 
”har varit minst problem med dem” och en man från Luleå tycker att SAS är 
bra, då det ofta fungerar, även om han anser att de ”är kantiga och kör i 
gamla banor, de har mycket att förändra där”. De reflektioner som 
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privatresenärer hade om SAS, som inte var i negativa ordalag, var ofta 
från resenärer med en begränsad resvana.  

3.6.2 Flygbolaget 

Då vi själva hade reflekterat över de neddragningar som har gjorts på 
SAS flygningar, ville vi höra flygbolagets syn på detta och om de trodde 
att det har kunnat påverka synen på SAS. Detta, då vår personliga 
uppfattning är den att många resenärer har förväntningar om vad som 
skall möta dem när de kliver ombord på en SAS-flygning. Vi ville därför 
resonera kring om detta kunde påverka valet av flygbolag. Bjurholm 
(2005-02-23) förklarar att han inte tror att  
 

”olika produktelement är avgörande för valet av flygbolag. […] Jag tänker på 
en sak när jag köper biljetten… då tänker jag inte på om det är mat ombord 
eller inte. Det är i alla fall inte avgörande för mitt val av flygbolag. Men 
däremot när jag reser, när jag har köpt biljetten och sitter ombord på flyget och 
är hungrig och det inte finns någon mat, då är det en annan grej. Då tycker jag 
att SAS är dåliga som inte ger mig mat, då skulle det ha ingått.” 

Stefan Bjurholm, SAS (2005-02-23) 
 
När det gäller service i en vidare mening menar Frykfors (2005-02-23) att 
de är överlägsna när det gäller både produkten de erbjuder och i 
frekvensen, men även i bemötandet. Hon konstaterar dock att det har 
gått lite upp och ned, men att i det stora sammanhanget ofta får bra 
betyg även på bemötandet. När vi diskuterar detta vidare framför 
Frykfors dock att rationaliseringen har påverkat mötet med kunden. 
 
 

”Det är klart att ett företag som är i förändring och i rationalisering, där det 
försvinner medarbetare, kan avspegla sig på vissa områden; att kunden kanske 
inte får det bästa bemötandet, även om det är vår yttersta strävan.” 

Yvonne Frykfors, SAS (2005-02-23) 
 

Berg (2005-02-23) menar att de överlevererar34 även på de lägsta 
prisnivåerna där Åhlén (2005-02-23) hoppas att SAS skall uppfattas som 
ett ”trevligt flygbolag” där kundmötet står i fokus dagligen, att SAS personal 

                                                 
34 I jämförelse med lågkostnadsbolagen 
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skall vara ”trevliga människor att möta”. Berg (2005-02-23) utvecklar 
tankarna kring service nedan.  

 
”…det finns en del i priset som vi tillhandahåller, som inte lågkostnadsbolaget 
tillhandahåller. Och det är den mjuka biten. För många har det däremot inget 
värde. […] Jag tror att det tyvärr är så att man behöver vara relativt van 
resenär för att identifiera och på så sätt uppskatta den biten.” 

Ulf Berg, SAS (2005-02-23) 

3.7 Lojalitetsprogram 
Lojalitetsprogram, inom flygtransportbranschen, är något som 
utvecklades främst för den mer frekvente affärsresenären. För 
privatresenärer, där snittresenären flyger mindre, är inte medlemskap i ett 
lojalitetsprogram någon självklarhet. Trots den ringa frekvensen av 
resenärer som nämnde lojalitetsprogram som faktor vid val av flygbolag, 
väljer vi nedan att redovisa dessa med anledning av rapportens tolkande 
karaktär. Detta då varje handling eller uttalande, som vi betonar i 
metoden, är väsentlig då den från den enskildes perspektiv anses vara 
meningsfull och ändamålsenlig. 

3.7.1 Privatresenärer 

De var ytterst få kunder som nämnde att valet av flygbolag styrdes av ett 
medlemskap i ett lojalitetsprogram. Vi kunde dock se att i de fall där ett 
lojalitetsprogram hade styrt valet, var anledningen att det i dessa fall 
inverkade på att priset blev lägre. En kvinna från Stockholm säger att ”det 
var enbart poängen som avgjorde valet, priset blev lägre tack vare poängen”. Vi 
samtalade dock med en medelålders man från Paris, som nu var bosatt i 
Tumba med anledning av arbete. Han ansåg det viktigt att välja samma 
bolag med anledning av lojalitetsprogrammet. På grund av intervjuarens 
brister i att flytande hantera franska, och fransmannens otillräckliga 
kunskaper i engelska, lyckades vi dock inte uttryckligen förstå vad hans 
bakomliggande motiv var. Det kan däremot tilläggas att hans val av 
flygbolag gällde som sig bör sitt privata resande och att han var mycket 
resvan; valet av flygbolag var ej viktigt när han reste i affärer.  

3.7.2 Flygbolaget 

I våra intervjuer med företaget frågade vi hur SAS lojalitetsprogram var 
utformat och om det fanns någon anpassning till den privata marknaden. 
Detta då lojalitetsprogram i allmänhet ofta upplevs som riktade mot 
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affärsresenärer. SAS höll med om att de primärt riktade sig med detta 
program till affärsmännen och hade inte någon fundering på att anpassa 
detta, då det inte skulle vara hållbart på denna mindre frekventa 
privatmarknad. Vissa sporadiska tankar om att utveckla programmet för 
privatkunder har funnits, men flygbolaget hade valt att inte gå vidare 
med dessa. 
 

”Jag tror inte att man med ett lojalitetsprogram kan jobba med ’res tio gånger 
och få den elfte gratis’ för det blir allt för sällan för privatresenären. Då får man 
hålla på i tio år.” 

Johan Åhlén, SAS (2005-02-23) 

3.7.3 Experten 

När vi diskuterar lojalitetsprogram med den professor vi intervjuade vid 
HHS påpekar han att lojalitetsprogram inte bidrar med lojalitet i någon 
större utsträckning. Det fungerar mer som en kunddatabas för företagen, 
där de kan belöna sina redan trogna kunder. Nedan väljer vi att mer 
ordagrant redovisa hans resonemang. 

 
”Och de få undersökningar som finns om lojalitetsprogrammen pekar inte 
riktigt i riktning åt att de bidrar så mycket till kundernas lojalitet. Det verkar 
snarare vara så att kunder som är lojala från början ser en möjlighet att få 
pengar tillbaka, eller få andra förmåner, när ett sådant program startar… så 
går de med i programmet och fortsätter i invanda fotspår, lika lojal som tidigare. 
Det är således inte programmet som bygger lojaliteten, utan det är andra saker 
som fanns innan programmet. Samtidigt innebär det aktiviteter för företaget ska 
göras i anslutning till programmet, vilket gör att det kan kosta en hel del pengar 
och kräva mycket administrativ tid. Förutom att företaget bygger upp en stor 
skuld till sina kunder som någon gång kan komma och krävas tillbaka. […] 
Jag är tveksam om dessa program verkligen bidrar till att göra kunderna mer 
lojala, nu är det till och med så att en del personer som jobbar med denna typ av 
program öppet säger att huvudsyftet INTE är att bygga lojalitet. Huvudsyftet 
är att skapa en kunddatabas med namn och adresser som kan bli underlag för 
direktmarknadsföring eller analyser av kunders beteende, så att man lär sig 
bättre hur sina kunder fungerar.” 

Magnus Söderlund, HHS (2005-03-08) 
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Han ställer sig även frågande till om flygbolag verkligen hade tänkt sig 
belöna hög resefrekvens med sina bonuspoäng. Han berättar om British 
Airways: 
 

”Ett sådant favoritexempel är de här guldpassagerarna som flyger mest, som får 
sitta i fina lounger och får många förmåner. British Airways började att 
fundera på varför det sitter så många underliga människor i deras lounger. ’Låt 
oss nu gå och titta på vad det är för folk som sitter där.’ Det var meningen att 
det skulle sitta affärsresenärer som är högfrekventa passagerare, vilket det också 
gjorde i och för sig. Men, det satt en massa skinheads där också och hur kunde 
det komma sig? Det visade sig då att de var flygkurirer; deras jobb var att 
dagligen frakta dokument fram och tillbaka och det enda de gjorde var att sitta 
på olika flygplan. Ingen i världen flyger mer än dessa. Således hamnar de högst 
upp i de där bonuspoängsystemen och kanske var det inte riktigt det som 
flygbolaget hade tänkt sig, när de skulle belöna hög frekvens. Kanske var det 
någonting annat som flygbolaget egentligen ville belöna.” 

Magnus Söderlund, HHS (2005-03-08) 
 
Söderlund (2005-03-08) menar att lojalitetsprogrammen bör 
kundorienteras genom att ta reda på vad resenären egentligen vill ha i 
utbyte, om flygbolagen skall kunna påverka lojaliteten till flygbolagen. 
Som vi framfört ovan menar han att så inte är fallet i dagsläget. 
Söderlund avslutar med kommentaren: 
 

”…det känns som att sista ordet inte är sagt när det gäller 
lojalitetsprogrammen”. 

Magnus Söderlund, HHS (2005-03-08) 

3.8 Inspiration 
Från mer påtagliga sidor av flygresande kommer nu mer immateriella 
aspekter att presenteras. Nedan har vi beskrivit respondenters 
uppfattning och kommentarer kring det vi har valt att summera med 
ordet inspiration. 

3.8.1 Privatresenärerna 

”Nyckeln för privatresenären är att det finns ett erbjudande som man kan haka 
på.” 

Kvinna 52 år, Sömmerska, Västkusten 
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De flesta av våra respondenter som befann sig i åldersspannet 52-80 år 
diskuterade resan i termer av att få se något nytt. Att välja ett specifikt 
flygbolag var sekundärt och de lyfte i stället fram att det i större 
utsträckning handlar om resmålet. Vi träffade bland annat ett antal 
privatresenärer som hade valt att åka på gruppresor då de eftersökte 
aktivitet. Resmålet skall ses som attraktivt och resenärerna kan då tänka 
sig att betala extra. En försäljare från Västerås säger dessutom att han 
inte gör några jämförelser mellan olika flygbolag, utan han ”går mer på 
reklam”. Ett liknande fall beskrivs vid ett annat samtal med ett par från 
västkusten, där maken i familjen hade sett en annons i tidningen om en 
resa till Kina och ringt och beställt den till sig och sin fru. Annonsen 
hade fångat deras uppmärksamhet, där en rabatt på SEK 400 hade 
erbjudits och de såg det som en möjlighet att få ”semester och lite äventyr”. 
Mannen jobbade inom företagshälsovården och paret var mindre 
resvana, med en till två flygresor per år. 

3.8.2 Flygbolaget 

”…alla blir mer resvana och vill upptäcka mer, vi är ju ett resande folk…” 
Yvonne Frykfors, SAS (2005-02-23) 

 
För att utnyttja detta menar SAS att det är viktigt att vara vaken på vad 
som händer på marknaden för att på så sätt spåra trender, exempelvis 
genom att se till vad konkurrenter gör och läsa resemagasin. SAS lyfter 
fram under våra möten att de strävar efter att väcka reslust och att de i 
detta fall ser reklam som lyckas beröra resenärerna, som ett viktigt 
redskap. Berg (2005-02-23) funderar också i dessa tankar och poängterar 
att det alltid måste göras en avvägning mellan information och 
inspiration. Han arbetar bland annat med ett nyhetsbrev via e-post där 
målet är att skapa en typ av lojalitet, även om grundsyftet är att sälja 
resor. Det som eftersträvas med detta brev är, enligt Berg (2005-02-23), 
att ”resenärerna ska börja tycka att SAS är ett bra bolag, då jag får bra tips och 
idéer från SAS”. Bjurholm (2005-02-23) väcker även en tanke om att 
destination inte alltid behöver vara det viktiga när resenären flyger privat, 
i alla fall inte om resenären skall på semester, då är det idén om att resa 
bort som dominerar.  

3.8.3 Experten 

När vi resonerar med Söderlund (2005-02-23) kommer han kort in på 
privatresenärens syn på flygresan och att den kan bero på hur pass 
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resvan den specifika resenären är. Han menar att de som reser ofta mer 
söker efter grundläggande behov, såsom transport, än några ”krusiduller” 
ombord. Däremot säger han: 
 

”…för andra människor kan flygresan, som inte inträffar så ofta, vara en 
viktig del i ett resepaket som kunden ska ta del av en gång per år eller ännu 
mera sällan… och då kan det verkligen vara viktigt att saker och ting är på ett 
visst sätt ombord.” 

Magnus Söderlund, HHS (2005-03-08) 

3.9 Nationalitet 
För vissa privatresenärer har flygbolagets nationalitet en inverkan på 
köpbeteendet. Därav väljer vi att nedan presentera dessa tankar. 

3.9.1 Privatresenärerna 

Förutom de svenskar vi pratade med, passade även en fransman och två 
finländare in på de kontrollfrågor vi hade i början av intervjun. Under 
dessa konversationer visade det sig att respondenterna gärna framhäver 
sitt nationella flygbolag. Finländarna valde exempelvis på en gång Finnair 
bland flygbolagen på kollaget som vi visade i slutet av intervjuerna, och 
uttalade sig om den goda servicen flygbolagen erbjuder; detta ”på grund av 
att det är finskt, för att jag är finne”, som en 42-årig utbildningskonsult 
uttryckte det. Liknande dialog fördes med fransmannen, som vanligtvis 
reser med Air France. På samma sätt som dessa hade tankar om sitt 
nationella flygbolag, hade svenskar tankar kring det ’svenska’ flygbolaget. 
En egen företagare, som numera bor i Rotterdam, valde SAS ”för att det är 
svenskt”. När svenskar reser utomlands framför de även att mötet av 
svensktalande personal ger en trygghet, medan andra inte kan precisera 
det vidare, utan pratar om ’känslan’ av att det är svenskt. En 52-årig 
ingenjör säger bland annat: ”Man är väl traditionell och väljer svenska bolag”, 
medan en man från Luleå uttalar sig om SAS som ”det är lagom, det är 
svenskt”. Kvinnan nedan beskriver SAS med andra ord: 
 
”SAS är ju ändå svenskt, det är som Volvo, man litar på dem – även om man vet 
att det går så här ibland [förseningar].” 

Kvinna 62 år, Idrottslärare, Stockholm 
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3.9.2 Flygbolaget 

Under samtalen med SAS resonerade vi kring om flygbolagets 
nationalitet hade någon inverkan på synen på eller valet av flygbolag. 
Frykfors (2005-02-23) tror att så är fallet då privatresenären känner en 
trygghet när de flyger med sitt nationella flygbolag. I SAS fall innebär 
detta enligt Frykfors en känsla av säkerhet och att det är ’svenskt’ och 
”med de förmåner och servicefördelar som kommer till när man bokar biljett med 
SAS”. Åhlén (2005-02-23) tror att stoltheten i att flyga med ett 
skandinaviskt flygbolag, som SAS, ökar när kunderna väljer att resa ut i 
Europa men även interkontinentalt.  
 
 

”Där har man en känsla för att det ÄR värt att åka med SAS och man 
värdesätter komfort… man värdesätter service på ett annat sätt då. Det kan 
vara rätt skönt att åka med ett flygbolag där man blir bemött på ett sätt som 
man är van vid.” 

Johan Åhlén, SAS (2005-02-23) 

3.10 Lojalitet 
Vi har tidigare beskrivit lojalitetsprogram, men valde då att inte nämna 
något om själva lojaliteten. Men som professor Söderlund (2005-03-08) 
resonerade, ser även vi en tydlig distinktion mellan lojalitet och 
lojalitetsprogram. Därav är det ett medvetet val att inte presentera 
tankarna kring lojalitet i absolut anslutning till avsnitt 3.7. Kundernas 
reflektioner presenteras härmed nedan. 

3.10.1 Privatresenärerna 

Det är ett fåtal kunder som uttrycker att de verkligen känner något extra 
för ett specifikt flygbolag, som gör att de gärna föredrar att resa med 
detta. Det finns dock ett fåtal som inte anser det vara aktuellt med något 
alternativt flygbolag, trots att de hade vetskap om att fler flygbolag 
trafikerade sträckan. En ung man från Borås har exempelvis hållit fast 
vid SAS, då  
 

”allting har fungerat jättebra varje gång. […] SAS – det är ett vinnande 
koncept tycker jag. Jag har även flugit med andra, exempelvis FlyMe, och jag 
tycker det är cirkus”.  

Man 24 år, jobbar på reklamföretag, Borås 
 



EMPIRI 

 49

För att ytterligare visa på hans trohet till flygbolaget, väljer vi att även 
berätta om hans kommentar kring en händelse med flygbolaget 2004. 
Han hade då blivit missnöjd med en händelse på SAS, då de hade tappat 
bort hans bagage. Trots besvikelsen på flygbolaget ansåg han att ”det är 
mänskligt att fela” och tyckte att de under omständigheterna hade skött det 
bra. Det finns däremot även de som väljer samma flygbolag i tron att det 
inte fanns några alternativa flygbolag på sträckan. Detta var dock inte 
fallet; en man från Östersund flög exempelvis ofta till Göteborg, vilket 
innebär flygsträckor mellan Östersund-Stockholm och Stockholm-
Göteborg. Flygsträckan mellan Stockholm och Göteborg är ytterst 
konkurrensutsatt och även om den är betydligt mindre mellan Östersund 
och Stockholm, existerar konkurrens även där. Denna privatresenär 
valde dock att alltid att flyga med SAS inrikes. Utöver detta fanns det 
kunder som alltid flög med samma bolag utan att kunna specificera 
varför de exkluderar andra alternativ. Vi samtalade bland annat med en 
man som oftast reste med SAS. För att ta reda på varför valet föll på 
nämnt flygbolag frågade vi varför resenären valde som den gjorde, samt 
vad han förknippade med SAS. Svaren blev: ”Jag vet inte varför […] Det 
bara blir så.” (Man 75 år, pensionär, Holmsund).  
 
Andra kunde däremot tydligare motivera sin preferens. En resenär som 
varje flygbolag troligtvis skulle uppskatta, är den man som uttalar sig på 
följande sätt kring valet av flygbolag, även om han denna gång inte flög 
med nämnt bolag:  
 

”Det är ju klart, hjärtat klappar ju för SAS naturligtvis… Jag har haft en 
sådan långvarig relation med det flygbolaget hela arbetslivet – SAS.”  

Man 70 år, pensionär, Härnösand 
 
Det finns dock kunder som inte är lojala i första hand till följd av ett 
specifikt flygbolags erbjudande. Resenären vi hänvisar till, en 49-årig 
kvinna från Motala, har kommenterat att hon tycker att flygbolaget 
erbjuder, tillsammans med ett bra pris, även god service och trevlig 
personal. Dialogen mellan respondent och intervjuare såg dock ut som 
följer; en bärande tanke som även genomsyrade resten av intervjun. 
 

Respondent: ”Jag bokar oftast med Lufthansa, men ibland är jag tyvärr 
tvungen att åka med SAS” 
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Intervjuare:    ”Varför valde du att flyga med Lufthansa?”  
 
Respondent:   ”Därför att jag inte tycker om SAS” 

3.10.2 Flygbolaget 

När lojalitetsbegreppet tas upp till diskussion med Frykfors (2005-02-23) 
definierar hon lojalitet med resenärer som: 
 

”en kund som oavsett resefrekvens återvänder och reser igen med flygbolaget […] 
att kunden alltid går in och tittar på vad SAS har för erbjudanden.” 

Yvonne Frykfors, SAS (2005-02-23) 
 

Åhlén (2005-02-23) markerar också att han tror att det är svårt att skapa 
en relation med privatresenären med hjälp av ”styrning av köplojalitet”, då 
de inte reser så ofta. Snarare skall flygbolaget vara, enligt honom, ett 
tänkbart val varje gång privatresenären skall göra en resa. Berg (2005-02-
23) tror även att vissa privatkunder har en ”antilojalitet” mot SAS och 
visar sig istället lojala mot lågprisbolag i allmänhet. Detta då de möjliggör 
ett ökande resande för resenären.  
 

”Det är också en typ av lojalitet som inte är riktad mot något speciellt bolag 
eller leverantör som tillhandahåller en viss produkt […] De är bara lojala mot 
NÅGON annan, således en antilojalitet.” 

Ulf Berg, SAS (2005-02-23) 

3.10.3 Experten 

Då vi träffade Söderlund (2005-03-08) efter våra intervjuer med SAS, 
ville vi höra hans syn på det Berg (2005-02-23) benämner antilojalitet och 
vad han tror om det fenomenet som beskrevs.  
 

”Ja, flera företag har i alla fall velat tro att kunder agerar på det sättet. […] 
men jag tror inte att de flesta är så väldigt ideologiskt styrda när de ska ut och 
flyga. Att man medvetet, bara för att reta den stora monopolisten, väljer den 
lilla uppstickaren.” 

Magnus Söderlund, HHS (2005-03-08) 
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3.11 Synen på resande 
Detta avsnitt kommer att behandla allmänna uppfattningar som 
privatresenärerna uttryckte om flygresandet. Denna beskrivning skall ge 
läsaren en bild av vad som sammanfattningsvis kan sägas vara 
respondenternas syn på flygresande. 

3.11.1 Privatresenärerna 

”Jag åker från A till B. Jag bryr mig inte om det står SAS eller FlyMe på 
stjärtfenan när jag flyger så kort, en timme eller så. När jag åker längre är det 
klart att det är TACKSAMT om det är bra flygbolag.” 

Man 47 år, Försäljningschef, Stockholm 
 
Uttalandet från denna försäljningschef sammanfattar i stora drag det som 
kom fram under kundintervjuerna, när det gäller synen på resan. När 
resenärerna har blickat tillbaka har det funnits tankar kring att det 
tidigare var mer mystik att flyga men att de idag är mer eller mindre 
nöjda bara de når sin slutdestination. Förväntningarna och/eller kraven 
är inte så stora och ordet ’transportsträcka’ användes flertalet gånger när 
vi samtalade med privatresenärer. I många fall är det slutdestinationen 
som är det viktiga och att resenären är mer villig att spendera pengar på 
ett visst hotell, flygsträckan ses i dessa fall mer som ett måste för att nå 
sitt resmål. Det som sammanfattar de flesta respondenter är att 
flygbolaget är av mindre vikt på kortare sträckor: ”det är mer som att åka 
buss idag”, som en 55-årig man från Västerås säger. När privatpersoner 
sedan väljer att åka långt, vill de transportera sig med ett flygbolag som 
de ”vet eller inbillar sig är jäkligt bra” som exempelvis en yngre man från 
Luleå uttrycker det. Med detta avser kunderna exempelvis personlig 
service och trevliga plan. Servicen ombord verkar vara tungt vägande 
och många refererar till goda erfarenheter med asiatiska bolag. Med 
långa resor menar respondenterna inte bara utanför Sverige, utan syftar i 
huvudsak på interkontinentala resor. 
 
Att synen på resande har förändrats verkar finnas i kundernas 
medvetande och kommentarer kring att lågprisflygen har påverkat 
marknaden positivt dyker upp i intervjuerna. På samma sätt väcker 
respondenter tanken kring att resenärer som har sitt huvudsakliga 
avreseland som Sverige väljer SAS på grund av ’mycket tradition’. En 
resenär har dock tankar kring dessa skilda åsikter och tror att valet av 
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flygbolag i många fall beror på hur pass resvan privatresenären är, helt 
enkelt vad den har att jämföra med. 
 

”Flög man bara med SAS, så kanske man tycker att det är okej, då kanske 
man står ut… Men har man lite att jämföra med så…”  

  Kvinna 49 år, ”paus i livet”, Motala 

3.11.2 Flygbolaget 

När företaget kommenterar synen på resande ser Åhlén (2005-02-23) 
flygresan till stor del som en transport och säger: ”Flygresan är en del av 
resan, det är mer en enkel transport medan själva resan är det resenären upplever på 
plats”. Berg (2005-02-23) utvecklar resonemanget vidare och tror att det 
kan finnas skillnader beroende av längden på resan. 
 

”…mest lojal till priset är privatresenären när den reser inrikes. Då finns även 
tåget, bussen och bilen som alternativ. Reser du i Europa kan det finnas andra 
saker, som att det är skönt och att direktflyg erbjuds… Kanske att kunden 
påverkas av något lojalitetsprogram som den är medlem i. Är det 
interkontinentala flygningar kanske det finns ytterligare några parametrar som 
påverkar valet.” 

Ulf Berg, SAS (2005-02-23) 

3.12 Positiva och negativa reseupplevelser 
Som vi har beskrivit i metoden bad vi kunderna i slutet av intervjun att 
berätta om ett tillfälle då de hade blivit nöjda eller missnöjda. Detta då 
tekniken CIT kan lyfta fram resenärens bedömningsprocesser i 
köpbeslut, eller med andra ord de underliggande orsakerna till ett visst 
beteende. Nedan presenteras en sammanfattning av de resultat vi fick 
fram. 

3.12.1 Positivt 

För att komma underfund med om det finns någon skillnad mellan ja- 
och nejdrivare valde vi att använda oss av en teknik där kunderna fick 
beskriva en positiv eller negativ reseupplevelse. Den halvan av 
respondenter som tillfrågades om att beskriva en positiv upplevelse hade 
svårt att göra så. Visst fanns det ett antal exempel på ’solskenshistorier’ 
där resenären hade blivit uppflyttad till 1:a klass eller att resenären var 
försenad till flygplatsen, med en ogiltig biljett, och ändå fick plats på 
planet. Men antalet sådana historier var begränsade och många 
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konstaterade att de var nöjda så länge det fungerade och att de kom dit 
de skulle.  
 
Om det var något kunderna tog upp som en positiv erfarenhet, så var det 
att servicen hade fungerat väl. Som en sjuksköterska uttryckte det, är hon 
nöjd när flygbolagen ”införlivar de förväntningar vi haft”. Många 
respondenter har goda erfarenheter av asiatiska bolag då deras personal 
känns ärligt trevliga och hela tiden är på alerten: ”Spontant är Thai bra – 
väldigt, väldigt mjuk service”. Liknande kommentarer finns även med andra 
bolag, även om de asiatiska bolagen är väl representerade. Det handlar 
dock om att kabinpersonalen gjorde ett bra jobb. Exempelvis 
kommenterar en man från Östersund sin resa till Jamaica med Finnair 
som: ”bra service och mycket plats”. 

3.12.2 Negativt 

Utifrån de negativa kritiska incidenterna som privatresenärerna har fått 
beskriva, nämndes bland annat obekväma resor med snävt tilltaget 
benutrymme, eller bristande information och inkompetent personal vid 
oförutsedda händelser, som något frustrerande: ”Det kan ha varit otur, men 
de var inte trevliga. Inte serviceinriktade heller!” (Kvinna 60+, 
Räddningsdirektör, Eskilstuna/Köping).  
 
De negativa upplevelserna var generellt lättare att referera till. Mer 
specifikt skildrade en resenären flygning med FlyMe, där avreseorten var 
Ängelholm.  
 
”Där hamnade jag, herregud… jag flög till Ängelholm och skulle hem på söndagen. 
Trasigt! När går nästa plan – det här var en söndag kväll – nästa plan som jag fick 
plats på var tisdag klockan 16. Det flygbolaget åker jag ALDRIG med igen. Folk 
grät, det var kaos!” 

Kvinna 62 år, Idrottslärare, Stockholm 
 
För att visa på ett annat exempel, berättar en 
installationsrådgivare/konsult om en resa där de fick använda sig av både 
American Airlines och SAS. Även om biljetterna var billiga, hade de med 
American Airlines serverat något ätbart. Resenärer uttrycker att 
förväntningarna om SAS, när de skulle byta flyg i London, var att det 
skulle ”vara rätt så bra, men det var de inte – det var nästan den sämsta delen, med 
SAS”. Flyget hem till Sverige beskrevs i dessa termer: 
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”På den resan fick man till och med betala för vatten. Det var ingenting jag 
förknippade med SAS. Det var ju EN resa, man förväntar sig samma nivå. Trångt 
och dåligt satt vi, speciellt med SAS.”  

Man 63 år, Installationsrådgivare/konsult, Täby 

3.13 Sammanfattning av empirin 
Med anledning av våra metodval skall de mönster som visar sig i empirin 
styra våra val av teori, då mönstren skall förstås i skenet av teori. För att 
ge läsaren en förståelse för de teorival vi har gjort, väljer vi därför nedan 
att sammanfatta vår empiri. I våra avsnitt ovan anser vi oss ha identifierat 
faktorer som vi anser skiljer sig åt på så sätt att vissa härrör till individen 
själv, medan andra mer kan kopplas till en interaktion mellan individer 
och företag. Nedan väljer vi att illustrera den uppdelning vi anser oss se 
kunna se i figur 3.1. 

 

 
Figur 3.1 Individbaserade respektive individ- och företagsgemensamma argument  

Källa: Egen figur 
 
Vår teori kommer därav att baseras på denna uppdelning mellan de 
direkt individrelaterade faktorerna å ena sidan och de som relaterar till 
individerna och företaget gemensamt å andra sidan. Nedan, i den 
sammanfattande figuren 3.2, belyser vi våra tankar som har beskrivits 
ovan och den uppdelning vi ämnar följa i teorin. Som framgår i figuren, 
menar vi sedan att helheten kan representeras av det vi i empirin kallar 
för synen på resande. Härav anser vi oss ha gett skäl för att de mönster 
som har framträtt i empirin styr våra teorival.  

3.1 Pris 
 

3.2 Grundläggande krav 
 

3.3 Tillgänglighet/Tid 
 

3.4 Flexibilitet 
 

3.5 Bekvämlighet/Komfort 
 

3.6 Service/Bemötande 
 

3.7 Lojalitetsprogram 
 

3.8 Inspiration 
 

3.9 Nationalitet 
 

3.10 Lojalitet 

Individ & företag 

Individ 
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Figur 3.2 Sammanfattning av empiri  

Källa: Egen figur 
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Referensram – inledning 
 
Innan vi går in på de teorier som vi avser att utgå ifrån i vår analytiska bearbetning 
av redovisad empiri vill vi inleda med en återkoppling till vårt syfte och 
forskningsfrågor. Begrepp som återfinns i dessa kan vara mer eller mindre 
tolkningsbara och som läsare kan det vara essentiellt att förstå vilka definitioner som 
vi som författare har utgått ifrån. Efter att dessa ord har definierats kommer vi att 
presentera en övergripande disposition av kapitlen 4 och 5. 
 
Innan vi går in på specifika definitioner, väljer vi kort att återkoppla till 
vårt syfte. 
 

”Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för privatresenärers 
köpbeteende vid val av flygbolag. Vidare skall vi genom detta dra slutsatser om 
åtgärder som kan vidtas för att påverka kundtroheten inom 
flygtransportbranschen.” 

 
Det nyckelord som återfinns i syftets första mening anser vi är 
köpbeteende. För att med rättvisa kunna bedöma privatkundernas 
köpbeteende kommer begreppet och företeelsen att utvecklas i det första 
teoretiska kapitlet (4) ”Konsumenten och dess beteende vid köp”. I 
syftets andra del skriver vi om kundtrohet vilket är ett nyckelord som mer 
berör relationen till företaget, vilket går att finna i kapitel 5, 
”Konsumenterna och företaget”. 

Definitioner 
De forskningsfrågor som vi sedan har utgått ifrån är ”Vad skapar värde i 
privatresenärernas ögon?”, samt ”Vilka är de avgörande motiven för att en 
privatresenär återkommande skall efterfråga ett flygbolag?”. Nyckelorden som vi 
anser är av största vikt att definiera är värde från den första 
forskningsfrågan och motiv från den andra. 
 
Värde är i en ekonomisk betydelse ”åtråvärdheten hos varor, tjänster och andra 
nyttigheter” (ne.se1, 2005-05-13). En vanlig åtskillnad görs mellan 
bytesvärde och bruksvärde, något som enligt Ricardo (1821) myntades av 
Adam Smith. Med bytesvärde avser ”åtråvärdheten i relation till en annan 
nyttighet” (ne.se2, 2005-05-13) i de flesta fall innebär detta marknadspriset. 
Bruksvärdet enligt Smiths definition var enligt Ricardo (1821), ”the utility 
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of some particular object” (s 10), det vill säga nyttan av ett visst objekt. 
Ricardo (1821) utgår sedan ifrån Smiths beskrivningar av bytesvärde och 
bruksvärde och utvecklar tanken vidare. Bruksvärde skall enligt Ricardo 
vara förmågan att bidra till vår tillfredsställelse eller uppfyllelse av 
behov35. Vi har valt att se på värde som bytesvärde och bruksvärde, som 
definition av bruksvärde anser vi att Ricardos definition ovan 
överensstämmer med vår syn på begreppet. 
 
Vad gäller definieringen av det andra nyckelordet, motiv, så skiljer 
åsikterna sig inte åt vad detta ord har för innebörd. Vår utgångspunkt i 
arbetet när det gäller motiv kan sammanfattas som följer. Ett motiv är 
själva orsaken till att någon individ agerar på ett visst sätt (Neal, Quester 
och Hawkins, 2002); den drivande faktorn som gör att en individ söker 
tillfredsställelse (Kotler, et al., 2001). 

Disposition 
Följande delar utgör vår teoretiska referensram: 
 
Kapitel 4: Konsumenten och dess beteende vid köp 
De första teorierna som vi presenterar behandlar konsumenters 
köpbeteende på en individnivå. Kapitlet beskriver interna och externa 
faktorer som påverkar konsumenten och som slutligen leder denne till att 
göra vissa val. Eftersom vi utgår ifrån privatresenärerna har vi funnit det 
lämpligt att starta med personrelaterade faktorerna hos dem. 
 
Kapitel 5: Konsumenten och företaget  
För att besvara den andra delen i vårt syfte anser vi det inte tillräckligt att 
endast behandla individbaserade teorier. I det andra teorikapitlet flyttar vi 
således fokus från individen till att istället behandla konsumenter i 
förhållande till företag. Kapitlet behandlar teorier som förklarar 
förhållandet mellan konsument och företag som exempelvis relationer 
och lojalitet.  
.  

 

                                                 
35 Ordet ’gratification’ som Ricardo (1821) själv använde kan även översättas som glädje eller känsla av 
belåtenhet. 
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4. Konsumenten och dess beteende vid köp 
 
Kapitlet behandlar teorier som tillsammans förklarar konsumtenters köpbeteende. 
Dessa ger en förklaringsgrund till hur människor agerar utifrån både fysiska och 
psykologiska behov när de fattar beslut kring köp av varor och tjänster.  
 

Inledning 
Enligt Antonides och van Raaij (1998) finns det olika sidor av beteende. 
Dels kan det, enligt dem, vara observerbara beteenden, vad personer gör; 
men även icke observerbara beteenden, vad personer känner eller tänker. 
Med andra ord både fysiska och psykologiska processer. Köpbeteende 
kan med hänsyn till denna beskrivning, enligt oss, definieras som det som 
en person gör, känner och tänker i samband med köp. Konsumenters 
köpbeteende kan därmed påverkas av en mängd olika faktorer och 
litteratur på området (se bland andra Assael, 1992, Antonides & van 
Raaij, 1998 och Neal, Quester & Hawkins, 2002) visar på denna 
komplexitet; det som behandlas är allt ifrån en persons innersta 
psykologiska processer till personens ekonomiska förutsättningar, 
umgängeskrets och omvärldsfaktorer. Vi kommer i detta kapitel att 
behandla några av dessa faktorer som vi ser som viktiga, men kapitlet 
kan inte ses som uttömmande på området. Många psykologiska faktorer 
är mycket närbesläktade och på grund av de likheter som uppvisas så 
skulle uppsatsen antagligen inte få ett försvarbart högre förklaringsvärde 
om samtliga faktorer togs med. En ytterligare avgränsning på det 
teoretiska området har vi gjort exempelvis när det gäller demografiska 
faktorer36, dessa faktorer kan visserligen vara intressanta, men på grund 
av vår undersöknings art har vi inte kartlagt dessa faktorer djupare.  
 
Kapitlet inleds med faktorer och processer i människans inre för att 
sedan fortsätta med processer där mer externa faktorer spelar in. Neal, 
Quester och Hawkins (2002) kallar dessa interna respektive externa 
processer medan Antonides och van Raaij (1998) benämner dem 
grundläggande respektive sociala processer. Oavsett benämning på 
processerna vittnar de om respektive områdes innehåll.  
 

                                                 
36 Till demografiska faktorer räknas bland annat utbildning, religionstillhörighet, var en person är bosatt 
och inkomst. 
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Kortfattad uppdelning av kapitlet 
Attityder och konsumentbeteende: Behandlar attityder utifrån en definition av 
Neal, Quester och Hawkins (2002) och innehåller beskrivningar om 
perception, motivation, känslor, kognition och attityders påverkan på 
konsumentbeteendet. 
Information, lärande och erfarenhet: Under detta avsnitt fördjupar vi oss något 
i information, lärande och erfarenhet kopplat till köpbeteende, området 
återkommer som en viktig faktor i många andra delar. 
Engagemang: På samma sätt som information, lärande och erfarenhet så 
återkommer engagemang på många håll i teorierna. I detta avsnitt går vi 
dock djupare in på området. 
Kategorisering: För att förenkla vardagen gör människan kategoriseringar 
av olika objekt. Här beskriver vi hur kategoriseringar görs och vilka olika 
sorters kategoriseringar som används. 
Situation och beteende: Den situation en person befinner sig i kan ha en 
effekt för hur denne agerar, under denna rubrik kommer olika aspekter 
av situation att behandlas. 
Köpprocesser: Sist i detta kapitel kommer vi behandla hur konsumenters 
informationsbearbetning och beslutsprocesser kan se ut. 
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4.1 Attityder och konsumentbeteende 
Attityd är enligt Antonides och van Raaij (1998) ”den individuella 
benägenheten att utvärdera ett objekt eller en aspekt av världen på ett fördelaktigt 
eller ofördelaktigt sätt”37 (s 197). Neal, Quester och Hawkins (2002) är mer 
specifika i deras definition av attityd och beskriver attityd som ”en 
varaktig kombination av motiverande, känslomässiga, perceptuella och kognitiva 
processer i förhållande till någon del av omgivningen”38 (s 263). Vi kommer att ta 
fasta på de processer som Neal, Quester och Hawkins (2002) tar upp och 
beskriva dessa nedan för att ge en bakgrund till det som påverkar 
attityder. Vi anser dock att Antonides och van Raaijs (1998) definition 
har en fördel genom att vara mer tidsneutral, då de underliggande 
processerna förändras i takt med att bland annat individens erfarenheter 
ökar, något som var en påverkande faktor till perception. Utan att fastna 
allt för mycket i definitioner och specifika ord kommer vi nu beskriva 
perception, motivation, känslor och kognition för att läsaren skall få en 
teoretisk grund på området ’attityd’ innan vi går in på attityders påverkan 
på köpbeteende. Nedan i figur 4.1 har vi försökt att illustrera Neal, 
Quester och Hawkins (2002) definition av attityder. 
 

 
Figur 4.1 Attityders komponenter och dess förhållande till omgivningen  

Källa: Egen figur; baserad på Neal, Quester och Hawkins (2002) 
 

                                                 
37 Egen översättning 
38 Egen översättning 
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4.1.1 Perception 

Den första delen av attityder som vi skall beskriva är perception. För 
varje individ ser den personliga historien, situationen och erfarenheter 
olika ut vilket påverkar dennes sätt att förhålla sig till omvärlden; 
omvärlden blir därmed subjektiv. Antonides och van Raaij (1998) menar 
att under förutsättningen att det finns en ’objektiv’ verklighet så existerar 
fyra typer av verklighet, fördelat på tre nivåer. Figur 4.2 nedan redovisar 
dessa och den visar hur en individs perception är beroende av de andra 
tre ’verkligheterna’. 
 

 
Figur 4.2 Fyra typer och tre nivåer av verklighet  

Källa: Antonides och van Raaij (1998, s 110) 
 
Antonides och van Raaij (1998) beskriver att koppling A avser individens 
egna observationer av omgivningen; koppling B avser den påverkan som 
information39 av olika slag har på perceptionen; och slutligen koppling C 
avser andra personers inflytande genom social interaktion baserat på 
deras observationer. Neal, Quester och Hawkins (2002) beskriver 
perception på liknande sätt; ”den kritiska aktiviteten som sammanlänkar den 
individuella konsumenten till grupp, situation och marknadsförares influenser”40 (s 
179). Sammantaget påverkar dessa tre den subjektiva verkligheten som 
kortfattat utgör en persons perception och det är denna subjektiva 
verklighet som vi har studerat. 
 
Det finns ett antal viktiga faktorer som, enligt Antonides och van Raaij 
(1998), påverkar perceptionen. Dessa faktorer är tidigare kunskap (se 

                                                 
39 Författarna innefattar här reklam och samhällsinformation 
40 Egen översättning 
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avsnitt 4.6), situation (se avsnitt 4.9) och kognitiv stil (se avsnitt 4.5.4). Då 
vi anser att dessa fyller en viktig funktion i förklaringen av konsumenters 
köpbeteende i stort hänvisar vi till respektive ovan nämnda avsnitt för 
närmare beskrivning. 
 
Enligt Antonides och van Raaij (1998) finns det fyra former av 
perception41; kompletterande, selektiv, partisk och perceptuell 
differentiering. En individ kompletterar ofta observationer med det som 
den förväntar sig att se, om det som observeras inte är komplett eller inte 
helt överensstämmer med det förväntade. En annan effekt som 
kompletterande perception har är, enligt Antonides och van Raaij, att 
personer som man gillar ofta tillskrivs mer positiva drag samtidigt som 
personer som man ogillar tillskrivs mer negativa. Antonides och van 
Raaij beskriver den selektiva perceptionen som att individer ser vad de vill se 
och missar ofta sådant som de inte vill se; något som enligt författarna, 
kan vara en viktig faktor om informationsflödena är stora. Detta kan 
även påverkas av individernas inriktning eller mål42. Partisk perception 
innefattar bland annat individens livshistoria, mål, förväntningar och 
känslor vilket innebär att utgångspunkten för uppfattningen om 
’verkligheten’ blir olika för varje individ. Antonides och van Raaij (1998) 
betonar särskilt att känslor och sinnesstämningen, det vill säga tillfälliga 
emotionella yttringar, kan starkt påverka vad som observeras. Den fjärde 
formen, perceptuell differentiering, har betoningen på engagemang och 
kunskap. Författarna menar här att individer med stort engagemang och 
(därmed) kunskap ofta har en mer differentierad bild av verkligheten. De 
noterar att i praktisk mening kan det få till effekt att en konsument med 
högt engagemang kan uppfatta större skillnader mellan olika produkter 
än en konsument med lågt engagemang.  

4.1.2 Motivation och behov  

”The human being is a wanting animal and rarely reaches a state of complete 
satisfaction exept for a short time. As one desire is satisfied, another pops up to 
take its place.”  

Abraham Maslow (1987, s 7) 
 

                                                 
41 Egen översättning 
42 Författarna exemplifierar detta med att en konsument ofta ser fler bilannonser om denne planerar att 
köpa en ny bil. 
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För att beskriva den andra delen av attityder kommer vi att använda oss 
av en av de mest framträdande företrädarna inom forskningen kring 
motivation, den amerikanske forskaren Abraham Maslow. Grundtanken 
i Maslows (1987) teorier är att människan har ett antal specificerade 
behov som denne vill tillfredsställa och därmed blir motiverande för 
individen. Maslow rangordnade dessa behov i en hierarki, vilken vi 
illustrerar i figur 4.3 nedan. De mest grundläggande behoven återfinns 
längst ner och högre eller självförverkligande behov återfinns överst i 
hierarkin. Maslow (1987) bygger sina teorier på förutsättningen att för att 
kunna tillfredsställa ett högre behov i hierarkin så måste de 
underliggande behoven vara tillfredsställda. På den nedersta nivån finner 
vi de fysiska behoven såsom sömn, mat och törst; de enligt Maslow 
starkaste behoven. På nästa steg i hierarkin finns trygghetsbehov; människan 
behöver säkerhet, stabilitet och struktur i livet. Den tredje av Maslows 
nivåer är tillhörighets- och kärleksbehov, något som Kotler et al. (2001) 
benämner sociala behov. Maslow (1987) menar att behovet av relationer 
och närhet till andra människor är starkt om de fysiska behoven och 
trygghetsbehoven är tillfredsställda. Det fjärde och näst sista av de 
grundläggande behoven i hierarkin är aktningsbehov. Denna innefattar 
enligt Maslow två delar, dels behovet av självaktning och behovet av 
aktning av andra. Den sista behovsnivån är behovet av 
självförverkligande. Maslow uttrycker det som ”What humans can be, they 
must be. They must be true to their own nature.” (1987, s 22) Det som 
poängteras här är att människans fulla potential skall utnyttjas.  
 
Maslow (1987) medger att denna uppdelning inte är universell; 
variationer mellan olika kulturer kan finnas där ordningen inte följer 
detta mönster. Han menar även att vissa individer kan ha en annan 
ordning på behoven, eller helt sakna något behov.  
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Figur 4.3 Maslows behovshierarki  
Källa: Baserad på Maslow (1987) 

 
Det finns även nyare teorier som bygger på de teorier som Maslow 
utvecklade. Alderfer (i Mullins, 1999) delar in behoven i tre områden: 
existens, relationer och tillväxt. Sammantaget överensstämmer dessa 
områden relativt bra med Maslows teorier, även om Alderfers teori 
avviker på vissa punkter. Han beskriver behoven mer som ett kontinuum 
och inte som Maslows hierarkiska nivåer, därtill anser han i motsats till 
Maslow att de lägre behoven inte behöver vara tillfredsställda för att de 
högre behoven skall vara motiverande. Vi kommer i analysen att främst 
utgå från Maslows (1987) beskrivningar om behov och ser Alderfers (i 
Mullins, 1999) teorier framförallt som ett stöd för att Maslows 
grundtankar fortfarande stämmer. 

4.1.3 Känslor 

Den tredje delen av attityder är känslor. Neal, Quester och Hawkins 
(2002) definierar känslor som ”starka, relativt okontrollerbara känsloyttringar 
som påverkar vårt beteende”.  
 
Antonides och van Raaij (1998) menar att känslor fyller olika funktioner 
för konsumenten. Produkter och tjänster kan vara associerade till vissa 
känslor, exempelvis är larm associerat till säkerhet. Känslorna hjälper 
därmed konsumenten att förstå och organisera omvärlden. Känslor kan 
även ’ge riktlinjer’ för konsumenters val. Bland annat menar författarna 
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att personer med positiva känslor lättare kan fatta beslut och även är 
villiga att spendera mer pengar eftersom de har en mer optimistisk syn på 
sin framtida ekonomiska situation; det motsatta gäller då för personer 
med negativa känslor. Känslor kan, enligt Antonides och van Raaij 
(1998), vara kopplade till konsumenters behov av variation; variationen 
ökar normalt sett graden av aktivitet. Eftersom människan strävar efter 
någon slags optimal nivå av stimulering och aktivering, så menar 
författarna att effekten av en allt för stor variation blir att människan 
försöker reducera den. Människor associerar både för liten och för stor 
variation med negativa känslor. 

4.1.4 Kognition  

Den fjärde och sista delen som Neal, Quester och Hawkins (2002) 
innefattar i attityder är kognition. Med det avses, enligt Antonides och 
van Raaij (1998), ”de mentala processer som är knutna till förvärvandet och 
manipulationen av kunskap, innefattande lärande, perception och tänkande” (s 
198). Vi kommer i ett senare avsnitt närmare gå in på lärandeprocesser 
och erfarenhet som med tanke på ovanstående citat starkt är knutet till 
kognition. När det gäller kognition har vi valt att inte gå djupare in på 
området mer än att beskriva mer praktiskt om kognitionens kopplingar 
till attityd. Enligt Neal, Quester och Hawkins (2002) innefattar den 
kognitiva komponenten konsumentens antaganden och kunskap om ett 
objekt. De antaganden som görs om olika egenskaper hos exempelvis en 
produkt, baseras på konsumentens kunskap. Dessa behöver inte, enligt 
Neal, Quester och Hawkins, nödvändigtvis vara korrekta; blotta 
existensen av dessa antaganden påverkar attityden gentemot objektet. 

4.1.5 Attityders effekt på köpbeteendet 

Vi har härmed beskrivit de fyra delar som enligt Neal, Quester och 
Hawkins (2002) tillsammans ligger till grund för en persons attityder. 
Assael (1992) beskriver att attityderna påverkas över tiden och att de 
främst påverkas av familjen, vänskapskretsen, genom information och 
erfarenhet samt av den personlighet en person har. Den påverkan som 
familjen har på en persons attityder kan enligt Assael påvisas genom 
undersökningar som visar på att det är en hög korrelation mellan barns 
och deras föräldrars attityder. Vänskapskretsen har, enligt Assael, visat 
sig vara mer effektivt att påverka personers attityder än reklam är.  
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En persons egna erfarenheter av en produkt eller tjänst har, enligt Assael 
(1992) en stor inverkan på personens attityd gentemot dem. Det händer 
dock, enligt honom, att erfarenheterna har inneburit besvikelser när inte 
företaget har levt upp till förväntningarna. Av den anledningen menar 
han att information är viktigt för att påverka attityderna i positiv riktning. 
Assael syftar då på att kunskapen om att företaget har gjort förbättringar 
eller förändringar i sitt utbud kan innebära att en person ändrar sin 
uppfattning och sina attityder gentemot företaget, de dåliga 
erfarenheterna till trots. Den sista faktorn som Assael menar har stor 
effekt på en persons attityder är personligheten; om en person är 
extrovert eller introvert, om personen ser sig själv som underlägsen eller 
som överlägsen, så får det enligt Assael en effekt på köpbeteendet. Med 
samma resonemang menar han att personligheten och intressena, som 
kan ses som uttryck av personligheten, starkt påverkar vilka varor och 
tjänster som personen köper. 
 
Katz (1960) tar upp fyra huvudfunktioner som attityder har på en 
persons personlighet; grupperingen sker enligt honom utifrån olika 
motivationsgrunder. Den första är en anpassningsfunktion vilken 
fokuserar på att maximera belöningar och minimera bestraffningar. 
Bildandet av attityder gentemot ett objekt beror på nuvarande och 
tidigare uppfattningar om nyttan av objektet. Katz (1960) påpekar att 
attityder såväl som vanor gentemot objekt formas när de tillfredsställer 
något visst behov. Den andra attitydfunktionen beskriver han som 
egodefensiv, enligt honom är det en försvarsmekanism som ’skyddar’ en 
person från att medge de grundläggande sanningarna om sig själv eller 
om den ”bistra realiteten i hans externa värld” (Katz 1960, s 170). Assael 
(1992) menar att det främst handlar om att försäkra sig om att inte bli 
utskämd inför andra. Han exemplifierar detta med användningen av 
munvatten, eftersom det kan uppfattas negativt av omgivningen om en 
person luktar illa från munnen. Vi uppfattar det därmed som att de två 
författarna ser på denna funktion på olika sätt. Den tredje 
attitydfunktionen beskriver Katz (1960) som en värdeuttryckande 
funktion; med detta menar han att en person får tillfredsställelse genom 
att uttrycka attityder som överensstämmer med dennes personliga 
värderingar och föreställningar. Här förtydligar Assael (1992) och skriver 
att denna funktion är särskilt viktig i engagemangsintensiva43 produkter 

                                                 
43 För en förklaring och vidareutveckling av engagemang, se avsnitt 4.3. 
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och att inköp som baseras på denna funktion ofta syftar till att förstärka 
imagen av sig själv. Den fjärde och sista funktionen är en 
kunskapsfunktion som, enligt Katz (1960), handlar om en persons behov 
att skapa struktur i vardagen44. Vidare menar han att viljan att minska 
osäkerhet och förvirring, sökandet efter en mening och behovet att 
förstå innefattas i kunskapsfunktionen. 
 
Vi har nu beskrivit vad som kännetecknar attityder och dess 
underliggande komponenter samt effekter som dessa har på en persons 
beteende. Vi kommer närmast att fördjupa oss på området information 
och erfarenhet, som vi endast kort har nämnt tidigare. 

4.2 Information, lärande och erfarenhet 
Vi har i tidigare avsnitt nämnt kunskap och erfarenheter som viktiga 
faktorer, bland annat genom de effekter de har på perception och 
attityder. Enligt Neal, Quester och Hawkins (2002) är även de flesta 
värderingar45, preferenser och känslor förvärvade genom lärande. Vi har, 
som rubriken antyder, valt att behandla områdena information, lärande 
och erfarenhet i ett och samma avsnitt med anledning av den process 
som dessa utgör tillsammans. Enligt Neal, Quester och Hawkins (2002) 
är slutprodukten i denna process ’minne’, men baserat på deras definition 
av lärande anser vi oss kunna ersätta det med erfarenhet. De menar att 
lärande är alla förändringar i en persons långtidsminne; vi drar då 
parallellen till att erfarenheterna är de samlade förändringarna i en 
persons minne. Människan utsätts, enligt Neal, Quester och Hawkins, 
för stimuli eller information av olika slag. Denna information behandlas 
enligt dem av individen, vilket ger upphov till ett lärande som i sin tur, 
enligt ovanstående resonemang, läggs till personens erfarenheter. 
Kopplingar till köpbeteende återfinns både i erfarenheterna som 
påverkar köpbeteendet och i informationssökningen. Brucks (1985) 
menar att kunskap och å ena sidan och intresse och engagemang å den 
andra följs åt, och att det påverkar sökbeteendet för att inhämta ny 
information. 

                                                 
44 För en vidare utveckling av organisering av information, se vidare under avsnitt 4.4. 
45 Värderingar påminner, enligt Antonides och van Raaij (1998), om attityder men är inte kopplade till ett 
visst objekt och kan därmed ses som mer övergripande. De menar även att en värdering kan ge upphov till 
flera attityder. 
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4.3 Engagemang 
Sujan (1985) behandlar den effekt som förkunskap har på besluten för en 
’expert’ jämfört med en ’novis’. Hon menar att sätten som en novis 
jämfört med en expert bearbetar den tillgängliga informationen på skiljer 
sig åt. Experten jämför informationen med produktkategorier och om 
informationen stämmer med den tidigare uppfattningen om 
produktkategorin är beslutet enkelt; om det däremot misstämmer gör 
experten en analytisk bedömning i flera steg. Novisen använder en 
beslutsprocess baserad på produktkategorier både då informationen 
stämmer och misstämmer med produktkategorin. Här kan vi se likheter 
med perceptuell differentiering som diskuterades under avsnittet om 
perception, vilket innebär att personer med stort engagemang lättare ser 
skillnader mellan produkter än personer med lågt engagemang. 
Söderlund (1998) beskriver engagemang som ”graden av upplevd relevans” (s 
53); eller som Celsi och Olson (1988) framhåller, så är en konsuments 
engagemang till ett objekt, en situation eller ett agerande beroende på hur 
pass relevant företeelsen är för denne personligen. Söderlund (1998) 
förklarar det med att kundens engagemang ökar i takt med hur denne 
uppfattar att aktiviteten kan uppfylla dennes mål. 
 
Engagemanget för en produkt eller produktkategori ger inte bara effekt 
på hur personen uppfattar skillnader; mängden information som en 
konsument anser sig behöva och tar till sig i en köpprocess beror också 
på nivån av engagemang denne har för den aktuella processen. I det 
följande avsnittet är även engagemanget en viktig komponent, men vi 
inleder med en allmän beskrivning om kategorisering som även kan ses 
som en fördjupning av den del av Katzs (1960) kunskapsfunktion som 
avser att skapa struktur i vardagen. 

 4.4 Kategorisering 
Idag möts människor av en stor mängd intryck; ett hjälpmedel som 
människor använder sig av för att bearbeta intrycken är, enligt Antonides 
och van Raaij (1998), att göra kategoriseringar. Detta innebär, enligt dem, 
att en mängd objekt och människor samlas in i olika kategorier baserat 
på gemensamma nämnare. Kategoriseringen sker genom två element, 
som Antonides och van Raaij benämner identifiering och ekvivalens. 
Identifieringen innebär, enligt dem, en bedömning huruvida någon eller 
något är samma som tidigare, genom att se till egenskaper som är som 



REFERENSRAM 

 69

tidigare. Trots att saker och personer förändras finns vissa egenskaper 
kvar. Ekvivalensen går ut på, som ordet också antyder, att hitta 
motsvarigheter, det vill säga att finna de gemensamma nämnarna eller 
egenskaperna. Precisionen i kategoriseringarna är dock olika för olika 
personer, något som Antonides och van Raaij (1998) anger är baserat på 
personens kunskaper och engagemang för området. Med en ökad insikt 
tar en person in fler egenskaper och attribut i beaktning när denne gör 
kategoriseringar. 
 
Objekt och personer kan, enligt Antonides och van Raaij (1998), delas 
upp i känslomässiga, funktionella och formella kategorier. De 
känslomässiga kategorierna samlar objekt och personer som har samma 
känslomässiga band till någon. Ofta görs bara enklare uppdelningar för 
de känslomässiga kategorierna och objekten sätts bara in i fack såsom 
’bra’ eller ’dåliga’. De funktionella kategorierna är enligt Antonides och van 
Raaij enklare att definiera, detta på grund av att de gemensamma 
nämnarna är de faktiska funktionerna som objektet har. Om objekten 
kan uppfylla samma funktion, hamnar de i samma kategori. Många 
funktionella kategoriseringar görs på tekniska grunder, men Antonides 
och van Raaij menar att även att kategoriseringar baserat på värderingar46 
kan ses som funktionella kategorier. I de formella kategorierna sätts objekt 
som har formella kopplingar gemensamma; enligt Antonides och van 
Raaij är varumärken ett gott exempel på detta. Trots att produkter eller 
tjänster kan variera kraftigt under ett och samma varumärke, har dessa 
kopplingar mellan sig på grund av varumärket och de värden och 
kvaliteter som detta varumärke symboliserar.  
 
Antonides och van Raaij (1998) tar upp ett antal uppgifter som 
kategoriseringar har. Vi har valt att endast kort beskriva några av dessa 
för att läsaren skall få en kännedom om orsakerna till att kategorisering 
används. Författarna beskriver följande uppgifter; identifiering av objekt 
avser en snabb bedömning av objekt, med funktionen att kunna reagera 
snabbare i olika situationer. Systematiseringen av kategorier avser de kausala 
sambanden som olika objekt har och därmed kan förknippas med 
varandra. Antonides och van Raaij exemplifierar detta med det kausala 
sambandet mellan rökning och lungcancer. Denna systematisering 

                                                 
46 Författarna ger exempel på kalorifattig mat som i sig är en ’teknisk’ funktion, men de värderingar som 
är kopplade till kalorifattig mat talar till funktionella värderingar. 
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används ofta, enligt dem, i informationskampanjer för att stärka 
informationens effekt. Kategoriseringen ger även en ledning till beteende i 
avseendet att människan gör en bedömning hur denne skall reagera till 
nya objekt eller personer. Slutligen anser Antonides och van Raaij (1998) 
att kategorisering kan användas i ett substitutionssyfte; genom att kunna 
identifiera likheterna mellan objekt kan en person ersätta ett objekt med 
ett likvärdigt eller liknande objekt. 
 
En uppenbar risk med kategorisering är enligt Antonides och van Raaij 
(1998) att personer skapar stereotyper vilket kan innebära att objekt eller 
personer som egentligen inte hör samman, felaktigt sätts ihop i samma 
kategori.  

4.5 Situation och beteende 
Alla faktorer som vi har redovisat ovan tjänar sammantaget som en bas 
som styr personens uppfattningar och reaktioner, det vill säga interna 
faktorer. För att göra denna redovisning om vad som påverkar personers 
köpbeteende är det därför viktigt att även diskutera de externa faktorerna 
omgivning och situation. Människan försöker, enligt Antonides och van 
Raaij (1998), ofta i så stor utsträckning som möjligt att vara konsekventa 
i sitt agerande, men detta är inte alltid möjligt på grund av situationen. 
Antonides och van Raaij beskriver situation som en punkt i tid och rum. 
De menar att en person påverkas av erfarenheter, tidigare själv upplevda 
situationer och situationer som en person uppfattar att andra upplevt. 
Dessa påverkar hur en person reagerar på nya situationer men även 
föreställningar om situationer kan ha en effekt på kommande situationer. 
Dock påpekar Antonides och van Raaij att människan inte nödvändigtvis 
är offer för situationen. Personer kan enligt dem ”välja, undvika eller skapa 
situationer för sig själva och för andra” (1998, s 287).  
 
Situationer brukar delas in i fem områden utefter en klassificering som 
har gjorts av Russel Belk och redovisas bland annat i Söderlund (1998), 
Neal, Quester och Hawkins (2002) samt Assael (1992). Uppdelningen 
baseras, enligt Söderlund (1998), på fem dimensioner; fysisk omgivning, 
social omgivning, tidpunkt, uppgift och tillfälliga tillstånd. Assael (1992) 
menar att de fyra första dimensionerna är externa för en person, medan 
tillfälliga tillstånd är internt. Den fysiska omgivningen är själva platsen för 
situationen. Den sociala omgivningen är, enligt Neal, Quester och Hawkins 
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(2002), närvaron av andra personer som kan påverka beteendet. 
Tidpunkten innefattar alla aspekter av tid; tid på dygnet eller säsong, men 
enligt Neal, Quester och Hawkins även tidsbegränsningar som 
exempelvis en deadline. Assael (1992) menar även att ju närmare 
situationen är själva nyttjandet, kan situationen påverka köpet i större 
utsträckning än annars. Han exemplifierar det med att pris och 
varumärke har mindre betydelse om personen handlar i sista minuten 
jämfört med om denne har god tid på sig. Uppgiften är, enligt Antonides 
och van Raaij (1998), den roll som personen har i en viss situation; en 
person agerar ofta olika om denne till exempel skall köpa något till sig 
själv jämfört om han eller hon skall köpa en present till en annan. Det 
tillfälliga tillståndet menar Neal, Quester och Hawkins (2002) är kortvariga 
egenskaper såsom humöret eller tillfälliga villkor47, som kanske inte 
tillhör individens normala tillstånd.  
 
Assael (1992) tar upp ett antal principer som baseras på Russel Belks 
forskning och som kan avgöra om situation eller produkt har störst 
inverkan på köp. Den första är att ju högre varumärkeslojalitet kunden 
har, desto mindre inverkan har situationen. Assael menar även att ju 
högre engagemang en person har för en produkt, desto mindre är 
sannolikheten att situationen påverkar köpet. Assael menar även att om 
en produkt har få användningsområden, alternativt produkter som 
konsumeras vid ett tillfälle har situationen en större effekt än om 
användningsområdena är många, respektive att produkten konsumeras 
under en längre tid. 
 
Situation kan, som vi har beskrivit ovan, ha en stor effekt på beteendet 
hos en person. Vi kommer nu att gå in på själva besluts- eller 
köpsituationen där vi kommer att beskriva fyra olika köpprocesser, något 
som baseras på Assael (1992).  

4.6 Köpprocesser 
Det förefaller ganska självklart att vissa köpbeslut är lättare att ta än 
andra och Assael (1992) har identifierat fyra typer av beslutsprocesser 
baserat på nivån av engagemang i den ena dimensionen och beslutsfattande 
respektive vana i den andra dimensionen. Beslutsfattandet innefattar eller 

                                                 
47 Författarna exemplifierar tillfälliga villkor med att konsumenten kanske för tillfället har ovanligt 
mycket eller lite pengar. 
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kräver ett sökande efter information och ett övervägande av olika 
varumärken görs, medan vana innefattar ett begränsat eller inget 
informationssökande samt att kunden överväger endast ett eller ett fåtal 
varumärken. Kotler et al. (2001) beskriver utifrån Assaels 
beslutsprocesser fyra typer av köpbeteende. Till stor del överensstämmer 
författarnas beskrivningar med varandra, men skiljer sig åt på vissa 
punkter. Den största skillnaden är att där Assael (1992) identifierar 
beslutsfattande anger Kotler et al. (2001) stora skillnader mellan varumärken 
och där Assael (1992) identifierar vana, anger Kotler et al. (2001) små 
skillnader mellan varumärken. Den effekt som de två olika 
kategoriseringarna får på matrisen tolkar vi som att Assael (1992) är mer 
öppen för de kognitiva begränsningar som personen själv sätter upp; det 
kan fortfarande finnas variationer mellan varumärkena, men kunden tar 
enbart hänsyn till ett eller ett fåtal varumärken. De fyra 
beslutsprocesserna, eller köpbeteenderna är i princip desamma i Assaels 
(1992) och Kotler et als. (2001) versioner bortsett från en process. Assael 
(1992) benämner den nedre vänstra processen för varumärkeslojalitet 
och Kotler et als. (2001) benämning är dissonansminskande 
köpbeteende. Vi kommer att utgå ifrån Kotler et als. (2001) beskrivning 
av köpbeteenden, men under beskrivningen av det dissonansminskande 
köpbeteendet kommer vi även att redovisa Assaels (1992) syn då vi även 
finner relevans för detta synsätt i vår uppsats. De fyra typerna av 
köpbeteende redovisas nedan i figur 4.4. 

 
Figur 4.4 Fyra typer av köpbeteende  

Källa: Kotler et al. (2001) 
 
Komplext köpbeteende: I de fall där kunden upplever att det finns stora 
skillnader mellan de olika varumärkena som erbjuds och att det samtidigt 
finns ett stort engagemang för köpet, måste köparna, enligt Kotler et al. 
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(2001), ofta söka mycket information för att känna sig säkra i beslutet. 
Engagemanget kan exempelvis komma av att varan är dyr, att varan köps 
sällan eller att köpet innebär en stor risk för köparen. 
 
Dissonansminskande köpbeteende: För de varor där köparen fortfarande har 
ett högt engagemang, men då kunden inte upplever att det är några 
större skillnader mellan varumärkena går köpet, enligt Kotler et al. (2001) 
ofta snabbt. Dock föregås köpet ändå av en genomgång av vad som 
erbjuds på marknaden innan beslut fattas och när det görs är det inte 
sällan baserat på ett pris som förefaller vara bra eller av bekvämlighet. 
Kotler et al. menar vidare att eftersom besluten ofta tas snabbt utan 
något större övervägande, kan köparen i många fall ångra sig av någon 
anledning. Här avviker alltså Kotler et als. syn från Assael (1992). Assael 
gör kopplingen till det komplexa köpbeteendet och menar att när 
kunden har ett högt engagemang och vid upprepade tillfällen har blivit 
nöjd med en produkt övergår han allt mer till en produkt och minskar 
således informationsinhämtningen och engagemanget som är kopplat till 
andra produkter. Den upprepade nöjdheten gör att engagemanget 
gentemot varumärket också blir större. Således är det enligt Assael fråga 
om varumärkeslojalitet. 
 
Vanemässigt köpbeteende: De lättaste köpbesluten handlar i många fall 
egentligen inte om något direkt beslut. Detta köpbeteende karaktäriseras 
enligt Kotler et al. (2001) av små skillnader mellan varumärkena och ett 
litet engagemang från kundens sida. Ofta tar kunden samma vara från 
hyllan, men enligt dem handlar det mer om vana än om en stark 
varumärkeslojalitet. 
 
Variationssökande köpbeteende: I de fallen då kunden upplever att det finns 
stora skillnader mellan varumärkena som erbjuds, men kunden har ett 
litet engagemang menar Kotler et al. (2001) att kunden ofta byter mellan 
olika varumärken. Bytet görs enligt dem för att kunden söker variation, 
inte nödvändigtvis för att kunden skulle vara missnöjd med ett specifikt 
varumärke. 
 
Dessa köpprocesser är inte de enda sätten att beskriva hur en konsument 
kommer fram till ett beslut. Vi har valt att, förutom ovanstående 
beskrivning, även föra upp beslutsfattande som baseras på rationalitet. 
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March (1999) menar att det i princip är en allmän uppfattning om att 
människor har en vilja att agera utifrån rationella beslut. 
Rationalitetsteorier beskriver, enligt March, fyra delar i beslutsfattandet; 
en kunskap om alternativ, en kunskap om konsekvenser, en fast ordning 
av preferenser och en beslutsregel. March (1999) beskriver kunskapen om 
alternativ som att beslutsfattaren har ett antal alternativ att välja på; 
kunskapen om konsekvenser är att beslutsfattaren vet vilka konsekvenserna 
blir, eller åtminstone sannolikheten för konsekvenserna, av de olika 
alternativen. Den fasta preferensordningen förklarar han som att 
beslutsfattaren har olika värderingar, utifrån vilka denne utvärderar och 
jämför de olika alternativen. Slutligen förklarar han beslutsregeln som att 
beslutsfattaren har regler för hur denne skall välja ut ett alternativ baserat 
på konsekvenserna i förhållande till preferenserna. Det val som görs 
enligt Schoemaker 1982 (i March, 1999) antas vara det alternativ som har 
det högsta förväntade värdet. Vi kommer att stanna här i denna ytterst 
kortfattade beskrivning av rationella beslut; det kan dock nämnas att de 
rationella besluten kan påverkas av exempelvis osäkerhet, tvetydigheter 
och olika risknivåer. Dessa faktorer är givetvis inte oviktiga i 
sammanhanget men vi har inte för avsikt att i vår analys ta med alla 
aspekter av rationalitet, varpå detta lämnas därhän. 

Slutord kapitel 4 
Vi har i detta kapitel försökt att skapa en bild av vilka processer som 
påverkar en konsument i det dagliga livet och som har en effekt när 
denne exempelvis skall köpa en vara eller tjänst. Beskrivningen är dock 
en förenkling av de processer, men vi har försökt att göra ett urval för att 
visa på viktiga delar samt på den komplexitet som rör detta ämne.  
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5. Konsumenten och företaget 
 
För att vidga perspektivet ytterligare från det föregående teorikapitlet där vi beskrev 
individens mentala processer och olika köpprocesser, skall vi i detta kapitel behandla 
konsumenterna och dess förhållande till företag.  

Inledning 
Köpbeteende och kanske framför allt kundtrohet, som båda är nyckelord 
i vårt syfte, handlar inte enbart om en persons individuella beteende och 
karaktäristika. Det måste finnas ytterligare en part för att personen eller 
kunden skall bli ’trogen’. Av den anledningen anser vi det nödvändigt att 
i denna uppsats även innefatta teorier som behandlar konsument och 
företag gemensamt. Teorier som beskriver förhållandet mellan kunder 
och företag finns det oräkneliga exempel på, en stor del av dem är 
beskrivna ur ett företagsperspektiv och behandlar inte sällan även hur 
ledaren skall hantera detta förhållande. I detta teorikapitel kommer vi att 
fokusera på teorier som behandlar förhållandet mellan kund och företag 
som beskrivs utifrån ett kundperspektiv. I förekommande fall där vi 
anser att teoribildningen är relevant men inte beskrivs tillfredsställande 
från ett kundperspektiv presenterar vi teorier från ett företagsperspektiv 
som vi sedan tolkar utifrån kunden i vår analys. Urvalet av teorier har 
baserats på de tolkningar som har gjorts utifrån det empiriska material 
som har insamlats genom intervjuerna. 

Kortfattad uppdelning av kapitlet 
Transaktion vs Relation: Här beskrivs hur de två perspektiven, transaktions- 
och relationsperspektivet, kan hantera kunder effektivt under olika 
förutsättningar. 
 
Nationalitet: I det andra avsnittet beskriver vi effekter som ett företags 
nationalitet kan ha på kunders syn på ett företag. 
 
Image: Detta avsnitt presenterar definitioner av image. 
 
Lojalitet: Vårt avslutande avsnitt i detta kapitel kommer att behandla 
lojalitet. Lojalitetsbegreppet har en mängd olika betydelser och olika 
teoretiker skiljer sig åt i sättet att beskriva det. Vi vill i avsnittet beskriva 
olika synsätt och en del bakomliggande faktorer som påverkar lojalitet. 
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5.1 Transaktion och relation 
Då vi i vår empiri har kunnat se skilda tankegångar kring vad som skapar 
värde för kunden48, känner vi det relevant att föra ett resonemang kring 
skillnader mellan transaktionsinriktat och relationsinriktat fokus. 
Författare som Grönroos (1996), Kotler et al. (2001) och Söderlund 
(2001) poängterar att tjänsteprocesser numera övervägande har blivit 
relationsorienterade, där fokus ligger på befintliga kunder och långsiktigt 
tänkande. Kundrelationen definierar Storbacka och Lehtinen (2000) som: 
 

 ”En process mellan kund och leverantör, som består av möten som omfattar 
resursutbyten mellan leverantörens och kundens värdeskapande processer.” 

Storbacka och Lehtinen (2000, s 8) 
 
Med detta sagt, menar dock Grönroos (2002) och Kotler et al. (2001) att 
fokus på relationer inte är effektivt i alla situationer. En 
transaktionsinriktning kan i stället vara verkningsfull på marknader där 
exempelvis kunder utan större kostnader kan byta mellan olika 
varumärken, och där varumärket i sig inte väger tungt vid kundens 
beslutsprocess. Skillnaden mellan de olika perspektiven illustreras på ett 
överskådligt sätt av Sheth och Parvatiyar (1995), som diskuterar 
paradigmskiftet på marknaden; se figur 5.1. Bytet av pengar mot värde är 
det centrala i bytesperspektivet och således är detta perspektiv 
transaktionsinriktat. En samverkan mellan konsument och företag 
existerar däremot i större utsträckning i förskjutningen till det Sheth och 
Parvatiyar benämner relationsperspektivet.  

 
Figur 5.1 Paradigmskiftet inom marnadsorienteringen 

Källa: Sheth och Parvatiyar (1995, s 412) 
                                                 

48 Exempelvis faktiska produktegenskaper i kontrast till upplevelser och känslor. 
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I liknande termer som Sheth och Parvatiyar (1995) diskuterar 
Gummesson (1998) kring dagens fokus på relationer som ett 
paradigmskifte, där han beskriver de båda synsätten som motpoler eller 
där han ser transaktionsfokus som en nollpunkt på en skala. Även om 
fokus ligger på relationer, vill Gummesson dock markera att han inte på 
något sätt tror att en relationsinriktning löser alla problem. Sheth och 
Parvatiyar (1995) lyfter även fram att detta paradigmskifte inverkar på 
tjänstemarknadsföringen. Transaktionsmarknadsföringen syftar till 
enskilda utbyten, men betraktar kunderna som en massa där konkurrens 
om marknadsandelar är hårda. I relationsmarknadsföringen däremot 
fokuseras det mer på återköp och varumärkeslojalitet och kunden 
betraktas i större utsträckning som en resurs. Detta resonemang 
illustreras nedan i figur 5.2. 
 

 
Figur 5.2 Grundsatsen bakom transaktions- och relationsmarknadsföring 

Källa: Sheth och Parvatiyar (1995, s 400) 
 

För att läsaren på ett överskådligt sätt skall se skillnaderna mellan de 
olika begreppen väljer vi även i tabell 5.1 att presentera Echeverri och 
Edvardssons (2002) tabell över framträdande skillnader. 
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Tabell 5.1 Jämförelse transaktions-/relationsmarknadsföring  
Källa: Echeverri och Edvardsson (2002, s 47) 

Transaktionsmarknadsföring Relationsmarknadsföring 
Fokus på försäljning Fokus på kundtrohet 
Produktens egenskaper i fokus Kundnytta i fokus 
Kort tidsperspektiv Långt tidsperspektiv 
Svag betoning på kundvård Stark betoning på kundvård 
Begränsat kundåtagande/ 
engagemang 

Starkt kundåtagande/ engagemang 

Begränsade kundkontakter Intensiva kundkontakter 
Kvalitet är huvudsak en produkt- 
och produktionsfråga 

Kvalitet berör allt och alla 

 
Med en färsk bild av skillnaderna mellan de olika inriktningarna, vill vi 
slutligen bara kort framföra de kopplingar Gummesson (1998) gör 
mellan de olika paradigmen och lojalitet; detta då vi i vår rapport även 
för en teoretisk diskussion kring begreppet lojalitet i avsnitt 5.4. När 
fokus ligger på transaktioner betyder inte en affär att kunden med en 
större benägenhet väljer att återkomma till det specifika företaget, inte 
ens om kunden har valt att utföra transaktionen mer än en gång. När 
fokus i stället ligger på relationer betonas däremot lojalitet, och kund och 
företag bör då samspela med varandra för att en lyckad relation skall 
uppnås. Med dessa reflektioner över de två skilda fokus som beskrivs 
ovan med hjälp av valda författare, lämnar vi detta avsnitt och 
återkommer senare till de olika inriktningarna i vår analys. 

5.2 Nationalitet 
Eftersom respondenter har kommenterat nationaliteten på flygbolaget 
har vi valt att nämna nationalitet ur ett produkt- och 
konsumentperspektiv. 
 
Jaffe och Nebenzahl (2001) menar att kunder som bedömer ett 
varumärke inte enbart gör det utifrån själva varumärkets image utan även 
frammanar uppfattningar om landet som associeras med varumärket. 
Den image som landet har kan, enligt dem, avspeglas ner på produktnivå. 
Dock påpekar de att effekten av ett lands nationella image varierar 
beroende på om kunderna uppfattar stora eller små skillnader i attributen 
hos olika varumärken från det landet. Om kunderna inte kan se stora 
skillnader mellan olika varumärken så menar Jaffe och Nebenzahl att en 
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större hänsyn tas till den nationella imagen. Inledningsvis baseras 
uppfattningen om landets varumärken mer på förutfattade meningar, för 
att sedan baseras på reella attribut. Effekterna av den nationella imagen 
blir svag om det däremot finns stora olikheter mellan varumärkena. Jaffe 
och Nebenzahl (2001) menar här att den nationella imagen enbart färgar 
uppfattningen om ett varumärke, snarare än tydligt påverkar den.  

5.3 Image 
”När en kund ska bilda sig en uppfattning om vad en viss tjänst innebär finns 
ofta inte så mycket fysiskt eller konkret att ’ta på’. Kunden är mycket 
utlämnad till de associationer tjänstens varumärke ger och den laddning eller 
innebörd som märket förmedlar. Begreppet image har kommit att beteckna detta 
diffusa extra som har en sådan oerhörd betydelse.” 

Echeverri och Edvardsson (2002, s 250) 
 
Då vi i vår empiri har sett att privatresenärer i många fall associerar 
flygbolag med immateriella värden, och att dessa kan påverka valet av 
flygbolag, väljer vi med anledning av citatet ovan att kort förklara image. 
Grönroos (2002) beskriver att image bildas i kundens tankar och 
resulterar i hur kunden uppfattar företaget. Enligt Kotler et al. (2001) 
består image av en persons samlade uppfattningar om ett objekt eller 
varumärke; dessa uppfattningar behöver inte överensstämma med de 
verkliga attributen hos detta varumärke. Den image som kunden har av 
företaget skapar, enligt Kotler et al., dennes förväntningar på det. 
Söderlund (1997) konstaterar även att en kunds image av företaget inte 
kräver en tidigare interaktion. Ett nära besläktat begrepp till image är 
identitet, vilket enligt Echeverri och Edvardsson (2002) är det företaget 
anser sig vara, eller som Grönroos (2002) liknande framhåller, den bild 
företaget vill att varumärket skall förmedla. Med anledning av det 
konsumentperspektiv vi arbetar efter, är dock inte vår intention att göra 
någon djupare jämförelse mellan image och identitet, då detta mer intar 
ett företagsperspektiv.  

5.4 Lojalitet 
Företag kan inte kräva eller beordra sina kunder att vara lojala mot deras 
produkter, utan Reichheld (1996) menar att det är något kunderna ger 
företaget när det har förtjänat det. Roberts (2004) framhåller i detta 
sammanhang att det, för att bygga upp dessa känslomässiga kopplingar 
där kunden låter företaget komma nog nära för att uppnå lojalitet, dock 
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kräver att kunden respekterar företaget och vad det står för. Respekt som 
ser till prestation, rykte och förtroende. Förtroende är något som 
dessutom väger tungt, då kunderna annars kan vara hänsynslös om 
företaget gör dem besvikna och straffet blir då att de inte kommer 
tillbaka.  
 
Då en av våra forskningsfrågor är som följer: Vilka är de avgörande motiven 
för att en privatresenär återkommande skall efterfråga ett flygbolag?, anser vi 
det passande att föra en teoretisk diskussion kring begreppet lojalitet, 
med anledning av resonemanget i stycket ovan. Att lojalitet är något som 
står i centrum bland marknadsförare, menar Söderlund (2001) har sin 
förklaring i att det utan tvivel finns positiva ekonomiska sidor med 
kundlojalitet. Författare som Gremler och Brown (1999) samt Reichheld 
och Schefter (2000) markerar ytterligare vikten av lojala kunder, där de 
menar att det kan vara avgörande för överlevnad bland konkurrenter på 
marknaden. Att lojalitet är något som anses essentiellt för ett företags 
lönsamhet verkar det således inte råda något tvivel om. Däremot 
konstaterar Söderlund (2001) att begreppet lojalitet kan innebära en 
mängd olika saker och visar på ett brett spann av definitioner där lojalitet 
betraktas ur olika synvinklar. Diskussioner förs kring problemet detta 
skapar, då förståelse för fenomenet genom detta i många fall saknas och 
definitionerna hålls alltför generella. Lojalitet är emellertid en central 
egenskap hos människor, och Söderlund betonar i sin bok: ”att vara lojal 
är att vara människa” (Söderlund 2001, s 14). Därav är det en egenskap 
som kan användas för att knyta ett företags kunder till sig. Under 
förutsättning, som Söderlund betonar, att företaget kan urskilja de 
faktorer som driver lojalitet inom den bransch företaget befinner sig i. 
För att göra ett försök till att begränsa lojalitetsbegreppet börjar 
Söderlund att grundläggande klargöra skillnaden mellan relation och 
lojalitet, där ömsesidighet är det väsentliga som skiljer dem åt. I en 
relation har båda parter ett inflytande på varandra, medan lojalitet 
handlar om att en person har ett förhållande till ett objekt. Objektet i sin 
tur har däremot inte något förhållande till personen. Vidare är lojalitet ett 
förhållande över tiden vilket innebär, som Söderlund poängterar, att 
förändringar kan ske i kundens förhållande till exempelvis varumärket 
eller en specifik hemsida. Ett förhållande över tiden kan dessutom delas 
upp i två värdar, den fysiska49 och den mentala50 världen, vilket gör att 

                                                 
49 ”Individens observerbara beteende i förhållande till objektet” (Söderlund 2001, s 26) 
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det blir ytterligare parametrar att ta hänsyn till. Även om det bör 
uppmärksammas att kundens kunskapsnivå påverkar lojaliteten, 
presenterar Söderlund (2001) en generell definition av lojalitet: 
 

”Individens viljebaserade förhållande över tiden – i den fysiska och den mentala 
världen – till ett visst objekt.” 

Söderlund (2001, s 56) 
 

Roberts (2004) lyfter dock fram att lojalitet på ett generellt plan inte är 
nog, då det kan innebära kunder som endast handlar på ’autopilot’ och 
köper samma varumärke av den orsaken att de inte orkar göra ett aktivt 
val. Söderlund (2001) poängterar även att en nöjd kund inte behöver 
innebära en lojal kund samtidigt som en missnöjd kund kan vara lojal, 
beroende på definition. Om nöjd inte automatiskt innebär lojal bör vi 
kort, för förståelsens skull, även definiera vad nöjd kan innebära. 
Söderlund (1997) sätter ett likhetstecken mellan nöjdhet och 
kundtillfredställelse och fastslår att det är ett subjektivt tillstånd i 
kundens huvud. För att detta skall infinna sig, måste kunden exponeras 
för en produkt och själv skapa sig en upplevelse51; detta görs på två plan, 
dels genom de specifika delarna i ett erbjudande, men även genom ett 
sammanfattande intryck. Att kunden själv behöver uppleva erbjudandet 
är väsentligt; Söderlund jämför det exempelvis med image, där kunden 
kan ha en bra image av ett företag utan att för den delen ha interagerat 
med det, medan kundtillfredställelse kräver ett samspel. För att nöjdhet 
skall få någon innebörd menar dock Söderlund (1997) att det måste ses i 
sin kontext, där det är intressant att ta reda på vad som orsakar nivån av 
nöjdhet, samt vilka effekter det leder till. Här påverkas graden av 
kundtillfredställelse av förväntningar och utfall på ett generellt plan, men 
även på ett mer specifikt plan52. Därtill poängterar Geyskens och 
Steenkamp (2000) att de väljer att dela upp kundtillfredställelse i två olika 
typer. Den ena varianten benämner de ekonomisk nöjdhet, där ekonomiska 
fördelar med en produkt värderas, medan social nöjdhet syftar till 
psykosociala fördelar vid en interaktion med företaget. Med anledning av 
att lojalitet således inte går att likställa med nöjdhet i alla lägen, väljer 

                                                                                                                                                         
50 ”Individens attityder och intentioner till objektet” (Söderlund 2001, s 26) 
51 Söderlund (1997, s 37) beskriver även detta som en ”känslomässig reaktion”, ”känsla” eller 
”bedömning”. 
52 Olika delar i erbjudandet. 
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Söderlund (2001) att därför lyfta fram två andra grupper av faktorer som 
ger drivkraft åt lojalitet (s 16). 
 

• Faktorer som tar fasta på att kunden verkligen vill fortsätta att ha 
relationen, därför att lojaliteten tillfredställer kundens behov eller 
på andra sätt eggar kunden. 

• Faktorer som begränsar kundens alternativ till den valda 
leverantören. 

 
Genom den mängd olika begrepp som försöker ta fasta på kundlojalitet, 
har olika författare försökt att relatera kundlojalitetsbegreppen till 
varandra i hierarkier och pyramider/stegar; exempel på dessa går att 
finna i Aaker (1991), Hollensen (2003) och Narayandas (1998). Oliver 
(1999) presenterar även han olika lojalitetsfaser, vilka vi väljer att 
presentera nedan i tabell 5.2 för att ge läsaren ett exempel på hur olika 
lojaliteter kan förhålla sig till varandra. Han bygger sina lojalitetsfaser på 
kognition och beteenden och menar att en konsument i ett första skede 
blir lojal på ett kognitivt plan. I den andra fasen skapas tycke eller en 
attityd till varumärket. I nästa skede skapas intentioner till ett visst 
beteende, vilket slutligen resulterar i handling i den sista fasen. Där är 
kunden även villig att överkomma hinder för att vidta handling. Oliver 
uppmuntrar vidare i sin artikel att företag skaffar sig kunskap om sina 
kunders typ av lojalitet, då det precis som annat mänskligt beteende finns 
variationer som kan påverka viljan att återkommande efterfråga en 
produkt.  
 
Tabell 5.2 Lojalitetsfaser  
Källa: Egen översättning av Oliver (1998, s 36) 
Fas Identifiering Svagheter 

Kognitiv Lojal till information 
såsom pris och 
egenskaper. 

Söker variation. 
Villig att pröva andra 
varumärken. 

Påverkan/Attityd Lojal till en upp-
fattning. ”Jag köper 
för att jag tycker om 
den.” 

Försämringar i 
prestation. Kund 
kan påverkas av 
konkurrerande 
varumärken.  
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Intention till 
beteende 

Lojal till en intention 
om återköp. 

Övertygande 
konkurrerande 
argument.  
Lockande varuprov 
(ex kupong) 

Handling Lojal till handling; 
villig att överkomma 
eventuella hinder. 

Försumbar 
tillgänglighet. 
Försämringar i 
prestation. 

 
Innan vi lämnar denna teoretiska diskussion kan vi konstatera att 
Reichheld (1996) lyfter fram vikten av att inte glömma bort kunden i de 
diskussioner som förs kring lojalitet, utan se kunden som en tillgång 
vilken är en del av processen som företag skall skapa värde för. 
Söderlund (2001) menar vidare, i enighet med Narayandas (1998), att det 
är viktigt för forskare att specificera vilken lojalitet som avses i 
diskussionerna. Genom att sedan kunna förklara en kunds lojalitet med 
hjälp av identifiering av specifika faktorer, menar Söderlund (2001) att 
det finns möjligheter att påverka dessa så att definierad lojalitet ökar.  
 
Om detta lyckas och kunden anser sig vara lojal, menar Roberts (2004) 
att kunden kan förlåta företaget om det gör misstag; detta om det har 
förtjänat förtroendet och respekten. Det viktiga i slutändan anser 
Roberts vara att företaget tar till sig den återkoppling de får från 
kunderna för att behålla det förtroende som har byggts upp under köp- 
och konsumtionstillfällena. Reichheld (1996) menar också att det därför 
är ytterst viktigt att ha ’rätt’ personal som kan möta kunderna på ett 
personligt sätt vid varje interaktion53. Om företaget lyckas lyfta sitt 
varumärke på ett sådant sätt att det inspirerar kunderna att vara 
(”hyper54”)lojala kan även kunderna tillåta en prispremie jämfört med 
liknande produkter inom branschen. Resultatet kan sedermera bli en 
kund som Roberts (2004) beskriver sig själv som.  
 

“For more years than I can remember I have used the same shampoo: Head & 
Shoulders. Ridiculous, isn’t it? I mean it’s a shampoo to remove dandruff, which 

                                                 
53 Även kallat sanningens ögonblick; införd i litteraturen av Normann. Se exempelvis Normann (2000). 
54 För att använda Söderlunds (2001) uttryck. 
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it does. But I’ve no hair, let alone dandruff! Still, I love Head & Shoulders. I 
won’t buy or use anything else. It’s a Lovemark of mine.”  

Roberts (2004, s 22) 
 
Som ni ser i citatet ovan, använder sig Roberts (2004) av benämningen 
”Lovemark”, vilket han menar är det ultimata för företag att uppnå. Han 
framställer sina tankar i boken ”Lovemarks: the future beyond brands”, som 
på ett inspirerande sätt belyser hans tankar kring hur lojalitet skapade av 
immateriella värden kan lyfta ett varumärke till att bli ett Lovemark. 
Dessa är personliga och ’ägs’ av människor som älskar dem. De knyter 
samman företaget, dess människor och deras varumärken och resulterar i 
en stark lojalitet. Nedan illustreras hans sätt att genom en figur förklara 
sina tankegångar med hjälp av kärlek och respekt. Om företaget erbjuder 
(handels)varor som exempelvis salt och järn, hamnar dessa produkter i 
den nedre vänstra kvadranten. Detta då det är saker som människor 
behöver, men inte önskar. Den nedre högra kvadranten tilldelades sedan 
modeflugor som älskas av konsumenterna en säsong, för att sedan 
kasseras. De flesta varumärken, som företag har investerat i och har 
förbättrat, placerar sig annars i den övre vänstra kvadranten. Respekt till 
varumärket finns, men några speciella känslor för varumärket existerar 
inte. Om kunderna däremot tolkar varumärket med både mycket respekt 
och kärlek har företaget ett Lovemark. Figur 5.3 får avsluta detta avsnitt 
om lojalitet.  

 

 
Figur 5.3 Kärlek/Respekt-axel  

Källa: Roberts (2004, s 147) 
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6. Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att förena vår empiri från privatresenärer inom 
flygtransportbranschen med teorier från vår referensram för att öka förståelsen för 
privatresenärers köpbeteende vid val av flygbolag. Vi vill med detta göra läsaren 
uppmärksam på att analysen bygger på hur privatresenären uppger att den beter sig 
och således inte beteendet självt. Då området vi har problematiserat är externt 
uppkommet, finner vi det lämpligt att avsnittsindelningen nedan utgår från den 
indelning som går att återfinnas i empirin. Avsikten är att denna analys sedermera 
skall ligga till grund för våra slutsatser. 
 
Vi vill inleda detta kapitel med en återkoppling till den modell som vi 
presenterade i slutet av vår empiri, se figur 6.1 nedan.  
 

 
Figur 6.1 Sammanfattning empiri  

Källa: Egen figur 
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Vi har valt att lägga upp vårt analyskapitel utifrån de argument som vi 
identifierade i empirin, baserade på individ respektive individ och företag 
gemensamt. Huvuddelen i de individbaserade argumenten avser vi att 
analysera utifrån de teorier som presenterades i kapitel 4, de argument 
som vi identifierat som individ- och företagsgemensamma argument 
avser vi att huvudsakligen analysera utifrån teorierna som presenterades i 
kapitel 5. Dock bör här påpekas att det inte går att helt distinkt särskilja 
individ och företag och av den anledningen kommer vissa avsnitt att 
analyseras utifrån teorier ur båda teorikapitlen. Då respondenterna 
framförde dessa argument som viktiga för deras beslut, och att de med 
koppling till Ricardos (1821) definition av bruksvärde bidrar till 
resenärens tillfredsställelse och uppfyllelse av behov, anser vi att vi kan 
likställa dessa argument med värdeskapande faktorer. 

6.1 Pris 
Som vi nämner redan i bakgrunden av denna rapport, har tidigare 
forskning visat på att priset är en primär faktor vid val av 
tjänsteleverantör. Vidare fick vi även samma information vid våra 
informantintervjuer med flygbolaget, där de var ytterst medvetna om att 
priset var det privatresenären betonar som det primära vid val av resa. 
Åhlén (2005-02-23) konstaterar bland annat att priset kommer att 
fortsätta vara en mycket viktig faktor vid val av flygbolag, då han menar 
att pris kan ses som en hygienfaktor. Att våra empiriska data visar samma 
sak, förvånade oss därför inte nämnvärt med anledning av den 
förförståelse vi hade uppnått vid tiden för respondentintervjuerna. Priset 
visar sig vara en avgörande faktor för privatresenärerna och en 
respondent uttryckte sig som följer: 
 

”Nånstans är det tre saker som bestämmer… och det är pris, pris, pris!” 
(respondenten skrattar) 

Kvinna 36 år, Marknadssekreterare, Södermalm 
 

Resenären har således möjlighet att leta efter den billigaste biljetten, 
vilket bör kunna förklaras med den ökade informationstransparens på 
marknaden som vi beskriver i kapitel 1. Resultatet blir att resenären får 
en ökad makt i förhållande till företaget, där priset går att prioritera över 
varumärket. Detta kan liknas vid ett, med Sheth och Parvatiyars (1995) 
benämning, transaktionsfokus hos den kundgrupp som väljer att agera 
utifrån priset. Detta möjliggörs, enligt Sheth och Parvatiyar, av hård 



ANALYS 

 87

konkurrens och enligt vår tolkning resenärens oberoende. Orsaken till 
vår koppling mellan resenärens prioritering av priset och 
transaktionsperspektivet, är bland annat att Grönroos (2002) och Kotler 
et al. (2001) menar att detta fokus leder till att varumärket inte väger 
tungt vid resenärs beslutsprocess. Ett typiskt exempel på detta, som går 
att finna i empirin, bör väl vara följande citat. 
 

”Jag bryr mig inte om det står SAS eller FlyMe på stjärtfenan…” 
Man 47 år, Försäljningschef, Stockholm 

 
Därtill menar Grönroos (2002) och Kotler et al. (2001) att kunden inte 
upplever några större kostnader när denne gör ett byte mellan olika 
varumärken; något som verkar stämma överens med resultaten av 
intervjuerna, då resenärerna sällan väljer att flyga med samma flygbolag. 
Om bytesbarriärer skulle ha existerat borde privatresenärerna ha 
påverkats av detta och därmed uppvisat en mer trofast relation med 
något specifikt bolag; att så inte är fallet visar dock empirin. 
 
Sheth och Parvatiyar (1995) framför i detta resonemang att bytet av 
värde mot pengar är det centrala i bytesperspektivet, men kan pris i sig 
självt vara ett värde för resenären? Vår åsikt är att pris inte är ett direkt 
värde, då värdet är det resenären byter till sig mot pengar. Däremot vill vi 
hävda att pris kan ha ett indirekt värde, genom att resenären värderar priset 
med hjälp av alternativkostnaden. Med detta menar vi att resenären kan, 
genom att välja ett lägre biljettpris, ’offra’ mindre och således använda 
kapitalet till att uppnå något alternativ som värdesätts i större 
utsträckning. En billigare biljett skapar således utrymme för något annat, 
och ger därigenom ett ’rikare’ liv. Med Adam Smiths begrepp (återfinns i 
Ricardo 1821) skulle vi kunna uttrycka det som att det lägre bytesvärdet 
som resenären väljer, i förhållande till andra flygbiljetter, ger ett högre 
indirekt bruksvärde genom att resenären får mer över till annat värde. 
Som respons på diskussionen vi fört ovan avslutar vi med en ’reklamfras’ 
som framkom under ett av våra arbetsseminarier och som kanske skulle 
passa in i sammanhanget: ”Vi säljer ett rikare liv”.  
 
Även om priset är avgörande krävs det, som Söderlund (2005-03-08) 
betonar, en motprestation; eller som vi ovan skriver, ett byte av värde 
mot pengar. Ett billigt biljettpris behöver inte betyda att den totala 
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reskostnaden är densamma, vilket vissa resenärer har erfarit. Exempel på 
detta kan vara de avlägsna flygplatserna lågprisflyg landar på, vilket kan 
kräva dyra transporter till den faktiska slutdestinationen. Ett annat 
typfall, var att privatresenärer som hade valt att åka till resmål där det 
krävdes byten, aktivt hade valt bort lågprisbolag för att slippa 
oförutsedda kostnader vid förseningar. Med hjälp av Neal, Quester och 
Hawkins (2002) kan vi klassa dessa erfarenheter som ett lärande minne, 
vilket påverkar det ursprungliga köpbeteendet genom den ytterligare 
informationsinhämtningen. Denna lärprocess kan därför innebära att 
attityden till lågprisflyg ändrar sig med tiden, eller att valet att 
transporteras med dem är mer medvetet. Innan resenären uppnår 
erfarenheten har nog köpbeteendet i många fall kunnat beskrivas som 
dissonansminskande. Detta då Kotler et al. (2001) beskriver att beteendet 
ger sig uttryck i en genomgång av vad som erbjuds på marknaden, men 
att köpbeslutet tas relativ snabbt; ett beslut som oftast baserar sig på ett 
förmånligt pris. Kotler et al. (2001) menar även att köparen i många fall 
ångrar sitt köp med anledning av att beslutet tas så snabbt. Något även 
en privatresenär kommenterar, ”…de [resenärerna] vill hellre betala ett billigt 
pris fram tills att det går fel”. Den initiala tillfredställelsen att finna det lägsta 
biljettpriset, kan således via erfarenhet leda till att resenären i stället 
eftersöker den lägsta totala kostanden. Med andra ord skulle vi kunna 
uttrycka det som att resenären blir allt mer rationell i sitt beslutsfattande, 
där vi väljer att stödja oss på March (1999). Kunskapen om 
konsekvenserna för möjliga alternativ ökar således, och att resenären 
med hänsyn till sina preferenser sedan kan välja flygbolag utifrån en 
medvetenhet om konsekvenserna. Denna typ av erfarenhetsbaserade val 
representerar dock inte alla privatresenärer som väljer bort lågprisflyg 
som alternativ. Vissa respondenter har exempelvis uttryckt att de inte 
kan tänka sig att flyga med lågprisbolag på grund av att de saknar 
förtroende för dem. Detta kan tyda på att dessa har gjort en enkel 
distinktion mellan lågprisbolag och nätverksbolag som ’bra’ och ’dåliga’ 
och därmed inte tar med funktionella aspekter i beaktning. Detta 
klassificerar vi som en känslomässig kategorisering, för att använda 
Antonides och van Raaij (1998) begrepp. Detta då de menar att denna 
kundgrupp gör enklare uppdelningar grundat på känslor snarare än 
specifika egenskaper hos produkten; något som verkar stämma väl 
överens med vår empiri. Således kan det lägsta priset väljas bort med 
anledning av att känslan styr, likväl som vi konstaterade ovan att 
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erfarenheten av att det totala priset blir högre kan styra. Således är 
förklaringen till beteendet, det icke observerbara beteendet enligt 
Antonides och van Raaij (1998), olika även om det resulterar i samma 
observerbara beteende. 
 
Som vi har visat ovan väljer privatresenären ofta, om möjligt, ett lägre 
pris. Anledningen till detta behöver dock inte enbart vara att få mer 
pengar över till andra delar av resan. Vi visar bland annat på att 
resenärerna uttryckte det som en vilja att ’jaga’ efter billiga biljetter och 
en resenär uttryckte det som att: 
 

”Det ligger i människans natur att få den så billigt som möjligt, om du får 
samma produkt. Så det är jävligt enkelt på det sättet om man är normalt 
funtad och du ska betala det själv […] Om man har Internet så är det ju lite 
av en sport att hitta bästa flighten […] Det handlar ju om ’value for money’.” 

Man 76 år, Stockholm, f.d. Personaldirektör 
 

Som vi ser det tyder dessa tankar på ett rationellt köpbeteende, där 
privatresenären har tydliga föreställningar om att på ett effektivt sätt visa 
sig skarpsinnig mot flygbolagen och mot sin omgivning. Viljan att vara så 
rationell som möjligt kan vara något som således är ett kännetecken för 
dessa privatresenärer. Att resenären anser det vara värt att lägga ner 
denna tid på sin ’prisjakt’ tyder även på ett engagemang från 
konsumentens sida. Celsi och Olson (1988) förklarar nämligen graden av 
engagemang som företeelsens vikt, och vi tolkar därför respondenternas 
synpunkter såsom att företeelsen är direkt relevant för den personligen, 
där tid läggs ned på att hitta ett prisvärt alternativ. Det engagemang som 
vi har identifierat, är däremot inte enligt vår mening nödvändigtvis ett 
engagemang för företeelsen ’flygresor’. Med tanke på det resonemang vi 
för ovan angående det rationella beteendet, menar vi att engagemanget 
snarare är ett uttryck för hur resenären ser på sig själv; som en rationell 
människa. Med detta analysavsnitt anser vi härmed att vi har bekräftat att 
priset, som en del av köpbeteendet, är en primär faktor vi val av 
flygbolag; motiven till detta kan dock, som vi visat på, variera. 
 
Även om privatresenären är konsekvent i sitt agerande när det gäller 
prioritering av priset, bör framhållas att den specifika situationen kan 
påverka denne på sådant sätt att den avviker från det generella beteendet. 
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Att så kan vara fallet stöds även av Antonides och van Raaij (1998) som 
framhåller att det inte är möjligt att alltid vara konsekvent till följd av 
situationen. I de fall där vi har samtalat med privatresenärer som har 
avvikit från sitt vanliga mönster, har situationsspecifika händelser som 
exempelvis bröllop och dödsfall varit anledning till detta. Denna 
information är nog så viktig att känna till, men avvikande beteende 
kommer ständigt att finnas som undantag. Vi kommer dock vidare att 
beröra vad privatresenärer i sådana situationer kan premiera under 
avsnitt 6.3.  

6.2 Grundläggande krav 
Som vi nämnt i avsnittet ovan är priset ytterst viktigt vid val av flygbolag. 
För att privatresenären däremot skall komma till det stadiet där 
prisjämförelsen uppstår, har vi påträffat ett antal grundläggande krav 
som privatresenären har som förutsättning. Innan vi väljer att gå in på 
dessa delar, vill vi dock konstatera att det mest grundläggande kravet för 
vår problematisering är själva flygresan. Utan den, finns det ingen 
anledning att besvara syftet med denna rapport; att det finns en transport 
som erbjuds är trots allt förutsättningen. För att dra paralleller med 
Maslows (1987) behovshierarki som vi beskrivit i teorin, vilken definierar 
ett antal behov som människan vill tillfredställa i en bestämd ordning, 
bör således transporten från punkt A till B vara fundamentet. I ett försök 
att skapa en av oss anpassad behovshierarki för flygtransportbranschen, 
går därmed transporten att återfinna längst ned i hierarkin; något vi 
illustrerar i figur 6.2. Maslow beskriver nämligen att de mest 
grundläggande behoven återfinns längst ned, och att dessa måste 
tillfredställas innan nästa nivå i hierarkin kan äntras. Med detta sagt, 
anser vi det logiskt att påstå att transporten i sin renaste form skall 
återfinnas där vi har placerat den.  

 

Källa: Egen bearbetning av Maslow (1987) 
 
Vidare nämner Maslow (1987) att nästa steg i behovshierarkin är 
trygghetsbehov som exempelvis säkerhet. Det är här våra grundläggande 
krav kommer in i bilden. Det visade sig nämligen vid insamlandet av 
empirin att ett antal faktorer vid upprepade tillfällen nämndes som något 

Transport 

Figur 6.2 Nivå 1, Flygtransportbranschens behovshierarki
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som ansågs som självklart för att flygbolaget skulle övervägas i 
beslutsprocessen. En känsla av säkerhet var det primära eller till och med 
något som ansågs som självklart; observera att det handlar om att 
känslan skulle infinna sig, inte att resenären exempelvis jämförde 
olycksstatistiken under de senaste fem åren för aktuella flygbolag. Därtill 
vill resenären uppleva någon form av baskvalitet ombord på flygplanen. 
Om resenären dessutom är mer resvan prioriteras pålitlighet och 
förtroende för flygbolaget. Dessa känslor ger sedan, som Antonides och 
van Raaij (1998) nämner, riktlinjer för det val konsumenten gör. 
 
Den pålitlighet och det förtroende mer resvana resenärer eftersträvar 
bygger på tidigare erfarenheter och kan därigenom ses som att dessa 
resenärer kan engagera sig mer i sitt val, baserat på en högre nivå av 
kunskap kring flygresandet. Denna kunskap påverkar perceptionen och 
med Antonides och van Raaij (1998) begreppsapparat är det den typ av 
perceptionen som kallas perceptuell differentiering, som förklarar detta 
köpbeteende. Detta då de menar att denna form av perception hos 
kunder innebär att tidigare erfarenheter ger en mer differentierad bild av 
verkligheten. De konstaterar bland annat att detta engagemang kan leda 
till att konsumenten uppfattar större skillnader mellan olika produkter än 
en konsument som är mindre engagerad; något som tydligt visar sig 
stämma i vår empiri. Som vi nämnde tidigare, konstaterar vi således att 
resonemanget kring uppfyllandet av de grundläggande kraven resulterar i 
att denna värdeskapande faktor blir nivå två i den behovshierarki vi 
utformar specifikt för flygtransportbranschen; se figur 6.3 nedan.  
 

 
Figur 6.3 Nivå 2, Flygtransportbranschens behovshierarki  

Källa: Egen bearbetning av Maslow (1987) 
 

6.3 Tillgänglighet/Tid 
Tid är pengar, brukar det heta i talesättet och vi har i vår undersökning 
sett att privatresenärer även värdesätter sin tid. Som empirin visar 
föredrar många en kortare restid och bekvämligheten att åka från en 

Säkerhet, 
pålitlighet & 
baskvalitet 
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närbelägen flygplats, även om priset att ta sig till och från flygplatsen är 
högre räknat i kronor och ören. Den empiriska insamlingen har även 
givit oss uppfattningen om att kunderna inte är villiga att offra allt för 
mycket tid för att få en billigare biljett. Vi har fått uppfattningen om att 
endast ett fåtal respondenter ser tid som oviktig i relation till pris. Vi kan 
se denna prioritering av fysisk tillgänglighet och värderingen av tid som 
ett viktigt behov för respondenterna. Sett till de egenskaper som de 
behoven har anser vi oss kunna klassa in dessa som ett slags 
trygghetsbehov enligt Maslow (1987), se figur 6.4 nedan. Vi menar dock 
att de grundläggande kraven som vi har presenterat i 6.2 har större vikt 
och därmed placerar sig tillgänglighet och tid över behov som säkerhet, 
pålitlighet och baskvalitet. Som vi påpekade i teorin menar Maslow att 
människan behöver säkerhet, stabilitet och struktur i livet; när det gäller 
tillgänglighet och tid anser vi att det mestadels kan handla om en 
påverkan av strukturen.  
 

 
Figur 6.4 Nivå 2, Flygtransportbranschens behovshierarki  

Källa: Egen bearbetning av Maslow (1987) 
 

De respondenter som har talat om vikten av dessa bitar, betonar även att 
resan skall innebära så lite krångel som möjligt. Situationen kan även 
spela en viktig roll i detta sammanhang; privatresenärer som skall göra en 
tidsmässigt kortare resa kan antas vara mer benägen att prioritera tid och 
tillgänglighet. Om personen exempelvis endast har en helg avsatt för 
resan, vill han eller hon antagligen spendera så lite tid som möjligt för 
själva transporten, eller som en kvinna kort uttryckte det ”det ska gå så 
snabbt som möjligt”. Det finns även andra situationer där kunderna 
uppskattar tid och tillgänglighet. Som vi nämnde i empirin kan det 
uppkomma situationer som innebär att en resenär måste ta sig snabbt till 
en destination, exempelvis vid sjukdom eller dödsfall. Dessa situationer 
kan givetvis inte planeras i förväg och det som avgör valet av flygbolag 
baseras i dessa fall antagligen inte på samma premisser som i normala 
fall. Dock kan tillgängligheten och tidsmässiga aspekter såsom tidtabell 
bli viktigare då denna typ av situationer uppstår. 

Tillgänglighet 
och tid
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6.4 Flexibilitet 
Flexibilitet var ett annat begrepp som nämndes i intervjuerna med 
privatresenärerna, dessa syftade dock inte alltid på samma saker. Som vi 
har redovisat i empirin togs exempel som ombokningsbara biljetter, 
flygtransfers och tummande på regler. Dessa olika aspekter av flexibilitet 
är som synes av olika karaktär. För att särskilja dessa har vi valt att se på 
flexibilitet i två dimensioner; dels en praktisk flexibilitet som handlar om 
exempelvis ansvaret vid anslutningsflyg och dels en emotionell flexibilitet 
som är mer kopplat till bemötande.  
 
Den praktiska flexibiliteten har vi valt att beskriva utifrån ovanstående 
exempel om ansvar vid flygtransfer. Vissa av respondenterna uttryckte en 
tveksamhet att flyga med lågprisbolag eftersom dessa bolag i många fall 
överför ansvaret för att hinna med ett anslutningsflyg till resenärerna 
själva. Bortsett från att ta sig till flygplatsen i tid har den enskilde 
resenären inte någon större makt att påverka en sådan situation; om det 
första flyget är försenat så att resenären inte hinner med sitt 
anslutningsflyg innebär denna överföring av ansvar att resenären får 
köpa en ny biljett till ett senare flyg. Såsom för tillgänglighet och tid ovan 
ser vi även den praktiska flexibiliteten som ett trygghetsbehov i enlighet 
med Maslow (1987) och placerar sig i nära anslutning till tillgänglighet 
och tid. Den osäkerhetsfaktor som scenariot vi beskrivit ovan kan 
innebära, kan ses som ett slags hot mot trygghetsbehoven säkerhet, 
struktur och stabilitet. En resenär riskerar att drabbas ekonomiskt genom 
att tvingas köpa en ny biljett, eller i värsta fall att inte alls komma fram till 
slutdestinationen. När det gäller detta trygghetsbehov, som vi illustrerar i 
figur 6.5, tror vi att kunskaps- och erfarenhetsnivån hos en resenär 
påverkar om resenären uppfattar det som ett trygghetsbehov. Även om 
många resenärer är medvetna om förutsättningarna som gäller för en 
biljett, så uppfattar vi att andra är omedvetna om vilka regler som gäller 
och dessa resenärer tar av den anledningen inte med detta 
trygghetsbehov i bedömningen när de bokar biljetterna. 

 
Figur 6.5 Nivå 2, Flygtransportbranschens behovshierarki  

Källa: Egen bearbetning av Maslow (1987) 
 

Praktisk 
flexibilitet
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Den andra dimensionen, emotionell flexibilitet, har som vi nämnde ovan 
en stark koppling till bemötande; respondenterna uttrycker här en 
önskan om att det flygbolag de väljer inte skall hålla för hårt på vissa 
regler. Detta skulle möjligtvis kunna ses utifrån Maslows (1987) 
aktningsbehov, genom att privatresenären får en slags bekräftelse om 
företagets aktning för dennes person om de gör undantag för just denne; 
detta presenteras i figur 6.6. En tankemässig motsättning som vi kan se 
är att respondenterna, som vi nämnt under 6.2, anser att säkerhet är 
viktigt. Samtidigt som de uttrycker det som en självklarhet, uppskattar de 
att regler tänjs på för deras skull. Om vi exempelvis antar att maxvikten 
för bagaget är fastställd av säkerhetsskäl, så vill resenären antagligen inte 
att planet blir för tungt lastat; samtidigt uppskattar privatresenären om 
flygbolaget gör ett undantag för just denne. Det är dock svårt att bedöma 
var gränsen går i detta fall; görs resenärens bedömning utifrån tron eller 
vetskapen att personalen inte riskerar säkerheten, eller anser de att 
undantag bör kunna göras just för hans eller hennes skull med 
resonemanget att ’ett par kilo extra gör väl inget’. 
 

 
Figur 6.6 Nivå 4, Flygtransportbranschens behovshierarki  

Källa: Egen bearbetning av Maslow (1987) 
 
Det inledande citatet i flexibilitetsavsnittet i empirin behandlade 
ombokningsbara biljetter: ”Flexibilitet på biljetterna är viktigt. Bara för att man 
har en billig biljett så kan man inte boka om den, trots att planen inte är fulla.”. 
Detta citat anser vi peka på en önskan om både praktisk flexibilitet och 
emotionell flexibilitet. Respondenten reagerade i detta fall på att 
flygbolaget inte erbjöd kunderna den praktiska flexibiliteten i att boka 
om biljetterna till ett tidigare plan ’bara’ för att hon hade betalat ett lägre 
pris för biljetten. Därtill hade hon ingen förståelse för att flygbolaget inte 
kunde tänja på gränserna genom att låta henna följa med det tidigare 
planet när det ändå fanns lediga platser kvar. Önskemål om flexibilitet 
kan således enligt oss handla om två separata saker, men det kan även 
handla om kombinerade flexibilitetskrav som härrör ur båda 
dimensionerna. 

Emotionell 
flexibilitet



ANALYS 

 95

6.5 Bekvämlighet/komfort 
Bekvämlighet och komfort är något som vi i empirin har visat är viktigt 
för resenärerna; det som respondenterna fokuserade på var främst 
benutrymmet och komforten i stolarna. En respondent kommenterade 
vad hon ansåg var viktigt: ”Bra stolar om jag ska flyga långt”. Övriga 
kommentarer går i samma linje som detta citat, då respondenterna menar 
att komfort väger tyngre på längre sträckor. Trots att dessa faktorer är 
något som respondenterna anser är av största vikt och kan ses som 
viktiga behov på längre resor, anser vi inte att vi kan koppla dem till 
någon del av Maslows (1987) behovshierarki. Vi kan dock konstatera att 
benutrymme och sittkomfort i många fall kan handla om ett rent 
praktiskt behov, där resenären annars kan uppleva fysiskt obehag som 
exempelvis om personens knän tar i framförvarande stol. Dessa faktorer 
kan då värderas högt i någon slags preferensordning som, enligt March 
(1999), ligger till grund för rationella beslut. Bekvämligheten och 
komforten kan i dessa termer beskrivas som egenskaper tillhörande 
något eller flera av de alternativ som resenären väljer mellan55 och 
effekten på beslutsprocessen beror på hur högt resenären värderar den 
egenskapen i förhållande till andra egenskaper56. Om bekvämlighet och 
komfort är den avgörande faktorn vid valet av flygbolag kan detta val ses 
som rationellt. 
 
För att se behoven bekvämlighet och komfort ur en annan synvinkel vill 
vi även beskriva hur vi tolkar andra effekter som behoven kan medföra. 
Även om vi inte uppfattade dessa behov som tolkningsbara utifrån 
motivation enligt Maslows (1987) anser vi ändock att de kan ha en viktig 
effekt på en persons attityder via känslor. Antonides och van Raaij 
(1998) menar att produkter och tjänster kan vara associerade med 
känslor och i detta fall får de fysiska bitarna bekvämlighet och komfort 
associationsfrämjande egenskaper, det vill säga om upplevelsen av de 
fysiska bitarna är positiva blir associationerna till flygresande med det 
bolaget positivt och vice versa. Vi kan även utveckla denna tanke utifrån 
Antonides och van Raaijs (1998) beskrivning om partisk perception. 
Författarna menar att denna perception innefattar individens livshistoria, 
mål, förväntningar och känslor, vilka påverkar hur individen uppfattar 
verkligheten; vi kan således även via känslorna finna en perceptuell 

                                                 
55 March (1999) benämning kunskap om alternativ 
56 March (1999) preferensordning 
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koppling till att resenärens uppfattning ändras. Enligt samma teori om 
partisk perception kan vi även göra tolkningen att uppfattningen om 
andra situationer som uppkommer under en flygning kan påverkas av 
uppfattningen om bekvämligheten och komforten. Detta kan då ske 
genom de tillfälliga känsloyttringar som uppkommer genom att 
resenären sitter bra eller dåligt. Exempelvis om en person sitter 
obekvämt och har dålig plats för benen kan detta leda till irritation, vilket 
i sin tur påverkar hur denne uppfattar servicen ombord på planet. Med 
koppling till att resenärerna ansåg att bekvämlighet och komfort var 
viktiga faktorer kan obehag från dessa faktorer ha en stor betydelse för 
framtida köpbeslut. Som Neal, Quester och Hawkins (2002) påpekar 
inverkar tidigare erfarenheter på ett framtida köpbeteende. Därigenom 
kan en positiv erfarenhet genom en bekväm flygresa bidra till att 
resenären väljer att köpa sin resa från det bolaget igen. 

6.6 Service/bemötande 
Under våra intervjuer med privatresenärer upptogs en stor del av vår 
samtalstid med dessa av att lyssna till deras åsikter kring flygbolagens 
servicenivå. När vi i slutet av intervjuerna visade upp kollaget med 
flygbolagslogotyperna57 visade det sig dessutom att en övervägande 
majoritet gjorde valet endast utifrån deras uppfattning om flygbolagets 
servicenivå, inte med utgångspunkt i de motiv vi har diskuterat under 
avsnitten 6.1-6.5. Således tolkar vi att service värdesätts mycket högt. 
Detta tycker vi visar på att bruksvärdet blir avsevärt högre om 
privatresenären upplever servicen som tillfredställande, då bruksvärdet 
enligt Ricardo (1821) har förmågan att bidra till tillfredställelse eller 
uppfyllelse av behov. Med stöd av vår empiri gör vi således gällande att 
service bidrar till åtråvärdheten hos tjänsten flygbolaget erbjuder. 
Flygbolaget menar dock att servicenivån inte är avgörande vid valet av 
flygbolag, men att det däremot påverkar resenärens upplevelse när den 
utnyttjar tjänsten. Så verkar dock inte fallet alltså vara, vi tolkar att den 
faktiska servicenivån som exempelvis (gratis) mat ombord i större 
utsträckning påverkar köpbeslutet på interkontinentala flygningar. Inrikes 
och inom Europa kan privatresenären i många fall ha överseende med en 
låg servicenivå, även om det uppskattas när service erbjuds. En 37-årig 

                                                 
57 Där kunden skulle välja flygbolag under förutsättning att pris och destination var 
densamma. 
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man från Skellefteå framför, angående sin beslutsprocess vid val av 
flygbolag, förutom att resan skall ’fungera’: 
 

”…även servicen ombord, att man får någon mat, så man överlever och slipper 
planera och så.” 

Man 37 år, Ingenjör, Skellefteå 
 
Här skulle analysen ha kunnat stanna, vid konstaterandet att kunder trots 
allt värdesätter faktisk service vid val av flygbolag, även om flygbolaget 
inte menar detta. Vi är dock beredda att hålla med flygbolaget i detta fall. 
Det visar sig nämligen att en ännu större del av respondenterna nämner 
service i en vidare mening som viktig, nämligen bemötandet. Reichheld 
(1996) framhåller även att denna typ av interaktion är ytterst viktig för 
den totala upplevelsen; och det framträder som sagt att denna faktor har 
stor betydelse för hur resenären uppfattar flygbolaget. Med detta i åtanke 
vill vi därför hävda att den lättare förtäringen ombord på planet i själva 
verket i många fall inte är en önskan om maten i sig, utan en känsla av 
bekräftande personlig interaktion med den tjänst privatresenären 
konsumerar. Således menar vi att det är känslorna som ger riktlinjer för 
konsumentens val. Med detta håller vi med Antonides och van Raaij 
(1998) som menar att känslor associerade till produkten kan styra 
konsumentens val i beslutssituationen. Vi vill därför även koppla detta 
till Antonides och van Raaijs (1998) icke observerbara och observerbara 
beteende. Det icke observerbara beteendet, vilket i detta fall är 
resenärens känslor och tankar kring bemötandet, resulterar således i det 
observerbara beteendet att resenären aktivt väljer att resa med ett 
specifikt flygbolag. 
 
Utifrån det resonemang vi fört ovan, vill vi göra en koppling till Maslows 
(1987) behovstrappa för att lägga till ännu en pusselbit till vår specifika 
behovshierarki inom flygtransportbranschen. Här menar vi att vårt 
resonemang leder fram till en blandform av det som i teorin benämns 
som sociala behov respektive aktningsbehov. Dessa behov innebär enligt 
Maslow tillhörighet och relationer till andra människor, men även 
respekt från de i sin omgivning. Det är således dessa behov i form av 
respekt och personlig uppmärksamhet från personalen som vi tolkar att 
privatresenären eftersöker. Således går det inte att dela in det vi har 
definierat som bemötande i en specifik behovsnivå, Maslow medger å 
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andra sidan att hans uppdelning inte är universell och att variationer kan 
förekomma. I detta fall kan det dock underlätta att se behoven som ett 
kontinuum, vilket Alderfer (i Mullins, 1999) gör, då problemet kring 
kategoriseringen utifrån Maslow (1987) då inte behöver uppstå. Vi väljer 
dock att fortsätta bygga på vår behovshierarki, och då vi inte direkt 
tillämpar Maslows indelning utan utvecklar teorin till att passa vår 
specifika situation, anser vi oss kunna illustrera nästa nivå i 
flygtransportbranschens behovshierarki; se figur 6.7. 

 

Figur 6.7 Nivå 3/4, Flygtransportbranschens behovshierarki  
Källa: Egen bearbetning av Maslow (1987) 

 
Vi kan vidare konstatera att resenären visar upp ett oförutsägbart 
beteende i vissa fall, vilket i detta fall innebär att privatresenären inte är 
konsekvent i sitt agerande. Något Antonides och van Raaij (1998) 
konstaterar kan vara fallet beroende på situationen. Det visar sig 
nämligen i vår empiri att privatresenärer kunde uppleva nätverksbolag 
som småaktiga när servicen inte infann sig, medan samma respondent 
accepterade avsaknaden av service när den åkte med ett lågprisbolag. 
Således påverkar typen av flygbolag de förväntningar och krav 
privatresenären ställer på sin flygresa, och den specifika situationen blir 
således styrande i utvärderingen av konsumerad tjänst. Detta skulle med 
andra ord kunna förklaras med att imagen av nätverksbolag är 
annorlunda än den för lågprisbolag, vilket Kotler et al. (2001) menar 
resulterar i olika förväntningar. 
 
Som vi framhöll inledningsvis var service det primära privatresenären 
valde utifrån, vid uppvisandet av flygbolagslogotyperna. Därav 
resulterade det i att de flesta av dessa valde det asiatiska flygbolaget som 
var representerat; då uppfattningen var att asiater var serviceinriktade. I 
vårt fall har vi dock sett att de positiva tankarna kring bemötandet och 
servicen hos asiatiska bolag i många fall inte ens faktiskt har upplevts, 
men att resenären ändå har mycket gott att säga om flygbolagen. I de fall 
då privatresenärerna inte rest med flygbolaget talar de således om 
asiatiska bolag image, då image enligt Söderlund (1997) inte behöver 
baseras på faktiska upplevelser. Vi kan här konstatera att delar av de 

 

Bemötande
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entusiastiska reaktionerna på Thai Airways kan vara kopplade till den 
kompletterande perceptionen. Antonides och van Raaij (1998) menar 
nämligen att det innebär att personer man gillar ofta tillskrivs mer 
positiva drag och vice versa. Således kan en initial positiv erfarenhet eller 
berättelse kring detta flygbolag leda till att bolaget tillskrivs mer positiva 
lovord än det i realiteten har upplevts. På ett liknande men motsatt sätt, 
visar det sig att många kunder när de såg SAS logotyp uttryckte 
uppfattningen att flygbolaget brast när det gällde bemötande. Grönroos 
(2002) beskriver image som något som bildas i kundens tankar och 
resulterar i hur kunden uppfattar företaget. Den image som dessa kunder 
således hade av SAS kan därmed inte betraktas som positiv. Åsikterna 
mellan resenär och företag går dock isär, då SAS hävdar att de var 
”överlägsna” när det bland annat gällde bemötande. Denna uppfattning 
som företaget har kan likställas med företagets identitet, som Echeverri 
och Edvardsson (2002) beskriver det. Då detta inte är en uppsats som 
skall resultera i ett åtgärdsprogram för ett specifikt flygbolag väljer vi 
dock här att inte vidare utveckla denna upptäckt om skillnaderna som 
verkar existera mellan företagets identitet och image. Vi kan dock påpeka 
att utbredningen av de negativa reflektionerna om SAS, som har visat sig 
i vår empiri, på liknande sätt som med Thai Airways kan vara 
uppförstorat genom den kompletterande perceptionen vi har diskuterat 
ovan. För att slutligen återkoppla till kapitel 1, ser vi dock en koppling till 
ovan fört resonemang och frågan kring vilka motiv som gör att 
privatresenären väljer ett specifikt bolag. Motiv menar som bekant Neal, 
Quester och Hawkins (2002) är orsaker till varför en individ väljer att 
agera på ett visst sätt. Då resenären låter sig styras i sina val, ibland med 
hjälp av den kompletterande perceptionen, påverkar i högsta grad 
imagen av företaget vad som kan vara en avgörande faktor om biljetterna 
ligger i samma prisklass. I detta avsnitt har vi dessutom visat att 
resenärens förväntningar, som har bildats i dennes tankar om bolaget, 
resulterar i hur resenären uppfattar företaget (image) och då kan vara en 
drivande faktor i köpbeslutet och senare för tillfredställelsen. Då vi 
inledningsvis i denna uppsats påpekade resenärens ökade makt, kan det 
således även i detta fall vara ytterst klokt för flygbolag att lyssna till 
resenären för att därigenom få en ökad kundtrohet inom branschen. 
Även om privatresenärer har dåliga erfarenheter av ett bolag, kan 
information, enligt Assael (1992), påverka attityderna till företaget i 
positiv riktning. 
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6.7 Lojalitetsprogram 
Som vi har konstaterat i empirin var antalet privatresenärer ytterst få som 
ansåg att ett medlemskap i något lojalitetsprogram påverkade deras 
köpbeslut. Från flygbolagets sida ansåg de även att lojalitetsprogramment 
främst var riktade mot affärsresenärer. Vissa sporadiska tankar om att 
utveckla deras specifika program hade funnits, men de hade valt att inte 
gå vidare med dessa. Således skulle det kunna tyckas vara mindre relevant 
att nämna detta i analysen, då lojalitetsprogram främst riktar sig till 
affärskunder och vi har valt att fokusera denna uppsats på 
privatresenärer.  
 
Däremot kan avsaknaden av informationen, i vår mening, vara minst lika 
talande som en omfattande förekomst av den. Vi valde som bekant att 
utforma våra kundintervjuer relativt öppna för att inte styra in 
privatresenären på att framföra ett visst köpbeteende, utan att låta 
kunderna fokusera på det de själva ansåg som avgörande. Då vi 
konsekvent ville utgå från resenären, var vår avsikt att inte heller lägga 
några ord i kundernas mun. Resultatet blev följaktligen att 
lojalitetsprogram inte sågs som något vägande argument som talade till 
ett specifikt bolags fördel. Med Söderlunds (1998) definition av 
engagemang kan vi konstatera att engagemanget för denna typ av 
program är lågt, då han beskriver engagemang som graden av upplevd 
relevans. Denna brist på engagemang kan kopplas till Antonides och van 
Raaijs (1998) perceptuella differentiering. Denna form av perception 
betonar att individer med stort engagemang, och därmed kunskap, ofta 
har en mer differentierad bild av verkligheten. Därmed kan även dessa 
individer uppfatta större skillnader mellan olika produkter än en 
konsument med lågt engagemang. Således kan det låga engagemanget 
privatresenärer har till lojalitetsprogram vara kopplat till den låga 
resefrekvensen, vilket gör att kunderna inte uppfattar de eventuella 
skillnader ett medlemskap i ett lojalitetsprogram skulle innebära. Då 
flygbolaget kommenterade att programmen dessutom inte är direkt 
anpassade till privatresenärer, kan fallet även vara så att kundernas attityd 
till denna form av program är kritiskt. Attityder kan nämligen som 
Antonides och van Raaij (1998) leda till att privatresenären utvärderar en 
viss aspekt ofördelaktigt. Detta kan alltså även vara fallet, att 
privatresenären inte ser något värde i ett medlemskap och därför aktivt 
har valt att inte deltaga. Oavsett anledning kan vi dock konstatera att 
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lojalitetsprogram i dagens utformning, med Ricardos (1821) utveckling 
av begreppet värde, inte bör anses som något som bidrar till 
tillfredställelsen av något behov hos resenären. Detta då 
privatresenärerna inte nämner denna faktor i sina samtal med oss. 
Söderlund (2005-03-08) kommenterar också att han är ytterst tveksam 
om flygbolagens lojalitetsprogram kan lyckas bidra till någon lojalitet 
bland resenärerna. Om programmen skall kunna bidra med lojalitet 
menar även Söderlund att programmen måste kundorienteras, där 
flygbolagen måste söka efter vad det är som resenären verkligen vill ha i 
utbyte. Att utveckla ett nytt specifikt upplägg för flygbolagens 
lojalitetsprogram är dock inte vår intention, då vi inte har för avsikt att 
leverera ett färdigt åtgärdsprogram som flygbolag direkt skall kunna 
tillämpa. Vi väljer dock att stämma in i Söderlunds ord: ”det känns som att 
sista ordet inte är sagt när det gäller lojalitetsprogrammen”. 

6.8 Inspiration 
När en 52-årig sömmerska från Västkusten skulle ge sin syn på vad det är 
som styr en privatresenär i dess val, sade hon ”nyckeln för privatresenären är 
att det finns ett erbjudande som man kan haka på”. Samma åsikt ser vi även 
hos andra respondenter, även om de inte uttrycker sig i samma direkta 
termer. Vad som skulle kunna ses som lite förvånande är att samtliga 
personer utom en, som nämner inspiration eller att orsaken till resandet 
är att vilja se något nytt, var 52 år och äldre. Yvonne Frykfors (2005-02-
23) på SAS uttalade ”…alla blir mer resvana och vill upptäcka mera, vi är ju 
resande folk…” och utifrån vårt insamlade material skulle detta således 
främst handla om personer i det åldersspann vi nämner ovan. Det finns 
dock inga tecken i vår undersökning som pekar på att yngre resenärer inte 
vill ha eller behöver inspiration för sitt resande, dock var det inget som 
de framförde. Vilka orsakerna är till det kan vi endast spekulera i, 
möjligheten finns att yngre personer får inspiration från andra källor och 
ser inte det som något behov eller att denna inspiration ses som en 
självklarhet och tas för given.  
 
De uttalanden som kunderna har gjort anser vi speglar en vilja att erhålla 
nya upplevelser. Kunderna vill uppleva något som avviker från det som 
de tidigare har upplevt. Som Assael (1992) nämner, påverkar både 
personlighet och intressen vilka varor och tjänster en person köper. I 
detta fall kan vi se en väldigt nära koppling till intressena, eftersom själva 
resandet eller aktiviteten på resmålet i många fall är intresset. Här vill vi 
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bara för tydlighetens skull påpeka att vi med resor och resande i detta 
sammanhang avser en helhet, inte enbart själva flygresan. Flygresan är 
här en del av helheten, ett medel för att nå målet som då är själva 
vistelsen på resmålet. Genom vår undersökning kan vi inte göra några 
tolkningar om vilka sorters personligheter som kännetecknar personer 
som eftersöker inspiration, detta har heller inte varit något vi har 
eftersträvat att undersöka med tanke på vårt syfte. Troliga 
personlighetsdrag kan dock vara nyfikenhet och äventyrslusta hos dessa 
människor som antagligen inverkar på att de önskar vidta fler resor. Vad 
vi åtminstone kan konstatera är att personligheten i enlighet med Assael 
(1992) har en stor betydelse.  
 
Med anledning av detta väljer vi istället att söka förklaring i de 
motivationsgrunder och funktioner som Katz (1960) beskriver. Den 
första av Katz funktioner är en anpassningsfunktion. Då människan 
söker att maximera sina belöningar kan resor möjligtvis ses som belöning 
till sig själv. Tolkningar kan även göras utifrån den värdeuttryckande 
funktionen; Katz (1960) syftar då till att personen får tillfredsställelse 
genom att uttrycka sin personlighet. Den förklaring som Assael (1992) 
ger till denna funktion är kanske tydligare på denna punkt, det vill säga 
att personen vill förstärka den image han eller hon har; utifrån detta 
skulle alltså resorna förmedla utåt vilken sorts personlighet resenären har 
och även ge en slags bekräftelse till personen själv. Enligt Assaels (1992) 
beskrivning av denna funktion så är det vanligt att engagemanget är högt, 
vilket vi har uppfattat att dessa personer också har.  
 
Vi tror dock att den mest troliga orsaken till att kunderna gör denna sorts 
resor och söker inspiration är att de vill förverkliga sina drömmar. Den 
förklaringsgrund som vi då kan se ligger i Maslows (1987) 
behovshierarki. Den nivå som vi nu anser oss röra i är den översta nivån 
där självförverkligande eftersträvas, något som inspiration är ett uttryck 
för. Dessa resenärer kan då tänkas resonera i stil med det Maslow skrev 
”What humans can be, they must be. They must be true to their own nature.”. 
Den potential som de resenärerna har i form av fysiska möjligheter och 
drömmar, kan och bör utnyttjas. Vi lägger därmed till den översta 
pusselbiten till, den för flygtransportindustrin specifika, behovshierarkin; 
se figur 6.8. 
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Figur 6.8 Nivå 5, Flygtransportbranschens behovshierarki  

Källa: Egen bearbetning av Maslow (1987) 
 

Under arbetet med denna analys har vi ställt oss frågan om vilka resor 
som inspirationen är viktig för. Oavsett längden på resor tror vi att det 
finns intresse av inspiration; interkontinentalt, inom Europa och kanske 
till och med inrikes i Sverige. En persons intressen, personlighet och 
tidigare erfarenheter styr däremot vad en resenär anser sig vara 
inspirerade av. 
 
Vad som är intressant om vi ser till de åtgärder som SAS har vidtagit för 
att inspirera sina kunder är att de nyttjar elektroniska brev som de skickar 
ut till sina existerande och potentiella kunder. På grund av den enkelhet 
som elektronisk kommunikation ger företagen kan vi anta att det inte ser 
annorlunda ut hos andra flygbolag. De personer som använder sig av 
Internet i störst utsträckning och som flygbolag därmed främst riktar sin 
inspiration till kan vi anta tillhör en yngre åldersgrupp än de som i vår 
undersökning anser att inspiration är nyckeln till privatresandet. Dock är 
det möjligt att personer även i de äldre ålderskategorierna som är 
äventyrliga och nyfikna till sin natur har en högre användningsfrekvens 
av Internet än de som inte har det. Om nu detta skulle visa sig vara ett 
problem bör flygbolagen undersöka alternativa inspirationsmöjligheter 
för att fånga dessa resenärer. 

 

6.9 Flygtransportbranschens behovshierarki 
De värdeskapande faktorer som vi hitintills har presenterat som delar av 
flygtransportbranschens behovshierarki är de argument som vi har 
kunnat placera in i vår egen bearbetning av Maslows (1987) 
behovshierarki. Av den anledningen vill vi nu, innan analysen av de sista 
värdeskapande faktorer, kort presentera den anpassade behovshierarkin i 
sin helhet; se figur 6.9 nedan. Då vi anser att flygtransportbranschens 
hierarki är starkt kopplad till synen på resande väljer vi dock att vidare 

Inspiration
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utveckla våra tankar kring vår egen bearbetning av behovshierarkin 
under avsnitt 6.12.  

 

 
Figur 6.9 Flygtransportbranschens behovshierarki  

Källa: Egen bearbetning av Maslow (1987) 
 

6.10 Nationalitet 
Så som vi visade upp i empirin har nationaliteten en påverkan på 
personers uppfattning om flygbolag. Att associationer som finns till ett 
land påverkar ett företags image, är något som Jaffe och Nebenzahl 
(2001) poängerar. Förklaringen till detta specifika fall skulle kunna vara 
de starka kopplingar som respektive bolag har till nationen då åtminstone 
de flesta av de gamla nätverksbolagen har varit eller är statligt styrda. I 
Sveriges fall har SAS under lång tid varit det enda bolag som trafikerat 
den svenska inrikesmarknaden; varpå existensen av SAS därmed kan ses 
som självklar för många svenskar. På liknande sätt kan vi anta att 
betydelsen av exempelvis Finnair för det finska folket, AirFrance för 
fransmännen och BritishAirways för britterna påminner om förhållandet 
som svenskarna har till SAS. Vår tolkning av den mycket rika 
förekomsten av kopplingar och jämförelser med SAS i de respondent-
intervjuer som genomfördes på Arlanda anser vi har sin förklaring i 
ovanstående diskussion; SAS har länge varit en naturlig del av svenskens 
’vardag’ gällande flygresor och av den anledningen relaterar resenären 
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ofta flygresandet till nämnda bolag. Möjligtvis kan den rika förekomsten 
av SAS i empirin även förklaras av att nationaliteten trots allt spelar in, 
även på hemmaplan. 
 
Vi har i de intervjuer som gjordes med respondenter med utländsk 
härkomst sett tydliga tendenser att det nationella bolaget ses som viktigt 
och kommentarerna har utan undantag varit positiva. En tolkning som vi 
skulle kunna göra av det är att dessa bolag generellt har högre anseende 
av resenärerna än vad SAS har; men vad vi menar är en troligare tolkning 
är att det nationella bolaget tillskrivs en större vikt om resenären är 
utanför sitt eget hemland. Åhlén (2005-02-23) ser också en sådan 
tendens när han i intervjun säger att han uppfattar att svenskar känner en 
större stolthet för SAS när de flyger på längre sträckor. Frykfors (2005-
02-23) trodde att kunderna uppfattar SAS som säkert och svenskt, något 
som bekräftas i intervjuerna på Arlanda. En respondent uttalade ”SAS är 
ju ändå svenskt, det är ju som Volvo, man litar på dom”; i detta uttalande gör 
respondenten jämförelser mellan två traditionella svenska företag, 
åtminstone som respondenten uppfattar det.  

6.11 Lojalitet 
Så som det konstateras under det teoretiska avsnittet om lojalitet är det, 
enligt bland andra Gremler och Brown (1999) samt Reichheld och 
Schefter (2000), oerhört viktigt för ett företags lönsamhet att företaget 
har lojala kunder. Inom flygtransportbranschen är detta inget undantag, 
speciellt med tanke på att denna bransch, som vi nämnde i bakgrunden, 
är hårt konkurrensutsatt. Då vi genom en av våra forskningsfrågor vill 
svara på hur en privatresenär återkommande skall efterfråga ett 
flygbolag, tar vi fasta på Söderlund (2001) som pekar att det är viktigt att 
urskilja vilka faktorer som driver lojalitet inom en viss bransch. Genom 
vår litteraturstudie gör vi tolkningen att även om lojalitetsforskningen 
visserligen har resenären i fokus, så utgår den ofta från företaget som 
betraktare i syftet att få mer lojala kunder. Då vi i denna uppsats har valt 
att utgå ifrån privatresenären, vill vi även här försöka sätta oss in i 
privatresenären inre och utgå ifrån denne. Någon som betonar vikten av 
att utgå från kunden i diskussioner kring lojalitet, är Reichheld (1996) 
som belyser att kunden bör ses som en del av processen. Vi har i 
tolkningen av vårt empiriska material fått intrycket att de avgörande 
motiven till val av flygbolag är olika för olika resenärer och av den 
anledningen har vi varit tvungna att försöka identifiera likheter och 
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olikheter för att finna mönster. Resultatet har vi valt att presentera som 
”lojaliteter”. Avsikten med detta avsnitt är att, så långt det är möjligt, 
identifiera och tolka olika sorters lojaliteter som kunder har och koppla 
dessa till köpprocessen. Som utgångspunkt vill vi poängtera att vi här 
kommer att gå utanför ett traditionellt lojalitetskoncept genom att inte 
enbart betrakta lojalitet i förhållande till ett företag utan även i 
förhållande till andra företeelser.  
 
Oliver (1999) och Hollensen (2003) menar att lojalitet finns på olika plan, 
något som också vi håller med om. Dessa författare beskriver sedan 
lojaliteterna i form av hierarkier, som exempelvis den i teorin redovisade 
hierarkin baserad på Oliver (1999). Vi har valt att inte beskriva 
nedanstående lojaliteter i en hierarkisk form då vi anser att vissa av 
lojaliteterna inte går att ’gradera’ i förhållande till varandra, där en lojalitet 
är viktigare eller djupare än en annan. Till vår hjälp i denna analys 
kommer vi i stället att illustrera lojaliteterna i en tredimensionell modell 
där vi kopplar ihop de olika lojaliteternas engagemang till köpprocessen, 
engagemang till företaget och troheten till företaget. Vi har, något som kommer 
att tydliggöras i beskrivningarna av de olika lojaliteterna, sett att vi inte 
kan förklara fenomenen i endast två dimensioner; detta eftersom 
engagemang som någon slags generell term kan få olika uttryck i olika 
lojaliteter. Ett alternativ hade varit att fortfarande använda oss av två 
dimensioner men att göra en specificering av engagemang, exempelvis 
engagemanget gentemot köpprocessen. Problematiken att engagemang 
skulle få olika betydelse skulle försvinna men en ny problematik skulle 
dock uppstå eftersom två skilda lojaliteter därmed visuellt skulle kunna 
ses som snarlika trots deras uppenbara skillnader. Med stöd av denna 
argumentation har vi, som vi skrev ovan, valt att särskilja på det 
engagemang som ägnas åt köpprocessen och det engagemang som är 
riktat mot företaget. Sammantaget anser vi att dessa tre faktorer 
tillsammans ger en god bild av olika gruppers köpbeteenden. I slutet av 
detta avsnitt har vi placerat in de olika lojaliteterna i en modell. För att 
läsaren lättare skall kunna följa med i tankegångarna presenterar vi 
modellen redan nu i figur 6.9 och använder oss här av 
avsnittsindelningarna som inledningsvis ersätter våra 
lojalitetsbenämningar. För att förtydliga modellen vill vi här poängtera att 
ju längre ut på de tre axlarna som lojaliteten placerar sig, sett ifrån origo, 
desto högre är troheten respektive engagemanget för lojaliteten. Vi vill 



ANALYS 

 107

även påpeka att placeringen av respektive lojalitet är gjord utifrån vår 
bedömning om hur deras karaktäristika är i förhållande till varandra, inte 
som någon exakt placering på en skala. I och med de visuella 
begränsningar som en tredimensionell modell har i tryck hoppas vi att 
läsaren ser den text som beskriver varje lojalitet som ett förtydligande av 
modellen; om läsaren inte anser att modellen tydligt nog förklarar 
relationen mellan lojaliteterna.  
 

 
Figur 6.10 Modell över lojaliteter med avsnittshänvisningar  

Källa: Egen figur 

6.11.1 Sann lojalitet 

Den första lojaliteten som vi har kunnat identifiera har vi valt att 
benämna sann lojalitet. I de intervjuer som vi gjorde framkom vissa 
kommentarer som pekar i riktningen mot att det finns en lojalitet som 
teoretiskt kan beskrivas som Olivers (1999) handlingsfas. Kunden är lojal 
till handling och är villig att överkomma hinder som kan dyka upp. 
Kunden har dessutom inte enbart intentionen att göra återköp utan 
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återköpen görs av kunden. Som vi redovisade i empirin var detta fallet 
för en ung man från Borås, då han oftast valde att åka med samma 
flygbolag. Under intervjun med honom uttalade han först att ”allting 
fungerat jättebra varje gång” för att sedan medge att bagaget hade försvunnit 
vid en av resorna; detta förklarade han dock med kommentaren att det är 
mänskligt att fela. Roberts (2004) menar att en lojal person kan förlåta 
företaget om det har förtjänat förtroendet och respekten; något som vi 
tolkar att mannen från Borås ger företaget. Detta förlåtande kan även 
kopplas till Olivers (1999) handlingsfas och ses som ett exempel på att 
kunden är villig att överkomma hinder. En extrem variant av denna 
lojalitet benämner Roberts (2004) som ’lovemarks’. Här syftar han till att 
kunden både har en mycket hög respekt och kärlek till varumärket. En av 
respondenternas svar skulle möjligtvis kunna tyda på att han hade ett 
lovemark genom kommentaren: ”Det är ju klart, hjärtat klappar ju för SAS 
naturligtvis…Jag har haft en sådan långvarig relation med det flygbolaget hela 
arbetslivet – SAS”. Att det finns en känslomässig koppling till företaget ser 
vi som en del av denna lojalitet, vilket enligt Neal, Quester och Hawkins 
(2002) definition påverkar beteendet.  
 
För att ytterligare beskriva karaktären av denna lojalitet vill vi koppla det 
till köpbeteende. I detta fall anser vi att Assaels (1992) beskrivning av 
varumärkeslojalitet stämmer väl överens med vår uppfattning om sann 
lojalitet. Assael beskriver det som att personen har ett köpbeteende som 
är kopplat till att denne återkommande har blivit nöjd med en produkt, 
engagemanget för varumärket är stort samtidigt som engagemanget för 
att söka information om andra varumärken är lågt. För att koppla sann 
lojalitet till vår modell ser vi då att engagemanget för köpprocessen är 
lågt eftersom kunderna inte tar in andra alternativ till bedömning. Vidare 
ser vi att engagemanget till varumärket eller företaget är högt och även 
en hög trohet till detsamma då resenären återkommande väljer bolaget. 

6.11.2 Autolojalitet 

Nästa lojalitet som vi har identifierat har vi valt att benämna autolojalitet. 
Denna lojalitet kännetecknas av att resenärerna säger att de alltid flyger 
med ett visst flygbolag, men uttrycker endast ’lagom’ positiva tankar om 
dessa bolag. Det är inte enbart nivån på omdömena som skiljer detta från 
sann lojalitet, det mest avvikande för dessa kunder är att de inte kan 
motivera varför de väljer bolaget. Ett typiskt exempel för detta var en 
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resenär som uttryckte följande apropå valet av SAS: ”Jag vet inte […] det 
bara blir så”. 
 
Sett till Olivers (1999) handlingsfas, som vi ansåg överensstämma med 
sann lojalitet, kan vi konstatera att dessa kunder är lojala företaget till 
handling. Något vi däremot inte kan avgöra är huruvida dessa kunder är 
villiga att överkomma eventuella hinder. Orsaken till namnvalet är att vi 
upplevt att kunderna väljer flygbolaget på autopilot och Roberts (2004) 
menar att denna typ av personer använder sig av samma varumärke på 
grund av att de inte orkar göra något aktivt val. 
 
Kopplat till Kotler et als. (2001) och Assaels (1992) köpbeteenden anser 
vi oss tydligt kunna se att dessa respondenter har ett lågt engagemang i 
köpprocessen. Vad vi däremot anser är svårare att uttala oss om är om 
privatresenärerna, i enlighet med Kotler et al. (2001), uppfattar att det är 
stora eller små skillnader mellan varumärkena. Assael (1992) beskriver 
fenomenet istället, som vi nämnde i den teoretiska beskrivningen, i 
termer av hög eller låg nivå av informationssökande och övervägande av 
många eller få varumärken. I detta fall kan vi konstatera att 
informationssökandet verkar vara lågt och att få eller endast ett 
varumärke var aktuella för de respondenter som vi samlar i denna grupp. 
Vi stödjer detta påstående bland annat på att vissa av dessa respondenter 
inte kände till att konkurrenter till det aktuella flygbolaget existerade på 
sträckan. Detta borde därmed tyda på att vi hamnar inom det 
vanemässiga köpbeteendet. Kotler et al. (2001) nämner bland annat att 
köpet mer handlar om vana än om en stark varumärkeslojalitet. 
 
Vi kan alltså konstatera att troheten till företaget eller varumärket är högt 
med tanke på att kunderna återkommande väljer företaget. 
Engagemanget till köpprocessen är i likhet med den sanna lojaliteten låg, 
men skillnaden ligger i engagemanget gentemot varumärket där nivån för 
den autolojala resenären är låg, i likhet med Kotler et als. (2001) 
påpekande om vanemässigt köpbeteende. Engagemangsnivån skulle 
kunna ses som ett uttryck för att resenären, med Celsi och Olsons (1988) 
termer, anser att flygresandet har en låg personlig relevans för denne.  

6.11.3 Påtvingad lojalitet 

Den tredje lojaliteten som vi kan se benämner vi påtvingad lojalitet, vilket i 
likhet med sann lojalitet och autolojalitet handlar om personer som till 
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stor del nyttjar ett visst bolag; orsaken är dock inte att de har någon viss 
känsla för företaget utan att det saknas alternativ. Söderlund (2001) pekar 
på att faktorer som begränsar kundens alternativ även det kan ses som en 
drivkraft för lojalitet. Han ser denna drivkraft i relation till att lojalitet 
inte alltid går att förklara utifrån nöjdhet, vi kan således tolka det som att 
den påtvingade lojaliteten inte behöver ha kopplingar till nöjdhet. 
 
För att kunna koppla detta till de köpbeteenden som Assael (1992) och 
Kotler et al. (2001) beskriver kan vi först konstatera att det antingen bör 
handla om det dissonansminskande köpbeteendet eller det vanemässiga 
köpbeteendet, eftersom alternativ till det aktuella företaget saknas. Vad vi 
anser vara svårare är att identifiera hur stor engagemangsnivån är till 
köpprocessen. Av rent praktiska skäl kan vi anta att engagemanget hålls 
nere på grund av att det saknas alternativ, det spelar ingen roll hur stort 
engagemang som resenären skulle vilja uppvisa eftersom det inte finns 
något att rikta engagemanget mot. Dock tror vi inte att engagemanget är 
obefintligt, resenären håller sig antagligen uppdaterad på vad som händer 
på marknaden för att bland annat bevaka om förändringar är på gång. 
Således kan karaktären på denna lojalitet tyda på att det handlar om ett 
vanemässigt köpbeteende även om det finns en stor möjlighet att 
resenären bryter lojaliteten om alternativ uppkommer. 
 
Kopplat till vår modell vill vi även identifiera engagemangsnivån till 
företaget samt troheten till detsamma. Engagemanget gentemot 
företaget, antar vi med stöd av Söderlund (2001) ovan, vara lågt. Vi 
tolkar att då drivkraften är av praktisk natur, har känslorna som normalt 
har betydelse i form av nöjdhet, en mindre effekt. Det engagemang som 
resenären uppvisar gentemot företaget är därmed lågt. Troheten som 
finns till företaget, i form av att privatresenären återkommande köper 
flygresor från företaget, är visserligen hög så länge det inte finns 
alternativ. Men då sannolikheten är hög att resenären byter leverantör 
om alternativ uppstår väljer vi att redovisa troheten till företaget som 
relativt låg. Vi ser placeringen av påtvingad lojalitet i modellen som en 
markering på att troheten kan vara instabil. 

6.11.4 Antilojalitet 

De tidigare redovisade lojaliteterna ser vi på olika sätt vara kopplade till 
ett visst företag och innebär att resenären nyttjar flygbolagets tjänster. 
Den lojalitet vi presenterar här är fortfarande kopplat till ett visst företag, 
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men kopplingen innebär, tvärt emot, att personen undviker att nyttja 
flygbolagets tjänster. Om vi hade beskrivit lojaliteterna i någon slags 
hierarki så skulle denna hamna längst ifrån sann lojalitet; vi har valt att 
benämna fenomenet som antilojalitet, efter en kommentar av Ulf Berg, 
SAS (2005-02-23). Det som Berg här åsyftade var att kunden känner en 
lojalitet gentemot ”NÅGON” (annan) och det visar sig som en 
antilojalitet gentemot det specifika företaget. Berg nämnde detta i 
samband med uppkomsten av lågprisbolagen och lojaliteten gentemot 
dem som grupp; något som grundar sig i att dessa har gjort det möjligt 
för kunden att ändra sitt resemönster, något som premieras av kunderna.  
 
Vår definition av antilojalitet fokuserar enbart på det negativa 
förhållandet till ett visst företag, inte på något som grundar sig i en 
lojalitet gentemot något alternativ. Denna lojalitet kan ses som en 
ytterlighet och visar sig, som vi nämnde ovan, i form av ett misstroende 
gentemot ett företag. Något som karaktäriserar kunderna i denna 
kategori är att de undviker ett visst bolag i den utsträckning som det är 
möjligt. Innan vi går in på teoretiska kopplingar vill vi dock först 
beskriva hur personer som vi klassar in här uttrycker sig. En kvinna, 49 
år och boendes i Motala, förklarade varför hon hade valt att flyga med 
Lufthansa med ”därför att jag inte tycker om SAS”. Denna kvinna visade 
upp en tydlig aversion gentemot nämnt bolag, något som hon förklarade 
med dåliga erfarenheter av bolaget. Samma kvinna sa även ”Flög man bara 
med SAS, så kanske man tycker att det är okej, då kanske man står ut… Men 
har man lite att jämföra med så…”, hon anser sig alltså inte ens ’stå ut’ med 
bolaget. Baserat på de resultat som vi har fått fram i intervjuerna ser vi 
en tendens att kundernas behov dock är viktigare än antilojaliteten mot 
företaget. I termer av privatresenärer och flygbolag så väljer inte 
privatresenären bort flygresandet i allmänhet om flygbolaget som denne 
riktar sin antilojalitet mot är det enda alternativet. En man 
kommenterade exempelvis ”det var några månader sen jag var tvungen att flyga 
med SAS”; även ovan nämnda kvinna uttryckte sig i liknande termer ”Jag 
bokar oftast med Lufthansa, men ibland är jag tyvärr tvungen att åka med SAS”. 
Dessa personer såg alltså, trots sin negativa inställning till bolaget, att 
bolaget kunde vara ett alternativ även om de helst undvek det. Vi finner 
det dock troligt att extremformer av antilojalitet kan uppstå där ett 
företags produkt eller tjänst väljs bort trots att inga alternativ finns, det är 
dock ingen slutsats som vi kan dra utifrån vår undersökning.  
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Orsakerna till dessa mycket negativa kommentarer tror vi inte har sin 
förklaring i att kunderna nödvändigtvis har negativa upplevelser som 
matchar kommentarerna. En förklaring kan vara att det, i enlighet med 
Antonides och van Raaij (1998), handlar om perceptuella uppfattningar. 
Med grund i partisk perception kan bland annat en persons livshistoria 
och känslor spela en roll för hur denne tolkar sin ’verklighet’. Därigenom 
kan tolkningarna av ett företag bli negativa om personen har negativa 
erfarenheter av det. Den kompletterande perceptionen kan även, enligt 
Antonides och van Raaij (1998), innebära att personen som har en 
negativ bild av företaget tillskriver det ytterligare negativa drag. Därtill 
kan det även vara möjligt att dessa respondenter ville förstärka sin 
negativa bild av företaget inför oss som intervjuare och därmed överdrev 
sina åsikter om det. Även om detta skulle vara fallet anser vi inte att det 
förändrar denna lojalitetsindelnings karaktär. 
 
För att kunna ge en teoretisk förklaring till denna lojalitet kommer vi att 
utgå ifrån de existerande teorierna om lojalitet. Detta motiverar vi med 
att det finns likheter mellan antilojaliteten och med det vi kallar sann 
lojalitet. För att visa på likheterna skall vi jämföra dessa. För det första är 
både antilojalitet och sann lojalitet är riktade mot ett specifikt företag. 
Personer ur båda lojaliteterna skulle, enligt Olivers (1999) terminologi, 
kunna sägas vara lojala ’till handling’ och för att tala i samma termer som 
under sann lojalitet: den antilojala har inte enbart intentionen att undvika 
bolaget utan gör det även i praktiken. Söderlund (2001) menar att 
nöjdhet ofta är en drivkraft för lojalitet; om vi vänder på resonemanget 
anser vi att det väl kan stämma in på antilojalitet då missnöjet med 
företaget kan ses som drivkraften för denna lojalitet.  
 
För att kunna placera antilojaliteten i vår modell skall vi nu gå in på de 
tre dimensionerna. Vi kan till att börja med konstatera att troheten till 
företaget är mycket lågt; däremot ser vi att engagemanget gentemot 
företaget är stort på grund av att företaget, som vi visade i exemplen, är 
ett vanligt jämförelseobjekt för personen samt att personen ständigt gör 
aktiva val i förhållande till företaget. Dessa val innebär alltså inte att 
resenären väljer företaget utan snarare aktivt väljer bort detsamma. Sett i 
termer av engagemang till köpprocessen gör vi tolkningen att den 
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antilojala personen har ett stort engagemang genom att denne söker 
alternativ så långt det är möjligt. 
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att vi inte anser det möjligt att göra 
någon koppling till de köpbeteenden som Kotler et al. (2001) och Assael 
(1992) redovisar eftersom lojaliteten inte resulterar i något köp. Hur 
antilojala personer resonerar när de köper resor hör egentligen inte hit, 
även om det går att göra antaganden genom uteslutningsmetoden. 
Kopplingen till nämnda köpbeteenden kan vi göra genom att först 
konstatera att kunderna med tanke på antilojalitetens karaktär ser stora 
skillnader mellan olika varumärken. Vidare skulle vi, med tanke på den 
höga engagemangsnivån som resenären uppvisar som antilojal, kunna 
tolka det som att resenären utgår ifrån ett komplext köpbeteende. Av 
samma anledning skulle vi dock kunna argumentera för ett 
variationssökande köpbeteende, då det stora engagemang som personen 
visar som antilojal kan innebära att engagemanget för den egentliga 
köpprocessen endast blir litet. 

6.11.5 Övriga lojaliteter 

Som vi nämnt ovan så har de fyra lojaliteter som vi har beskrivit hitintills 
ställts i förhållande till ett företag. Resterande lojaliteterna som vi nu 
kommer att beskriva är dock av en annan karaktär. Personerna som faller 
in i dessa grupper har istället sin lojalitet riktad mot funktioner; vi 
kommer strax att förtydliga detta. Vi inleder med att beskriva två 
lojaliteter som vi har valt att benämna egenskapslojalitet58 och 
prislojalitet59; pris kan visserligen ses som en egenskap hos en produkt 
eller tjänst, men vi anser dock att dessa lojaliteter skiljer sig åt.  
 
Egenskapslojalitet ser vi om en resenär efterfrågar en viss nivå i kvalitet 
och/eller service. Det kan exempelvis handla om flexibilitet i biljetterna, 
incheckning via telefon eller servicenivå ombord på flygplanet. Vad som 
är typiskt är dock att det är någon egenskap eller egenskapskombination 
som resenären värdesätter högt. På grund av att lojaliteten är kopplat till 
de egenskaper som resenären efterfrågar blir företaget mindre viktigt i 
detta sammanhang. Vi tror dock att det kan finnas en viss trohet 
gentemot ett specifikt företag eftersom resenären kan stanna hos detta 
företag så länge de tillfredsställer dennes behov i form av egenskaper. 

                                                 
58 Ruta 6.11.5 (i) i figur 6.9. 
59 Ruta 6.11.5 (ii) i figur 6.9. 
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Engagemanget gentemot företaget tolkar vi dock som lågt; i och med att 
fokus ligger på egenskaperna har det inte någon större betydelse vilket 
bolag det handlar om, även om resenären gör återkommande köp. 
Slutligen kan vi konstatera att engagemanget för köpprocessen för en 
egenskapslojal privatresenär kan vara relativt högt, detta då resenären kan 
göra utvärderingar av olika bolag för att se om något bolag kan bidra till 
en högre nöjdhet i förhållande till de efterfrågade egenskaperna. Detta 
engagemang antar vi blir särskilt högt om resenären inte är nöjd med 
tillfredsställelsen av dennes behov. Nöjdheten som Söderlund (2001) 
nämner som drivkraft för lojalitet är i detta fall även det kopplat till 
egenskaperna. Kopplat till köpbeteenden kan vi alltså konstatera att 
engagemanget till köpprocessen är högt och på grund av utvärderingen 
av olika företag i förhållande till de efterfrågade egenskaperna kan vi 
även konstatera att dessa kunder ser stora skillnader mellan varumärken. 
Därmed handlar det om ett komplext köpbeteende.  
 
Prislojaliteten har, som det låter, priset som primär faktor för valet av 
flygbolag. Detta behöver inte innebära att absolut lägsta pris efterfrågas 
utan lågprisefterfrågan kan även ske i kombination med andra 
egenskaper. I denna beskrivning kommer vi dock att göra förenklingen 
att valet görs utifrån lägsta pris. Det skall dock påpekas att även om 
prisacceptansen är större än ’lägsta pris’ påverkas inte egenskaperna för 
lojaliteten. För att, vid varje tillfälle, kunna få tillgång till det lägsta priset 
krävs en stor informationsinhämtning för en prislojal privatresenär, med 
andra ord ett stort engagemang till köpprocessen. Engagemanget till 
företaget tolkar vi är låg, enligt samma argument som för 
egenskapslojaliteten. Vidare gör vi antagandet att en trohet gentemot 
företaget existerar, även om den antagligen är lägre för prislojala än för 
egenskapslojala. Antagandet baserar vi på att det endast finns en primär 
faktor för valet av flygleverantör jämfört med den egenskapslojale som 
oftast har fler påverkande faktorer. När det gäller köpbeteendet för en 
prislojal utgår vi återigen från Kotler et al. (2001) och Assael (1992); vi 
gör antagandet att prislojala kunder anser att det finns en likvärdighet 
mellan olika bolags produkter. Detta är också något som vi kan stödja på 
kommentarer ur intervjuerna, som exempelvis ”de är alla ungefär likadana. 
[…] När man flyger privat så är det bara priset, åtminstone på kortare sträckor”. 
När det gäller engagemanget för köpprocessen konstaterade vi ovan att 
det var högt; således hamnar den prislojale i Kotlers et als. (2001) 
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dissonansminskande köpbeteende. Kotler et al. (2001) nämner bland 
annat att pris ofta är en avgörande faktor vid köp, vi tolkar dock inte att 
Kotler et al. avser ett lika stort prisfokus som vi menar att den prislojale 
har.  
 
Slutligen vill vi tala om en grupp som vi inte anser passar in i någon av 
de övriga grupperna och som har ett speciellt köpbeteende där 
resenärerna fokuserar på rationaliteten. Vi har valt att benämna detta 
som rationalitetslojalitet60 eftersom det som dessa kunder är lojala mot är 
rationaliteten. Det köpbeteende som dessa kunder har kan vi tolka 
utifrån March (1999) som beskriver att det finns fyra delar i det rationella 
beslutsfattandet och som fokuserar på kunskap och specifika 
beslutsregler. Vad som vi har sett som typiskt för personer som vi anser 
oss kunna lägga in i denna kategori är att de verkar ha en hög 
medvetenhet om vad de vill ha och vilka erbjudanden som finns. En av 
de respondenter som vi tycker passar bäst in i denna kategori gjorde ett 
uttalande som vi ser som en bra sammanfattning:  
  

”Det ligger i människans natur att få den så billigt som möjligt, om du får 
samma produkt. Så det är jävligt enkelt på det sättet, om man är normalt 
funtad och du ska betala det själv […] Om man har Internet så är det ju lite 
av en sport att hitta bästa flighten […] Det handlar om ’value for money’.” 

Man 76 år, Stockholm, f.d. Personaldirektör 
 
Denna lojalitet kan i många bemärkelser liknas vid prislojalitet, men vi 
anser dock att de inte nödvändigtvis kan likställas. Anledningen till detta 
är att då priset är den stora drivkraften för prislojala, så ser vi som den 
nyss citerade respondenten att drivkraften är ’value for money’ och 
känslan att hitta de bästa alternativen. Därtill tror vi att det krävs en 
högre medvetenhet för att vara rationell än prisfokuserad. Slutligen för 
att göra en koppling till vår modell så kan vi se att troheten till ett visst 
flygbolag är relativt lågt, här styr dock preferenserna om vad varje enskild 
resenär lägger in i ’värde’. Troheten till företaget kan antas ligga ungefär 
på samma nivå som för prislojalitet och egenskapslojalitet beroende på 
vilken servicenivå resenären efterfrågar. Engagemanget i köpprocessen är 
antagligen mycket stor eftersom resenären inte enbart är ute efter att 
hitta ett lågt pris. Resenären ser det, som respondenten ovan sa, som en 

                                                 
60 Ruta 6.11.5 (iii) i figur 6.9. 
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sport att hitta bästa flighten, vilket kräver engagemang. Slutligen är det 
lätt att tro att resenären har ett litet engagemang gentemot företaget, 
detta är dock inte vår tolkning. Eftersom respondenterna har en hög 
medvetenhet tror vi att de även kan visa upp ett relativt högt 
engagemang för enskilda bolag.  
 
Ovanstående delar i avsnitt 6.11 sammanfattas härmed i den figur vi 
presenterade inledningsvis, med enda skillnaden att namnen på de olika 
lojaliteterna går att finna i figur 6.11 nedan. 

 
Figur 6.11 Modell över lojaliteter  

Källa: Egen figur 

6.12 Synen på resande 
Att privatresenären inte bara ser de specifika delarna som vi har 
analyserat ovan, utan även har kommentarer kring flygresan i sin helhet, 
bör ses som självklart med tanke på vårt förhållningssätt. Då vi menar att 
vi inte kan förstå delarna utan att relatera dessa till helheten, bör detta 
även gälla de privatresenärer vi har intervjuat. Följaktligen ser vi en 
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analys av synen på resande som något som uppenbart bör finnas med i 
detta kapitel. Söderlund (1997) kommenterar nämligen att 
kundtillfredsställelsen inte bara beror på faktorer på det specifika planet, 
utan även av utfallet på ett generellt plan. 
 
Från att privatresenären har uppmärksammat den faktiska flygresan i 
större utsträckning, ser vi nu tydliga mönster i att flygresan alltmer har 
blivit medel i stället för mål. Även om kunder uttryckt sig som att 
semestern börjar på planet, är flertalet av den synen att resan är det som 
upplevs på plats. Med detta visar vi på att Åhléns (2005-02-23) tankar 
om att slutdestinationen är resan, i mycket stämmer överens med 
insamlad empiri.  
 
Vidare kan vi konstatera att flygsträckans längd är av oerhörd betydelse 
för hur privatresenären väljer att prioritera sin tid ombord på planet. På 
korta sträckor är kraven på standarden av försumbar betydelse och 
flygresan ses enbart som en transportsträcka; en 55-årig man från 
Västerås uttalar sig som: ”det är mer som att åka buss idag”. Att flygbolaget 
är medveten om att synen på resande varierar beroende på sträcka visar 
Berg (2005-02-23). Han kommenterar att privatresenärerna är mest 
trogna priset inrikes, men att kunderna sedan med ökat omfång 
prioriterar andra saker på Europa och vidare ut i världen. Här går 
därmed åsikterna isär när vi jämför Bergs uttalande med 
privatresenärernas. För dessa är priset det primära både inrikes och inom 
Europa då även resor inom Europa ses mer som en transportsträcka. 
Andra värden ses som avgörande först när privatresenären skall flyga 
interkontinentalt. Samma man som vi refererar till ovan försöker 
framföra detta tänkesätt på sitt personliga vis: ”På längre sträckor vill man 
kunna titta på film, på Europa spelar det ingen roll”. Servicen ombord är det 
som överlägset är det privatresenären önskar på dessa längre flygningar, 
även om många av de andra värdeskapande faktorerna vi har lyft fram 
prioriteras i olika grad beroende på exempelvis situation och resvana. 
Skillnaderna indikerar på att flygresande inte kan behandlas ur ett enda 
perspektiv. Vi kan med resonemanget ovan konstatera att 
privatresenären på, enligt deras egen definition kortare sträckor, är 
transaktionsorienterad med Sheth och Parvatiyar (1995) benämning. Med 
detta menar vi att produktens egenskaper ligger i fokus och 
transaktionen, att finna en billig biljett, är det privatresenären fokuserar 
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på. Att privatresenären ges möjlighet att ha ett bytesperspektiv ligger 
enligt vår mening bland annat i det näst intill obefintliga barriärerna vid 
byte av leverantör. Förklaringen till detta bör ligga i den hårt 
konkurrensutsatta marknaden inom Europa och Skandinavien där många 
bolag prispressar. Interkontinentalt skulle vi däremot kunna konstatera 
att privatresenärerna är mer relationsorienterade, där Echeverri och 
Edvardsson (2002) menar att kontakt och engagemang från företaget i 
större utsträckning ses som fördelaktig. För att koppla diskussionen till 
den anpassade behovshierarkin som vi i sin helhet presenterade under 
avsnitt 6.9, kan vi se att det finns stöd för vår diskussion om de 
hierarkiska nivåerna. Vi kan även, i enlighet med diskussionen ovan om 
skillnader på korta och långa resor, se att för de korta resorna fokuserar 
resenärerna på de nedre delarna av den anpassade behovshierarkin; 
resenärerna är här transaktionsinriktade och fokus ligger på de två 
nedersta nivåerna i vår behovshierarki. På längre, interkontinentala, resor 
finns däremot ett bredare fokus där resenärerna ser fler behov som 
viktiga att tillfredsställa; alla nivåer i vår behovshierarki är därmed 
representerade i större utsträckning. Förutom längden på resan styrs 
dock styrkan i de olika behoven, som vi tidigare diskuterat kring i 
analysen, även av exempelvis lojalitet, situation och resvana. 
 
Vårt påpekande tidigare, att privatresenären i allt större uträckning ser 
flygresan som en transport, skulle kunna förklaras med att respekten för 
flygbolagen i många fall har minskat avsevärt. För att dra paralleller till 
Roberts (2004) skulle vi vilja flytta ner synen på många flygbolag från 
hög respekt till den nedre vänstra kvadranten i hans kärlek/respekt-axel. 
Således liknar vi dagens flygresor vid en (handels)vara som saknar både 
respekt och känslomässiga kopplingar; med det stora undantaget för 
interkontinentala resor. 
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Figur 6.12 Flygbolag/resors placering förr och nu i kärlek/respekt-axeln  

Källa: Egen bearbetning av Roberts (2004, s 147) 
 
Varför vi gör denna koppling till att flygresan har fått mindre betydelse i 
privatresenärens hjärna, stödjer vi även på de frågor vi genomförde i 
slutet av intervjun. De visade sig nämligen att flertalet respondenter hade 
svårigheter att minnas några kritiska incidenter, utan flertalet var ytterst 
neutrala i sina känsloyttringar om flygresandet. Däremot konstaterade 
många att de var nöjda bara de kom dit de skulle, vilket kan ses som att 
krav och förväntningar på flygresande har sänkt betydligt. En asymmetri 
går dock att finna i dessa tankar då ett flertal respondenter påpekar att de 
stora nätverksbolagen inte har lyckats infria förväntningar 
privatresenären samtidigt har på dessa. Vad som kan konstateras är att 
tankar kring bemötande är det enskilt mest frekventa argumentet till 
varför privatresenären håller ett gott öga till ett visst flygbolag.  
 
Som vi har framhållit ovan verkar privatresenärens krav på flygresan 
minskats; däremot inte sagt att privatresenärens behov numera är 
försumbara. Behoven finns, som vi i avsnitten ovan diskuterat, men vilka 
värden som ses som de avgörande motiven vid val av flygbolag beror på 
situation och kundgrupp. 
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7. Slutsatser 
 
Vi kommer i detta avslutande kapitel att presentera våra slutsatser, vilka baseras på 
vår analys. Detta med en intention att förmedla den ökade förståelsen för 
privatresenärers köpbeteende, som vi har uppnått under studiens gång. Vi kommer 
nedan att koppla våra resultat till de forskningsfrågor som vi presenterade i vårt 
inledande kapitel. 
 

Vad skapar värde i kundernas ögon? 
 

Vi har under studiens gång lyckats identifiera ett antal värdeskapande 
faktorer för privatresenären. Redan inledningsvis av empiriinsamlingen, 
då vi skapade vår förförståelse för det området vi har problematiserat i 
kapitel 1, poängterades prisets vikt vid val av flygbolag. Genom vår 
studie har detta kunnat bekräftas och vi har tolkat detta prisfokus som 
indirekt värdeskapande för privatresenären genom de potentiella 
värdeskapande alternativ som kan erhållas. De direkta värdena i form av 
tillgänglighet och tid, bekvämlighet, flexibilitet, service och bemötande, 
inspiration samt nationalitet ses även de i olika grad som värdeskapande 
beroende på framförallt personens individuella karaktär och på längden 
av den aktuella flygresan.  
 
Vi menar att privatresenären ser flygresan som, i huvudsak, en transport-
sträcka när den reser inrikes och inom Europa. Därav efterfrågas främst i 
dessa fall en enkel och smärtfri resa, till ett så bra pris som möjligt. Vid 
längre resor, med vilket privatresenären menar interkontinentala 
flygresor, får övriga direkta värden en större vikt; beroende av person 
och situation kan fler värdeskapande faktorer ses som avgörande vid val 
av flygbolag. Vi menar att den enskilt viktigaste faktorn som 
privatresenären värdesätter vid denna typ av flygresa är det vi har valt att 
innefatta under ’bemötandet’ från flygbolagspersonalen. Det finns dock 
mer grundläggande behov som bör vara uppfyllda för att detta värde 
skall kunna prioriteras. Därav har vi valt att utveckla Maslows (1987) 
behovshierarki, till att anpassas för flygtransportbranschen. På det 
privatresenären menar är korta resor, läggs tyngdpunkten på de två 
nedersta nivåerna i vår behovshierarki som innefattar transport på den 
lägsta nivån och grundläggande krav, tillgänglighet/tid och praktisk 
flexibilitet på den nästa nivån. På interkontinentala resor finns däremot 
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alla nivåer representerade i större utsträckning, och styrkan i behoven 
styrs av olika faktorer såsom exempelvis lojalitet, situation, resvana och 
längd på resan. Dessa ytterligare nivåer består av bemötande och 
emotionell flexibilitet på nivå 3 och 4 samt inspiration på den översta 
och 5:e nivån. 
 
De värdeskapande faktorer som vi har identifierat kan för vissa resenärer 
även ses som avgörande motiv för att återkommande välja ett flygbolag. 
Vi konstaterar dock att det som skapar värde för privatresenären inte 
behöver vara avgörande motiv, utan att förklaringen ligger på ett djupare 
plan.  
 

Vilka är de avgörande motiven för att en privatresenär 
återkommande skall efterfråga ett flygbolag? 

 
Vi har kommit fram till att det inte är möjligt att på ett generellt plan 
fastställa vilka de avgörande motiven är för privatresenärer för att de 
återkommande skall efterfråga ett flygbolag. Av den anledningen har vi 
varit tvungna att försöka identifiera mönster bland privatresenärer, något 
som vi presenterar i form av olika lojaliteter. Olika egenskaper och 
faktorer väger i dessa olika tungt och karaktäriserar respektive lojalitet. 
Med utgångspunkt i dessa har vi sedan valt att redogöra för vad som är 
avgörande motiv för respektive lojalitet. Vi har i undersökningen kunnat 
identifiera fyra lojaliteter; sann lojalitet, autolojalitet, påtvingad lojalitet 
och antilojalitet, som på olika sätt och i olika grad är knutna till företaget. 
Antilojaliteten avviker genom att dessa kunders förhållande till företaget 
får till effekt att de (återkommande) undviker att efterfråga det specifika 
flygbolaget. Därutöver har vi kunnat identifiera tre lojaliteter som inte 
kan kopplas till själva flygbolaget; egenskapslojalitet, prislojalitet och 
rationalitetslojalitet vars lojalitet finns i förhållande till respektive 
funktion. Privatresenärernas förhållande till företaget uppstår därmed 
indirekt via företagets potential att uppfylla kundernas krav för 
respektive funktion. Samtliga lojaliteter utvärderas i relation till tre axlar 
vilka är trohet till företaget, engagemang till köpprocessen och 
engagemang till företaget. Beskrivningar av respektive lojalitet samt 
avgörande motiv för dem presenteras nedan. 
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 Sann lojalitet: Lojaliteten karaktäriseras av en hög trohet och ett 
högt engagemang till företaget, samt ett lågt engagemang till 
köpprocessen. I denna lojalitet är de avgörande motiven till att 
återkommande välja ett flygbolag baserat på känslor. 

 
 Autolojalitet: Kännetecken för lojaliteten är hög trohet till företaget 
och ett lågt engagemang för både företaget och köpprocessen. 
Inom denna lojalitet sker de återkommande interaktionerna med 
flygbolaget av gammal vana. 

 
 Påtvingad lojalitet: Låg trohet till företaget, relativt lågt engagemang 
till företaget och lågt engagemang till köpprocessen utmärker 
denna lojalitet. Privatresenären återkommer till företaget på grund 
av att alternativ saknas och den trohet som finns till företaget är 
påtvingad och troligtvis temporär. 

 
 Antilojalitet: Kännetecknen för denna lojalitet är ett högt 
engagemang gentemot såväl köpprocessen som företaget, medan 
trohet till företaget är extremt låg. Avgörande motiv i 
köpprocessen är att, så långt det är möjligt, undvika ett specifikt 
flygbolag.  

 
 Egenskapslojalitet: Kännetecken för denna lojalitet är högt 
engagemang till köpprocessen, medelhög trohet till företaget och 
ett relativt lågt engagemang till företaget. De avgörande motiven 
för dessa privatresenärer är att få tillfredsställelse i de behov 
privatresenären värdesätter extra mycket. 

 
 Prislojalitet: Karaktäristika för denna lojalitet är ett lågt engagemang 
till företaget, ett högt engagemang till köpprocessen och viss 
trohet till företaget. Priset är den främsta och avgörande faktorn 
för att dessa resenärer skall välja ett specifikt flygbolag.  

 
 Rationalitetslojalitet: Lojaliteten kännetecknas av ett mycket högt 
engagemang till köpprocessen, en relativt låg trohet till företaget 
och ett relativt högt engagemang till företaget. Även i denna 
lojalitet har priset en framträdande roll, dock av en annan 
anledning än för prislojala. Här är en hög medvetenhet i fokus där 
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resenären aktivt jagar det bästa alternativet, vilket får 
privatresenären att känna sig rationell.  

 
Även om inte samtliga lojaliteter beskriver en trohet gentemot ett visst 
flygbolag över tiden, baserat på frivillighet, ser vi dessa resenärsgrupper 
som betydande för att skapa en helhetsbild av privatresenärernas 
köpbeteende. 
 

Avslutande ord 
Med hjälp av de slutsatser vi här presenterat, vilka vi menar har ökat 
förståelsen för privatresenärers köpbeteende vid val av flygbolag, hoppas 
vi att användningsområdet av vår studie kan breddas. Med detta menar vi 
att företag inom flygtransportbranschen och forskare kan basera fortsatta 
studier på vår uppsats. Därigenom kan förståelsen exempelvis berikas 
genom fördjupad insikt inom avsett område rörande frekvensen 
(företeelsens omfattning) av våra resultat. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide – förförståelse för problematiken - med flygbolaget 
 

”Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för privatresenärers61 köpbeteende vid val av flygbolag. 
Vidare skall vi genom detta dra slutsatser om faktorer som påverkar kundtroheten inom 
flygtransportbranschen.” 
 

 
• Namn? 
• Vad arbetar du med? 

 
• Vilka är SAS närmaste konkurrenter? 

Värdeskapande faktorer och kvalitet 
o Varför ska kunderna välja SAS framför någon av konkurrenterna? 
o Vilka ”värdeladdade ord” vill SAS bli förknippade med? 
o Vilka situationer ser SAS som avgörande i kontakten med kunden? ”Moments of truth” 
o Vilka förväntningar tror SAS att kunderna har på företaget och dess tjänster? 
o Vilka ”serviceelement” erbjuds? 
o Vilka serviceelement marknadsförs till kunderna? 
o Vilka serviceelement uppmärksammas av kunderna? 
o Vilka serviceelement saknas/har tagits bort? 
o Vilka serviceelement efterfrågas? 
o Hur samarbetar ni med kunden? Hur tar ni reda på vad kunderna vill ha? 
o Vad är enligt SAS orsaken/orsakerna till de dåliga resultaten i SKI? 
o Var anser ni att makten ligger (kund/företag)? 

Segmentering 
o Av vilka skäl anser ni att segmentering är viktig? 
o Hur segmenterar ni idag? Vilka bakgrundsfaktorer tar ni hänsyn till idag? 
o Finns det ytterligare bakgrundsfaktorer som Ni tror är viktiga? 
o Vilka kanaler används idag för att nå kunderna? 

Kundlojalitet och kundrelationer 
o Har undersökningar gjorts om SAS-kundernas lojalitet? 
o Hur ser SAS på kundlojalitet/kundrelationer? 
o Finns det någon uppskattning om förhållandet mellan kostnaden för att vinna en ”ny” 

kund respektive behålla en återkommande kund? 
o Är SAS lojalitetsprogram anpassat till privatresenärer? Hur ser det ut? 
o Hur stor andel av lojalitetsprogrammets medlemmar är enbart privatkunder? 
o Kundrelationens resurser är enligt vissa kundens hjärta, tankar och plånbok.  

Hjärta: Hur försöker SAS skapa emotionella band med kunderna?  
Tankar: Kunskap/information om de utbjudna tjänsterna.  
Plånbok: Vilka aspekter påverkar arbetsfördelningen mellan företag/kund? Möjliggörande 
för kunden att utföra så mycket som möjligt själva – självbetjäning. Understödjande – 
kunden befrias från att utföra uppgifter. 

o Hur tar ni ansvar för att utveckla relationen med privatkunden? 
o Tror ni att flygbolagets nationalitet är viktig för kunderna? Har detta förändrats över 

tiden? Hur tror ni att framtiden ser ut? 
o Vilka åtgärder tas idag för att förbättra relationen med privatkunden? 

                                                 
61 Med ”privatresenärer” avses resenärer som utnyttjar en tjänst privat samt betalar för tjänsten med egna 
medel. 



 

 

Bilaga 2 
Intervjuguide - förståelse för problematiken, med Magnus Söderlund 

 
”Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för privatresenärers62 köpbeteende vid val av flygbolag. 
Vidare skall vi genom detta dra slutsatser om faktorer som påverkar kundtroheten inom 
flygtransportbranschen.” 

 
• Vad skapar värde i privatresenärernas ögon?  
 
• Vilka är de avgörande motiven för att en privatresenär återkommande skall efterfråga ett 

flygbolag? 
 
 

• Namn? 
• Titel/Vad arbetar du med? 

Kundmakt 
• Var anser ni att makten ligger (kund/företag)?  
• Hur ser du på dialog/samarbete mellan kund och företag? 
• Med anledning av den ökade konkurrens och transparensen på marknaden: Finns det ett 

”andra steg” efter att kunderna hittat de bra priserna? (ex att kunderna lättare identifierar andra 
värdehöjande faktorer…) 

Kundlojalitet och kundrelationer och företagets ageranden 
• Hur påverkar konkurrens lojaliteten för en tidigare monopolistisk aktör? Antilojalitet (Telia, 

SAS)  
• Hur ska man bearbeta de förväntningar som ett företag traditionellt/historiskt sett haft, hur ska 

de förändra dem på ett trovärdigt sätt? Kan man grovt sagt behålla ett varumärke som är 
kopplat till (för kunden) kostnadskrävande produkter om man sedan vill tolkas som prisvärt? 

• Trovärdighet, hur kan man skapa trovärdighet, och just då i koppling till den problematiken  
• Hur skapas förtroende i prissättningen? 
• Hur ska man kunna skapa en anknytning till varumärket i en bransch som allt mer likar en 

massmarknad? 
• Kan man bygga kundlojalitet på en massmarknad? 
• På grund av den enorma konkurrensen verkar varumärket inte vara viktigt för privatsegmentet. 

Hur kan man då skapa en anknytning/koppling då konkurrens utefter pris inte är hållbart i 
längden (även om visst fokus på pris kommer kvarstå)? 

• Konsumtion i två olika roller, samma person nyttjar tjänsten både som affärskund och som 
privatkund. Hur påverkar det relationsbyggandet? Ska man tala till privatpersonen även när 
han/hon agerar affärskund? 

• Om köpbeslut till stor del baseras på situation, måste ett företag vara generalister/ erbjuda en 
bred produktportfölj för att erhålla lojalitet? 

• Hur stark inverkan har situationen på lojalitet? 
• Hur ser du på förhållandet mellan andel inspiration och information? 
• Ett av de största problemen vid försäljning till privatmarknaden är att skapa relationer med 

kunder som utnyttjar produkten/servicen med väldigt låg frekvens. Hur ser du på den 
problematiken? 

• Flygresa: Sällanköp och  direktkonsumtion vs. långsiktigt brukande, vilka skillnader finns 

                                                 
62 Med ”privatresenärer” avses resenärer som utnyttjar en tjänst privat samt betalar för tjänsten med egna 
medel. 



 

 

mellan de två? Går det att dra paralleller? (ex flygbolag vs BMW, Harley Davidson etc.) 
• Hanterring av kunder på en mättad marknad  

Värdefaktorer 
• Tror ni att flygbolagets nationalitet är viktig för kunderna? På vilket sätt? Har detta förändrats 

över tiden? Hur tror ni att framtiden ser ut? 
• Har specifika produktelement betydelse för val av flygbolag?  

Praktiska frågor 
• Kvalitativa intervjuer, Arlanda vs. Hemmamiljö. För- och nackdelar? 

Segmentering 
• Av vilka skäl anser ni att segmentering är viktig? 
• Utifrån vilka parametrar kan ett företag göra en segmentering under den rådande 

marknadssituationen? 



 

 

Bilaga 3 
 

Kvalitativ intervju - privatkunder 
 
Kontrollfrågor 
 
Är ditt huvudsakliga avreseland Sverige? 
 
Har du rest privat under de senaste 12 månaderna där du betalt med egna medel, samt aktivt 
deltagit i beslutsprocessen? 
 

 
Informera respondenten om att medverkande är helt anonymt! 

Bakgrundsfaktorer 
 
Kön? 
 

Ålder? 
 

Bostadsort? 
 

Huvudsaklig sysselsättning? 
 

Hur ofta flyger du i snitt per år? 
I affärer 
Privat 
 

Är ditt resande fokuserat till en viss tidpunkt, (ex på dagen/året)? 
 

Reser du idag i privat syfte eller i affärer? 
Privat  Jag skulle vilja ställa några frågor om denna resa! 
Affärer  Jag skulle vilja ställa några frågor om den senaste gången du reste privat! 
 
 

Bokningssituationen 
 
Tänk på när du bokade denna resa/Tänk på den senaste gången du bokade en resa privat. Kan 
du berätta hur du kom fram till det flygbolag du valde att åka med? 
 
Fördjupande frågor för att hjälpa kunden med ovanstående fråga. 
 
Reser du ensam eller med andra personer och i så fall vilka? 
 
Vem tog initiativet till resan? 
 
Vilket är/var huvudsyftet med resan? 
 
(Beroende på svar på föregående fråga: Var det specifika resmålet viktigt?) 
 
Väljer du oftast ett och samma flygbolag när du reser privat? 
 
Köper/bokar du oftast dina resor på ett och samma ställe? 
 



 

 

Varför valde du att flyga med det specifika bolaget?  
 
Känner du till om det fanns det något annat bolag som trafikerade sträckan? 
 
Om ja, var det/dessa bolag något alternativ för dig? Varför (inte)?  
 
Finns det något ytterligare som du tycker är viktigt när du väljer flygreseleverantör? 
 
Har du rest tidigare med det aktuella flygbolaget?  
Om ja  Har detta påverkat ditt val? Hur? 
Om nej  Hade du hört talas om det aktuella flygbolaget innan du bokade din resa? 
 
Fick du referenser av någon vän? Hur har detta påverkat ditt val? 
 
Vad förknippar du med det specifika bolaget?  
 
 
Critical Incident Technique 
 
Var snäll och tänk på ett speciellt tillfälle när du som passagerare blev nöjd/missnöjd? 
Berätta! 
(hälften av respondenterna får frågan ”nöjd” och hälften får frågan ”missnöjd”) 
 
Hur sannolikt är det, på en 10-gradig skala, att du kommer att flyga med detta flygbolag igen? 
Motivera! 
 
 

Hälften av respondenterna tillfrågas om alternativ 1, den andra hälften om alternativ 2. 
 
Alt 1. Finns det något du saknar hos flygbolagen som skulle göra att du hellre valde det 
framför andra? Varför? 
 

Alt 2. Finns det något hos flygbolagen som gör att du hellre väljer det framför andra? Varför? 
 
 

Visar ett antal flygbolag  
 

Respondenten skall välja ett flygbolag under förutsättningen att priset och destinationen är 
detsamma. Respondenten får välja ett flygbolag och motivera valet. Hälften av 
respondenterna kommer att ta få ta del av version 1 och den andra hälften får ta del av version 
2. 
 

Kom ihåg! 
Utveckla! Ex om ”bra” – varför bra!



 

 

Bilaga 4 
 

 
Intervjuare: Anna Wahlman & Martin Nyström 

I N F Ö R  M Ö T E N  2 3 / 2  -  S V E R I G E H U S E T  
 

Enligt mailkontakt med Stefan Bjurholm 2005-02-15: 
 

09h00-10h30 Stefan Bjurholm (Ansvarig Sverige Strategies & Relationship Development) 
 

10h30-12h00 Ulf Berg (Ansvarig Sverige Direct Marketing) 
 

13h00-14h30 Yvonne Frykfors (Ansvarig Sverige Leisure & snowflake Marketing) 
 

14h30-15h30 Johan Åhlen (Projektledare Sverige Reklamkampanjer) 
 

Vi vill börja med att tacka för att Ni tar Er tid att medverka vid dessa möten/intervjuer under 
onsdagen. Genom dessa har vi förhoppningen att skapa en djupare förståelse inför vårt fortsatta 
arbete. 
 
Intervjuerna kommer att utföras av oss, Anna Wahlman och Martin Nyström, som tillsammans 
skriver en magisteruppsats inom ramen för vår universitetsexamen, Ekonomie Magister. 
Intervjuerna kommer av praktiska skäl och med Er tillåtelse att dokumenteras med bandspelare 
för att vi skall kunna återge intervjuerna korrekt i de fall det aktualiseras. Självklart kommer Ni att 
få ta del av allt skriftligt material i förväg, för att kunna godkänna detta innan det kommer att 
användas i vår uppsats. Ni kommer naturligtvis även att få ta del av den ’färdiga produkten’ som 
läggs fram i Linköping under v. 23. 
 
För att förbereda Er inför vårt möte 2005-02-23 vill vi göra klart mot vilken kontext mötena 
utförs. Bakgrunden till magisteruppsatsen är de förändrade kundbeteenden (exempelvis ökad 
makt och transparens på marknaden) och omvärldsfaktorer som påverkat 
flygtransportbranschen. Vi ställer oss med anledning av detta frågan hur företag inom denna 
bransch, som karaktäriseras av stenhård prispress och dålig lönsamhet, kan stärka 
kundrelationen med privatresenären. Forskning har visat att priset är en primär faktor för val av 
tjänsteleverantör, men att efterföljande faktorer ännu inte identifierats. Något vi med denna 
studie hoppas kunna ge svar på, då vi vill förstå privatpersoners motiv vid val av flygbolag. I 
samarbete med Er på SAS kommer vi således i vår magisteruppsats skapa förståelse för denna 
problematik. Avsikten med våra möten under onsdagen (23/2) är som sagt att skapa en 
förförståelse för problemområdet och hoppas därför på ett givande samtal där Ni ges 
möjlighet att fördjupa Er inom områden som Ni finner meningsfulla. Därutöver har vi ett antal 
frågor som vi tror att vi behöver få besvarade, då det skulle hjälpa oss i uppsatsen. 
 
Våra samtal grundar sig i syftet och forskningsfrågorna nedan: 

Syfte 
”Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för privatresenärers63 köpbeteende vid val av flygbolag. 
Vidare skall vi genom detta dra slutsatser om faktorer som påverkar kundtroheten inom 
flygtransportbranschen.” 

Forskningsfrågor 
• Vad skapar värde i privatresenärernas ögon?  
 
• Vilka är de avgörande motiven för att en privatresenär återkommande skall efterfråga ett 

flygbolag? 
                                                 

63 Med ”privatresenärer” avses resenärer som utnyttjar en tjänst privat samt betalar för tjänsten med egna 
medel. 



 

 

Bilaga 5 
Intervjuare: Anna Wahlman 

 
I N F Ö R  M Ö T E  8 / 3  –  H A N D E L S H Ö G S K O L A N  S T O C K H O L M  

 
 
Vi vill börja med att tacka för att Ni tar Er tid att medverka vid detta möte/intervju under 
tisdagen. Genom denna har vi förhoppningen att skapa en djupare förståelse inför vårt fortsatta 
arbete. 
 
Vi, Anna Wahlman och Martin Nyström, skriver en magisteruppsats inom ramen för vår 
universitetsexamen, Ekonomie Magister; intervjun på tisdag kommer att utföras av Anna. Mötet 
kommer av praktiska skäl och med Er tillåtelse att dokumenteras med bandspelare för att vi skall 
kunna återge intervjun korrekt i de fall det aktualiseras. Självklart kommer Ni att få ta del av allt 
skriftligt material i förväg, för att kunna godkänna detta innan det kommer att användas i vår 
uppsats. Ni kommer naturligtvis även att få ta del av den ’färdiga produkten’ som läggs fram i 
Linköping under v. 23. 
 
För att förbereda Er inför vårt möte 2005-03-08 vill vi göra klart mot vilken kontext mötet 
utförs. Bakgrunden till magisteruppsatsen är de förändrade kundbeteenden (exempelvis ökad 
makt och transparens på marknaden) och omvärldsfaktorer som påverkat 
flygtransportbranschen. Vi ställer oss med anledning av detta frågan hur företag inom denna 
bransch, som karaktäriseras av stenhård prispress och dålig lönsamhet, kan stärka 
kundrelationen med privatresenären. Forskning har visat att priset är en primär faktor för val av 
tjänsteleverantör, men att efterföljande faktorer ännu inte identifierats. Något vi med denna 
studie hoppas kunna ge svar på, då vi vill förstå privatpersoners motiv vid val av flygbolag. I 
samarbete med SAS kommer vi således i vår magisteruppsats skapa förståelse för denna 
problematik. Avsikten med vårt möte under tisdagen är att diskutera problemområdet och få 
din syn på bland annat lojalitet och konsumentbeteenden i denna typ av situation. 
 
Vårt samtal grundar sig i syftet och forskningsfrågorna nedan: 
 

Syfte 
 

”Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för privatresenärers64 köpbeteende vid val av flygbolag. 
Vidare skall vi genom detta dra slutsatser om faktorer som påverkar kundtroheten inom 
flygtransportbranschen.” 

Forskningsfrågor 
 

• Vad skapar värde i privatresenärernas ögon?  
 
• Vilka är de avgörande motiven för att en privatresenär återkommande skall efterfråga ett 

flygbolag? 
 

                                                 
64 Med ”privatresenärer” avses resenärer som utnyttjar en tjänst privat samt betalar för tjänsten med egna 
medel. 



 

 

 

Bilaga 6 
Version 1 av logotyper 



 

 

Bilaga 7 
Version 2 av logotyper 



 

 

Bilaga 8 
 Kön Ålder Bostadsort Sysselsättning Privat65 Affärer66

1 Par 76 Stockholm Fd. personaldir/pensionär 5 2
2 Kvinna 27 Stockholm Sjuksköterska 1 
3 Man 55 Västerås Säljare 2 2
4 Kvinna 49 Motala Paus i livet 10 
5 Kvinna 24 Stockholm Studerande 10-12 
6 Man 45 Stockholm Präst 2 2
7 Man 48 Paris/Tumba Ingenjör 2-3 150 dgr/år
8 Kvinna 27 Stockholm FN 3 3
9 Kvinna 62 Sollentuna Idrottslärare 3 3-5

10 Kvinna 31 Stockholm Ekonomiansvarig 2 
11 Man  63 Täby Konsult/rådgivare 5-6 52
12 Man 42 Umeå Sjukskriven 2-3 
13 Man 47 Stockholm Försäljningschef 5 5
14 Man  35 Örnsköldsvik Egen företagare 5 15
15 Man 37 Skellefteå Ingenjör 2 10
16 Kvinna 28 Älsbyn Sjuksköterska 5-6 
17 Man 28 Luleå ? 1 1
18 Man 75 Holmsund Pensionär ? 
19 Kvinna 60 Sala Egen företagare 1 1
20 Kvinna 53 Rotterdam Egen företagare 3 
21 Par 60+ Eskilstuna/Köping Bonde/Brandchef 3-4 
22 Kvinna 21 Stockholm Studerande 4 
23 Kvinna 80 Dala-Järna Pensionär (med make) 0,25 
24 Man 38 Sollentuna Projektledare 2 4
25 Man 49 Skellefteå Maskinoperatör 1 
26 Kvinna 51 Lund Yrkesverksam 2-3 
27 Man  42 Umeå Konsult  1 3
28 Man  70 Härnösand Pensionär 2-3 
29 Man 22 Östersund Vårdare 8 2
30 Man 24 Borås Reklam/PR 3-4 52
31 Kvinna 58 Umeå Sjuksköterska 3 1
32 Man 52 Luleå Ingenjör 1 3
33 Kvinna 21 Järvsö Telefonförsäljare 2-3 
34 Kvinna 65 Karlskrona Pensionär 3-4 
35 Man 29 Stockholm IT-chef 10 20-25
36 Par 52/59 Västkusten Sömmerska/Företagshälsovård 1-2 
37 Man 28 Vänersborg Butiksarbetare 2-3 
38 Kvinna 67 Vaxholm Pensionär 2 
39 Kvinna 36 Södermalm Marknadssekreterare 5 17
40 Kvinna 27 Örnsköldsvik Studerande 15 9
41 Man 36 Stockholm IT  1 19
42 Kvinna 82 Kalmar Pensionär 1 
43 Man 24 Örnsköldsvik Processoperatör (ej på band) 1 
44 Kvinna 68 Åland Pensionär (ej på band) 2-3 
45 Kvinna 76 Åkered Pensionär 1 
46 Man  62 Växjö Försäljningsdirektör 5-6 52
47 Man 22 Byske Resemontör 10 30-40
48 Kvinna 65 Pajala Pensionär 0,5 

                                                 
65 Resefrekvens 
66 Resefrekvens 



 

 

 


