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Att skriva en uppsats är på intet sätt en dans på rosor vilket vi båda har fått erfara under 

uppsatsens gång, men att i efterhand nöjt betrakta det färdigställda arbetet överbrygger med 

råge den vemodighet som ibland infann sig under sena uppsatsskrivande nätter. 

 

Att ta åt sig äran helt själva vore en ogärning och vi vill därför tacka våra informanter på SAS 

som tog sig tid att medverka i våra intervjuer. Vi vill även tacka vår handledare, våra 

opponenter och andra kurskamrater som har gett värdefulla synpunkter och idéer som har 

underlättat vårt arbete med uppsatsen. 

 

 

 

“The purpose of writing is to inflate weak ideas, obscure pure reasoning, and inhibit clarity. 
With a little practice, writing can be an intimidating and impenetrable fog!” 
 

            Calvin/Hobbes 
            

 

 

 

 

Nils-Ola Nilsson och Johanna Ol-Lars 



 

 

Abstract 
 
During the early 1990´s, the Swedish commercial air traffic was de-regulated and the new 

market-condition made it possible for low-budget airlines to enter the Swedish market. The 

former monopolistic airline company, Scandinavian Airline Systems (SAS), was facing a new 

type of competition which had the advantage of offering much cheaper air trips than SAS. 

Adding the decrease of profitability that struck SAS as well as other airline companies after 

the terrorist attacks on the 11th of September, forced them to carry out a mayor reorganization 

programme. The programme, called “Turn Around 2005”, was a direct economical measure 

that begun in 2002 and lasted until 2005 and resulted in a cost saving of 14,5 billion SEK as 

well as a notice or a transfer of 6000 employees.  

 

The purpose of this essay is to investigate if the opinion of the consumer, the image, 

corresponds with the profile that SAS wishes to mediate today. Our intentions are also to see 

if the changes during the reorganization have reached the consumers. This essay is a case 

study based on both a quantitative and a qualitative method. The quantitative study included 

questionnaires handed out to 143 persons and a former costumer satisfaction study made by 

“Svenskt Kvalitetsindex”. The qualitative study included deep interviews with employees on 

SAS. The results of the questionnaires, interviews and theories about image, profile, identity 

and GAP-analysis, clearly shows that SAS’s profile of being a low- cost airline and being the 

most price worthy alternative doesn’t correspond with the opinion of the consumers. The 

result also shows that the consumers have not detected any of the changes, apart from the 

price reduction, that was made during the reorganization. However SAS have succeeded to be 

known by the business-passengers as a bit better regarding the ground services and 

departures, and that part of their image are therefore close to their profile. Our conclusion 

states that there is an indistinctness regarding SAS profile since the costumers cannot decide 

if SAS is a low-cost or a traditional airline company. 

 

Key words: Image, identity, profile, Turn Around 2005, Scandinavian Airline Systems, airline 
business. 
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Titel: Image i förändring –En fallstudie av SAS Sverige AB 
  
Bakgrund: SAS gick med förlust i början av 2000-talet till följd av terrordåden 11:e 

september och avregleringen av den svenska flygmarknaden som inneburit 
en förändrad konkurrenssituation. För att stå sig på marknaden var de 
tvungna att genomföra ett konstandsbesparingsprogram, Turn Around 
2005. Resultatet blev en besparing på 14,5 miljarder och SAS vände från 
förlust till vinst. Konkurrensen från lågprisbolagen har dock blivit allt 
hårdare vilket lett till att SAS utökat sitt koncept och erbjuder numera även 
ett lågprisalternativ, men servicen ombord har samtidigt försämrats.  

  
Syfte: Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka om SAS Sverige image 

överensstämmer med den profil som de vill förmedla. I och med SAS 
omorganisering har vi även för avsikt att undersöka om förändringarna nått 
fram till konsumenterna. 

 
Avgränsningar: Vi har avgränsat oss till att undersöka SAS Sverige AB. SAS identitet har 

tagits upp under intervjuerna men ej undersökts djupare. Respondenterna i 
enkätundersökningen har endast jämfört SAS image med andra flygbolags 
image och inte tagit hänsyn till övriga transportmedel såsom tåg och buss. 

 
Metod:  Uppsatsen har både en kvalitativ ansats, genom intervjuer med SAS 

personal, och en kvantitativ ansats, i form av enkätundersökning och 
resultat av undersökningar från Temo samt Svenskt Kvalitets Index.  

 
Slutsats:  SAS har en positiv image gällande kundnöjdhet, kvalitet, säkerhet, service 

och komfort. De har lyckats relativt bra med sin affärsbolagsprofil och 
uppfattas som svenska folkets flygbolag. Det finns däremot en otydlighet 
gällande deras profilering av att vara ett lågprisalternativ, och en större del 
av kunderna har inte uppfattat denna nya satsning. Detta tillsammans med 
att övriga förändringar under omorganiseringen ej uppfattats av 
konsumenterna i någon högre grad indikerar att SAS har ett 
kommunikationsproblem. Det råder ett gap mellan 
marknadskommunikationen och tjänsteleveransen samt ett gap mellan den 
upplevda servicen och den förväntade servicen. SAS lever inte upp till 
kundernas förväntningar och för att på sikt motverka en försämrad image 
bör de arbeta för att överträffa förväntningarna. 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenterar vi en allmän bakgrund om det valda forskningsområdet samt 

redogör för syfte, problemformulering och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Från att ha varit ett monopolistiskt flygbolag har SAS genomgått ett flertal förändringar till 

följd av marknadens varierande efterfrågan och fått en ny konkurrenssituation där 

lågprisaktörerna har blivit SAS största hot. För sextio år sedan bildades SAS genom en 

sammanslagning av de nationella flygbolagen i Sverige, Norge och Danmark. Flygbolaget har 

sedan dess varit delvis statligt ägt, och de tre skandinaviska staterna äger idag 50% av SAS 

koncernen. År 1981 gjorde, den dåvarande VD:n Jan Carlzon, om SAS till ett affärsbolag,  

vilket ledde till stor framgång för SAS och 1984 utnämndes de till ”Airline of the Year” (SAS 

hemsida, 2006). År 1992 avreglerades den svenska flygmarknaden vilket SAS varit beredd på 

och därför försökt lindra genom att samarbeta med Swissair, Australian Airlines och KLM. 

Samarbetet misslyckads dock och för att kunna ha fokus på flygmarknaden sålde SAS ett av 

sina dotterbolag SAS Service Partner. Tillsammans med Air Canada, Lufthansa, Thai 

Airways International och United Airlines bildade SAS, år 1997, Star Alliance. Alliansen har 

under åren fått fler medlemmar och är idag världsledande för internationellt flygsamarbete. 

(Nationalencyklopedin, 2006)  

 

Trots avregleringen mötte SAS ingen stor konkurrens förrän 2002 dvs. året efter terrordåden 

den 11:e september (SAS Årsredovisning 2002). Transweede och Malmö Aviation hade 

introducerats redan samma år som avregleringen och hade till en början pressat SAS priser, 

men år 2001 hade SAS återigen en monopolsituation på de viktigaste inrikeslinjerna (Simen, 

2001). Även om SAS var en av få aktörer på den svenska marknaden sjönk lönsamheten till 

följd av allmänhetens rädsla för nya terroristdåd, vilket skapade ett mycket bra tillfälle för 

lågprisbolagen att träda in på marknaden. Även det faktum att e-handeln börjat ta fart med 

den ökade möjligheten att jämföra priser, gjorde priskonkurrensen särskilt fördelaktig 

(Bergsten, 2001). 

 
 



 

 

 
                    Scandinavian Airlines                          Lågkostnadsaktör   
                          
Figur 1: Antal passagerare för SAS  och lågkostnadsaktör på sträckan Stockholm-London 1998-2002. (SAS 
årsredovisning 2002) 

 
För att skära ner på kostnaderna och ha möjlighet att sänka priserna på flygbiljetterna tog SAS 

år 2002 fram ett omorganiseringsprogram som de kallade för Turn Around 2005. Programmet 

blev en besparingsmässig framgång och år 2005 hade förlusten vänts till vinst. Under 

programmets gång introducerade SAS, år 2003, lågprisbolaget Snowflake, som skulle vara ett 

svar på lågprisaktörernas inträde. Bolaget misslyckades dock med att möta konkurrensen och 

endast ett år efter introduceringen fick det läggas ner och istället agera varumärke för SAS 

lågprisbiljett (Braconieri, 2004).  

 

SAS största konkurrenter har de senaste åren varit FlyMe, Malmö Aviation och Flynordic 

som ägs av Finnair. Till följd av prispress och överetablering på den Svenska flygmarknaden 

har samtliga bolag lidit stora förluster, vilket dock inte hindrat dem från att fortsätta (TT, 

2005). SAS har det senaste året infört ett nytt biljettsystem för att kunna konkurrera med 

lågprisbolagen och hoppas med detta bli svenska folkets flygbolag. 

 

1.2 Problemområde 
Till följd av den hårda konkurrensen SAS de senaste åren minskat sin marknadsandel och för 

att säkra sin ledande position och åter bli svenska folkets flygbolag, har de genomfört 

omorganiseringen Turn Around 2005 (SAS hemsida, 2006). Detta har medfört stora 

förändringar både inom och utanför organisationen. För kunderna har omorganiseringen 

inneburit en prissänkning på vissa av SAS biljetter men även en försämring av servicen 

ombord på flygplanen då man inte längre får gratis mat, dryck och tilltugg på resor inom 

Skandinavien eller på de billigare utrikesbiljetterna inom Europa (SAS hemsida, 2006). 

Förändringarna under Turn Around 2005 har hjälpt företaget upp ur krisen, men frågan är hur 



 

 

SAS efter alla förändringar egentligen vill profilera sig och hur kunderna uppfattar 

flygbolaget.  

1.3 Syfte 

Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka om SAS image, dvs. konsumenternas uppfattning om 

SAS, överensstämmer med den profil som SAS vill förmedla. I och med SAS omorganisering 

år 2002-2005 har vi även för avsikt att undersöka om förändringarna nått fram till 

konsumenterna.  

 

1.4 Problemformulering 

• Stämmer SAS image överens med deras profil? 

• Hur har kunderna uppfattat förändringen av SAS? 

• Vilka typer av problem har SAS i sitt imageskapande?  

1.5 Avgränsningar 

I uppsatsen har vi valt att avgränsa oss till att göra en studie av SAS Sverige AB:s profil och 

image och vi kommer i uppsatsen att benämna SAS Sverige som enbart SAS. SAS 

identitet/företagspersonlighet har tagits upp men ej undersökts djupare då det krävs mer 

tidkrävande studier av företaget för att beskriva dessa.  

 

Vi har i enkätundersökningen begränsat oss till att jämföra SAS med konkurrerande flygbolag 

och utelämnat transportmedel som tåg och buss och har heller inte tagit hänsyn till om de 

övriga flygbolagen är lågprisbolag eller ej. Då vi använt oss av resultaten från Svenskt 

Kvalitets Index har vi endast jämfört SAS med flygbolag som agerar på den Svenska 

marknaden. Bolagen är FlyMe, Fly Nordic, Malmö Aviation och en kategori som innefattar 

övriga små flygbolag som t ex. Kulla Flyg.  

 

För att veta vilka faktorer som är viktiga gällande SAS image, har vi använt oss av resultatet 

från intervjuerna och information från SAS hemsida. Med hänsyn till dessa har vi mätt SAS 

image utifrån den allmänna uppfattningen om SAS, och uppfattningen om priset, säkerheten, 

ombordservicen, markservicen, komforten, förseningarna, avgångarna och kvaliteten.  



 

 

2 Metod 
 

Följande kapitel avser att redogöra för val och applicering av metod, ansats och 

datainsamling. 

 

2.1 Strategi 

För att på ett strukturerat sätt insamla och analysera data bör man som forskare välja en 

lämplig strategi. Val av strategi kan både bero på avsikten med undersökningen, forskarens 

möjligheter och begränsningar, men även forskningsområdets omfattning. De olika 

strategierna som finns att välja mellan är fallstudie, serveyundersökning, experiment, 

aktionsforskning och etnografi (Denscombe, 2000). Vi har valt att genomföra en fallstudie där 

kännetecknen för denna typ av studie samt anledningen till detta val kommer att redogöras för 

i nästkommande stycke. 

2.1.2 Fallstudie 

Fallstudier kännetecknas av att man fokuserar på endast en undersökningsenhet och av att 

man går på djupet av saker och ting. Anledningen till att SAS valdes var företagets rådande 

konkurrenssituation på den svenska marknaden liksom den förändring bolaget gjort av såväl 

service som pris. SAS är i och med sin storlek och långa historia på den svenska marknaden 

en ”avvikande undersökningsenhet”, dvs. annorlunda mot de övriga flygbolagen på den 

svenska marknaden, vilket gör fallstudien till en passande forskningsstrategi för denna 

uppsats. Även viljan till en djupare fokusering av en undersökningsenhet var avgörande för 

valet. I uppsatsen studeras SAS image, vilket snarare är en fokus på processer än på resultat 

vilket är typiskt för just fallstudier. Vid fallstudie som strategi ges man som forskare 

möjligheten att använda både enkätundersökningar och intervjuer för datainsamling. Det 

kommer längre fram att ges djupare förklaringar till varför just dessa metoder valts. 

2.2 Ansats 

Uppsatsen har en deduktiv ansats vilket innebär att man går från teori till empiri och går ut på 

att man testar en viss teori eller flera teorier med hjälp av empirin. En induktiv ansats innebär 

motsatsen mot den deduktiva, där man först samlar in data och sedan formar teorin 

(Johannessen, 2002). Vi anser att den sistnämnda metoden är mest lämplig då vi funnit 

relevant teori för att testa för det valda ämnet. 



 

 

2.3 Förhållningssätt 

Positivism är en infallsvinkel inom samhällsvetenskapen vars syfte är att upptäcka ”mönster 

och regelmässigheter i den sociala världen” (Denscombe, 2000, s.282). Positivisterna tror på 

endast en verklighet av det som undersöks, men i uppsatsen antas det liksom 

konstruktivisterna att saker och ting ser olika ut beroende på vilket perspektiv man har. Detta 

görs för att undvika ett naivt förhållningssätt och öka validiteten av undersökningen. Genom 

att ha ett reflexivt tänkande, kan forskaren vara medveten om att man själv aldrig kan bli helt 

objektiv då man ingår i samma sociala värld som undersökningsområdet (Denscombe, 2000). 

Avsikten har självfallet varit att inta en så objektiv hållning som möjligt för att skapa ett 

verklighetsskildrande arbete.  

2.4 Datainsamling 

Då det krävts specifik information för att uppfylla uppsatsens syfte har primärdata inhämtats 

för den information som ej varit tillgänglig på annat sätt. Även sekundärdata, dvs. redan 

befintlig information har använts i uppsatsen. Till primärdata hör intervjuerna och 

enkätundersökningen medan sekundärdata består av tidigare undersökningar och andra 

skriftliga källorna så som böcker och hemsidor på Internet. 

2.5 Kvalitativ ansats 

Den kvalitativa ansatsen berör mjuka data som kan inhämtas genom texter, intervjuer eller 

observationer och ger därför en mer nyanserad information än vad de kvantitativa metoderna 

kan frambringa. Informanten kan under intervjun, om forskaren tillåter, påverka intervjuns 

inriktning och därför lämpar sig denna metod särskilt då man befinner sig på ett relativt okänt 

forskningsområde. De inhämtade data måste bearbetas och tolkas vilket innebär att forskarens 

identitet och värderingar har verkan på uppsatsen (Johannessen, 2003). 

2.5.1 Intervjuer 

För att svara på uppsatsens syfte var det av intresse att veta hur SAS i och med 

omorganiseringen ville uppfattas av konsumenterna, med andra ord hur SAS profilerar sig och 

även vad de har för strategi för att nå den önskade imagen. Eftersom det behövdes data 

baserad på sådan privilegierad information var intervjumetoden den mest lämpliga.  

 

Under intervjuerna gick det ej att följa någon bestämd svarsmall eftersom informanterna 

förväntades ge komplexa och ej förutsägbara svar. Således användes den semistrukturerade 



 

 

formen genom att intervjuaren ställde frågor som på förhand tagits fram, men samtidigt var 

öppen för att ställa frågor som kunde dyka upp under intervjun, eller ändra ordningsföljden. 

För att vara försäkrade om att frågorna i enkätundersökningen var av relevans användes 

intervjuerna även för att förbereda frågeformuläret till enkätundersökningen (Denscombe, 

2000). Informanten och intervjuaren hade under intervjun möjlighet att ställa frågor och be 

den andre att precisera sig och tydliggöra oklarheter vilket bidrog till mindre missförstånd 

men också större risk för påverkan från forskarens sida.  

 

Under en intervju kan en så kallad intervjuareffekt uppstå vilket innebär att informanten 

svarar annorlunda beroende på hur den uppfattar forskarens personliga identitet (Denscombe, 

2000). Datakvaliteten blir i sådant fall lidande och för att undvika detta intog vi en så neutral 

och passiv roll som möjligt under intervjun utan att för den sakens skull förefalla 

ointresserade eller ouppmärksamma.  

2.5.2 Genomförandet av intervjuerna 

Vi genomförde intervjuer med två personer vid tre olika tillfällen där den första intervjun 

ägde rum den 31:a oktober per telefon med Simen Revold, Informationsdirektör på SAS-

koncernen och följdes av en intervju ansikte mot ansikte med samma person den 9:e 

november. Dagen efter, den 10:e november, intervjuades Stefan Bjurholm, 

informationsansvarig på SAS i Sverige, per telefon. Samtliga intervjuer dokumenterades med 

hjälp av ljudupptagningar vilket gav oss en ”permanent och fullständig dokumentation” 

(Denscombe, 2000, s.145) och kompletterades även i skriftlig form genom fältanteckningar.  

2.6 Kvantitativ ansats 

Den kvantitativa ansatsen berör hårda data och presenteras ofta i form av siffror, tabeller eller 

diagram. Detta gör det möjligt för forskaren att se statistiska samband men också att tolka 

resultat och se det hela i en mer omfattande kontext. Den sedvanligaste metoden vid 

kvantitativ ansats är att använda sig av frågeformulär som skickas med posten, utdelas ansikte 

mot ansikte eller genom telefonkontakt. Ett av syftena med uppsatsen är att undersöka SAS 

image och för att nå potentiella flygresenärer utförde vi därför en enkätundersökning ansikte 

mot ansikte. 



 

 

2.6.1 Enkätundersökning ansikte mot ansikte 

Enkätundersökningen innefattade 143 personer, varav 100 valde att svara på enkäten. Då det 

var av stort intresse att fånga de som kunde tänkas ha en uppfattning om både SAS och om 

flygbolag i allmänhet, skedde ett subjektivt urval genom att respondenterna valdes utifrån 

deras möjlighet att ge värdefull data (Denscombe, 2000). Eftersom SAS image inte bara berör 

SAS kunder var även konkurrenternas kunder intressanta för undersökningen. 

 

Från början var tanken att genomföra undersökningen på Arlanda flygplats och även på 

Sturup i Malmö, men då det krävs ett tillstånd från Luftfartsverket för att genomföra 

undersökningar på dessa flygplatser avblåstes de planerna. Undersökningen ägde istället rum, 

mellan kl. 15.00-18.00 fredagen den 10:e november, på cityterminalen i Stockholm vid 

busstationerna samt vid Arlanda Express för att täcka in både privat- och affärsresenärer. Det 

faktum att de tillfrågade var på väg till flyget gjorde att de var mindre benägna att svara på 

enkäten och därför utformades enkäten så kort och koncist som möjligt.  

2.6.2 Bortfall  
Bortfallet på 43 st. (ca. 30 %) kan ha påverkat resultatet då oviljan att svara på enkäten 

berodde på faktorer som vi inte har någon aning om och som skulle kunna innebära avsaknad 

av svar från en viss kategori som skulle ha gett annorlunda svar. Bortfallet på respektive 

frågor kommer att redovisas i samband med resultatet i empiri- delen. 

2.6.3 Frågeformulär 

I frågeformuläret (se bilaga 2) förekommer både frågor kring fakta och åsikter. Faktafrågorna 

berör flygvanor och krävde att de tillfrågade svarade ärligt om sina vanor, medan 

åsiktsfrågorna innebar att de tillfrågade tog sig tid att bedöma och värdera. Samtliga 

respondenter fick samma frågor och svarsalternativ vilket underlättar vid analysen. Faran med 

förutbestämda svar av forskaren är dock att de kan spegla forskarens syn mer än 

respondenternas (Denscombe, 2000). 

  

Ett stort antal frågor som vore intressanta att få svar på valdes bort under sammanställandet av 

enkäten och endast de frågor som ansågs vara allra viktigast för själva undersökningen valdes 

ut. Genom den direkta interaktionen mellan oss och respondenterna under 

enkätundersökningen gavs dessa utrymme för att ställa frågor gällande enkäten om så 

behövdes.  



 

 

 

Gällande utformningen av svarsalternativen har det i enkäten inte förekommit några öppna 

svarsalternativ eftersom vi ansåg det vara möjligt att täcka upp alla tänkbara svar med stängda 

svarsalternativ. Variablerna i svaren som berör faktafrågor formulerades på nominalskalenivå, 

dvs. genom kategorier som kan klassificeras, men även några svar gällande attitydfrågor 

formulerades nominellt. Attitydfrågorna formulerades framförallt på ordinalskalenivå, dvs. 

genom kategorier som både kan klassificeras och rangordnas (Johannessen, 2002).  

 

Image är ett väldigt abstrakt begrepp och för att närma oss SAS image konkretiserades det 

hela genom att fråga om respondentens allmänna uppfattning om SAS. Här användes likert-

skalan som innebär att man ställer upp motsatspar där en lägre värdering motsvarar en lägre 

siffra och en högre värdering en högre siffra. På frågan om den allmänna uppfattningen kunde 

de svara mellan 1-5, där: 1=dålig, 3=varken eller, 5=bra.  

 

Respondenterna ombeddes dessutom att positionera SAS gentemot konkurrenterna utifrån 

faktorerna: pris, säkerhet, ombordservice, markservice, komfort, förseningar, avgångar och 

kvalitet. Dessa faktorer tillsammans ger en allmän bild av SAS vilket hjälper oss att urskilja 

SAS image. Även i detta fall användes frågor av typen likert där 3 betyder samma som 

konkurrenterna. På frågorna om priset och förseningarna fick de högre siffrorna en negativ 

mening (5= dyrare resp. 5= fler förseningar) vilket innebar att vi i analysen vände på skalan 

för att på ett mer rättvisande sätt kunna jämföra dessa frågor med de övriga. 

2.6.4 Analys av kvantitativ data 

Då enkätundersökningen analyserades användes SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), som är ett statistiskt analysprogram och ett bra verktyg för att dra statistiska 

slutsatser (SPSS hemsida). Varje ifyllt frågeformulär fick ett nummer och samtliga data fördes 

in i programmet vilket gav oss möjligheten att på ett enkelt sätt räkna ut om det finns 

signifikanta skillnader och samband mellan de tillfrågades svar. One-way Anova är den metod 

som använts i programmet för att undersöka skillnaderna och i dessa undersökningar ska p-

värdet vara under 0,05 för att man ska kunna dra slutsatsen att skillnaden är statistiskt 

signifikant.  



 

 

2.7 Undersökningens trovärdighet 

Validitet och reliabilitet är uttryck för undersökningens trovärdighet. Att en undersökning har 

hög validitet innebär att data representerar ”det fenomen som ska undersökas”, (Johannessen, 

2002, s.267), medan reliabilitet innebär att undersökningen skulle ha fått samma resultat om 

någon annan skulle ha genomfört den.  

2.7.1 Validitet och reliabilitet 

För att öka validiteten av våra data, har vi i undersökningen valt att använda olika typer av 

källor som har olika perspektiv. Genom en så kallad metodtriangulering som ”innebär att man 

bestämmer en exakt position genom att hänvisa till två eller flera koordinater” (Denscombe, 

2000, s. 103), har vi kunnat komma närmare verkligheten av det område som undersöks.  

 

I uppsatsen har vi valt att utgå från människors allmänna uppfattning av SAS och vi har inte 

tagit hänsyn till om respondenterna flyger med SAS eller inte. Grönroos (1995) menar att 

marknadsföring, rykte och word-of-mouth har stor inverkan på människors förväntningar och 

uppfattningar och det krävs alltså inte en direkt erfarenhet av SAS för att ha någon 

uppfattning om dem. Direktkontakten under intervjuerna och enkätundersökningen innebar att 

informanterna/ respondenterna kunde ställa frågor till intervjuaren om eventuella oklarheter 

och vice versa, vilket ökat validiteten (Denscombe, 2000).  

 

Reproducerbarheten för enkätundersökningen har stärkts genom de färdigformulerade 

frågorna och svarsalternativen samt urvalet. Då det ej fanns möjlighet att göra en mer 

omfattande enkätundersökning, på grund av brist på tid och resurser, har respondenterna varit 

alltför få för att kunna generalisera resultaten och kan därför inte överföras till hela 

populationen. I enkätundersökningen var det inte specificerat vilka konkurrerande 

flygbolagen som respondenterna skulle jämföra SAS med och därför vet vi inte om de 

refererade till flygbolag som agerade enbart på den svenska marknaden, ej heller om de 

refererade till lågprisbolag eller traditionella flygbolag. Reliabiliteten minskar därför genom 

att vi inte vet om svaren skulle bli annorlunda om man frågade andra respondenter.  

 

Ljudupptagningen vid intervjun med Bjurholm var av bättre kvalitet än ljudupptagningen vid 

intervjun med Revold eftersom man tydligt kunde höra både frågorna och svaren från den 

förstnämnda intervjun. Vid intervjun med Revold förekom störande ljud i bakgrunden och 

vissa ord blev därför ohörbara vilket minskar tillförlitligheten.  



 

 

3 Teori 
 

Följande kapitel behandlar de teorier och modeller som kommer att ligga till grund för 

uppsatsen. Teorikapitlet börjar med en kort begreppsförklaring av identitet, profil och image. 

 

3.1 Begreppsförklaring: Identitet, profil och image 

Inte sällan råder det en viss begreppsförvirring mellan identitet, image och profil då dessa ofta 

förväxlas och i vissa fall likställs med varandra. I synnerhet är det begreppen profil och 

identitet som möts av definitionssvårigheter då vissa forskare hävdar att de två begreppen är 

synonyma, medan andra menar att det finns en tydlig distinktion mellan de båda. Det engelska 

begreppet ”corporate identity” som egentligen inte har någon tillfredställande svensk 

översättning, översätts och beskrivs av Nationalencyklopedin som företagsprofil dvs. sättet 

som företaget vill bli uppfattat på (Nationalencyklopedin, 2006). Fill (2002) menar däremot 

att ”corporate identity” är motsvarigheten till svenskans identitet dvs. vad företaget är, vad de 

gör och hur de gör det. En tredje, kanske mer vanlig definition är som Dowling (2001) 

beskriver det:  

 

“Corporate identity: the symbols and nomenclature an organization uses to identify itself to 

people (such as the corporate name, logo, advertising slogan, livery, etc.)” 

     (Downing 2001, s. 19) 

 

I uppsatsen har vi valt att använda oss av Håkan Lagergrens (2002) och många andra 

forskares beskrivning av de tre begreppen där identitet är vad man är, profil är det man vill 

vara och image är den bild som omvärlden har av en person, ett företag, en organisation mm. 

Idealet för ett företag är således att identiteten, profilen och imagen ska vara det samma, dvs. 

att man är vad man vill vara och att man även uppfattas så av omvärlden.  

3.2 Identitet och personlighet 

Företagsidentitet är vad företaget kommunicerar till sina anställda och till omvärlden där 

kommunikation syftar till allt som företaget gör eller säger, eller inte gör eller säger. Det 

handlar om vad företaget är, vad det gör och hur det gör det. Genom att ha en unik identitet, 

differentierar sig företaget från andra företag på marknaden vilket i sin tur blir ett sätt för 



 

 

deras konsumenter att känna igen och särskilja det. Företagsidentiteten skapas genom 

symbolism, beteende och kommunikation (Fill 2002).  

 

Det är dock inte säkert att företaget vill kommunicera hela deras identitet och det som Fill 

(2002) benämner som ”unplanned cues” (se fig. 2) är den information som företaget inte vill 

eller har planerat att förmedla till allmänheten. Det kan handla om hur media eller anställda 

framställer företaget på ett visst sätt, eller att en produkt eller service inte uppfyller kundernas 

krav vilket då kan förmedlas till andra kunder. Fill (2002) menar att steget innan identitet i 

den imageskapande processen är företagspersonligheten. Detta räknar han som summan av 

det totala antalet personligheter inom företaget. Dessa har sin grund i organisationskulturen 

och i vilka kärnvärden företaget har. Företagspersonligheten påverkas av hur väl 

organisationen förmedlar sina grundvärden till de anställda, för att de i sin tur ska få en 

förståelse om företagets mål och strategiska visioner. 

3.2 Profil 

Profil är hur företaget vill att kunderna ska uppfatta företaget och profilen kan till skillnad 

från identiteten styras genom en medveten marknadskommunikation. Det är dock viktigt för 

företaget att förstå och kunna agera utifrån företagsidentiteten så att inte profilen blir 

missvisande. En stark identitet medför också en tydlighet i den bild som förmedlas av de 

anställda (Larsson 2001). Fill (2002) som i sin beskrivning av ”corporate identity” inte gör en 

uppdelning mellan identitet och profil, använder sig istället av begreppet ”Planned 

Communication” (se fig. 2) som är vad företaget själva vill att deras kunder/intressenter ska få 

veta om dem. Detta sker genom planerad marknadskommunikation och organisation, t ex 

genom reklam, PR, priser och service. Det som i modellen benämns som ”inviromental 

influences” kan t ex. handla om konkurrentsituationen, politiska och sociala påtryckningar 

eller miljö och väderpåverkan.  

3.3 Image 

Image är ett resultat av internt samspel mellan ledning och anställda som sedan återspeglas i 

det externa samspelet mellan anställda och kunder. Det kan handla om attityder, förtroende 

och värden som människor uppfattar att företaget har. Eftersom människors uppfattningar är 

subjektiva finns det inte någon enhetlig företagsimage, utan snarare en rad olika 

uppfattningar. Inget företag kan överleva utan en image och det är den som antingen 

stimulerar eller avskräcker människor till att bli kunder (Malver 1998). Att arbeta för att skapa 



 

 

en stark image är tidskrävande då det kräver planering på lång sikt men en stark image kan 

leda till många fördelar. Det kan röra sig om ökad försäljning, och ökad lojalitet från både 

kunder och medarbetare (Marken, 1990).  

 

 

Figur 2: The corporate identity management process.    

(Fill, 2002)     

 
Fill (2002) menar att imagen inte finns inom företaget, utan är hur människor uppfattar 

företaget. Organisationen kan således inte direkt förändra sin image utan enbart förändra 

företagets identitet vilket i sin tur kan påverka imagen. Vidare menar han att 

företagsidentiteten är verkligheten och att imagen är hur verkligheten uppfattas av omvärlden. 

Grönroos (1990) menar däremot att det är imagen som är verkligheten eftersom företaget 

måste rätta sig efter den. Är imagen negativ måste företaget vidta verkliga åtgärder för att 

stärka den.  Denna diskussion om huruvida imagen är verkligheten eller inte, delas av många 

andra forskare. Lundquist (ur Palm 1995) menar att profilen med företagets strategier och 

agerande är det som företaget verkligen är, medan visionen är det som de vill bli. Imagen blir 

i sin tur en bild av verkligheten. Nedan följer en typologi av hur olika forskare definierar 

verklighetsbegreppet. 
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Figur 3: Typologi över olika definitioner av verklighet och verklighetsbild.  
(Palm, 1994) 
 

3.3.1 Imagens innebörd 

Grönroos (1995) hävdar att imagen har fyra dimensioner där den första handlar om att imagen 

påverkar förväntningarna och marknadskommunikationen. Ju bättre imagen är desto högre är 

förväntningarna och desto lättare blir det för företaget att utföra en effektiv 

marknadskommunikation. En positiv image gör att människor blir mer mottagliga för 

marknadsföringsverktyg som t ex. word of mouth, annonsering och personlig försäljning och 

den gör även det lättare för konsumenten att sålla bort kommunikation från andra företag.  

 

Den andra handlar om att imagen fungerar som ett filter där företagets produkt eller 

servicekvalitet ses genom detta filter. Är imagen god kan tillfälliga brister i kvaliteten förbises 

och imagen fungerar som ett slags skydd. Skulle imagen däremot vara dålig blir filtrets 

funktion motsatt och konsumenterna blir mer missbelåtna med en dålig produkt eller service 

än vad de normalt sätt skulle vara. Detta kan liknas vid Sörqvist (2000) teori om 

assimilationseffekten vilket innebär att kundens förväntningar styr upplevelsen av utfallet. 

Kundtillfredsställelsen som kunden upplever rör sig då inte långt bort från förväntningarna 

som kunden hade innan köpet/utnyttjandet av tjänsten eller produkten. Företaget kan i detta 

fall inte påverka kundens upplevelse av köpet i särskilt hög grad, vilket visar på vikten av att 

påverka kundernas förväntningar åt rätt håll innan köpet genom till exempel marknadsföring 

och PR. 
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Den tredje handlar om att imagen är ett resultat av konsumenternas förväntningar och 

erfarenheter. Erfarenheter av en produkt eller service som motsvarar eller till och med  

överträffar de uppbyggda förväntningarna förstärker imagen, och på samma sätt försvagas 

imagen om inte erfarenheterna motsvarar förväntningarna.   

 

Den sista dimensionen handlar om imagens interna effekt dvs. dess påverkan på ett företags 

anställda. Har företaget en tydlig och positiv image, förstärks även de anställdas positiva 

attityder till företaget, vilket i sin tur avspeglas utåt mot kunderna. 

 
Enligt Ogilvy (ur Dowlin, 2001) är anledningen till att människor köper produkter och tjänster 

inte bara vad dessa produkter och tjänster kan göra och användas till, utan även vad de 

betyder för konsumenten och hans omgivning dvs. att produkten eller tjänsten både har en 

funktionell och en psykologisk nytta. Vidare skriver han att människan har en önskad 

självbild (eng. self –image)  dvs. hur hon vill att andra ska uppfatta henne, och nyckeln till ett 

framgångsrikt varumärke är att företaget minimerar utrymmet mellan företagets eller märkets 

image och den tilltänkta konsumentens önskade självbild. Målet är således att kunden ska 

kunna identifiera sig med varumärket samtidigt som varumärket ska tala om för kunden vem 

han är.  

3.3.2 Imageförändring 
Även om imagen på ett företag varit väldigt bra och tidigare lockat många kunder kan 

företaget komma till en punkt då det måste förnya sin image. Ett sådant tillstånd kan uppstå då 

företaget förändrat sin strategi eller sin fokus, vid förvärv av ett annat företag eller vid fusion 

av två eller fler företag. Om konkurrenssituationen förändrats eller efterfrågan förändrats 

genom nya trender krävs det också en förändring av imagen för att stå sig på marknaden 

(Nelson, 2002). 

 

Grönroos (1990) utvecklar orsakerna till varför ett problem med imagen uppstår och vad ett 

företag bör göra i sådana fall. Han menar att problemen bottnar i två huvudfaktorer; Verkligt 

problem och kommunikationsproblem. 

 

1. Organisationen är känd men har ändå dålig image verkligt problem. 

2. Organisationen är inte känd och har därför en oklar image eller en image som grundar 

sig på en föråldrad bild av företaget  kommunikationsproblem. 

 



 

 

Imagen hör i regel ihop med kundernas erfarenheter och om imagen är negativ så beror det 

sannolikt på att erfarenheten är negativ och företaget har då antagligen ett problem med 

kvaliteten på servicen eller produkten. Att med hjälp av marknadsförings eller 

marknadskommunikationskampanjer försöka övertyga konsumenterna att den dåliga servicen 

eller produkten är bra leder enligt Grönroos (1995) till en försämring av imagen. Man kan 

visserligen rent kortsiktigt höja förväntningarna hos konsumenterna och med dem även 

försäljningssiffrorna, men när verkligheten hinner ikapp dem och erfarenheterna fortfarande 

är dåliga får detta katastrofala följder för imagen. Man måste således följa ett enkelt koncept 

där imageuppbyggande åtgärder bygger på verkligheten (Grönroos 1995). Om imageproblem 

bygger på verkliga problem med företagets produkter eller service så måste även verkliga 

åtgärder vidtas. Man måste alltså internt förbättra företagets arbete med deras produkter och 

tjänster för att förbättra imagen. Ett annat problem ett företag kan ha med imagen är att den är 

otydlig eller kanske icke existerande. Grönroos (1995) talar om de företag som ger sig ut på 

nya marknader där de inte är kända för just den kundkretsen och därför kan inte en riktig 

erfarenhetsbaserad image byggas upp. Det finns även risk för att företaget får en felaktigt 

negativ image dvs. att företagets produkter eller service är bra, men att imagen är dålig. I båda 

fallen måste marknadskommunikationen förbättras genom t.ex. väl utformad hemsida på 

Internet, reklam, snygg design på kontoret etc. 

Figur 4: Verkligt- och kommunikationsproblem. Omarbetning från Grönroos (1990) 
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3.3.3 Visuell identitet och image 

Visuell kommunikation är en viktig faktor för imageskapandet inom flygbranschen. 

Företagsnamnet, logotypen och personalens uniformer och hur dessa framställs i media är 

avgörande för hur kunderna upplever företaget. Flygbolag använder dessa visuella symboler 

för att inbringa trovärdighet, respekt och lojalitet från sina kunder. Dessa symboler kan även 

vara skadliga för företaget då de förknippas med något dåligt. För flygbranschen kan en 

olycka, oavsett om den är orsakad av den mänskliga faktorn eller ett oväder, vara ödesdigert.  

Även om allmänheten vet om vilket flygbolag som har råkat ut för olyckan kommer en visuell 

bild av t ex. flygbolagets logga som visas upp i massmedia, att vara en långvarig 

sammankoppling mellan flygbolaget och olyckan (Malver 1998). 

3.4 Varumärke 

Varumärke och image är begrepp som är starkt sammanlänkade. Enligt Grönroos (2000) finns 

det ingen anledning att särskilja dem eftersom ett varumärke inte först kan byggas och sedan 

uppfattas av kunderna, utan kunderna är med i själva byggandet av varumärket. 

 

”Medan image avser kundernas uppfattning om företaget, avser varumärket den uppfattning 

om produkten som skapas i kundernas tankar” 

(Grönroos, 2002, s.84) 

 

Ovanstående citat klargör återigen likheten mellan image och varumärke men visar även på 

skillnaderna genom att referera till imagen som en uppfattning om företaget och varumärket 

som en uppfattning om produkten. Uppfattningen om produkten kan ibland även kallas för 

varumärkets image och man har genom detta kopplat ihop de två begreppen. Grönroos hävdar 

även att det inte är marknadsförarna som skapar själva varumärket eftersom det skapas i 

kundernas tankar, men marknadsförarna kan skapa fördelaktiga förutsättningar för denna 

utveckling.  

 

Knapp (2000), särskiljer varumärke och image, men menar också att ett företags varumärke 

har stark relation till dess image då det oftast används som en symbol för att visa vad företaget 

är och står för och för att särskilja sig och sina produkter eller tjänster från andra företag. Man 

talar ofta om varumärkeskapital (eng. Brand Equity) när man ska definiera vad ett varumärke 

är, vilket syftar till den totala mängden uppfattningar som finns om ett varumärke. Det kan  



 

 

t ex. handla om hur nöjd kunden känner sig efter ett köp, om lojalitet till varumärket eller den 

uppfattade kvaliteten en produkt eller tjänst har i förhållande till konkurrenterna. 

 

Aaker (ur Knapp, 2000) menar att varumärket är ett av de största och viktigaste tillgångar ett 

företag har och att det finns fem sätt för ett varumärke att kommunicera sina värden.  

  

 

Figur 5: Brand Equity (Knapp 2000) 

 
Den uppfattade kvaliteten (eng. Perceived Quality) räknas till ett av de viktigaste elementen 

för att bygga ett varumärke då det direkt återspeglas i köpbeteendet. Medvetenheten om 

varumärket (eng. Name Awareness) räknas också som en viktig del dvs. om varumärket är väl 

differentierat. Är det inte differentierat, är risken stor att konsumenterna förknippar det 

välkända varumärket med en konkurrent. Associationen till varumärket (eng. Brand 

Association) kan handla om att använda celebriteter (som t ex. Michael Jordan med Nike), 

logotyper eller andra attribut  för att få konsumenten att associera till varumärket.  

 

Märkes lojalitet (eng. Brand Loyalty) som ofta är en bortglömd faktor i varumärkesbyggandet 

handlar om att överträffa kundens förväntningar och positivt överraska dem. Många företag 

använder sig av lojalitetsprogram för att få kunderna att stanna vid varumärket och genomföra 

framtida köp. Att fokusera på framtida köp är enligt Aaker (ur Knapp 2000) ett felaktigt sätt 

att gå tillväga för att skapa riktigt lojala kunder och kallar detta för ”Brand bribery”. Att köpa 

eller muta sig till lojalitet medför en stor risk när kunderna upplever att det finns restriktioner 

i de erbjudanden som erbjuds vid frekventa köp. Kunden kan känna sig lurad om han inte kan 

utnyttja sina förmåner pga. t ex. datumbegränsning eller ändrade regler. Andra 

varumärkestillgångar (eng. Other Proprietary Assets) är övriga saker som påverkar 

varumärket som t ex. patent. 

 
Brand Equity 

Perceived Quality 

Name Awareness 

Other Proprietary Assets 

Brand Associations 

Brand Loyalty 

 



 

 

3.4.1 Positionering -konsten att vara först 
Positionering kan i korta drag beskrivas som ett sätt för ett företag att göra sig unikt på 

marknaden för att på så sätt kunna vinna marknadsandelar och få ett övertag gentemot sina 

konkurrenter (Kotler 2002). När man talar om varumärkes och image –strategier måste man 

även ta hänsyn till en annan typ av positionering, nämligen den i kundens medvetande.  

 

En människas hjärna avvisar de flesta intryck och budskap som den möter dagligen och av 

bekvämlighetsskäl är det i stort sett bara den redan befintliga informationen som tas in. Har en 

produkt eller ett varumärke redan en plats i kundens medvetande ses det som en positiv 

bekräftelse att se just detta varumärke i en reklam. Det enda som egentligen behövs från 

företagets sida är en kontinuerlig påminnelse om att varumärket existerar. Det faktum att en 

människa oftast nöjer sig med att känna till ett varumärke inom varje produktsegment gör att 

denna plats i konsumentens medvetande blir oerhört åtråvärd (Lagergren 2002). 

 

Positionering handlar också om hur kunden rangordnar varumärken och företag. Det är en 

psykologisk värdering som sker i kundens medvetande och svarar på frågan; ”Vilket 

varumärke tänker kunden först  på i en valsituation?” (Lagergren 2002 s. 219). Ett företags 

huvudsyfte och målsättning är att just deras varumärke ska få en varaktig plats i kundens 

medvetande och även helst vara det första som kunden tänker på. Strategin för att hamna på 

första plats i kundens medvetande handlar om att kunna differentiera sig väl gentemot sina 

konkurrenter.   

3.4.2 Otydlig positionering 

I vissa fall upplever ett företag att de har en otydlig positionering då kunderna inte riktigt vet 

vad varumärket står för. Kapp Ahl upplevde en sådan otydlighet i början av 90-talet och den 

dåvarande VD:n Tommy Nilsson, som 1995 startade arbetet med att stärka Kapp Ahls 

varumärke, säger i en intervju i boken ”Varumärkets inre värden” (2002) att själva attityden 

mot deras varumärke är positiv, men att det råder en förvirring över vad varumärket 

egentligen står för. Varumärket kan alltså vara rätt, men själva innehållet fel. Han menar 

vidare att det viktiga är att på ett konsekvent och målmedvetet sätt skapa ett innehåll i 

varumärket som motsvarar människors attityder.  



 

 

3.5 Kvalitet 

När man talar om image är det viktigt att man diskuterar begreppet kvalitet, eftersom 

kvaliteten i allra högsta grad påverkar imagen. Grönroos (2002) talar om två olika 

dimensioner av tjänstekvalitet. Det ena är en teknisk dimension som också kan kallas för 

resultatdimension vilken svarar för vad kunderna erhåller, alltså den tekniska lösningen på 

kundens problem. Det andra är en funktionell dimension som även kan kallas processinriktad 

dimension, där man tar hänsyn till hur kunden erhåller den tekniska lösningen. De tekniska 

funktionerna brukar vara snarlika konkurrenternas i servicebranschen och räcker därför inte 

ensamma för att locka till sig kunder. För att vara konkurrenskraftig krävs det ofta att man 

arbetar mycket med framförallt den funktionella kvaliteten eftersom denna kan orsaka 

kvalitetsproblem om den inte är tillräckligt styrd.  

 

 
 
Figur 6:  Tjänstekvalitetens två dimensioner (Grönroos, 2002, s.77) 

 
Rust och Oliver hävdar att det går att lägga till en tredje dimension till modellen. Denna 

dimension svarar på var tjänsten äger rum. På så sätt delar man upp den funktionella 

dimensionen. Ekonomisk kvalitet är ytterligare en dimension som kan läggas till. Denna berör 

de ekonomiska konsekvenserna av tjänsten för kunden, vilket inte bara behöver gälla priset 

utan även de ekonomiska effekterna som tjänsten ger (Grönroos, 2002). 

3.5.1 Kundens förväntning och upplevelse 
Hur ett företags image ser ut beror som sagt på kundens erfarenheter (upplevd kvalitet) och 

förväntningar som man kan se i modellen nedan. Enligt Grönroos beror den förväntade 
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kvaliteten på en rad olika faktorer: marknadsföring, försäljning, pris, image, rykte och word-

of-mouth, PR, kundernas behov och värderingar (Grönroos, 2002). 

 
Figur 7: Totalt upplevd kvalitet (Grönroos, 2002, s.80) 

 
Sörqvist (2000) menar att följande faktorer skapar förväntningar hos konsumenten: tidigare 

erfarenheter, marknadsföring och reklam, image och rykte, produktens pris, information från 

tredje part, produktens/tjänstens betydelse och det intresse som kunden har för produkten. 

Kundens förväntningar som grundar sig på image och rykte kan gälla antingen företaget, 

tjänsten, varumärket eller återförsäljaren.  

 

Det finns många likheter mellan Sörqvist och Grönroos. De tar båda upp image, 

marknadsföring, rykte, word-of-mouth/information från tredje part och pris. Skillnaden dem 

emellan är att Sörqvist tar upp produktens/tjänstens betydelse och kundens intresse som 

faktorer till förväntad kvalitet, medan Grönroos å andra sidan tar upp försäljning, PR och 

kundernas behov samt värderingar. Marknadsföring, pris och försäljning kan företaget 

påverka direkt medan image, PR, rykte, word-of-mouth/information från tredje part endast går 

att påverka indirekt.  

 

Den upplevda kvaliteten och förväntade kvaliteten bör motsvara varandra för att kunden ska 

känna att den erhållit god kvalitet, menar Grönroos (2002). Han hävdar vidare, liksom 

Sörqvist, att man allra helst ska överträffa förväntningarna, genom att lova mindre än man kan 
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ge. Detta innebär en svår balansgång då det inte är särskilt lyckat att lova så lite att man inte 

lockar några kunder till sig. Nackdelen med att hela tiden överträffa förväntningarna är om 

kundens förväntningar ökar för varje gång vilket innebär att man måste leverera mer, för att 

till slut komma till en gräns då det inte längre är möjligt att överträffa kundernas 

förväntningar. Grönroos menar dock att förväntningarna inte behöver höjas om företaget bara 

ger en liten gest av mervärde som överraskar kunden, allra helst då förväntningarna är som 

lägst. 

 

Hur kunden upplever och bedömer utfallet av köpet varierar under köpet och efter köpet. Det 

finns enligt Sörqvist (2000) olika faktorer som avgör upplevelsen och bedömningen. 

Uppfyllandet av kundens behov är en av faktorerna som självfallet är mycket viktig, men den 

är inte helt enkel då kundens behov ofta är mycket komplexa. Andra faktorer som påverkar 

upplevelsen är kundens känsla av att ha blivit rättvist behandlad och att ha erhållit mervärde, 

osäkerhet efter köpet, bortförklaringar och tillskrivningar som kan förekomma, kundens 

känslomässiga tillstånd och den selektiva perceptionen. 

 

I Brogowicz, Delene och Lyths modell, på nästa sida, har modellen för upplevd tjänstekvalitet 

utvecklats. Detta för att hålla isär de tekniska och funktionella tjänsterna och därmed lättare 

kunna förbättra de två olika dimensionerna av tjänsten. Modellen visar att det kan finnas gap 

mellan förväntningar och erbjuden eller upplevd kvalitet i både den tekniska och den 

funktionella delen. Den tar även upp påverkningar på förväntningarna så som image, 

marknadsföring och yttre påverkan samt påverkningar på erbjudandena som personalresurser 

och fysiska resurser.  

 

Den mest kända av dessa gjordes av Leonard Berry med kollegor, och gick ut på att 

undersöka de viktigaste aspekterna för flygresenärer med British Airways på 80-talet. Även 

om undersökningen är från 80-talet visar den på viktiga delar i arbetet med tjänstekvalitet. De 

kom fram till följande aspekter: Omtanke och hänsyn, spontanitet (genom att inte bara följa 

reglerna), problemlösning och rättelse (vilket innebär att personalen kan göra extrainsatser då 

något gått snett) (Grönroos, 2002).  



 

 

.  
Figur 8: Syntetisk kvalitetmodell  (Grönroos, 2002, s.83) 
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3.6 GAP-analys 

Det finns enligt Berry och hans kolleger fem kvalitetsgap som kan uppstå i kvalitetsskapandet 

av ett varumärke. Modellen de tagit fram tjänar som redskap för företagsledare att förbättra 

kvaliteten genom att visa på viktiga delar i analys- och planerings processen av tjänstekvalitet. 

Misskötsel av olika delar leder till respektive kvalitetsgap (Grönroos, 2002). 

 

Gap 1 - Ledningens uppfattningar 

Det första gapet gäller ledningens uppfattning om kundens förväntningar och kundens 

verkliga förväntningar. Anledningar till detta kan vara att: 

• Marknadsundersökningar har inbringat felaktig information. 

• Information om förväntningarna har tolkats felaktigt. 

• Informationen har hanterats bristfälligt i leden mellan kund och ledning. 

 

Lösningen för att överlappa detta gap är oftast att göra bättre marknadsundersökningar för att 

få bättre förståelse för kunderna och tjänstekonkurrensens natur. Om de interna 

informationskanalerna behöver förbättras kan det även innebära förändringar av den 

organisatoriska strukturen. I de fall där ledningen har påtagliga brister kan ett byte av 

ledningen vara lämpligast.  

 

Gap 2 – Kvalitetsspecifikationer 

Det andra gapet berör skillnader mellan tjänstespecifikationerna och ledningens uppfattning 

om kundernas förväntningar. Anledningen till detta kan vara: 

• Att det sker misstag i planeringen eller i planeringsrutinerna. 

• Att ledningen har bristande planeringsförmåga. 

• Målen för organisationen eller företaget är oklara. 

 

Då ledningen inte har tillräckligt med engagemang för tjänstekvaliteten krävs det att företaget 

omprioriterar. Både för personalen och ledningen är det viktigt att känna engagemang för 

tjänstekvaliteten, och det bästa är om de i samråd ställer upp mål och specifikationer för 

företaget. Personalens flexibilitet är nödvändig i ett tjänsteföretag och specifikationerna får 

därför inte vara för begränsande. 

 

 



 

 

 

 

Gap 3 - Problem med tjänsteleverans 

Det tredje gapet berör de fall då den specificerade tjänstekvaliteten inte uppfylls vid 

tjänsteleveransen. Anledningarna till detta är många och ofta komplicerade, det kan bland 

annat röra sig om: 

• Alltför komplicerade regler och specifikationer. 

• Att personalen är oense om gällande regler och specifikationerna vilket kan leda till att 

de inte uppfyller dem. 

• Att reglerna och specifikationerna inte går ihop med företagskulturen. 

• Att ledningen för tjänsteverksamheten är dålig. 

• Att den interna marknadsföringen är bristfällig. 

 

Möjliga åtgärder för problem med tjänsteleveransen är att förändra kontrollen och belöningen 

av personalens prestationer, företagets kultur samt interna marknadsföring. För att minska 

gapet då det är problem med personalens uppfattning krävs det noggrann analys av 

arbetsuppgifterna med kvalitetsförbättring som mål.  

 

Gap 4 - Problem med marknadskommunikation 

Då marknadskommunikationen inte stämmer överens med levererade tjänster har kundens 

förväntningar inte mötts. Anledningarna till detta gap är: 

• Bristande samordning av planeringen av marknadskommunikationen. 

• Bristande koordinering av den traditionella externa marknadsföringen. 

• En notorisk benägenhet att gå till överdrift och lova för mycket i 

marknadskommunikationen. 

 

Det finns två huvudorsaker till det fjärde gapet. Det ena är en bristande samordning av 

planeringen av marknadskommunikationen. Detta löses bäst genom utvecklandet av ett 

system som kan samordna tjänsteverksamheten med planeringen och genomförandet av den 

externa marknadskommunikationen. Det andra är företagets benägenhet att lova för mycket i 

marknadskommunikationen, vilket kräver bättre planering av marknadskommunikationen och 

bättre uppsikt från ledningens sida. 
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Gap 5 - Problem med den upplevda tjänstekvaliteten 

Detta gap är en funktion av de andra och kan därför inte lösas på något enkelt sätt. Möjliga 

anledningar till gapet är: 

• Dålig upplevd kvalitet.  

• Oönskad word-of-mouth och dåligt rykte. 

• Negativa konsekvenser för företagsimagen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      

 
Figur 9: Modell för tjänstekvalitet – skillnadsanalys  
(Grönroos, 2002, s.115) 
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4 Empiri 
 

I empirin har vi valt att dela upp resultaten från datainsamlingen i två delar. Den första delen 

berör den kvalitativa undersökningen och den andra delen den kvantitativa undersökningen  

 

4.1 Kvalitativa undersökningen 

I nedanstående kapitel följer sammanställningen av den kvalitativa undersökningen som 

baseras på intervjuer med Simen Revold, informationsdirektör på SAS AB och med Stefan 

Bjurholm, informationsansvarig på SAS Sverige AB. I denna del kommer även sekundärdata i 

form av bl. a tidigare rapporter, undersökningar och tidningsartiklar att redovisas. Avsnittet 

börjar med en kort beskrivning av SAS och deras affärsidé.  

4.1.1 SAS organisation 

 

Figur 10: Organisationsschema över SAS. (SAS hemsida, 2006) 

 

2004 bolagiserades alla enheter inom Scandinavian Airlines och resultatet blev en koncern 

med ett litet börsnoterat bolag på toppen som heter SAS AB och under detta ligger fyra olika 

affärsområden med tillhörande fristående bolag där Scandinavian Airlines Sverige AB tillhör 
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ett av dem. The Rezidor Hotel Group dvs. de hotell som tillhört SAS-koncernen såldes under 

pågående uppsatsskrivning, den 28 november 2006, och har därför tagits bort från 

organisationsschemat (SAS hemsida, 2006).  

4.1.2 SAS Sverige AB 

Scandinavian Airlines Sverige AB är ett självständigt aktiebolag med 2500 anställda som 

ansvarar för den svenska marknaden med resor till 14 destinationer inom Sverige och 34 

destinationer runt om i världen. SAS Sverige tillhandahåller 45 flygplan som årligen 

transporterar ca 6 miljoner passagerare.  Till skillnad från lågprisbolag som Ryanair, flyger 

SAS alltid till de största flygplatserna som oftast ligger närmast städerna och ökar på så vis 

kommunikationsmöjligheterna för flygresenärerna innan och efter flygresan (SAS hemsida, 

2006).  

  

På SAS inrikesresor går det sedan 30 mars 2005, att välja mellan tre olika biljettkategorier, 

Fix, Flex och Full Flex. Skillnaden mellan dessa är bokningsreglerna där Fix innebär att man 

måste betala för att boka om biljetten och att den inte är återbetalningsbar, medan Full Flex 

innebär att biljetten är fullt ombokningsbar och fullt återbetalningsbar. Flex är ett mellanting 

mellan dessa två. På SAS utrikesresor har de ett liknande system där de olika kategorierna 

kallas för Economy, Economy Flex och Business. På resor inom Skandinavien bjuder SAS på 

frukost till kl. 09, medan man måste betala för dryck, snacks, mellanmål eller större måltid 

övriga tider. På Europaresor gäller endast gratis mat, även frukosten, för de två dyrare 

kategorierna Economy Flex och Business. På resor som går utanför Europa har servicen inte 

ändrats och håller samma nivå som tidigare (SAS hemsida, 2006). 

 

SAS är ett av de 21 flygbolag som ingår i Star Alliance. Syftet med nätverket är att underlätta 

för kunderna under flygningar med byten då de endast behöver köpa en biljett fast de reser 

med olika flygbolag. För de frekventa resenärerna kan SAS EuroBonus system vara lönsamt 

då det innebär att man får poäng för bland annat utrikesresor och hotellvistelser som sedan 

kan utnyttjas på andra resor, hotellvistelser och bilhyrning etc. Poängen kan även utnyttjas vid 

flygning med något av de andra flygbolagen som är medlemmar i Star Alliance (SAS 

hemsida, 2006). 

 



 

 

4.1.3 Turn Around 2005 

Turn Around 2005 började år 2002 p g a en rad dramatiska händelser på flygmarknaden som  

t ex terroristdåden den 11 september. Omstruktureringen innebar att ca 1300 olika aktiviteter 

inom administration, tekniskt underhåll, marktjänster och flygverksamhet genomfördes (SAS 

årsredovisning 2005). Dessa aktiviteter hade två huvudsyften där det ena handlade om att dela 

upp SAS i mindre affärsområden så att företaget snabbt och effektivt kunde agera på 

förändringar på marknaden. Det andra syftet var att genomföra ett besparingsprogram som 

inte bara gick ut på att minska kostnaderna, utan även att öka intäkterna. Resultatet av det som 

Revold refererar till som den största omorganiseringen i svenskt näringsliv, blev en 

kostnadsbesparing på 14,6 miljarder SEK vilket innebar 30% av SAS totala kostnader. Rent 

praktiskt innebar det bl.a. att ca 6000 anställda inom olika befattningar antingen blev 

uppsagda eller omplacerade.  

 

För flygresenärerna betydde Turn Around 2005 ett nytt biljettsystem med billigare alternativ 

på bekostnad av en sämre ombordservice i form av borttagande av gratis måltider på resor 

inom Skandinavien. Ett nytt lågprisbolag (Snowflake) bildades 2003 för att möta 

konkurrensen från lågprisbolagen, men 31 oktober 2004 försvann Snowflake från den 

Svenska markanden på grund av att det varken gått med vinst eller förlust (NE:s hemsida). 

Omstruktureringen har även möjliggjort en ökning av SAS avgångar (SAS årsredovisning 

2002 och 2005). Enligt Revold var det ett krävande men nödvändigt besparingsprogram som 

skapade stor osäkerhet och frustration inom organisationen, men samtidigt så hindrade det 

SAS från att gå i konkurs. 

4.1.4 SAS identitet 

Från att befinna sig i en monopolsituation har SAS genomgått en rad olika förändringar som 

också har avspeglat sig på deras identitet. En av dessa stora förändringar skedde 1981 då SAS 

förre VD Jan Carlzon började. Efter att ha vänt förlust till lönsamhet för både Vingresor och 

Linjeflyg tog han sig an SAS som vid tillfället hade en väldigt dålig ekonomi. Han 

genomförde ett antal radikala förändringar i SAS operationella strategier och började att satsa 

på affärsresenärer samt startade en omfattande utbildningskampanj för att motivera de 

anställda. SAS identitet förändrades helt och hållet och blev då ett företag som förknippades 

med hög service och 1984 hade inte bara SAS lönsamhet ökat, utan hade även utsetts till 

”Airline of the year” av ”Air Transport World Magazine” (Malver, 1998). 



 

 

 
Den andra stora förändringen var den stora omorganiseringen ”Turn Around 2005” och 

resultatet av denna förändring kan man se i hur SAS ser ut idag. Bjurholm menar att SAS 

identitet inte har ändrats så mycket under omorganiseringen. Gällande ”corporate identity”, 

det Bjurholm refererar som logotyper, färger m.m., har det inte skett några förändringar alls. 

Han påpekar att SAS grundvärden är de samma, men att de har arbetat med att modernisera 

och fräscha upp identiteten för att på så sätt bli mer aktuella i tiden. Fokusen har legat på 

lönsamhet, vilket han även tror att kunderna har uppfattat och att det har avspeglats på deras 

image. 

 

Simen Revold har en annan uppfattning då han hoppas att SAS identitet har förändrats, 

eftersom den tidigare företagsstrukturen var problematisk, med djupa rötter i en monopoltid. 

På den tiden kunde fördelaktiga avtal med kabinpersonalen, såsom boende på lyxhotell och 

långa ledighetsperioder, alltid bekostas genom höja priset på flygbiljetten. Det fanns heller 

ingen påtryckning till lönsamhet i form av aktiekurser. ”Alla de här sakerna gjorde något med 

mentaliteten som inte var tillräcklig för att möta konkurrensen.” Revold menar att en viktig 

del i Turn Around var att ändra mentaliteten hos de anställda. Problematiken låg hos den äldre 

generationens anställda som ”kom ihåg de goda tiderna”, medan de yngre medarbetarna som 

börjar arbeta inom SAS nu har en helt annan inställning.  

 

Enligt Preben Rasch- Olsen som är aktieanalytiker på Handelsbanken i Oslo är samarbetet 

inom Star Alliance av större vikt för SAS än att konkurrera prismässigt med lågprisbolagen. 

Han anser även att SAS bör agera som en hybrid mellan lågkostnadsbolag och nätverks- 

operatör” (Dagens Industri, 2006). 

4.1.5 SAS Profil 

SAS affärsidé med sina fyra självständiga bolag går primärt ut på att kunna erbjuda produkter 

som kunderna vill ha till ett pris som de är villiga att betala och dessutom vara så 

konkurrenskraftiga som möjligt. Revold menar att en av anledningarna till att SAS idag består 

av olika bolag är att marknaden och konkurrenssituationen ser olika ut beroende på vilket land 

man agerar i. Inrikestrafiken skiljer sig enormt mellan Sverige och andra nordiska länder, då 

den svenska inrikestrafiken är större med betydligt fler aktörer på marknaden. Detta innebär 

att SAS Sverige måste både vara konkurrenskraftiga inrikes, men samtidigt klara 

konkurrensen utomlands. 



 

 

 

I SAS årsredovisning 2005 står det att SAS vill vara ”det naturliga första valet” och har en 

strategi som ”vilar på en lågkostnadsplattform som byggs på med de produkter och tjänster 

som kunderna efterfrågar” Deras mål gällande kunderbjudande är att resan ska vara smidig 

och kundanpassad och att de ”ska vara det mest prisvärda alternativet”. Till grund för 

koncernens handlande ligger fyra huvudpunkter: omtanke, pålitlighet, värdeskapande och 

öppenhet. 

4.1.6 SAS image 

Både Bjurholm och Revold anser att SAS har en stark position då det är ett av Skandinaviens 

största varumärke. Enligt SAS egna utfärdade undersökningar säger 99% av svenska 

befolkningen att de har kännedom om varumärket. Även om imagen är subjektiv så 

förknippar de flesta SAS med faktorer som säkerhet, kvalitet, pålitlighet, och ser företaget 

som en stor marknadsledare som både levererar flygresor inom Sverige och internationellt och 

framför allt som ett bra alternativ för affärsresenärer. Revold säger emellertid att även om 

SAS varumärke oftast associeras med något positivt, så finns något motsägelsefullt 

konsumenternas uppfattning. Ju längre ut från Skandinavien man kommer desto större 

samhörighet känner kunder med SAS varumärke, men när kunden befinner sig i sitt hemland 

så har flygresan en större benägenhet att förknippas med något negativt som förseningar och 

stress. 

4.1.7 Massmedial bild av SAS 
SAS har hamnat i blåsväder i media då det kommit fram att de enligt Allmänna 

Reklamationsnämnden har brutit mot reglerna gällande ersättning för inställda eller 

överbokade flygningar. Enligt EU:s regler för resegaranti ska ett flygbolag betala mellan 200 

och 400 Euro till de som till följd av en överbokad eller inställd flygning drabbats av minst 

fyra timmars försening. SAS har i ett flertal fall låtit bli att betala denna ersättning och har 

därför ett 20-tal anmälningar hos ARN som berör resegarantin. Totalt handlar 

ersättningsbeloppet om 150 000kr (Dina pengar, 2006). 

 

Även under annonseringen med det ”Nya Inrikesflyget” har SAS blivit granskade. 300 000 

biljetter á 450kr släpptes i april 2006 och en massiv reklamkampanj gick ut med att det Nya 

Inrikesflyget alltid kostade från 450kr enkelbiljett. Efter tre månader var merparten av dessa 

biljetter slutsålda och SAS hade svårt att hålla det som utlovats i reklamkampanjen. SAS 



 

 

meddelade inte att biljetterna höll på att ta slut utan fortsatte sin kampanj vilket ledde till att 

många flygresenärer kände sig lurade då de blev lovade en produkt som inte fanns. Resultatet 

blev att Konsumentverket kommer att genomföra en skärpning av marknadsföringsreglerna 

gällande lågprisbiljetter.  

4.1.8 Varumärkes och imagebyggande marknadsföring  

Strategin att uppnå den image som SAS vill ha är enligt Bjurholm ett tydligt och väl 

differentierat erbjudande både i förhållande till de olika erbjudanden som finns inom SAS och 

de erbjudanden som konkurrenterna har. Bjurholm poängterar att SAS är marknadsledare, 

vilket för SAS inte bara innebär att vara störst på marknaden, utan även att vara de som driver 

marknaden.  

 

Enligt Revold använder sig SAS av betydligt mindre varumärkesbyggande marknadsföring än 

för 25 år sedan. I nuläget är marknadskommunikationen i huvudsak produkt och 

kundorienterad. Han menar dock att i framtiden så kan det bli tal om en större satsning på 

marknadsföring av själva varumärket, i synnerhet när det gäller själva SAS koncernen. 

 

Bjurholm anser däremot att allting SAS gör ska handla om att stärka deras varumärke och 

deras image. Oavsett om det handlar om marknadsföring eller något annat, så har alla som 

jobbar på företaget ett ansvar att representera och säkra varumärket. Även om all 

marknadsföring inte är direkt varumärkesbyggande reklam så anser Bjurholm att allting 

handlar om att stärka deras image och varumärke. SAS måste agera utifrån hur människor 

uppfattar SAS och försöka få uppfattningen att ständigt vara positiv. Bjurholm poängterar att 

det inte är SAS identitet som är det viktigaste, utan uppfattningen av SAS och dess 

varumärke.  

4.1.9 SAS positionering 
Hur konsumenterna positionerar SAS gentemot sina konkurrenter, beror enligt Bjurholm på 

hur ofta man flyger. En av SAS strategier går ut på att rikta sig till dem som reser ofta (SAS 

hemsida, 2006) och detta innebär enligt Bjurholm minst fem tur- och returresor inom en 

tolvmånadersperiod. Även om han betonar att det är ett stort spann mellan att åka fem tur- och 

retur per år och fem tur- och retur per vecka och att det är en stor skillnad mellan de som åker 

Stockholm- Göteborg eller Stockholm- New York, så görs det rent definitionsmässigt ingen 

skillnad. 



 

 

 

Flyger man sällan bryr sig konsumenterna inte om vilket bolag de flyger med och istället blir 

prisfaktorn helt avgörande. För de som flyger ibland, dvs. en till fyra gånger om året, varierar 

SAS positionering. Om man vill åka en specifik dag och tidpunkt är tidtabellen viktig och då 

brukar SAS komma bra till i positioneringen. Är priset avgörande för val av flygbolag 

positioneras de lägre. De som flyger ofta, dvs. fem eller fler gånger om året, positionerar SAS 

högt, och ser deras flygresor som ett bra alternativ då de har många avgångar till ett stort antal 

destinationer och håller tiderna.  

 

Revold menar att förväntningarna på SAS är betydligt högre än på de typiska lågprisbolagen. 

Köper man en biljett med Sterling från Arlanda till Köpenhamn och betalar 400kr för en 

flygstol, och man veckan efter köper en biljett med SAS på samma sträcka och betalar exakt 

samma pris så är man missnöjd med SAS medan man är nöjd med Sterling. Revold 

poängterar även att SAS är det största lågprisbolaget i Skandinavien, vilket inte så många 

tänker på. Detta medför ett problem för SAS då flygresenärerna, oavsett om de betalar lika 

mycket för samma resa, inte blir nöjda med SAS eftersom förväntningarna är högre på SAS 

än på konkurrenterna.  

4.1.10 SAS profilering 

Revold menar att SAS har en grundposition där de vill förmedla sig som ett flygbolag som 

håller vad de lovar, både gällande tidhållning och service. Efter detta profilerar sig SAS olika 

till olika segment. Han nämner två viktiga segment, där det första är dem som tycker att priset 

är det viktigaste. Till detta segment profilerar sig SAS som ett lågprisbolag. Det andra viktiga 

segmentet är affärsresenärer då SAS vill uppfattas som det typiska affärsbolaget med många 

avgångar, med bra möjligheter att kombinera biljetterna och med bra markservice. Bjurholm 

säger att SAS vill att man alltid ska uppfatta dem som ett alternativ när man ska ut och resa, 

men poängterar att när det gäller affärsresenärer så profilerar sig SAS som det bästa 

alternativet.   

 

4.1.11 Svenska Folkets Flygbolag 
Bjurholm menar att SAS har infriat påståendet om att de är svenska folkets flygbolag då åtta 

av tio svenskar har svarat så i en Temoundersökning utförd 2005 på uppdrag av SAS. I 

undersökningen ställdes frågan vilket bolag (av alla flygbolag med verksamhet i Sverige) man 

ser som svenska folkets flygbolag på vilken 79% svarade SAS. Själva definitionen av att vara 



 

 

”svenska folkets flygbolag” var upp till respondenterna, men undersökningen visade att det 

framförallt var kvaliteten, pålitligheten och känslan som konsumenterna uppskattade hos SAS 

(Ehrling, 2005). Bjurholms definition av att vara svenska folkets flygbolag är att flygbolaget 

ska vara ett alternativ för alla oavsett vem man är, när man ska åka och vart man ska åka. Man 

ska ha de rätta priserna till de rätta destinationerna och dessutom ha en hög lägsta nivå när det 

gäller leveranserna av tjänsterna.  

4.1.12 Hur Turn Around 2005 påverkade SAS image 

Gällande SAS image så tror Revold att den har förändrats i takt med att hela flygindustrin har 

förändrats. Valmöjligheten hos konsumenten har ökat både gällande produkter inom det egna 

flygbolaget och mellan konkurrerande bolag. Igenkännighetsfaktorn är väldigt hög när det 

gäller SAS och generellt sett är deras image positiv och tydlig.  

 

Om man däremot går in och tittar på varje enskilt segment så ser man att bilden skiljer sig 

något. Affärsresenärerna som reser ofta, har en ganska tydlig bild av SAS som ett stort 

professionellt flygbolag med många avgångar och bra tidhållning. SAS upplevs kanske inte 

som ett extremt mycket bättre flygbolag än andra, men definitivt inte ett sämre.   

 

Det segment som reser privat och primärt bryr sig om prisfaktorn har ofta en uppfattning om 

att SAS befinner sig i den övre prisklassen. Revold menar att detta är en något orättvis bild 

eftersom SAS många gånger matchar lågprisbolagens prisnivåer. När det gäller kvaliteten på 

resan så tycker i stort sett alla resenärer att SAS levererar en bra produkt, men att den är för 

dyr. Detta är en del av SAS image ”dyrt, men ganska bra” (Revold, 2006) och utmaningen för 

SAS är att få marknaden att förstå att SAS är ett bolag som både erbjuder resor till lågt pris 

med samma villkor som lågprisbolagen, men även lite dyrare resor med bättre villkor.  Enligt 

Revold råder det oklarheter gällande SAS image pga. att den fria konkurrensen på den 

svenska flygmarknaden är så pass ny och det är inte bara flygindustrin som är omogen, utan 

även konsumenterna. Konsumenterna vet inte riktigt om de tycker SAS är billiga eller inte 

eller om de har bra service eller inte. Han likställer daglivarubutikernas nuvarande situation 

med hur flygindustrin kommer att utvecklas. Idag ”går konsumenterna till en billig affär för 

att köpa mjölk och bröd medan de går till en dyrare butik för att handla lite godare och 

lyxigare varor till helgen”. Flygbranschen har inte riktigt kommit dit än men han är övertygad 

om att den kommer hamna där så småningom och då kommer SAS image att bli mer precis. 

På frågan om SAS har planer på att inrikta sig på affärsresenärer eller dyrare flygresor med 



 

 

hög service och bra tidhållning, svarade Revold att SAS aldrig kommer att ge upp 

lågprismarknaden till deras konkurrenter.   

 

4.2 Kvantitativa undersökningen 

 

I följande avsnitt visas resultatet av vår egna kvantitativa undersökning och Svenskt 

Kvalitetsindex undersökning. Resultatredovisningen behandlar frågorna på ordinal samt 

nominalnivå och redovisningen sker i diagramform. 

 

4.2.1 Respondenternas flygvanor 
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Av de 100 tillfrågade svarade 77% att de oftast reste privat och 23% svarade att de oftast 

gjorde affärsresor. Det blev inget bortfall på denna fråga. 

Hur ofta flyger du?
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31% svarade att de reste färre än en gång per år, 46% att de reste mellan 1-4 gånger per år och 

23% att de reste mer än 5 gånger per år. Det var inget bortfall på denna fråga. Av de 

respondenter som oftast reste i jobbet reste 56,5% mer än 5 gånger per år, 39,1% reste 1-4 

gånger per år och 4,3% reste färre än en gång per år. Av de som oftast reste privat reste 13% 



 

 

mer än 5 gånger per år, 48% reste 1-4 gånger per år och 39% reste färre än en gång per år. 

Detta visar att det var flest affärsresenärer som resde mer än 5 gånger per år, och flest 

privatresenärer som reste färre än en gång per år, medan det var en aning fler privatresenärer 

än affärsresenärer som reser 1-4 gånger per år. 
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22%

29%

49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ofta-alltid Ibland Sällan-aldrig

 
 

22% svarade att de ofta till alltid valde SAS på sina flygresor, 29% svarade att de valde SAS 

ibland och 49% svarade att de sällan till aldrig valde SAS på deras flygresor. Det var inget 

bortfall på denna fråga. 

4.2.2 SAS som svenska folkets flygbolag 
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På frågan om respondenterna uppfattade SAS som ”svenska folkets flygbolag” svarade 41,8% 

ja, 34,7% nej och 23,5% svarade att de inte visste. Bortfallet blev 2 personer på denna fråga. 



 

 

4.2.3 SAS image 
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Image är detsamma som konsumenternas uppfattning och därför frågade vi respondenterna 

om de hade en bra eller dålig allmän uppfattning om SAS. Majoriteten (53,1%) svarade att 

SAS varken var bra eller dåliga. 26,5% ansåg att de var ganska bra och 16,3% ansåg att de var 

bra. Medelvärdet på denna fråga blev 3,55 och bortfallet blev 2 personer. 

 

För att få en tydligare bild av SAS image och hur konsumenterna positionerar dem gentemot 

deras konkurrenterna ställde vi ett antal frågor där respondenterna skulle jämföra SAS med 

andra flygbolag. 
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På frågan om SAS pris i förhållande till konkurrenterna svarade de flesta (39,6%) att SAS var 

dyrare, 32,3% svarade att de var lite dyrare och 27,1% svarade att de hade samma priser. 1% 

av respondenterna svarade att de var lite billigare. Medelvärdet på denna fråga blev 4,1 och 

bortfallet blev 4 personer. 
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Majoriteten (44%) ansåg att SAS hade samma säkerhet som konkurrenterna, medan 30% 

ansåg att de hade lite bättre säkerhet och 20% att de hade bättre säkerhet. Ingen av 

respondenterna svarade att de hade sämre säkerhet. Medelvärdet på denna fråga blev 4,7 och 

bortfallet blev 6 personer. 
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Majoriteten (47,4%) ansåg att SAS hade samma ombordservice som konkurrenterna, medan 

34,7% ansåg att de hade lite bättre ombordservice och 10,5% att de hade bättre 

ombordservice. 7,4% av respondenterna svarade att de var lite sämre än konkurrenterna 

gällande den här faktorn. Medelvärdet på denna fråga blev 3,48 och bortfallet blev 5 personer. 
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Majoriteten (66%) ansåg att SAS hade samma markservice som konkurrenterna, medan 

21,3% ansåg att de hade lite bättre markservice och 10,6% att de hade bättre markservice. 

2,1% av respondenterna svarade att SAS var lite sämre än konkurrenterna gällande den här 

faktorn. Medelvärdet på denna fråga blev 3,40 och bortfallet blev 6 personer. 
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Majoriteten (57,4%) ansåg att SAS hade samma komfort som konkurrenterna, medan 33% 

ansåg att de hade lite bättre komfort och 6,4% att de hade bättre komfort. 3,2% av 

respondenterna svarade att de var lite sämre än konkurrenterna gällande den här faktorn. 

Medelvärdet på denna fråga blev 3,43 och bortfallet blev 6 personer.  
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Majoriteten (75,5%) ansåg att SAS hade lika många förseningar som konkurrenterna, medan 

12,8% ansåg att de hade lite fler förseningar och 3,2% ansåg att de hade fler förseningar. 

8,5% av respondenterna svarade att de var sämre eller lite sämre än konkurrenterna gällande 

den här faktorn. Medelvärdet på denna fråga blev 3,10 och bortfallet blev 6 personer. 

  

Avgångar

0,00%

5,50%

60,40%

25,30%

8,80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

färre 2 samma 4 fler

 

 

Majoriteten (60,4%) ansåg att SAS hade lika många avgångar som konkurrenterna, medan 

25,30% ansåg att de hade lite fler avgångar och 8,8% ansåg att de hade fler avgångar. 5,5% av 

respondenterna svarade att de var lite sämre än konkurrenterna gällande den här faktorn. 

Medelvärdet på denna fråga blev 3,37 och bortfallet blev 9 personer. 
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Majoriteten (52,2%) ansåg att SAS höll samma kvalitet som konkurrenterna, medan 33,7% 

ansåg att de hade lite bättre kvalitet och 10,9% ansåg att de hade bättre kvalitet. 3,3% av 

respondenterna svarade att de var sämre eller lite sämre än konkurrenterna gällande den här 

faktorn. Medelvärdet på denna fråga blev 3,51 och bortfallet blev 8 personer.   

4.2.4 Svensk Kvalitetsindex undersökning 

Svensk Kvalitetsindex (SKI) genomförde under november till december 2005 en 

kundnöjdhets- studie för personresor i Sverige. Den totala omfattningen var 4000 affärs och 

privatresenärer där tre stora transportsektorer undersöktes; Järnväg, flyg och långfärdsbuss. 

Ur svaren på ett 30-tal olika frågor beräknades värden på:  

• Företagsimagen: Där frågor ställdes om hur folk i allmänhet uppfattar företaget. Det 

kan t ex. handla om aspekter som kundservice, pålitlighet, professionalism och 

kompetens.  

• Förväntningar: Där frågor ställdes om hur respondentens förväntningar var på t ex. 

produkten, servicen eller säkerheten. 

• Produktkvalitet: Där frågor ställdes om produktens innehåll, säkerhet och funktion. 

• Servicekvalitet: Frågor angående personlig service och tillgänglighet.  

• Prisvärdhet: Frågor angående hur mycket valuta konsumenten får för pengarna.  

• Lojalitet: Frågor om i hur stor utsträckning konsumenten är benägen att välja samma 

företag nästa gång och rekommendera företaget för sina bekanta.   

 

 



 

 

Svaren som är statistiskt säkerställda till 95% ledde i sin tur vidare till ett kundnöjdhetsindex 

som är ett värde mellan 0-100 där ett högre värde innebär en bättre uppfattad kundnöjdhet. 

Resultatet för SAS visas i nedanstående figurer (Svenskt Kvalitetsindex hemsida). 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: SKI:s Indexnivå 

(Kvalitetsindex hemsida, 2006)   
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SAS har de senaste två åren höjt sitt kundnöjdhetsindex på samtliga punkter utom på 

företagsimagen.  SAS totala kundnöjdhetsindex höjdes från 58,7 år 2004 till 63,6 året därefter.  

Man kan dock konstatera att deras totala index ligger under ett flertal andra flygbolag som t 

ex. Malmö Aviation och FlyMe. Den ökade servicen och produktkvaliteten har tillsammans 

med höga förväntningar har lett fram till en ökad lojalitet mot SAS (Jan Eklöf, SKI). 

Undersökningen visar även att förväntningarna på SAS är mycket högre än de andra 

faktorerna som t ex. service och produktkvalitet. Att ha ett gap mellan den upplevda 

kvaliteten och förväntningarna blir, enligt Jan Eklöf på SKI, ett problem för ett företag då det 

i sådana fall tar mycket lång tid att skapa eller återskapa en stark image. Vidare säger han: 

 

”Att i rimlig grad uppfylla förväntningarna är ett krav för att långsiktigt förvara en hög 

image av företaget/verksamheten”.  

(Eklöf, 2005) 

4.2.5 SAS image för privat och affärsresenärer 

Eftersom SAS gör skillnad på privat- och affärsresenärernas uppfattning, och profilerar sig 

olika till dessa segment, har vi sammanställt respektive svar nedan i diagramform. 1 

motsvarar ett sämre värde och 5 motsvarar ett bättre värde på samtliga faktorer förutom 

gällande priset och förseningarna. Det totala medelvärdet för samtliga svar blev 3,21 för 

privatresenärerna och 3,24 för affärsresenärerna. 
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73,2% av privatresenärerna tyckte att SAS var dyrare eller lite dyrare medan 73,9% av 

affärsresenärerna tyckte likadant. Medelvärdet på denna fråga blev 4,08 respektive 4,17. 
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50% av privatresenärerna tyckte att SAS hade bättre eller lite bättre säkerhet medan 63,6% av 

affärsresenärerna tyckte likadant. Medelvärdet på denna fråga blev 3,75 respektive 3,73. 
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42,5% av privatresenärerna tyckte att SAS hade bättre eller lite bättre ombordservice medan 

54,6% av affärsresenärerna tyckte likadant. Medelvärdet på denna fråga blev 3,48 respektive 

3,5. 
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29,2% av privatresenärerna tyckte att SAS hade bättre eller lite bättre markservice medan 

40,9% av affärsresenärerna tyckte likadant. Medelvärdet på denna fråga blev 3,39 respektive 

3,45. 
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37,5% av privatresenärerna tyckte att SAS hade bättre eller lite bättre komfort medan 45,5% 

av affärsresenärerna tyckte likadant. Medelvärdet på denna fråga blev 3,39 respektive 3,55. 
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31,5% av privatresenärerna tyckte att SAS hade fler eller lite fler avgångar medan 42,8% av 

affärsresenärerna tyckte likadant. Medelvärdet på denna fråga blev 3,36 respektive 3,43. 
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40,9% av privatresenärerna tyckte att SAS hade bättre eller lite bättre kvalitet medan 57,2% 

av affärsresenärerna tyckte likadant. Medelvärdet på denna fråga blev 3,48 respektive 3,62. 
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13,9% av privatresenärerna tyckte att SAS hade fler eller lite fler förseningar medan 22,7% av 

affärsresenärerna tyckte likadant. Medelvärdet på denna fråga blev 3,06 respektive 3,23.  

4.2.6 SAS förändring 

För att undersöka om respondenterna uppfattat SAS förändring bad vi dem att svara på om de 

anser att SAS förändrat sig de senaste fyra åren gällande tidigare nämnda faktorer. 

Respondenterna hade i väldigt liten grad uppfattat någon förändring och en klar majoritet (67-

79%) svarade därför att SAS inte förändrat sig gällande samtliga frågor med undantag för 

priset. 

Förändring av priset

7,70%

31,90%

37,40%

13,20%

9,90%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Billigare 2 Samma 4 Dyrare

 

38,6% ansåg att SAS har blivit billigare eller lite billigare, medan 37,4% ansåg att de höll 

samma prisnivå och 23,1% ansåg att de blivit dyrare eller lite dyrare. Bortfallet på denna fråga 

blev 10 personer. 
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I och med lågprissatsningen erbjuder SAS minskad service ombord på flygplanen för resor 

inom Europa. Endast 17,8% ansåg dock att SAS ger sämre ombordservice medan 75,6% 

ansåg att det inte skett någon förändring och 6,6 % ansåg att de förbättrat ombordservicen. 

83,5%, ansåg att markservicen inte hade förändrats, 9,9% ansåg att den hade blivit sämre och 

6,6% att den hade blivit bättre. Bortfallet blev 9 personer för båda frågorna. 
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SAS har även i och med omorganisering ökat antalet avgångar men endast 18,7% hade 

uppmärksammat detta medan 73,6% ansåg att ingen förändring hade skett och 7,7%  ansåg att 

de hade färre avgångar. Bortfallet blev 9 personer för denna fråga. 



 

 

4.3 Image och profil- illustration 

För att illustrera SAS profil och image har vi valt att använda Fills modell över ”The 

corporate identity management process”. Vi belyser här de viktigaste punkterna för varje 

kategori vilka vi tagit upp tidigare i detta kapitel.  

Figur 14: The corporate identity management process. 
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5 Analys 
I detta avsnitt kommer vi att med hjälp av teorin analysera vår inhämtade empiri för att i 

slutsatsen kunna svara på uppsatsen syfte och problemformulering. 

5.1 Jämförelse av SAS profil och image 

I vår jämförelse av hur SAS profilerar sig och hur deras image ser ut har vi valt att fokusera 

på följande punkter som vi anser vara de mest väsentliga. 

 

• SAS som affärsbolag. 

• SAS som lågprisalternativ. 

• SAS som svenska folkets 

flygbolag. 

• Den allmänna uppfattningen av 

SAS. 

• Konsumenternas förväntningar. 

• Marknadsföring av varumärkets 

image. 

• Varumärkeskapitalet. 

• Imageförändring. 

• Oklar image. 

5.1.1 SAS som affärsbolag 

Bjurholm vill att SAS ska vara det bästa alternativet för affärsresenärer, vilket får tolkas som 

att affärsresenärerna ska uppfatta SAS som bättre än deras konkurrenter. Det kan även tolkas 

som att affärsresenärerna ska uppfatta SAS som ett bättre alternativ än vad privatresenärerna 

gör. Vi bad därför respondenterna att jämföra SAS med sina konkurrenter för att få reda på 

om de ansåg att de var bättre eller sämre på de nedanstående faktorerna. Följande svar erhölls 

från privatresenärerna respektive affärsresenärerna. 

 

 Privatresenärer Affärsresenärer 

Säkerheten:  3,75 3,73 

Ombordservicen:  3,48 3,5 

Markservice:  3,39 3,45 

Komforten:  3,39  3,55 

Avgångarna:  3,36 3,43 

Kvaliteten:  3,48 3,62 

Priset: (4,08, 4,17) 1,92  1,83 

Förseningarna: (3,06, 3,23) 2,94 2,77 

Totalt medelvärde 3,21 3,24 



 

 

Revold vill att SAS ska uppfattas som det typiska affärsbolaget med täta avgångar och bra 

markservice. Analysen av undersökningen visar att respondenterna tycker SAS har fler 

avgångar och bättre markservice än andra flygbolag, men att det även där inte fanns någon 

signifikant skillnad mellan hur privatresenärerna och affärsresenärerna uppfattade SAS. 

 

Av det totala medelvärdet för affärsresenärerna, 3,24 ser man att SAS upplevs som ett lite 

bättre alternativ än de andra flygbolagen. Gällande skillnaden mellan affärs och privat 

resenärer är den så pass liten att den rent statistiskt inte går att säkerställa och vi får då utgå 

ifrån att de har samma uppfattning.  

5.1.2 SAS som lågprisalternativ 

Enligt Revold är SAS affärsidé att fokusera på kundens önskemål gällande produkten och 

priset samt att vara konkurrenskraftiga. Därmed vill de uppfylla två av de faktorer som 

Sörqvist (2000) nämner i sin teori om kundens upplevelse och bedömning av 

produkten/tjänsten, dvs. att man för att få en bra bedömning från kunden bland annat måste 

uppfylla kundens behov och även få kunden att känna sig rättvist behandlad (i detta fall 

genom att vara prisvärda).  

 

Förutom indelningen i privat- och affärsresenärer har SAS delat in sina kunder i tre segment, 

de som reser 5 eller fler gånger per år, de som reser 1-4 gånger per år och de som reser mer 

sällan. Enligt Revold vill SAS att de två segmenten som reser färre än 5 eller fler gånger per 

år ska uppfatta dem som ett lågprisbolag och de vill även att de ska uppfattas som det mest 

prisvärda alternativet för både affärs och privatresenärer. 

 

När vi med hjälp av SPSS analyserade och delade upp svaren från undersökningen i 

ovanstående segment, fick vi fram att de två segment som reser färre än 5 gånger per år 

uppfattar SAS som dyrare än de som reser mer ofta. Detta innebär att de segment som SAS, 

enligt Revold, vill profilera sig mot som ett lågprisbolag också uppfattar dem som dyrast. 

  

 Antal Medelvärde 

Färre än 1ggr/år 29 4,14 

1-4ggr/år 44 4,18 

5- fler ggr/år 23 3,91 

Total 96 4,10 



 

 

Gällande prisvärdheten kan man se att faktorerna företagsimage, förväntningar, 

produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärdhet och lojalitet i Svenskt Kvalitets Index 

undersökning, fick prisvärdheten på SAS flygresor lägst värde (60 av 100). SAS fick även 

lägst prisvärdhet i jämförelse med konkurrerande flygbolag. 

 

Både när det gäller att vara ett lågprisbolag för dem som reser sällan och att vara det mest 

prisvärda alternativet, skiljer sig profilen från SAS image. Revold och Bjurholm trodde att de 

två segment som inte reser ofta hade uppfattningen att SAS resor var dyra och är på så vis 

medvetna om problemet med att SAS image i detta segment inte stämmer överens med deras 

profilering.  

5.1.3  Svenska Folkets Flygbolag 
SAS vill profilera sig som svenska folkets flygbolag och med hänvisning till en temo-

undersökning utfärdad av SAS hävdar de att de har infriat detta påstående. I undersökningen 

svarade 79% att SAS var svenska folkets flygbolag. I vår egen enkätundersökning svarade 

41,8 % att de ansåg att SAS var svenska folkets flygbolag medan 34,7% svarade att de inte 

var det och 23,5 % inte visste. En orsak till att antalet som tyckte att SAS var svenska folkets 

flygbolag skilde sig åt i de båda undersökningarna är att man i temo-undersökningen fick 

välja mellan en rad olika flygbolag medan man i vår undersökning bara kunde svara ja, nej 

eller vet ej. En annan orsak kan vara att själva definitionen av att vara just svenska folkets 

flygbolag var i båda undersökningarna upp till respondenterna. Vi är väl medvetna om att en 

statistiskt säkerställd temo-undersökning väger lite tyngre än vår undersökning på 100 

personer och får därför utgå ifrån att nästan 80 % av svenska folket tycker att SAS är svenska 

folkets flygbolag. I detta avseende stämmer alltså SAS profil överens med deras image. 

Ogilvy (ur Downing 2001) menar att ett mål för en lyckosam image är att konsumenten ska 

kunna identifiera sig med varumärket samtidigt som varumärket ska tala om för konsumenten 

vem han är. SAS har i och med ovanstående resultat lyckats med detta. 

5.1.4 Den allmänna uppfattningen av SAS 

Det närmaste vi kan komma i sökandet efter en generell gradering av SAS image är 

respondenternas allmänna uppfattning om SAS i vår undersökning och SKI:s undersökning 

gällande deras image. Vår undersökning visade att den allmänna uppfattningen av SAS hade 

ett medelvärde på 3,55 dvs. hos en stor del av resenärerna var uppfattningen om SAS bra eller 

ganska bra. På frågan om hur resenärerna uppfattade SAS kvalitet i förhållande till andra 



 

 

flygbolag var medelvärdet ungefär samma (3,51). Svenskt kvalitetsindex undersökning visade 

att SAS fick 64 av 100 i graderingen av deras image, vilket innebär att de ligger över många 

av deras konkurrenter. Detta är även en siffra som inte har förbättrats de senaste två åren 

vilket ligger till SAS nackdel.  

 

Revold trodde att den allmänna uppfattningen av SAS är att de är ett ”dyrt, men ganska bra” 

flygbolag. Utifrån vår undersökning kan vi då bekräfta Revolds uttalande då en övervägande 

del av respondenterna tyckte att SAS var dyrare än andra flygbolag. Värt att nämna är att det 

fanns en skillnad gällande den allmänna uppfattningen av SAS mellan segmenten. Av tabellen 

nedan kan man urskilja att respondenterna har en mer positiv uppfattning av SAS ju oftare de 

flyger. 

  

  Antal Medelvärde 

Färre än 
1ggr/år 

29 3,28 

1-4ggr/år 46 3,50 

5- fler ggr/år 23 4,00 

Total 98 3,55 

 

5.1.5 Konsumenternas förväntningar 

Grönroos (1995) menar att det ideala för ett företag är om kundernas erfarenheter 

sammanfaller eller t.o.m. överstiger förväntningarna. Gör de inte det kommer imagen så 

småningom att försämras. Detta minskar visserligen förväntningarna vilket underlättar i 

strävan efter att överträffa förväntningarna, men leder även till att företaget tappar kunder. 

SKI:s undersökning visar att konsumenterna har höga förväntningar på SAS vilket även 

Revold är medveten om. I SAS fall överstiger förväntningarna de resterande faktorerna på 

SKI:s skala med så stor marginal att detta påverkar imagen.  Ett konkret exempel på detta var 

under SAS reklamkampanj med ”Det nya inrikesflyget”. Förväntningarna trissades upp, men 

resulterade i att SAS inte kunde hålla vad de lovade i reklamkampanjen och många kände sig 

lurade.  Grönroos (2000) menar att det är viktigt att uppfylla det man lovar eller t.o.m. lova 

mindre än vad man ger. För SAS del gäller det att minska förväntningarna på de områden som 

de inte kan tillfredställa eller arbeta för att kunna tillfredställa dem igen, samt påvisa 

fördelarna de har som nätverksbolag och deras långa erfarenhet av flygbranschen.  

5.1.6 Marknadsföring av varumärkets image 

Enligt Revold använder sig SAS av betydligt mindre varumärkesbyggande marknadsföring än 

för 25 år sedan. I nuläget är marknadskommunikationen i huvudsak produkt och 



 

 

kundorienterad. Han menar dock att i framtiden så kan det bli tal om en större satsning på 

marknadsföring av själva varumärket, i synnerhet när det gäller själva SAS koncernen. Här 

gör Revold en skillnad mellan SAS koncernens varumärke och bolagens varumärken. 

 

Bjurholm har en annan uppfattning då han anser att allting SAS gör ska handla om att stärka 

deras varumärke och deras image. Han anser vidare att även om all marknadsföring inte är 

direkt varumärkesbyggande reklam så handlar allting om att stärka deras image och 

varumärke. SAS måste agera utifrån hur människor uppfattar SAS och försöka få 

uppfattningen att ständigt vara positiv. Bjurholm poängterar att det inte är SAS identitet som 

är det viktigaste, utan uppfattningen av SAS och dess varumärke. 

5.1.7 Varumärkeskapital 

Knapp (2000) menar att ett företags varumärke har stark relation till dess image då det oftast 

används som en symbol för att visa vad företaget. Även Grönroos (2000) menar att det inte 

finns någon anledning att särskilja image och varumärke eftersom ett varumärke inte först kan 

byggas och sedan uppfattas av kunderna, utan kunderna är med i själva byggandet av 

varumärket.  

 

För att vidare analysera SAS image utgår vi från Aakers teori (ur Knapp 2000) för 

varumärkeskapital samt inhämtad empiri. Den uppfattade kvaliteten fick ett medelvärde på 

3,74 i vår undersökning och även i SKI:s undersökning var både service och 

produktkvaliteten högre än de flesta av deras konkurrenter. Att den uppfattade kvaliteten är 

bra är enligt Aaker den viktigaste faktorn i processen att bygga ett bra varumärke.  

 

Enligt SAS egen undersökning hade 99 % av svenska folket kännedom om deras varumärke. 

Även associationsfaktorerna som enligt Bjurholm bland annat är säkerhet och kvalitet fick 

SAS höga värden i vår och SKI:s undersökning i jämförelse med andra flygbolag. Gällande 

lojaliteten fick SAS ett värde på 67 av 100 i SKI:s undersökning vilket är ett högt värde i 

jämförelse med deras image och beror enligt Jan Eklöf (SKI) på deras ökning av produkt och 

servicekvalitet tillsammans med höga förväntningar. Om man däremot jämför lojalitetsvärdet 

med andra flygbolag är det betydligt lägre. Förutom en något bristande lojalitetsfaktor blir det 

sammanfattade resultatet ett bra varumärkeskapital och därmed även ett bra varumärke vilket 

enligt Aaker (ur Knapp 2000) är den viktigaste tillgången ett företag har.   



 

 

5.1.8 Imageförändring 

Nelson (2002) hävdar att även om ett företags image tidigare har varit bra kan en 

strategiändring, ny efterfrågan eller förändrad konkurrenssituation, kräva en förändring av 

företagets image. I SAS fall har omorganiseringen och tillika besparingsprogrammet ”Turn 

Around 2005” verkställts till följd av den ökade konkurrensen från lågprisbolagen samt 

förlusterna på grund av oron för nya terroristdåd efter den 11:e september.  

 

Revold tror att SAS image har förändrats i takt med att hela flygindustrin förändrats och 

menar att den stora förändringen har varit att valmöjligheten hos konsumenten ökat både 

gällande produkter inom det egna flygbolaget och mellan konkurrerande bolag. Det är dock 

tre konkreta faktorer som har förändrats för flygresenärerna i och med omorganiseringen. Den 

första är biljettsystemet som bland annat innebär ett lågprisalternativ. Där har en stor del av 

respondenterna uppfattat förändringen då nästan 40% tyckte att SAS har blivit billigare eller 

lite billigare. Den andra är servicen, i synnerhet ombordservicen, där SAS har sparat in på 

bland annat de tidigare gratis måltiderna. Där har endast 17,8% uppfattat en försämring och 

75,6% tyckte att servicen ombord var densamma. Angående markservicen tyckte 83,5% att 

den inte hade förändrats. Den tredje faktorn är ökningen av antalet avgångar där 73,6% ansåg 

att dessa inte hade förändrats och 18% tyckte att de hade fler avgångar. 

5.1.9 Oklar image 

Revold poängterar att SAS är det största lågprisbolaget i Skandinavien, vilket inte så många 

tänker på. Det går varken att hitta på SAS hemsida eller i årsredovisningen att SAS är ett 

lågprisbolag och bilden av SAS som ett lågprisbolag framstår enligt dessa källor betydligt mer 

dämpat. Det närmaste man kan komma är på hemsidan där det står att SAS ”strategi vilar på 

en lågkostnadsplattform”.  

 

Revold säger själv att de står inför utmaningen att få marknaden att förstå att de erbjuder både 

resor till lågt pris med samma villkor som lågprisbolagen, men även lite dyrare resor med 

bättre villkor. Han tror att konsumenterna inte riktigt vet om SAS är dyra eller billiga vilket 

stämmer överens med vår undersökning där nästan lika många tyckte att det skett en 

prissänkning (40%) som tyckte att priset var det samma (37,4%), och lite mer än en femtedel 

(23,1%) tyckte att de blivit dyrare.  

 



 

 

Revold tror att SAS image förändrats i takt med hela flygindustrin och att den fortfarande 

håller på att förändras. Han säger att marknaden inte är mogen vilket innebär att kunderna inte 

vant sig vid konkurrensen men att de så småningom kommer att göra det vilket även kommer 

att leda till att SAS image blir mer tydlig. Enligt Revold råder det oklarheter gällande SAS 

image pga. att den fria konkurrensen på den svenska flygmarknaden är så pass ny och det är 

inte bara flygindustrin som är omogen, utan även konsumenterna. Till dess marknaden 

mognat får SAS ”sikta in sig på att bli en hybrid mellan lågkostnadsbolag och nätverks- 

operatör", som aktieanalytikern Preben Rasch- Olsen bedömer i Dagens Industri (2006). 

Revold hävdar bestämt att SAS i framtiden inte tänker inrikta sig på dyrare flygresor och 

släppa lågprismarknaden till lågprisaktörerna. Detta motsäger dock hans uttalande om att 

flygindustrin i framtiden kommer att likna dagligvarubutiker på så sätt att konsumenterna 

kommer att välja SAS när de vill ha ett lite lyxigare alternativ och lågprisbolagen när de vill 

resa billigt. 
 
Grönroos (1995) talar om de företag som ger sig ut på nya marknader vilket medför att en 

erfarenhetsbaserad image inte kan byggas upp. Då imagen är otydlig eller kanske icke 

existerande kommer företaget få problem. SAS har genom lågprisstrategin gett sig in på nya 

marknader och konsumenterna har inte så stor erfarenhet av SAS lågprisalternativ. Det finns 

även risk för att företaget får en felaktigt negativ image dvs. att företagets produkter eller 

service är bra, men att imagen är dålig. I båda fallen måste marknadskommunikationen 

förbättras. Även enligt Larsson styrs ett företags profil genom medveten 

marknadskommunikation vilket vi i fallet med SAS kan se är bristfällig då de priskänsliga 

segmenten inte uppfattat SAS som billiga och samtliga segment uppfattar SAS som mindre 

prisvärda än andra flygbolag. 

 
Figur 12: SAS kommunikationsproblem. 
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5.2 Gap-analys 

SAS har ett kommunikationsproblem eftersom både SAS och kunderna har svårt att definiera 

vad SAS är för ett bolag. Med hjälp av Grönroos gap-analys kan vi se att det råder ett gap 

mellan marknadskommunikationen och tjänsteleveransen (gap 4), samt ett gap mellan den 

förväntade servicen och den upplevda servicen (gap 5). Genom förbättrad 

marknadskommunikation kan SAS minska dessa två gap eftersom 

marknadskommunikationen, förutom att den utgör en av faktorerna till gap 4, också påverkar 

både upplevd och förväntad service i gap 5. Tjänsteleveransen utgör inget problem för SAS 

vilket vi grundar på SKI:s undersökning vars resultat gällande produkt- och servicekvaliteten 

generellt var högre än konkurrenternas.  

 

Utifrån Grönroos teori om att en positiv image underlättar vid marknadskommunikationen bör 

SAS än så länge kunna nå ut till kunderna utan större problem. Genom sin nya bolagsstruktur 

har SAS även decentraliserats och kan på så sätt lättare fokusera på de olika marknadernas 

önskemål och anpassa marknadskommunikationen därefter. Fokus i SAS 

marknadskommunikation bör vara de mervärden som kunden erhåller genom att resa med 

SAS, utan att lova för mycket.  
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Figur 13: Modell för tjänstekvalitet – skillnadsanalys  
(Grönroos, 2002, s.115) 
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6 Slutsatser 
I nedanstående kapitel presenteras de resultat och slutsatser som kommer att svara på 

uppsatsens frågeställningar och syfte. Vidare kommer det föras en diskussion om de problem 

och eventuella lösningar som finns i den imageskapande processen hos SAS. Kapitlet avslutas 

med förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Svar på frågeställningen 

Stämmer SAS image överens med deras profil? 

SAS är ett flygbolag som både profilerar sig som ett flygbolag med ett lågprisalternativ och 

ett affärsbolag med fokus på dem som reser ofta. De vill även uppfattas som svenska folkets 

flygbolag vilket också är deras image då 80% av respondenterna i Temos undersökning 

svarade att SAS var det flygbolag som bäst stämmer överens med titeln.  

 

Till affärsresenärerna profilerar sig SAS som det bästa affärsbolaget med fler avgångar och 

bättre markservice. Detta kan vi genom enkätundersökningen konstatera att SAS lyckats med 

relativt bra, då de upplevs som ett lite bättre alternativ än övriga flygbolag. Vi kan dock 

konstatera att det inte finns någon signifikant skillnad mellan affärsresenärernas och 

privatresenärernas svar. 

 

För att konkurrera med lågprisbolagen har SAS utformat ett lågprisalternativ som framför allt 

skall locka de resenärer som inte reser ofta. Dessa resenärer utformar två segment, de som 

reser 1-4 gånger om året och de som reser mer sällan, till vilka SAS vill uppfattas som ett 

lågprisalternativ. I vår enkätundersökning hade respondenterna i dessa segment i högre grad 

uppfattningen att SAS är dyrare än sina konkurrenter. SAS vill för samtliga segment uppfattas 

som det mest prisvärda alternativet vilket vi kan konstatera att de misslyckats med då de i 

enkätundersökningen uppfattats som dyrare och i Svenskt Kvalitetsindex undersökning fått ett 

lågt värde för prisvärdheten på flygresorna. Vi kan därför dra slutsatsen att SAS profil som 

lågprisalternativ inte har nått ut till konsumenterna och att deras image och profil på denna 

punkt inte stämmer överens.  

  

Hur har kunderna uppfattat förändringen av SAS? 

Turn Around 2005 som innebar en stor förändring för SAS har även medfört tre viktiga 

förändringar för passagerarna. Det första är priset som i och med deras nya biljettsystem 



 

 

erbjuder ett lågprisalternativ. Där har en stor del av respondenterna uppfattat förändringen då 

40% tyckte att SAS har blivit billigare de senaste fyra åren. Att tillägga är att det var stor 

spridning av svaren då många även tyckte att SAS blivit dyrare de senaste åren.  Det andra är 

servicen där det har skett en kostnadsbesparing under Turn Around 2005. Resultatet har bland 

annat varit ett borttagande av gratis måltider under inrikes och Europaflygningarna. Där har 

endast 17,8% uppfattat en försämring och 75,6% tyckte att servicen ombord var densamma. 

Den tredje förändringen är att SAS har ökat sina avgångar och även här har de inte uppfattat 

förändringen då enbart 18% tyckte att SAS hade fler avgångar. 

 

Vilka typer av problem har SAS i sitt imageskapande?  

Den allmänna uppfattningen om SAS var i enkätundersökningen att de är ett övervägande bra 

eller ganska bra flygbolag liksom att deras kvalitet är bra eller ganska bra. Enligt Svenskt 

Kvalitets Index är dock förväntningarna på SAS högre än imagen vilket är ett problem för 

SAS då det på sikt kan leda till en försämrad image. SKI:s undersökning visar även att SAS 

image inte har förbättrats de senaste åren. De har dessutom haft problem med brutna löften 

vid deras senaste reklamkampanj vilket har resulterat till missnöjda kunder. Ett annat stort 

problem är att varken SAS eller kunderna vet riktigt vilken typ av flygbolag SAS är. Revold 

säger att SAS är det största lågprisbolaget i Sverige, men i den officiella beskrivning av vad 

SAS är, definierar de sig aldrig som ett lågprisbolag. Detta avspeglar sig även på kundernas 

uppfattning av SAS då de inte vet om SAS är dyra eller billiga eller om de har samma pris 

efter förändringen. Vi kan genom slutsatsen att SAS profil och image inte helt 

överensstämmer konstatera att SAS har ett kommunikationsproblem och att det råder ett gap 

mellan den upplevda servicen och den förväntade servicen samt ett gap mellan 

marknadskommunikationen och tjänsteleveransen.   

 

6.2 Sammanfattande slutsatser gällande SAS image 

Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka SAS image och se om den stämmer överens med 

SAS profil. Utifrån de frågor vi har ställt i enkätundersökning samt SKI:s undersökning har vi 

kommit fram till att SAS har en bra image som matchar deras profil gällande kundnöjdheten, 

kvalitet, säkerhet, service och komfort. De uppfyller även påståendet om att vara svenska 

folkets flygbolag. Det finns däremot en otydlighet gällande deras profilering av vara ett 

lågprisalternativ och prisvärda då kunderna inte har uppfattat detta. 



 

 

6.3 Diskussion 

SAS är ett flygbolag som profilerar sig både som ett lågprisalternativ och ett lite dyrare 

nätverksbolag med bland annat affärsresor. De vill gärna uppfattas som ett bra alternativ för 

samtliga segment och agerar efter en strävan att vara hela svenska folkets flygbolag. 

Resultatet blir att de har svårt att tillgodose alla resenärers krav. Trots att de erbjuder ett 

lågprisalternativ kan de inte lägga sig på samma låga prisnivå som de flesta av sina 

konkurrenter. Ett långt förflutet som ensam aktör på den svenska marknaden gör även att 

konsumenterna fortfarande uppfattar SAS som ett traditionellt servicebolag med höga 

biljettpriser dvs. bolaget de var innan avregleringen och lågprisaktörernas inträde.  Även SAS 

själva har svårt att släppa det förflutna då de hellre poängterar sina fördelar som affärs och 

nätverksbolag än att de skulle vara ett lågprisbolag. Det är denna otydlighet som gör det svårt 

för konsumenterna att ha en klar uppfattning om vad SAS är. Om SAS profilerar sig som ett 

traditionellt flygbolag med alla dess fördelar gällande ombord och markservice blir 

förväntningarna på samtliga deras resor höga. De som köper en lågprisbiljett blir besvikna 

över att de inte får den service som de är vana vid. Även om de får samma typ av resa till 

samma pris hos en lågpriskonkurrent blir ändå förväntningarna på SAS högre. Den enkla 

anledningen till detta är att lågprisbolagen inte utgör sig för att leverera något annat än en 

flygstol till ett lågt pris, förväntningarna blir därför låga och kan lättare tillgodoses. Så länge 

SAS inte profilerar sig på ett tydligt sätt kommer detta problem att kvarstå. Var någonstans 

otydligheten har sin grund kan vi bara spekulera i. Det kan handla om en intern 

identitetskonflikt där många inom företaget inte vill släppa de monopolistiska tankegångarna, 

samtidigt som de är tvungna att möta hotet från lågprisbolagen. 

 

Vad SAS måste göra är att framhäva de fördelar som de faktiskt har gentemot sina 

konkurrenter. De är det största flygbolaget på den svenska marknaden, vilket innebär att de 

erbjuder betydligt fler resor till fler destinationer. De erbjuder, till skillnad från många 

lågprisbolag, en enhetlig resa från start till mål dvs. det finns alltid ”connect-flyg” om man 

mellanlandar. De är även medlemmar i den största flygalliansen i världen, Star- Allians, som 

gör det möjligt att flyga med vilket flygbolag som helst inom alliansen på en SAS –biljett, 

vilket också utökar destinationerna.  Det gäller för SAS att på ett tydligt sätt differentiera sig 

och skapa ett mervärde som inte kan erhållas av något annat flygbolag. Regeln är att 

överträffa kundernas förväntningar, utan att lova för mycket. 



 

 

Ett flygbolag som har gjort detta är Jet Blue, ett amerikanskt lågprisbolag som i grund och 

botten erbjuder enbart flygstolar. För att differentiera sig från andra liknande flygbolag valde 

Jet Blue att lägga till små extraförmåner som t ex gratis kaffe med tilltugg, lädersäten, och 

möjligheten att se live-tv vid sätet. Till detta tillkom en mycket serviceinriktad personal som 

såg till att resenärerna trivdes ombord.  Kostnaderna för dessa extraförmåner blev relativt låga 

i förhållande till det mervärde som lockade deras kunder och resultatet blev en rekordvinst 

och en omåttligt populär aktie på Nasdaq -börsen. Faktum är att Jet Blue var ett av få 

flygbolag som fortfarande gick med vinst efter terroristattacken den 11:e september och är 

fortfarande ett av få lågprisbolag som går med vinst. 

 

Om SAS följer exemplet med Jet Blue och skapar ett stort mervärde till en relativt låg kostnad 

kommer de inte bara att locka till sig fler kunder utan även göra de befintliga kunderna 

nöjdare. Om de även lägger till en enhetlig och tydlig profil baserad på en enhetlig 

företagsidentitet kommer konsumenterna ha lättare att identifiera vad SAS är och står för och 

om detta innebär ett företag som erbjuder ett högt mervärde kommer även deras image att 

förstärkas.  

6.4 Förslag till vidare forskning 

För att SAS ska kunna överträffa kundernas höga förväntningar måste de vara medvetna om 

hur förväntningarna ser ut och hur de ska tillfredställa dessa. Det vore därför intressant att 

göra en djupgående analys av förväntningarna och upplevelserna gällande de tekniska och 

funktionella delarna (se den Syntetiska kvalitetsmodellen ur Grönroos 2002 på sid. 27). Det 

vore även intressant att genomföra en mer genomgripande kvalitativ undersökning på SAS 

ledning och anställda för att lättare kunna urskilja var deras otydlighet gällande identitet och 

profil bottnar. 

 



 

 

7 Metod- och källkritik 
Vi har undersökt SAS som ett specifikt flygbolag med frågor som enbart gäller SAS. Detta 

innebär att undersökningen inte kan generaliseras till andra flygbolag. Undersökningen 

belyser emellertid den situation och de problem som kan uppstå då ett flygbolag i 

monopolsituation möter konkurrens. Viss data till empirin har inhämtats efter genomförandet 

av enkätundersökningen och intervjuerna, vilket bidragit till att vi i efterhand upptäckt frågor 

som hade varit relevanta för uppsatsen. 

 

Intervjuerna skedde med personal på SAS, vilka till stor del ville framhålla fördelarna med 

SAS och därför inte kunde ge oss en objektiv bild av företaget. Två av de tre intervjuerna 

skedde per telefon och enligt Denscombe (2000) kan denna forskningsmetod i vissa lägen ses 

som tvivelaktig då man som intervjuare går miste om den visuella kontakten under själva 

intervjun. Möjligheten till interaktion är dock lika stor som vid intervjuer ansikte mot ansikte. 

En av intervjupersonerna, Simen Revold, som vi intervjuade både per telefon och ansikte mot 

ansikte, är norrman och eftersom ingen av oss talar norska kan viss data gått förlorad i denna 

intervju. 

 

Eftersom vi undersökt för få respondenter i enkätundersökningen är resultatet ej 

generaliserbart för hela populationen och gäller därför enbart det specifika urvalet. I 

enkätundersökningen gjordes bara en allmän jämförelse mellan SAS och deras 

flygbolagskonkurrenter, vilket innebar att vi inte tog hänsyn till vilka konkurrenterna var. Det 

hade dock varit av intresse att specificera vilka konkurrenter respondenterna skulle jämföra 

SAS med.  

 

Då respondenterna skulle jämföra SAS med konkurrenterna och uppskatta SAS förändring 

hade de möjligheten att välja ett mittenvärde på svarsskalan (3), vilket kan ha föranlett till att 

de valde att ringa in detta alternativ för att slippa ta ställning. I efterhand hade det bästa varit 

om vi hade haft en skala utan mittenvärde och på så sätt tvingat respondenterna att ta 

ställning. 

 

För att konkretisera imagen har vi bland annat använt oss av SKI:s mått. Att sätta siffror på 

imagen kan vara diskutabelt eftersom det är något som bygger på subjektiva uppfattningar. 

SAS förmedlar som sagt olika profil till olika segment men SKI har ej gjort skillnad på affärs- 



 

 

och privatresenärer, respektive hur ofta respondenterna reste. På så vis har vi endast kunnat 

använda oss av deras resultat i ett mer generellt sammanhang än för de specifika segmenten.  

 

I Temoundersökningen som vi använt oss av var respondenterna tvungna att välja det 

flygbolag som bäst benämns som svenska folkets flygbolag. Vi finner det inte självklart att 

det finns ett sådant flygbolag och anser därför att respondenterna borde ha fått möjligheten att 

svara att inget av flygbolagen är svenska folkets flygbolag. Även gällande SAS egna 

undersökning, där resultatet var att 99% av svenska befolkningen hade kännedom om SAS, 

måste vi utfärda en varning då vi inte delgivits denna undersökning och således inte heller 

verifierat resultatet.  
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Bilaga 1 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola som genomför en undersökning om 
flygbranschen inför en uppsats. Vi skulle behöva din hjälp med att besvara några enkla 
frågor som tar ca. 2 minuter.  
 
1. Jag flyger oftast: 
 
Privat  Inom jobbet (affärsresenär) 
 
2. Hur ofta flyger du? 
 
Färre än 1ggr/år       1-4 ggr/år                5-9 ggr/år      10 ggr el. mer/år 
 
3. Hur brukar du oftast boka din flygresa? (Vänligen välj ett av alternativen.) 
 
Via Internet   Via resebyrå   Via flygbolagets biljettkontor 
 
Jag bokar inte mina resor själv   Annat ___________________ 
 
4. Hur ofta brukar du välja SAS på dina flygresor?  
 
Alltid   Mycket ofta            Ofta           Ibland           Sällan                Aldrig 
 
5. Vad är din allmänna uppfattning om SAS? (Vänligen ringa in det alternativ, på en skala 
1-5, som bäst stämmer överens med din åsikt.) 
1           2      3             4   5 
Dålig   Varken eller        Bra 
 
6. Hur uppfattar du SAS i jämförelse med andra flygbolag? (Vänligen ringa in det 
alternativ, på en skala 1-5, som bäst stämmer överens med din åsikt.) 
 
1           2      3             4   5 
Billigare   Samma                   Dyrare 
 
1           2      3             4   5 
Lägre säkerhet    Samma                   Högre säkerhet 
 
1           2      3             4   5 
Sämre ombordservice      Samma         Bättre ombordservice 
 
1           2      3             4   5 
Sämre markservice      Samma              Bättre markservice 
 
1           2      3             4   5 
Lägre komfort      Samma                  Högre komfort 
 



 

 

1           2      3             4   5 
Mindre förseningar  Samma                  Mer förseningar 
 
1           2      3             4   5 
Färre avgångar  Samma                   Fler avgångar 
 
1           2      3             4   5 
Lägre kvalitet  Samma                     Högre kvalitet 
       
   
7. Hur anser du att SAS har förändrat sig på följande punkter de senaste fyra åren? 
(Vänligen ringa in det alternativ, på en skala 1-5, som bäst stämmer överens med din åsikt.) 
 
1           2      3             4   5 
Billigare   Samma   Dyrare 
 
1           2      3             4   5 
Lägre säkerhet     Samma                   Högre säkerhet 
 
1           2      3             4   5 
Sämre ombordservice      Samma         Bättre ombordservice 
 
1           2      3             4   5 
Sämre markservice      Samma              Bättre markservice 
 
1           2      3             4   5 
Sämre komfort    Samma                  Högre komfort 
 
1           2      3             4   5 
Mindre förseningar                       Samma               Mer förseningar 
 
1           2      3             4   5 
Färre avgångar  Samma                   Fler avgångar 
 
1           2      3             4   5 
Lägre kvalitet  Samma                     Högre kvalitet 
 
 
8. Uppfattar du SAS som ”svenska folkets flygbolag”? 
 
Ja Nej Vet ej 
 
 
Tack för er medverkan! 
Johanna och Nils-Ola 
 
 



 

 

Bilaga 2 
 
Personlig intervju med Simen Revold, informationsdirektör på SAS 
 
Intryck under intervjun: Simen Revold var väldigt trevlig och informativ. Han ville berätta 
och tog själv upp saker som han trodde var relevanta för oss (ex. koncernens struktur och 
skillnaden mellan de olika bolagen).  
 
Simen Revold är norrman vilket innebar att han talade norska under intervjun men försökte 
tala extra tydligt. Ingen av oss kan skriva på norska och vi har därför gjort en fri översättning 
till svenska av Simen Revolds svar.  
 
(Semistrukturerad- personlig intervju) 
 
Intervjun: 
Simen Revold: (Skissar upp ett enkelt organisationsdiagram) Asså…först så var det bara ett 
enda bolag… (ohörbart) Nu har vi en koncern, och det betyder att vi har ett litet bolag på 
toppen som heter SAS AB som är noterat på Stockholmsbörsen och de övriga börsarna. Så 
har vi fyra affärsområden som ligger under den. Och ett av de affärsområdena är 
Scandinavian Airlines bolagen som är ett svenskt, ett danskt, ett norskt och ett 
interkontinentalt som består av fyra olika aktiebolag. Här har vi de övriga bolagen, som är 
flygbolag, det är alltså Widerö, det är Blue one, det är Air Baltic och det är Spanair, och det är 
några mindre air-andelar. Så har vi en box här (pekar på skissen), och består av det som är 
airline related support business. Alltså det är såsom det tekniska SAS, det är STS, det är 
Backe, och SGS. Sen är det hotellen som vi nu är i färd med att sälja. Så detta är alltså SAS 
AB, SAS koncern. Och här har vi några staber naturligtvis, som sitter här (pekar på det lilla 
bolaget på toppen), och här sitter jag. Här i den här… (ohörbart)… sitter Andris, han sitter på 
den svenska delen av SAS. Det här är Scandinavian Airlines bolagen.    
 
Intervjuaren: Eh, vi inriktar oss på imagen. Först skulle vi vilja att du berättar lite om SAS 
affärsidé.  
 
Simen Revold: Eh, affärsidén (ohörbart) alla de fyra bolagen är självständiga aktiebolag och 
de går ju naturligtvis primärt ut på att… eh, eh… självklart att vara så konkurrenskraftiga på 
marknaden. (ohörbart)…men en av orsakerna till att vi har olika bolag det är ju att det är olika 
marknader och det är ju olika konkurrenssituationer. I Sverige är det till exempel helt 
annorlunda konkurrenssituation än i Danmark. I Sverige har de en stor inrikestrafik. 
Scandinavian Airlines i Sverige måste vara konkurrenskraftig inrikes men samtidigt klara 
konkurrensen utomlands. Och eh, priserna pressas eftersom det är flera aktörer på den svenska 
marknaden. (ohörbart)… från Arlanda och ut till de Europeiska destinationerna så kan man 
flyga via Köpenhamn, eh... och affärsidén är enkelt att kunna erbjuda produkter som kunderna 
efterfrågar till ett pris som dem är villiga att betala. Det är naturligtvis här hela den stora 
omvälvningen som industrin ligger. Och vi ser flygpriser som är mycket mycket lägre än för 
tjugo år sedan. Och affärsidén är självklart om vi håller oss till Scandinavian Airlines Sverige 
nu ska ni prata med någon imorgon som kommer att utveckla det lite mer. Men affärsidén är 
ju självklart att Scandinavian Airlines bolag ska vara det stora bolaget som flyger passagerare 
innanför… (ohörbart)… och vara marknadsledande.  
  
Intervjuaren: Vad tycker du att SAS är känt för? Hur tror du att SAS image är? 
 



 

 

Simen Revold: Du vet det är ju en väldigt intressant fråga. (Ohörbart).. den har ju en otroligt 
stark position i Skandinavien och är ett av Skandinaviens största varumärken. Och den är 
sammankopplad med väldigt mycket som är positivt men som också är något som är lite 
motsägelsefullt. Ju närmare vi är vår egna inhemska marknad desto oftare ser vi ett mer 
motsägelsefullt… (ohörbart)... Eh, ju längre ut från Skandinavien man kommer ju mer känner 
man en samhörighet med SAS varumärke. Står du på flygplatsen i Peking och så ser du SAS 
flyget komma så bom bom (simulerar ett dunkande hjärta), ”nu är jag hemma igen!”. Men i 
vardagen här hemma så är flygningen sammankopplad med strul, och mera väntan och då 
kommer självklart den …(ohörbart)… vardagslivskänslan. Men om det är många olika 
känslor hos kunden så är de i huvudsak… (ohörbart)… SAS varumärke. … (ohörbart)… och i 
huvudsak så är, så är, så är det ett starkt varumärke. (ohörbart)…och SAS när det gäller 
masterbrand  så har de i huvudsak en god image. Detta varierar från land till land. I Norge är 
vi ju i en svacka när det gäller image av många olika orsaker. En av orsakerna är att vårt bolag 
i Norge (ohörbart) inte har klarat av att leverera till kunderna. De har inte kommit i tid, de har 
många inställda flygningar, det har varit arbetskonflikter. Det accepterar inte marknaden 
längre. Så detta varierar väldigt, eh, från land till land. Danmark är ju ett … (ohörbart)… 
privata och får naturligtvis … (ohörbart)… positiva konsekvenser. Men i huvudsak ganska 
solid och övervägande positiv image, speciellt i Sverige. Och sen … (ohörbart)… 
 
Intervjuaren: Hur tror du att konsumenterna positionerar SAS gentemot era konkurrenter? 
 
Simen Revold: Vi, vi är ju ett bolag som vi inte längre är och det betyder ju att om du köper 
en biljett med Sterling från Arlanda till Köpenhamn och betalar 400kr, och du dagen eller 
veckan efter köper en biljett med SAS på samma sträcka och betalar 400kr för den och du får 
samma som du får på Sterling alltså ingenting annat än en flygstol så är du missnöjd med SAS 
medan du är nöjd med Sterling. Eftersom det är ju det som är problemet att kunden är nöjd 
med Sterling, när förväntningarna är mötta, men förväntningarna på SAS är mycket högre än 
den typiska lågkostnadsbolagen. Eh, även om vårat flygbolag är det största lågprisbolag i 
Skandinavien  och även om du säljer biljetten lika billigt som Ryanair och de här…, så är 
förväntningarna högre och där har du ju ett bolag som har en olik produkt.  
 
Intervjuaren: Hur vill ni att er image ska se ut, dvs. hur profilerar ni er?  
 
Simen Revold: Vi profilerar oss på två olika sätt. Det ena är en slags grundpositionering, en 
baspositionering, detta är ett bolag där vi håller vad vi lovar. Vi kommer i tid och får du 
problem så hjälper vi dig… (ohörbart)… men så profilerar vi oss naturligtvis olika till olika 
segment. När det gäller det segmentet som vi pratade om som bara är upptagna av pris, så är 
det bara det vi kör på, pris, pris, pris, pris. Många avgångar, bra produkt, bra pris, och missar 
du avgången så hjälper vi dig. Eh, men så finns det ju typiska affärsmarknader, så profilerar vi 
oss som det typiska affärsbolaget. Många avgångar, med bra produkt, med lounger, 
möjligheter att kombinera biljetten, du får hjälp med allt, du kan bli medlem i Eurobonus, så 
vi positionerar oss naturligtvis olika till de olika segmenten. Men det är en bas som går ut på 
en solid och bra grund 
 
Intervjuaren: Hur stor av er marknadsföring handlar om att stärka ert varumärke och er 
image? 
 
Simen Revold: Om du tänker på traditionella (ohörbart) en typ av marknadsföring (ohörbart) 
bygga upp en känsla av ett bolag det gör vi mycket mindre idag än vad vi gjorde tidigare. Eh, 
så (ohörbart) om man tänker 25 år tillbaka så gjorde vi det mycket mer. Idag är vår 



 

 

marknadskommunikation i huvudsak väldigt produktorienterad och väldigt kundorienterad. 
Din fråga är väldigt intressant för att (ohörbart) kan SAS koncernen, den lilla på toppen, som 
har det här varumärket (pekar på en SAS-pin på sin kavaj) använda (ohörbart) ska SAS 
koncernen i större grad ha en typ av profilering, en typ av känslomarknadsföring för själva 
varumärket och vårt masterbrand. Det är en bra fråga och det är möjligt att vi gör så i större 
grad i framtiden. (ohörbart)  
 
Intervjuaren: Vi har lite frågor angående omorganiseringen som ni kallar för Turn Around 
2005. Den startade år 2000? 
 
Simen Revold: Den startade i verkligheten 2002. Problemen startade 2001. 
 
Intervjuaren: Vad var syftet med den här omorganiseringen? 
 
Simen Revold: Vi gjorde eh, vi gjorde två saker som båda var ganska dramatiska där vi såg 
hur hela industrin utvecklade sig, eh, under våren 2001 så såg vi märkliga utslag i vår trafik. 
(ohörbart) vi hade precis beställt nya stora flyg, och det såg väldigt positivt ut. Så såg vi på 
våren 2001 signaler från resebolagen för affärsresenärer, och det var de första signalerna på en 
ändring i konjunkturen (ohörbart) i resebranschen inklusive hotellen upptäcker man 
konjunktursvängningarna först, det var det första alla tittar på, det är resebolagen. Och då såg 
vi (ohörbart) och samma tendenser såg vi sommaren 2001 och i september då all affärsstrafik 
sjönk och fortsatte och fortsatte. Med gulfkriget, och Irak-kriget, och när detta startade 
(ohörbart) negativ utveckling och hela industrin fick enormt med problem, flera gick i 
konkurs. Flera amerikanska bolag gick i konkurs andra flygbolag blev uppköpta. Och vi var 
naturligtvis på väg åt samma håll och då var frågan: vad gör vi åt detta? Och då var det två 
saker vi gjorde, det ena var att vi gjorde omstruktureringen när vi delade upp oss i mindre 
affärsområden, så att vi kunde agera snabbt på förändringar på marknaden (ohörbart) då vi 
enklare kunde se hur mycket fett vi hade på kroppen som kunde skäras bort. Det var enklare 
att göra det när vi är mindre bolag än när vi var ett enda stort.. och där satt det ju bara en 
person på toppen som hade ansvaret för allt. Och det går ju inte, vi var istället små enheter 
som kunde agera snabbt och det var en nödvändighet för att kunna genomföra Turn Around 
2005. Och Turn Around 2005 var inte ett rent besparingsprogram, det gick ut på att vi skulle 
skära på kostnaderna med 14,5 miljarder men vi skulle också öka intäkterna. Och det består 
både av en intäktsdel och en utgiftsdel. Naturligt nog är det utgiftsdelen som är mest känd för 
att det är den största omorganiseringen som man genomfört någonsin i nordiskt näringsliv. 
Och när vi kom till 2005 var omorganiseringen genomförd och 14,5 miljarder svenska kronor 
var nedskurna och det betyder 30% av kostnaden, extremt mycket! Men det gjorde oss 
(ohörbart) och vi kunde bli konkurrenskraftiga och klara en så (ohörbart). Det var ett väldigt 
krävande program, det var ett svårt program som innebar att över 6000 anställda i olika 
befattningar blev omplacerade eller uppsagda, och det skapade osäkerhet, men samtidigt med 
denna frustration så skulle man vara med om att bygga upp något nytt. Det var en krävande 
period. Eh, men det var ju det som räddade SAS från att gå i konkurs.  
 
Intervjuaren: Eh, hur tror du att kunderna uppfattade omorganiseringen? 
 
Simen Revold: Alltså det är vi tror ju alltid att alla är så intresserade av oss, men de är ju 
dessvärre inte det. Så jag tror nog att kunden tänkte inte så väldigt mycket på det. Marknaden 
är ju väldigt rationell i sådana här situationer och tänker som så att om vi klarar det så är det 
bra och det är bra att vi har ett bolag som SAS som är skandinaviskt men klarar vi det inte då 
kommer det någon annan. Så det får ju inte den här våldsamma… det blir ju ingen folkrörelse 



 

 

som mobiliseras för att rädda ett aktiebolag, det är det ju inte, det är mycket mera rationellt 
handlingsmönster. Så kunderna var mycket mindre upptagna av det och kanske (ohörbart) 
men jag tror samtidigt inte heller att de reagerade negativt. De reagerade nog (ohörbart) de 
hade en rationell känsla, men jag tror de allra flesta (ohörbart) såg vilket bolag som stack upp. 
Scandinavian Airlines Sverige (ohörbart) efter att hållit på och sparat pengar, och efter att ha 
skurit ner på kostnaderna så kom vi fram igen. (ohörbart) och det blev väldigt, väldigt positiv 
stämning. I själva omstruktureringsfasen så hade man ett, eh, ett avslappnat förhållande till 
den (ohörbart) så kom de gamla positiva känslorna tillbaka.  
 
Intervjuaren: Har SAS ändrat sin identitet i och med omorganiseringen? 
 
Simen Revold: Ja och då tänker du inte på hur bolaget blir uppfattat utifrån… 
 
Intervjuaren: Nej! 
 
Simen Revold: Utan hur vi själva vill bli uppfattade. Jag hoppas att vi har förändrats. 
Eftersom vi har stora delar av företagskulturen som var problematisk (ohörbart) som hade sina 
rötter i en monopoltid, i en tid då vi bara kunde lägga på priset (ohörbart) och nya fördelaktiga 
avtal med kabinpersonalen innebar stora löften, ”det gör ingenting för vi lägger bara på 
priset”. Det var en tid då allt var fantastiskt, du är marknadsledande, du bor på de finaste 
hotellen, du har alltid tre dagar ledigt om du flyger till New York, alla de här sakerna gjorde 
något med mentaliteten som inte var tillräcklig för att möta konkurrensen.(ohörbart), du har 
ingen aktiekurs som pressar och det andra var kollektivavtalen (ohörbart) och kollektivavtal 
kan man inte bara säga upp, det måste man förhandla om och hitta en lösning, och vår 
utmaning var att både (ohörbart) icke önskade (ohörbart). Det handlar om att om vi inte 
ändrar oss så får vi ingen trafik. Det handlar också om den mentala omställningen för att bli 
konkurrenskraftiga. (ohörbart) Detta har gjort samtidigt som vi försökte arbeta fram bättre 
kollektivavtal, större produktivitet, större grad av effektivitet. Det är klart detta har gjort 
(ohörbart) gäller framför allt äldre medarbetare som är 45 plus som kommer ihåg de goda 
tiderna men unga människor som ni som börjar hos oss nu, har en helt annan inställning. De 
vet precis vad som krävs. (ohörbart) kärleken till SAS är stark, den är så stark, den är otrolig 
med tanke på det som de går igenom och de väljer att stanna i bolaget. Helt enastående! Jag 
har inte upplevt något annat i något av de  bolagen som jag har jobbat inom. Men om man går 
igenom så stora förändringar som är tunga och svåra (ohörbart). En frustration (ohörbart) 
mentaliteten, (ohörbart) men kärleken för varumärket (ohörbart).  
 
Intervjuaren: Sen så går vi till imagen. Tror du att SAS image har förändrats? Tror du att 
kundernas uppfattning har förändrats i och med omorganiseringen? 
 
Simen Revold: Jag tror att det är ju en fråga som jag skulle kunna använda 5 timmar till att 
besvara. Den är på sätt och vis enkel men den är samtidigt en ganska så komplicerad fråga. Vi 
kan säga att det korta svaret är att, ehm, vår image har ändrats och hela industrin och 
marknaden har ändrats sig. Nu köper vi det vi vill och köper de produkterna vi önskar, ehm, 
men annars så är vår image väldigt tydlig. (ohörbart) när det gäller vårt bolag så är det ju SAS 
som kommer först i folks tankar, så vår recognition är väldigt hög. Och sammanfattat är vår 
image positiv. Det komplicerade i detta det är när du går in i vad är det som är positivt och 
vad är det som är mindre positivt, och olika segment har olika uppfattning. Eh, den som har 
den tydligaste bilden är affärsresenären (ohörbart) för att de är professionella resenärer som 
väljer en produkt utifrån avgångar och tidsbesparingar och kanske är du Euro bonus medlem 
kanske inte. De frekventa resenärerna har bilden av ett stort internationellt ganska så 



 

 

professionellt flygbolag som inte alltid klarar arbetskonflikter men i huvudsak är de inte 
sämre än de andra flygbolagen, men vi kan alltid bli bättre. De som inte är fullt så frekventa 
(ohörbart) de som reser på affärsresa någon gång i månaden till London, till Paris en gång om 
året (ohörbart) de har nog också en positiv utgångspunkt. (ohörbart) helt ok… (ohörbart). Och 
så har vi det segmentet som består av de som reser privat, som primärt bryr sig om 
prisfaktorn. De har inte en negativ bild men de har en känsla av att SAS befinner sig i övre 
prisklassen vilket inte är helt rättvist, men någon gång så är vi det. (ohörbart) Att flyga till 
Oslo kostar 4500kr för en affärsresenär och det är ju väldigt mycket pengar för att bara flyga 
45 minuter. För många segment så ligger vi väldigt högt, men vi har ett val för de som är 
priskänsliga. Men kunderna har ändå en känsla av att vi har ett högt pris. Och det är en av 
våran, inte image, men det som vi kallar reputation service, (ohörbart) när det gäller produkter 
så svarar nästan alla att –Ja vi levererar produkter av väldigt hög kvalitet, det är alltså väldigt 
bra men det är för dyrt. Det är tyvärr en del av vår image, så dyrt är ganska bra men dessvärre 
en del av sanningen. Och det är en utmaning för oss att få marknaden att förstå att vi några 
gånger är dyrare men att några gånger så ligger vi rätt i pris. Det är ju inte bara industrin som 
är ung när det gäller konkurrensen. Den fria konkurrensen släpptes fri 1994 (ohörbart) det är 
en gigantisk global industri som faktiskt bara har haft konkurrens i tolv år. Ehm, så, så man 
kan säga att industrin är omogen ur konkurrensaspekten, men det är ju inte allt, kunderna är ju 
omogna när det gäller konkurrens. När kunder väljer dagligvarubutiker så går de till den 
billigaste när de köper mjölk och bröd medan man går till de dyrare butikerna när man ska 
handla något gott till fredag. Flygbranschen har inte riktigt kommit dit än men vi är 
övertygade om att vi kommer dit. Idag kanske jag väljer en lågprisaktör som Ryanair men 
nästa dag ska jag till ett möte tidigt på morgonen (ohörbart) vi går och shoppar bland 
produkterna som passar vårat syfte. Som industri håller vi på att mogna och kunderna märker 
det, imagen kommer att bli mer precis, då vissa säger att SAS är väldigt dyrt och andra säger 
att det inte är det, vissa säger att det inte finns service eller mat ombord och andra säger att de 
får det. Vilket leder till sådana oklarheter. 
 
Intervjuaren: Kommer målet vara att bara leverera en produkt med hög service och bra 
tidhållning och lite högre pris som ni hade innan lågprisaktörerna kom in på marknaden, och 
låta lågprisbolagen ta hand om de billiga resorna? 
 
Simen Revold: Nej, det kommer vi inte att göra, men du är inne på svaret, men vi kommer 
aldrig att låta lågprisbolagen få den delen av marknaden. Det ska vi kämpa om! Men svaret på 
din fråga har inte vi, men det vi vet är att de olika segmenten är olika beroende på vilket syfte 
(ohörbart) så är de intresserade av att få produkter som varierar lite. Om jag åker på en 
affärsresa till London imorgon så kräver jag en produkt som ser ut som X men nästa gång så 
ska jag åka till London igen med mina barn och min fru, en privatresa, så är det andra saker 
som jag frågar efter, då betyder priset mer. Och vad är det som skiljer sig? Jo, det är 
(ohörbart) har jag betalat mer kan jag få tillbaka min biljett och boka om till en annan avgång 
vilket är viktigt för mig som ska åka på affärsresor. Om jag har tur så kanske mötet slutar 
tidigare och tar ett tidigare flyg tillbaka då blir det viktigt för mig, men om jag åker på 
semester så vet jag att jag ska åka hem på söndag, eh, så då är det inte så viktigt. Hur mycket 
är jag villig att betala för flexibiliteten? Jag kanske är villig att betala 500kr, eller faktiskt till 
och med 600. Och att få det komfortabelt och att få lite extra plats, och jag vill gärna ha en 
tidning när jag går ombord. Och vad är jag villig att betala för det? Kanske 50kr. Du gör en 
prislista på de olika sakerna som du tycker är viktigt och det är klart att man kan inte gruppera 
alla önskemål, så du kan köpa kanske en bas som är väldigt billig och så kan du lägga på en 
(ohörbart) så du får en tidning (ohörbart) dit är vi på väg. Vi erbjuder kunderna ett valsystem 
som är i samma prisklass som lågprisbolagen men som erbjuder lite mer. Fler avgångar, 



 

 

möjlighet till ombokning vid förseningar. Om du ska flyga med Ryanair från Stockholm till 
Glasgow så flyger man Stockholm- London, London- Glasgow. Om det är dåligt väder i 
Stockholm så planet blir försenat till London, så säger Ryanair –Nej, beklagar, du måste köpa 
en ny biljett. Det gör aldrig vi, vi säger naturligtvis att vi bokar om till ett annat flyg. Det är 
där vi skiljer oss, vi erbjuder alltid något mer till samma pris. (ohörbart) vi måste kämpa om 
den marknaden för att kunna klara mellanmarknaden och den översta delen av marknaden. 
Kort fråga, långt svar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 
 
Sammanställning av intervju med Stefan Bjurholm 
informationsansvarig SAS Sverige 
 
Intervjuare: På er hemsida skriver ni att ni riktar in er på de som reser ofta, då undrar vi hur 
ofta måste man resa för att det ska räknas som ofta? 
 
Informant: Vi har en definition, generellt så, så är det ju, vi har en egen definition som säger 
så här: Minst fem tur- och returresor inom en tolvmånadersperiod. Då har vi definierat det 
som om att man reser relativt ofta, sen har ju vi kunder som reser två-tre gånger i veckan tur 
och retur, så att det är ett stort spann mellan fem tur- och retur och de som reser mest. Vi 
pratar ändå om dem som är frekventa. Sen är det ju lite skillnad på om de åker fem gånger till 
New York eller om man åker fem gånger till Göteborg från Stockholm, men vi lägger ingen 
skillnad på det i vår definition utan vi tycker att fem gånger är fem gånger. 
 
Intervjuare: Vad är SAS känt för, hur tror du att SAS image är? 
 
Informant: Alla våra undersökningar som vi gör och alla undersökningar vi har och mycket av 
de analyser som vi har gjort så ser vi att, att…. Jag tror att det är 99% av svenska 
befolkningen som, Sveriges befolkning är ungefär 9 miljoner, 99% av dem, de svarar att de 
känner till SAS, så vi har ett väldigt högt igenkänningsvärde. Sen om man pratar om den sk. 
imagen, det man verkligen förknippar SAS med så är det ju lite, lite olika beroende på vem 
man är, men det finns några saker som är, som många förknippar med SAS och det är bla. då 
säkerhet, kvalitet, pålitlighet, sådana typer av begrepp och att vi är en stor marknadsledare 
som både levererar flygresor inom Sverige och internationellt och sen har vi ju en image av 
oss att vara ett bra alternativ för de som reser i affärer. Det är så där väldigt generellt sagt och 
det där kan man ju prata väldigt mycket om, det kan man sitta och prata om egentligen i flera 
timmar för att det finns väldigt mycket att säga om hur man uppfattar och lite från beroende 
på vilken position man har idag osv.  
 
 Intervjuare: Nästa fråga var just om hur du tror att konsumenterna positionerar SAS gentemot 
konkurrenterna? 
 
Informant: Hur man positionerar SAS gentemot konkurrenterna? Det beror lite på hur man 
jämför, där skulle jag vilja säga att eh, för det första så måste man definiera som….. ett enkelt 
sätt att göra det är att säga så här; är man en frekvent flygresenär? Eller är man en resenär som 
flyger någon gång ibland eller är man inte en resenär, man flyger i princip aldrig. Där har du 
ju tre olika nivåer, utifrån de tre nivåerna så positionerar man SAS olika, hur man tänker på 
SAS gentemot våra konkurrenter. Eh de som typ aldrig flyger eller kanske säg en gång om 
året bara, de tänker oftast inte på….nu generaliserar jag igen, du vet det är svårt att säga att; 
det är det här och det här, men om man pratar segment så måste man generalisera lite 
grann….så de som aldrig reser eller reser kanske en gång eeh eeh de tycker att SAS, alltså de 
tänker inte så mycket på vem de flyger med, dem tänker mer på vad det kostar kanske, priset 
är avgörande och då är det inte så viktigt vem som är själva leverantören. Om det är 
(ohörbart) när man flyger charter eller om det är SAS när man flyger reguljärt eller om det är 
Ryan Air, eller om du flyger Brittish Airways, de tänker inte så mycket på exakt vem det är 
skulle jag vilja säga, så det är priset som styr där. Eh de där som är väldigt frekventa, de 
positionerar SAS väldigt, väldigt högt, SAS har ett högt värde, SAS är ett väldigt eh…. När 
jag åker i affärer och det är tiden som styr mitt resande mycket, jag kanske ska på ett möte 



 

 

och det är andra som styr över min tid, då är SAS ett väldigt bra alternativ för vi har många 
frekvenser, vi har många avgångar, vi flyger till många destinationer, man kan resa ganska 
flexibelt och då kommer vi alltid högst i alla undersökningar. Då positionerar man dem 
väldigt rejält, som ett högt värde… en hög value for money egentligen, trots att vi då ligger 
ganska högt i priset jämfört med konkurrenterna i vissa avdelningar så ger det ett högt värde, 
just för att det finns så många viktiga faktorer som har med tiden att göra. Sen är det de som 
reser där emellan, som reser två gånger eller fyra gånger om året sådär. De reser men inte så 
ofta eh så för dem är oftast priset viktigt och där är pris4t ganska avgörande, men där beror 
det på lite grann på vad man har för preferenser, en del går bara på priset och då har oftast en 
sådan aktör som Ryan Air väldigt bra, så ligger de väldigt bra, för Ryan Air uppfattas som ett 
flygbolag som har ett lågt pris och även om de praktiskt inte alltid erbjuder det så uppfattar 
många Ryan Air som det och SAS uppfattas då som lite mera dyr, men eh.. fortsatt då eh.. en 
relativt rimlig och bra prisnivå. Och där är ju lite skillnaden då då. Det är ju så här; om tiden 
är viktig eller att man ska åla en specifik dag eller man har bara en helg att åka på, även om  
man åker privat och man har bestämt sig för att man ska vara ledig på en weekend är det 
viktigt kanske att man åker ut på torsdag kväll och kommer hem på söndagen, då vill man 
hitta avgångar som passar och då blir tidtabellen väldigt viktig och där brukar SAS komma 
väldigt bra till i positioneringen. Har man bara pris att gå efter, man letar efter det absolut 
billigaste priset som finns på marknaden så  då brukar vi ofta inte bli valda, då brukar man 
hitta andra alternativ, så vi är sällan absolut billigast, men vi har billiga priser, men vi har 
sällan billigast. 
 
Intervjuare: Hur vill ni att er image ska se ut, alltså hur profilerar ni er? 
 
Informant: Ja, det skiljer sig också lite då, utifrån målgrupperna, men generellt så vill vi ju 
han en image om att vi är en… vi vill att man ska uppfatta SAS som alltid ett alternativ när 
man ska ut och resa, det ska alltid vara så att när man ska ut och resa så ska man tänka på SAS 
som ett bra alternativ att resa med, oavsett om man reser i affärer eller privat eller när man ska 
resa eller var man ska resa, det är väl grundfilosofin. Sen ska vi ju då uppfattas som att vi är 
det bästa alternativ för de som reser i affärer och vi ska även uppfattas som att vi är ett väldigt 
bra alternativ för de som reser privat och eh… vi har haft en position där vi säger att vi ska 
vara svenska folkets flygbolag och den tycker vi att vi har infriat då under det här året, så att 
de har vi haft stora undersökningar om, och åtta av tio svenskar säger att SAS är svenska 
folkets flygbolag.. så att det är ju det som man associerar till det.. 
 
Intervjuare: Ja, förlåt, det var ju faktiskt en av frågorna som vi hade också. Vad innebär det att 
vara svenska folkets flygbolag? Mer konkret 
 
Informant: Det är ju en retorisk fråga egentligen, för att svaret på det är att man ska vara ett 
alternativ för alla, oavsett vem man är och när man ska åka och vart man ska åka, så jag har 
egentligen nästan svarat på det, eh.. om det är så att om man är student, om man är pensionär 
eller en barnfamilj, eller om man är en singel som är 25, eller om man är 40 och åker i affärer 
osv.  oavsett de olika situationerna så ska SAS alltid vara ett bra alternativ när man ska ut och 
resa i den situationen man är i. Är man det, då är man svenska folkets flygbolag, så då är man 
hela tiden ett bra alternativ, då har man de rätta priserna, de rätta resorna till de rätta 
destinationerna och det är det många som uppfattar att vi är. Dessutom så är det ju inte bara 
att ha det, man måste ju vara, du måste ju ha en viss form av… en så att säga en hög 
minimum, hög lägsta nivå kan man säga på att leverera de tjänsterna och de produkterna vi 
har, så att det blir ju en hög kvalitet och en hög leverans, egentligen man går tillbaka till de 
förväntningarna som man har på SAS. Så att om man väl har köpt en biljett av SAS eller 



 

 

innan man köper en biljett så har man…. Man förväntar sig få någonting av det man har köpt 
och vi måste hela tiden leverera en nivå över de förväntningar som man har på oss. SAS har 
ofta ganska höga förväntningar så därför har vi haft ganska svårt ibland att leverera det här, 
därför att vi måste alltid leverera väldigt, väldigt bra för att kunna leverera på kundernas 
förväntningar, så man förväntar sig ganska mycket av SAS. 
 
Intervjuare: Vad har ni för strategi för att uppnå den image ni vill ha?  
 
Informant: Det är att bli mera tydlig och differentierande i erbjudandet kan man säga och 
leveranserna, tydlighet i vad man köper och vad man får… differentierat både i förhållande 
till de olika erbjudanden som vi har inom SAS och även i förhållande till våra konkurrenter. 
Så att det är en differentieringsstrategi utifrån olika segment och utifrån olika behov… vad 
man är ute efter, så är det att tydliggöra och differentiera och förenkla kan man säga. Det är en 
tydlig strategi som vi har och också faktiskt att vara bäst hela tiden på det vi gör och att vi 
också är då… vi är marknadsledare och då är man störst, men vi ska också vara ledare på 
marknaden och det betyder att vi är också den som leder och driver marknaden, den bästa, 
alltså föregångaren som ligger längst fram hela tiden med olika saker….med det som är 
viktigt för våra kunder. Så det kan man säga kort är strategin. 
 
Intervjuare: Vad var syftet med Turn Around 2005? 
 
Informant: Turn Araound 2005, heter egentligen SAS Turn Around 2002- 2005, det är ett 
kostnadseffektiviseringsprogram som har pågått under i princip fyra år. Men resultatet av det 
är att vi har sparat 14 miljarder i direkta kostnader under tre år av de fyra åren och 
målsättningen med det är helt enkelt att få ned kostnadsnivån för att kunna bli mer 
konkurrenskraftiga, erbjuda bättre priser till kunderna.  
 
Intervjuare: Företagets identitet, har den ändrats genom den här omorganiseringen? Alltså 
Turn Around 
 
Informant: Alltså identitet, det har den egentligen inte. Imagen uppfattningen om SAS den har 
ändrats under de här fyra… vi har gjort en enorm resa där vi har gått med 2,5 miljoner kr. om 
dagen back till i år då, där vi går en miljon plus i vinst per dag i princip, jag vet inte riktigt 
vad vi ligger på nu…. Och det gör att det har varit en enorm fokus på lönsamheten under den 
här perioden att vi ska försöka få en lönsamhet i allt vi gör, det ska vara lönsamt för oss, det 
ska vara lönsamt för våra kunder som reser med oss i princip. Men det du frågar om är ju ändå 
identitet å ena sidan när det gäller corporate identity, typ vilka färger vi använder och logotyp 
och annat, där har vi inte ändrat någonting, utan där har vi samma som tidigare. Sen har vi ju 
ändrat vår identitet något på sättet på hur vi agerar som företag lite grann, då kommer man 
också in på vilka värden man har, eller vilka brand values som vi jobbar med och de är 
egentligen i grund och botten de samma som vi har haft de närmsta åren men så har vi ju gjort 
några förändringar där vi då… man kan säga att vi moderniserar och fräschar upp så att vi blir 
mera aktuella i tiden. 
 
Intervjuare: Hur stor del av er marknadsföring handlar om att stärka ert varumärke och er 
image? 
 
Informant: Allting vi gör ska stärka vårt varumärke och vår image. Det är oavsett av vad vi 
gör eller vad vi agerar eller oavsett om det är marknadsföring eller något annat, det är att hela 
företaget, alla som jobbar på företaget har ett ansvar att också jobba med att säkra…. Att 



 

 

varumärket uppfattas på rätt sätt och att man representerar varumärket och uppfattningen av 
företaget det är det avgörande, det är det man bedömer företaget på, det är inte hur vi är 
egentligen, utan det är hur man uppfattar SAS. Det viktiga är att då måste vi agera utefter det. 
Så att när det gäller marknadsföring, så är det alla pengar…………….Sen kan vi använda det 
på olika sätt för att göra det och det betyder inte alltid att vi har varumärkesbyggande reklam, 
det är inte det jag säger, men uppfattningen om oss ska alltid resultera i något positivt med det 
vi gör.       



 

 

Bilaga 4  
 
Resultat från enkätundersökningen 
 
Hur brukar du oftast boka din flygresa? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Via Internet 55 55,0 55,0 55,0 

Via resebyrå 25 25,0 25,0 80,0 

Via flygbolagets 
biljettkontor 5 5,0 5,0 85,0 

Jag bokar inte 
mina resor själv 14 14,0 14,0 99,0 

Annat 1 1,0 1,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0   

      

 
 
Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Vad är din allmänna 
uppfattning av SAS? 98 2 5 3,55 ,814 ,662 

Hur uppfattar du SAS i 
jämförelse med andra 
flygbolag gällande priset? 

96 2 5 4,10 ,840 ,705 

Hur uppfattar du SAS i 
jämförelse med andra 
flygbolag gällande 
säkerheten? 

94 3 5 3,74 ,789 ,622 

Hur uppfattar du SAS i 
jämförelse med andra 
flygbolag gällande 
ombordservicen? 

95 2 5 3,48 ,784 ,614 

Hur uppfattar du SAS i 
jämförelse med andra 
flygbolag gällande 
markservicen? 

94 2 5 3,40 ,708 ,501 

Hur uppfattar du SAS i 
jämförelse med andra 
flygbolag gällande 
komforten? 

94 2 5 3,43 ,664 ,441 

Hur uppfattar du SAS i 
jämförelse med andra 
flygbolag gällande 
förseningar? 

94 1 5 3,10 ,606 ,367 

Hur uppfattar du SAS i 
jämförelse med andra 
flygbolag gällande 
avgångarna? 

91 2 5 3,37 ,725 ,526 

Hur uppfattar du SAS i 
jämförelse med andra 
flygbolag gällande kvaliten? 92 1 5 3,51 ,763 ,582 



 

 

Hur anser du att SAS 
förändrat sig på följande 
punkter de senaste 4 åren 
gällande priset? 

91 1 5 2,86 1,071 1,146 

Hur anser du att SAS 
förändrat sig på följande 
punkter de senaste 4 åren 
gällande säkerheten? 

90 2 5 3,27 ,577 ,333 

Hur anser du att SAS 
förändrat sig på följande 
punkter de senaste 4 åren 
gällande ombordservicen? 

90 1 5 2,90 ,582 ,338 

Hur anser du att SAS 
förändrat sig på följande 
punkter de senaste 4 åren 
gällande markservicen? 

91 2 5 3,00 ,516 ,267 

Hur anser du att SAS 
förändrat sig på följande 
punkter de senaste 4 åren 
gällande komforten? 

91 2 5 3,14 ,461 ,213 

Hur anser du att SAS 
förändrat sig på följande 
punkter de senaste 4 åren 
gällande förseningar? 

91 1 5 3,10 ,473 ,223 

Hur anser du att SAS 
förändrat sig på följande 
punkter de senaste 4 åren 
gällande avgångarna? 

91 1 5 3,12 ,647 ,419 

Hur anser du att SAS 
förändrat sig på följande 
punkter de senaste 4 åren 
gällande kvaliten? 

91 2 5 3,13 ,542 ,294 

Valid N (listwise) 86           

 
 

 
 
 
  
 
 


