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Abstract 
 
The traditional airlines exist on a market that is distinguished by an increasing competition. 
They are often partly or completely owned by the government and are characterized by slow 
decision making. Because of their existing structure and old business culture the traditional 
airlines find it hard to use price as a means of competition. Consequently the traditional 
airlines need to create loyalty amongst their customers. The purpose of this essay was to 
analyze and evaluate SAS long-term marketing strategies through a comparative study of the 
companies’ management, employees and customers. To shed light on the problem a gap 
analysis has been performed on SAS Swedens management, emloyees and customers. The 
theoretical part of the study takes into account customer value, organization and loyalty.            
 
The result shows that the gap between SAS management and customers was relatively small 
due to the management’s knowledge and insight in respect to customer expectations. On the 
other hand the gap between SAS management and employees was much larger. The internal 
communication within SAS is today insufficient which can lead to major problems. To create 
customer loyalty SAS has to concentrate on their internal problems and focus on their 
employees. In this way the employees will mediate customers expectations so that SAS 
profile and image will correspond with customers expectations. SAS needs to have a strong 
business concept and a vision that all employees should try to achieve, which they do not 
have today. The conclusion is that SAS will find it hard to survive on a long term basis with 
the conditions and structure they have today.   
  
Suggestions for additional research would be to study other effects made by the incorporation 
of SAS as well as to study factors that are important for creating good internal 
communication within the SAS group.    
 
Keywords: Loyalty, Involvement, Relationship Marketing, Business concept, Branding, 
Internal marketing, Creating a higher value, SAS Sweden, Traditional airlines, Gap analysis. 
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Sammanfattning 
 
De traditionella flygbolagen verkar på en marknad som kännetecknas av en ökad konkurrens. 
De är ofta delvis eller helt statligt ägda och präglas av tröga beslutsprocesser. På grund av sin 
befintliga struktur och gamla affärskultur har de svårt att konkurrera med priset som 
konkurrensmedel och måste därför fokusera på att skapa kundlojalitet. 
Uppsatsens syfte var att analysera och utvärdera SAS långsiktiga marknadsföringsstrategier 
genom en jämförande studie av företagets ledning, anställda samt kunder. För att belysa 
problemet har en gapanalys genomförts på SAS Sveriges ledning, anställda och kunder. 
Studiens teoridel är baserad på teorier om mervärdeskapande, organisation och lojalitet.      
 
Resultatet visar att gapet mellan SAS ledning och kunder var relativt litet då ledningen har 
kunskap och insikt om kundernas förväntningar på SAS tjänster. Gapet mellan SAS ledning 
och de anställda var däremot mycket större. Den interna kommunikationen inom SAS är idag 
bristande vilket är ett stort problem. För att SAS skall ha en möjlighet att skapa kundlojalitet 
måste de börja internt och fokusera på de anställda, så att de levererar vad kunderna förväntar 
sig. Detta i sin tur bidrar till att SAS profil och image överensstämmer. SAS måste ha en 
stark affärsidé och vision som alla anställda strävar efter, vilket de inte har idag. Studiens 
slutsats är att SAS har svårt att långsiktigt överleva med de förutsättningar och den struktur 
de har idag.  
 
Som förslag på vidare forsknings gavs att studera ytterligare effekter av SAS bolagisering, 
samt att studera faktorer som är viktiga för att skapa en bra intern kommunikation inom hela 
SAS koncernen.    
  
Nyckelord: Lojalitet, Involvering, Relationsmarknadsföring, Affärsidé, Branding, Intern 
marknadsföring, Mervärdeskapande, SAS Sverige, Traditionella flygbolag, Gapanalys. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



De traditionella flygbolagens överlevnad på den skandinaviska marknaden  
– En studie om SAS Sverige  

 
 

   4 

Förord  
 
Kandidatuppsatsen omfattar 15 poäng inom ämnet service management på Södertörns 
Högskola. Genom denna studie har vi fått en praktisk inblick i SAS Sverige och en 
fördjupning inom service management som kommer att gynna oss i våra framtida yrken.     
 
Vi vill tacka alla som har hjälpt oss med tips, förslag och goda idéer under arbetets gång. 
Speciellt tack till: 
 
Linda Sjödin - Ansvarig för intern och extern kommunikation på SAS Sverige 

Alla de anställda på SAS som tagit sig tid att medverkade i vår undersökning 
SAS kunder som medverkade i vår kundundersökning 

Våra handledare Hans Zimmerlund och Göran Grape som gett oss kreativ feedback under 
uppsatsskrivandet   

Vi vill även tack våra opponenter som bidragit med värdefull kritik och bra idéer  

 
 
Stockholm den 21 december 2007 
  

Charlotte Fränneby och Susanna Henriksson  
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1. Inledning 
 
I detta avsnitt presenterar författarna bakgrunden till det valda ämnesområdet som innefattar 
en allmän beskrivning av flygindustrin. Därefter följer en problemdiskussion samt 
problemformulering och syftet med studien. Dessutom följer en redogörelse av de 
avgränsningar som omfattar studien ifråga. Slutligen presenteras de begrepp som är 
relevanta för undersökningen. 
                                                                                                                                                      
 
1.1  Bakgrund 
 
Flygbolag inom flygindustrin är idag utsatta för hård konkurrens på såväl nationell som 
internationell nivå, dock har det inte alltid varit så. Efter andra världskriget ändrades 
förutsättningarna inom flygbranschen då det fanns flygplan och piloter tillgängliga samt att 
det hade etablerats en luftväg. Detta medförde att det blev möjligt för civila att använda 
flyget som transportmedel. International Air Traffic Association grundades i Haag 1919 och 
är en internationell gruppering av flygbolag. 1945 bildades den nuvarande 
sammanslutningen, International Air Transport Association (IATA), i Havanna på Kuba och 
har nu sitt huvudkontor i Montreal i Kanada1. Vid grundandet hade IATA 57 medlemmar 
från 31 länder och då främst europeiska och nordamerikanska länder. Idag har organisationen 
mer än 270 medlemmar från 140 länder2. Medlemmarna i IATA delade upp marknaden och 
de traditionella flygbolagen tilldelades egna flygsträckor, vilket var möjligt genom att det 
fanns en hög tillväxt inom branschen. Uppdelningen av marknaden medförde att 
konkurrensen inom flygmarknaden blev låg och flygbolagen började samarbeta. Då det fanns 
en hög tillväxt inom branschen växte de traditionella flygbolagen. Genom denna utveckling 
fick personalen bra arbetsvillkor och höga löner, vilket bidrog till att företagen fick höga 
kostnader som de traditionella flygbolagen fortfarande bär med sig än idag.   
 
Flygindustrin var länge präglad av byråkrati och statliga regleringar. För cirka 20 år sedan var 
konkurrensen i stort sätt obefintlig då flygbranschen dominerades av de stora traditionella 
flygbolagen. Konjunkturen var god och myndigheterna hade makten att bestämma vilka 
biljettpriser som skulle sättas och de statligt ägda bolagen hade tillgång att fritt agera på vissa 
marknader. De traditionella flygbolagen i olika länder var med andra ord reglerade och 
statligt ägda i form av monopolföretag.  
 
Sveriges traditionella flygbolag är Scandinavian Airlines Systems, SAS, och grundades 1946 
genom en sammanslagning av tre nationella flygbolag i Sverige, Danmark samt Norge och är 
en av världens äldsta allianser3. Flygverksamheten bedrevs fram till 2003 som ett enda bolag. 
2003 blev flygverksamheten i Sverige, Danmark och Norge egna affärsenheter och den 1 
november 2004 bolagiserades enheterna Scandinavian Airlines Sverige, Scandinavian 
Airlines Danmark och SAS Braathens blev självständiga aktiebolag4. Denna koncerns 
huvudbolag är The SAS Group. Idag äger svenska staten 21,4%, norska staten 14,3% och 
danska staten 14.3% av aktierna. De resterande 50 % av aktierna är privatägda5. Då de 
                                                
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/International_Air_Transport_Association 
2 Ibid. 
3 Gummesson, 2002:4, s.196 
4 http://www.sas.se/sv/Om_oss/SAS_Historia/?vst=true 
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/SAS_Group#.C3.84garandel_i_olika_bolag 
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traditionella flygbolagen ofta är delvis eller helt statligt ägda bidrar detta till en stel 
organisation med långsamma beslutsprocesser samt att friheten till att ta egna beslut har 
minskat då de ständigt är styrda och kontrollerade av staten.  
 
Inom flygindustrin sker hela tiden ständiga förändringar. I början av 1990-talet avreglerades 
flygmarknaden i Sverige. I och med avregleringen har nya marknadsförutsättningar skapats 
och nya bolag etablerats inom den svenska flygindustrin. Den svenska flygmarknaden präglas 
av en pressad konkurrens och anses vara den mest konkurrensutsatta flygmarknaden i 
Norden6. Denna konkurrens har medfört att priser har pressats på vissa flyglinjer samt lett till 
att nya produkter utvecklats för att mäta den efterfrågan som finns på marknaden. Exempel 
på detta är lågprisbiljetter samt att en del tidigare traditionella tjänster, som exempelvis mat 
på flyget, är valfria och avgiftsbelagda för att möjliggöra låga priser7. Flygindustrins ständiga 
förändringar har medfört att konkurrensen har hårdnat för de traditionella flygbolagen. 
    
År 1997 startade SAS tillsammans med Air Canada, United Airlines, Lufthansa och Thai 
Airways Star Alliance. Star Alliance består av 17 flygbolag från olika delar av världen och är 
världens största flygbolagsallians8. Till följd av detta blev SAS ett globalt nätverk som 
konkurrerar med andra stora nätverk som One World där bland annat Finnair och British 
Airways är med9. Samarbetet i Star Alliance är fokuserat kring sex områden. Dessa är; 
gemensamma bonusprogram vilket innebär att man som kund tjänar bonuspoäng hos alla 
medlemmar i Star Alliance, tillgång till lounger, samarbete kring teknik och logistik, 
tidtabeller som underlättar byten mellan medlemmarna, gemensam profil samt gemensamma 
erbjudanden som till exempel jordenrunt- biljetter som involverar mer än ett flygbolag10.   
För att få kunderna att göra frekventa köp har SAS skapat ett medlemskort som heter 
Eurobonus. Detta kort ger resenären poäng på sina resor som sedan kan användas till 
bonusresor världen över, hyra bil, bo på hotell samt ta del av specialerbjudanden och olika 
förmåner11. För bolag inom Star Alliance innebär samarbetet att de genom koordination av 
tidtabeller, destinationer, bokningssystem, personal samt biljettförsäljning kan öka intäkterna, 
sänka kostnaderna och bidra till en ökad konkurrenskraft. De traditionella flygbolagens 
samarbete med andra flygbolag i allianser samt deras bonussystem är en värdebaserad 
metod för att få återkommande kunder och erbjuda dem en ökad tillgänglighet. 
 
I och med de nya förutsättningarna ifrån avregleringen framträdde lågprisflygbolag på den 
svenska flygmarknaden. Det första lågprisflygbolaget var Ryanair som etablerades 1997 på 
den svenska flygmarknaden och har sedan dess dominerat den svenska utrikestrafiken med 
lågprisflyg12. Lågprisbolagen intar en allt större del av den totala flygmarknaden mätt i antal 
passagerare samt att de har en ledande position i Europa vad gäller expansion och att skapa 
tillgänglighet13. En av anledningarna till att lågprisbolagen kan konkurrera med priset är att 
de är uppbyggda med rätt struktur för att ha priset som konkurrensmedel. Genom att 
lågprisflygbolagen pressar sina kostnader medför detta en lägre service. Om 

                                                
6 LFS, Flygets utveckling 2006:2, s.18 
7 http://www.luftfartsstyrelsen.se/templates/LS_InfoSida_70_30____38195.aspx  
8 http://sv.wikipedia.org/wiki/Star_Alliance#Medlemshistorik 
9 Gummesson, 2002:4, s.196 
10 http://sv.wikipedia.org/wiki/Star_Alliance#Medlemshistorik 
11 http://www.sas.se/sv/EuroBonus/  
12 http://www.ryanair.com/site/EN/about.php 
13 LFS, Flygets utveckling 2006:2 s.16 
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lågprisflygbolagen fortsätter att expandera i samma takt som de gjort under de senaste åren 
utgör dessa ett stort hot för de traditionella flygbolagens överlevnad. 
  
För omkring tre år sedan startade SAS dotterbolaget Snowflake. Syftet med Snowflake var att 
ta marknadsandelar och konkurrera med lågprisflygbolagen genom att sälja lågprisflygningar. 
Snowflake bemannades med ordinarie personal med tillhörande löner och förmåner samt 
disponerade plan kostnadsfritt via moderbolaget. Trots SAS satsningar på Snowflake så 
misslyckades försöket med lågprisflygningar14. Några av anledningarna till misslyckandet 
med Snowflake var att omkringkostnaderna på SAS är extremt höga, vilket medför att SAS 
inte kan konkurrera mot lågprisflygbolagen eftersom de ofta har låga personalkostnader och 
är kostnadseffektiva. SAS utbildar sina piloter genom Flight Academy som internationellt 
håller en hög standard15. Flight Academy i kombination med att piloter på SAS generellt har 
högre löner än piloter inom lågprisflygolag medför att SAS har högre personalkostnader. De 
traditionella flygbolagen har svårt att konkurrera mot lågprisflygbolagen med 
lågprisflygningar då de har högre kostnader.    
 
Den ökade globaliseringen och förändringar inom demografiska strukturer i samhället har lett 
till att konsumtions- och beteendemönstret har förändrats. Människors inställning till att flyga 
är inte densamma som den var för omkring 20 år sedan. En stor skillnad är att det psykiska 
avståndet har minskat till följd av att det idag går lättare och snabbare att ta sig runt i världen.  
Det har blivit mer vanligt att människor använder flyget som ett vanligt transportmedel och 
idag anses det inte lika exklusivt och dyrt att flyga som det gjorde förr.  En annan bidragande 
faktor till att det psykiska avståndet har minskat är människans kunskap och information om 
omvärlden vilket i sin tur har lett till en mindre rädsla att besöka nya destinationer. 
Globaliseringen och det psykiska avståndet har medfört att människor inte är lika 
involverade i flyget som transportmedel som de var förr. 
 
Den otroligt snabba tekniska utvecklingen har ökat datoranvändningen och därmed har 
Internet blivit ett överlägset sätt att samla information och kunskap. År 2005 hade enligt 
statistiska centralbyrån 75 % av alla män i åldrarna 16 – 84 år tillgång till Internet hemma 
medan motsvarande andel bland kvinnorna var 70 % 16. Internet är en viktig komponent för 
flygindustrin som medför att kunderna fritt kan välja och jämföra olika flygbolag och dess 
priser. Internet bidrar även till att kunderna inte får samma personliga kontakt och service 
som tidigare, vilket medför att kunderna inte känner att de har några starka band till företaget. 
I och med detta kan kundernas lojalitet till ett flygbolag minska som i sin tur bidrar till att de 
inte känner sig lika bundna till att använda deras tjänster i framtiden. Internet har medfört att 
konkurrensen har ökat för de traditionella flygbolagen samt att lojaliteten bland kunderna 
har minskat. 
    
Bakgrunden pekar på att traditionella flygbolag inom flygindustrin befinner sig på en 
marknad med hård konkurrens, vilket främst är på grund av lågprisbolagens starka 
etableringar på marknaden men även på grund av människors förändrade attityd till flyget 
som transportmedel. Internet har även haft en stor betydelse för flygindustrin genom att till 
exempel ökat konsumenternas kunskap. De traditionella flygbolagen måste ta hänsyn till 

                                                
14 http://sv.wikipedia.org/wiki/Snowflake 
15 http://sv.wikipedia.org/wiki/SAS_Flight_Academy 
16 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____107242.asp 
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detta och vidta åtgärder för att skapa och behålla kundrelationer då de har svårt att konkurrera 
om priset.  
 
1.2  Problemdiskussion 
 
Av bakgrunden framgår det att de traditionella flygbolagen är delvis eller helt statligt ägda 
vilket medför att de har en stel organisation där beslutsprocesser präglas av en viss tröghet 
och mindre frihet till att ta egna beslut. Förändringar inom flygindustrin som 
lågprisflygbolagens framväxt har medfört att de traditionella flygbolagen har svårt att 
konkurrera mot dessa. De traditionella flygbolagen lever kvar i en affärskultur med gamla 
värderingar och normer och deras struktur kännetecknas av höga kostnader vilket resulterar i 
att de har svårt att pressa kostnaderna och därmed sänka priserna på flygresorna. Som även 
framgår av bakgrunden har globaliseringen, det psykiska avståndet, den snabba tekniska 
utvecklingen och förändringar i människans beteendemönster medfört att flyget inte 
involverar människor på samma sätt som det gjorde förr. 
 
I och med de förändringar som sker i omvärlden och att de traditionella flygbolagen med sin 
befintliga struktur präglas av gamla traditioner och värderingar, bör de traditionella 
flygbolagen vidta åtgärder och förändra sin struktur för att långsiktigt kunna överleva på en 
mogen och konkurrensutsatt marknad.    
 
1.3  Problemformulering 
 
Vilka faktorer är viktiga för att de traditionella flygbolagen långsiktigt skall överleva på en 
mogen marknad? 
 
1.4  Syfte 
 
Studien kommer att belysa flygbolaget SAS. SAS är det enda traditionella flygbolaget i 
Sverige. 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera SAS långsiktiga 
marknadsföringsstrategier, genom en jämförande studie av företagets ledning, anställda och 
kunder. 
  
1.5  Perspektivdiskussion  
 
För att kunna besvara studiens problemformulering och syfte anser författarna att det krävs en 
helhetsöverblick där man jämför SAS ledning, anställda och deras kunder. Studien kommer 
att utgå ifrån både ett kund- och företagsperspektiv. Författarna vill därigenom belysa både 
köparens och företagets perspektiv.  
 
1.6  Avgränsning 
 
Studien kommer att avgränsas till SAS Sverige och dess kunder.  Detta görs på grund av att 
SAS Sverige är den mest geografiskt närbelagda av bolagen inom SAS koncernen.  
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1.7 Begreppsdefinitioner 
 
Här redogör författarna några begrepp som kan vara bra att ha viss kännedom kring då de är 
vanligt förekommande i studien.  
 

 Lojalitet menar författarna om kunder är återkommande och trogna ett företag eller 
varumärke. 

 
 Tjänst kännetecknas av fyra grundläggande egenskaper. De är immateriella, de 

produceras och konsumeras samtidigt, kunden medverkar i tjänsteproduktionen och 
tjänsten är en aktivitet eller en process17.  

 
 Kärntjänsten är den grundläggande orsaken till varför företaget finns på marknaden. 

Om man till exempel köper en flygresa från Stockholm till Helsingfors så är 
kärntjänsten själva transporten från Stockholm till Helsingfors18.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
17 Grönroos, 1996, s. 48-49 
18 Ibid. s. 56 
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2. Metod 
 
I detta kapitel avser författarna att redogöra för det tillvägagångssätt de använder sig av för 
att genomföra studien. Författarna pressenterar och motiverar även datainsamlingsmetoder, 
validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  
 
 
2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
2.1.1 Deduktiv och induktiv metod 
  
Denna studie kommer att utgå ifrån en deduktiv ansats. I denna ansats applicerats generella 
teorier på verkligheten, empirin. Undersökningen utgår då ifrån det generella till det mer 
konkreta19. En annan ansats där slutsatser istället dras från det speciella till det mer allmänna, 
är en induktiv metod20. Denna metod innebär att data samlas in och man söker efter generella 
mönster som sedan kan göras till teorier. En kombination av dessa två ansatser kallas 
abduktion.   
 
2.1.2 Positivism och hermeneutik  
 
Forskningsstudier kan utgå ifrån två olika synsätt; positivism och hermeneutik. Denna studie 
kommer till största del att analyseras utifrån ett hermeneutiskt synsätt då en tolkning av 
intervjuerna och enkätundersökningen kommer att ske i studiens analys. Dock kommer ett 
positivistiskt synsätt till viss del finnas med i undersökningen då studien avser att finna 
mönster och regler bland de traditionella flygbolagens kunder, anställda och ledning.    
 
Det hermeneutiska synsättet handlar om metoder för förståelse och tolkning, där föremål för 
tolkningen är meningsfulla fenomen vilket innebär att fenomen är skapade av människor21. 
Tolkningen är den huvudsakliga forskningsmetoden inom det hermeneutiska synsättet där 
man inte försöker söka efter någon absolut sanning22.  
 
Med ett positivistiskt forskningsperspektiv menas att undersökningen utgår från en 
samhällsvetenskaplig infallsvinkel där naturvetenskapernas forskningsmodell i utforskandet 
av den sociala världen används23. Positivismen grundar sig på antagandet att det finns 
mönster och regler, orsaker och följder i den sociala världen precis som det gör i 
naturvetenskapen. Positivisternas syfte med samhällsforskning är att upptäcka dessa mönster 
och regler i den sociala världen och detta genom att använda vetenskapliga metoder som 
används inom naturvetenskaperna24.   
 
 
 

                                                
19 Johannessen och Tufte, 2003:2, s.35 
20 Ibid. s.35 
21 http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik  
22 Ibid. 2007-11-26 
23 Denscombe, 2006:12, s.281 
24 Ibid. s.282 



De traditionella flygbolagens överlevnad på den skandinaviska marknaden  
– En studie om SAS Sverige  

 
 

   13 

2.2 Undersökningsmetod 
 
2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ ansats  
 
För att författarna skall kunna besvara studiens problemformulering och syfte kommer en 
kvalitativ och en kvantitativ undersökning att genomföras. Med kvalitativ ansats menas 
kvalitativ djupgående data som sedan tolkas löpande och integrerat med datainsamlingen25. 
Denna ansats har valts för att skapa en relation till informanten och på så sätt få en djupare 
förståelse för de underliggande faktorer som är relevanta för studien. Den kvalitativa metoden 
kommer att användas vid insamling av data från ledningen och de anställda. Den kvalitativa 
metoden är flexibel och slutsatserna kan överföras till andra situationer och fenomen26. 
 
Med kvantitativ ansats menas insamling av kvantitativ data där analys sker efter 
datainsamlingen då avsikten är få fram slutsatser som är statiskt generaliserbart27. En 
enkätundersökning kommer att genomföras på flygbolagets kunder. Frågorna kommer att 
vara baserade på faktorer tagna utifrån de teorier som behandlas i studien. En anledning till 
att en kvantitativ undersökning valts, är för att få så många svarande respondenter som 
möjligt och därigenom få mer information för att kunna dra slutsatser från dessa. Då 
resultatet av den kvantitativa undersökningen inte kan styras av författarna finns ett litet 
utrymme för tolkning. Detta leder i sin tur till att validiteten ökar.      
 
2.2.2 Metodtriangulering 
 
För att få ett sanningsenligt resultat kommer studien att genomföras genom en 
metodtriangulering, vilket är en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ metod. Först 
genomförs en kvalitativ undersökning på företags ledning och anställda. Resultatet av den 
kvalitativa undersökningen ligger sedan till grund för utformandet av den kvantitativa 
undersökningen med företagets kunder. Metodtriangulering innebär att ett fenomen ses från 
flera perspektiv, det vill säga att använda olika tekniker för att samla in och analysera data28. 
Metodtriangulering kan ge en mer heltäckande förklaring till det aktuella problemet som 
studien belyser29.      
 
2.2.3 Gapanalys 
 
För att kunna besvara studiens problemformulering kommer författarna att genomföra 
undersökningen med hjälp av en gapanalys. En gapanalys mäter skillnaden mellan olika 
element. Undersökningen kommer att inriktas på SAS ledning, anställda och dess kunder, 
med fokus på den interna kommunikationen.  
 
En gap modell visar hur tjänstekvalitet uppkommer30. Genom en gapanalys analyseras olika 
källor till kvalitetsproblem och visar hur kvaliteten kan förbättras. Modellen innehåller två 
delar. Den övre delen visar aspekter som handlar om kunden, medan den nedre delen visar de 
aspekter som gäller för företaget. Modellen visar på att det finns fem olika gap och genom en 
                                                
25 Johannessen och Tufte, 2003:6 s.70 
26 Ibid. s.74 
27 Ibid. s.73 
28 Ibid. s.77 
29 Ibid. s.77 
30 Grönroos 2002:5, s.116 
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gapanalys kan företaget se om det finns eventuella skillnader mellan kundens upplevda 
service och kundens förväntade service31. 
 

 

 

 

 

 

 
                                          Gap 5 

 

 
MARKNADSFÖRARE                                                               Gap 4 

 
                                          
 

 

  

                                         

 
 

Figur 1, Modell för tjänstekvalitet – skillnadsanalys, tagen ur Grönroos 2002, Service management och marknadsföring – 
en CRM ansats, s. 115  
 

Gap 1, ledningens uppfattning  
Det första gapet visar att ledningen har en felaktig uppfattning om kundernas 
kvalitetsförväntningar32. Detta gap kan bland annat bero på att ledningen har felaktig 
information från efterfrågeanalyser och marknadsundersökningar eller att information om 
förväntningar tolkats felaktigt. Det kan även bero på att ledningen inte gjort någon 
efterfrågeanalys eller att det finns för många nivåer inom företaget så att det blir svårt för 
kommunikationen att gå uppåt.  
Oftast uppstår dessa problem på grund av bristande kunskaper hos ledningen. För att förbättra 
ledningens kunskap kan företaget göra bättre undersökningar så att man får en bättre och 
tydligare bild av kundernas behov och önskemål33.  
 
 
 
                                                
31 Ibid. s.116 
32 Ibid. s. 116 
33 Ibid. s. 117 
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Gap 2, Kvalitetsspecifikationer    
Det andra gapet handlar om att tjänstespecifikationerna inte stämmer överens med ledningens 
uppfattning om kundernas förväntningar34. Gapet kan bero på otillräckliga planeringsrutiner, 
olika misstag i planeringen, dålig planeringsledning, otillräckligt stöd för kvalitetsplanering 
från ledningshåll eller brist på klara mål för organisationen.  
Ofta är inte kvalitet högprioriterat från ledningens sida vilket medför en brist av engagemang. 
Företaget måste då ändra sina prioriteringar då kvalitet idag är en väsentlig 
framgångsfaktor35. För att kunna minska kvalitetsspecifikationsgapet måste både ledningen 
och de anställda ha ett högt engagemang för tjänstekvalitet.  
 
Gap 3, Problem med tjänsteleverans  
Det tredje gapet handlar om att den specificerade kvaliteten inte uppfylls vid produktion och 
leverens av tjänsten36. Gapet kan bland annat bero på att personalen inte håller med om 
specifikationerna och då väljer att inte uppfylla dem, att specifikationerna är för 
komplicerade och/eller för snäva, att specifikationerna inte stämmer överens med 
företagskulturen eller att det är en dålig ledning för tjänsteverksamheten. Det kan även vara 
så att den interna marknadsföringen är obefintlig eller otillräcklig. För att kunna minska detta 
gap måste företagskulturen och den interna marknadsföringen ses över. Då personalens 
attityder och färdigheter kan bli ett problem måste företaget förbättra den interna 
personalutbildningen och se över anställningsrutinerna.       
  
Gap 4, Problem med marknadskommunikation 
Det fjärde gapet handlar om att det som utlovats via marknadskommunikation inte stämmer 
överens med tjänsterna som sedan levereras37. Detta gap kan bero på att samordningen 
mellan den externa marknadskommunikation och verksamheten är obefintlig eller 
otillräcklig, att marknadskommunikationsplaneringen inte samordnats med verksamheten 
eller att marknadskommunikationen följer specifikationerna medan företaget inte gör det. 
Gapet kan även uppstå om det finns en tendens att överdriva i den externa marknadsföringen 
och då lova för mycket.  
För att kunna minska detta gap kan företaget skapa ett system som bättre samordnar 
planeringen och genomförandet av den externa marknadsföringen med själva 
tjänsteverksamheten. Det företaget lovar i den externa marknadsföringen måste vara 
realistiskt och servicepersonalen måste bli engagerade för att utföra det som lovats. 
Ledningen måste ha bättre uppsikt av vad som lovas i den externa marknadsföringen. 
 
Gap 5, Problem med den upplevda tjänstekvaliteten 
Det femte gapet handlar om att den upplevda tjänsten inte stämmer överens med den 
förväntade tjänsten38. Om företaget har ett gap i den upplevda tjänstekvaliteten så beror det 
på någon av de andra fyra gapet eller en kombination av dem. Detta gap leder till att företaget 
har en dålig kvalitet och därmed kvalitetsproblem, vilket i sin tur leder till att företaget får ett 
dåligt ryckte, negativ word-of-mouth, negativa effekter på företagets image samt att företaget 
förlorar affärer och kunder. 
 

                                                
34 Ibid. s. 117 
35 Ibid. s. 117 
36 Ibid. s. 118 
37 Ibid. s. 119 
38 Ibid. s. 120 
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2.3 Datainsamling 
 
2.3.1 Primär- och sekundärdata 
 
I denna studie kommer sekundärdata inte att användas i undersökningen då empirin endast 
består av primärdata som kundenkäter och intervjuer med de anställda och ledningen. 
Däremot kommer författarna att använda sekundärdata för att skapa en förförståelse kring 
ämnet. Anledning till att endast primärdata används är för att det inte finns sekundärdata 
specifikt kring studiens syfte samt att garantera att undersökningen ger svar på studiens 
problemformulering. Undersökningens primärdata kommer att bestå av intervjuer med 
ledningen och de anställda samt en enkätundersökning med flygbolagets kunder.     
 
Med primärdata avses det material som samlats in för undersökningen från den direkta källan 
och som inte tidigare finns publicerat. Primärdata innebär att insamlingen av data sker genom 
till exempel observationer, enkätundersökningar och intervjuer. Sekundärdata avser däremot 
material som har producerats för andra ändamål än undersökningens specifika syfte39. Detta 
material är redan färdigskrivet och det kan vara svårt att avgöra datas trovärdighet då den 
redan är sammanställd. Däremot är sekundärdata kostnadseffektivt och lätt att få tillgång 
till40.   
 
2.3.2 Intervju 
 
Intervjuer med anställda på SAS har valts för att få en djupare förståelse kring de 
underliggande faktorer som är relevanta för studien.  Delvis strukturerade intervjuer kommer 
att användas i undersökningen. Med delvis strukturerade intervjuer menas att den som 
intervjuar utgår från en lista med teman och generella frågor som skall tas upp under 
intervjuns gång41. Intervjufrågorna består av 12 fasta frågor med följdfrågor (se bilaga 1 och 
2). Informanten får på så sätt utrymme att utveckla sina idéer och genom detta kan 
intervjuaren få insikt över sådant som denne annars kanske inte skulle få veta. Frågorna är 
utformande och upplagda på ett sätt att de lätt kan statistiskt jämföras. Delvis strukturerade 
intervjuer kan ge en bra balans mellan flexibilitet och standardisering42.    
 
2.3.3 Enkätundersökning 
 
Frågeformuläret kommer att vara semistrukturerat utformad, vilket är en kombination av 
öppna och slutna svarsalternativ. Semistrukturerade frågor ger uttömmande svar och ger 
respondenten möjlighet att utveckla svaren. Semistrukturerade frågor medför även att extra 
information kan ges utöver de svarsalternativ som givits på förhand43.  Flertalet av 
svarsalternativen i frågeformuläret kommer att vara slutna medan fyra svarsalternativ 
kommer att vara öppna. Detta sätt att strukturera frågeformuläret medför ett begränsat 
utrymme för tolkning. Då majoriteten av svarsalternativen är slutna medför det att resultatet 
är lättare att generalisera än om det hade varit fler öppna svarsalternativ.         
 

                                                
39 Denscombe 2006:9. s.201 
40 Ibid. s.2001 
41 Johannessen och Tufte, 2003:8, s.98 
42 Ibid. s.98 
43 Ibid. s.150 



De traditionella flygbolagens överlevnad på den skandinaviska marknaden  
– En studie om SAS Sverige  

 
 

   17 

2.3.4 Urval 
 
Vid en undersökning kan alla i en population undersökas, så kallat totalundersökning, eller så 
kan endast en del av populationen undersökas, vilket kallas för urvalsundersökning44. Med ett 
representativt urval menas att de utvalda är en miniatyr av populationen45. Om ett 
representativt urval finns gentemot populationen kan slutsatser från urvalsundersökningens 
svar gälla för den totala populationen.  
 
Denna studie kommer att genomföras på SAS som är Sveriges enda traditionella flygbolag. 
På SAS kommer författarna att intervjua två piloter, en flygvärdinna, två servicekoordinatorer 
från incheckningen, en som arbetar inom administrationen samt en person inom en högre 
position som får representera ledningen. Personerna som skall intervjuas har valts ut genom 
snöbollsmetoden som är ett bekvämlighetsurval. Med snöbollsmetoden menas att informanter 
rekryteras genom att man förhör sig om vilka personer som vet mycket om det tema som ska 
undersökas46. Dessa personer kan rekommendera andra informanter som kan vara aktuella för 
studiens undersökning. Snöbollsmetoden är bäst lämpad vid kvalitativa undersökningar47. 
 
Författarna kommer att utföra en enkätundersökning med totalt 50 stycken av SAS kunder. 
Undersökningen kommer att äga rum på Arlanda vid terminal fyra och fem under 1 dag. 
Urvalet kommer därför att vara ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval. 
Enkätundersökningen kommer vara ett bekvämlighetsurval på grund av att undersökningen 
genomförs på de kunder som är tillgängliga på den specifika dagen och platsen.         
 

2.4 Validitet 
 
Validitet innebär hur relevant data är för det generella fenomen som skall undersökas. 
Metodtriangulering medför att studien får en högre validitet. Under intervjuerna kommer 
båda författarna att närvara och ha direktkontakt med informanterna, genom detta kan 
informanternas svar kontrolleras vilket medför en intern hög validitet.  
 
Det finns två olika former av validitet; intern validitet och yttre validitet. Den interna 
validiteten behandlar hur pass bra undersökningen överensstämmer med verkligheten. Den 
yttre validiteten däremot behandlar i vilken utsträckning undersökningsresultatet kan 
generaliseras.         
 
2.5 Reliabilitet 
 
Reliabilitet innebär hur tillförlitlig data är. För att studiens resultat skall ha en hög reliabilitet 
kommer ledande intervjufrågor och försök till att påverka informanten under intervjuerna att 
undvikas. Enkätundersökningen kommer även att utformas och utföras utan att påverka 
respondenternas uppfattning och svar. För att respondenterna skall svara sanningsenligt 
kommer respondenterna att få vara anonyma, det vill säga att dem inte behöver fylla i namn, 
adress samt andra personliga uppgifter.      
 
                                                
44 Ibid. s.132 
45 Trost, 2001:3, s.28-29 
46 Johannessen, Tyfte, 2003:7, s.85 
47 Trost, 2001:3, s.31 
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Reliabilitet rör undersökningens data, vilken data som används, insamlingssätten och hur data 
bearbetas48.  
 
2.6 Generaliserbarhet 
 
Med generaliserbarhet menas att resultatet från en undersökning kan överföras till liknande 
situationer49. Då denna studie kommer att behandla SAS, som är Sveriges enda traditionella 
flygbolag, får författarna en inblick hur verkligheten ser ut. Då författarna kommer att 
intervjua sju anställda inom olika positioner på SAS samt 50 stycken av SAS kunder, bidrar 
detta till att författarna får en inblick i SAS verksamhet.  
 
2.7 Bortfall 
 
Bortfall är den del av respondenter som inte har svarat korrekt eller väljer att inte delta och 
som därför inte räknas med i undersökningen50. Efter bortfallet blir det kvar ett nettourval 
som kommer att ingå i analysen. För att minimera bortfallet utförde författarna en förstudie 
på en testgrupp. Resultatet av denna förstudie analyserades för att upptäcka eventuella brister 
och oklarheter. Därefter utformade författarna den slutgiltiga kundenkäten. Från 
enkätundersökningen på SAS kunder blev bortfallet 4 stycken, vilket är 8 %. Ett bortfall 
mellan 5 – 10 % medför att man kan generalisera resultatet med ganska stort förtroende51.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
48 Ibid. s.28 
49 Ibid. s.260 
50 Johannessen, Tyfte, 2003:10, s.136 
51 Ibid. s.136 
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3. Teori 
 
I detta kapitel redogör författarna för relevanta teorier för studien. Därefter kommer 
författarna att ge en beskrivning av de valda teorierna, samt teoriernas relevans för studiens 
syfte. Faktorer kommer sedan att tas ut utifrån teoriernas relevans.   
 
 
3.1 Teoretisk utgångspunkt 
 
Uppsatsen avser att besvara studiens problemformulering Vilka faktorer är viktiga för att de 
traditionella flygbolagen skall överleva på en mogen marknad? Utifrån studiens 
problemdiskussion framgår det att konkurrensen ökat för de traditionella flygbolagen. Då de 
traditionella flygbolagen på grund av sin befintliga struktur har svårt att konkurrera med 
lågprisflygbolagen med utgångspunkt på priset måste de hitta andra konkurrensmedel för att 
överleva.  
Som även framgår av bakgrunden har globaliseringen, det psykiska avståndet och 
förändringar i människans beteendemönster medfört att människor inte är lika involverade till 
flyget i egenskap av transportmedel som de var förr. För att analysera problemet har 
författarna valt ett företagsperspektiv. För att besvara studiens frågeställning är det även 
viktigt att ta hänsyn till kunderna därav kommer problemet även att analyseras utifrån ett 
kundperspektiv. Därmed ställer författarna kund- och företagsperspektivet mot varandra i 
denna uppsats.  
 
Enligt Normann finns det två stycken ledningsfilosofier. Det ena är målstyrning, vilket är det 
traditionella synsättet som ofta används inom transaktionsmarknadsföring. Med målstyrning 
menas att företagsledningen sätter upp tydliga mål för verksamheten och sedan väljer i vilken 
riktning man ska gå för att nå de uppsatta målen. Den andra ledningsfilosofin är 
processtyrning som utmärks av att företagsledningen sätter upp en vision från den 
information de har i det aktuella dagsläget. Fokus ligger på själva processen som ska leda 
fram till målet eller visionen istället för att styra utifrån målet.  
Då studien fokuserar på de traditionella flygbolagens långsiktiga överlevnad kommer 
författarna att utgå ifrån två perspektiv; transaktionsmarknadsföring och 
relationsmarknadsföring.  
 

Transaktionsmarknadsföringens syfte är en specifik transaktion vid ett specifikt tillfälle, 
med andra ord engångsförsäljning. Marknadsföringen är främst inriktad på att distribuera 
värde som producerats i förväg åt kunden52. Kunderna är priskänsliga och priset blir därför en 
avgörande faktor vid konkurrens. Företag som använder sig av transaktionsmarknadsföring 
konkurrerar ofta med priset och kunden ses som ett objekt, vilket innebär att företaget har 
ingen eller liten kundkontakt utanför själva produkten/tjänsten. Då kontakten mellan köpare 
och säljare består av kortsiktiga relationer finns det inga ambitioner för att skapa lojalitet. 
 

Relationsmarknadsföringens syfte är att skapa relationer med kunder och kännetecknas av 
att relationer, nätverk och interaktioner sätts i centrum. Här ligger fokus på de värdeskapande 
processer där kunderna upplever det värde som växer fram, och inte på produkterna53. Detta 

                                                
52 Grönroos, 2002:2, s.35 
53 Ibid. s.36 
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innebär att inom relationsmarknadsföring så står kunden i centrum och har en större och 
bredare involvering än i transaktionsmarknadsföringen. Relationerna till kunderna är av 
långsiktig natur och kunderna ses som ett subjekt, vilket medför att kunderna blir mindre 
priskänsliga. Då det uppstår ett ömsesidigt beroende mellan parterna bidrar det till att 
företagen får starkare band till kunden och kunden blir mer lojala företaget. 
 

Idag befinner sig de traditionella flygbolagen på en mogen marknad med hård konkurrens där 
det är oerhört svårt att använda priset som konkurrensmedel på grund av sin befintliga 
struktur. De traditionella flygbolagen kan idag välja mellan att skapa mervärden för sina 
kunder genom värdeskapande processer, som till exempel goda relationer och bra service, 
eller försöka följa lågprisflygbolagen och pressa priserna. Dessa två olika tillvägagångssätt 
speglar de två olika perspektiven, transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring 
samt de två olika ledningsfilosofierna mål- och processtyrning.  
 

Om de traditionella flygbolagen väljer att pressa priserna och inriktar sig på att ha kortsiktiga 
relationer med kunderna tyder detta på att de använder sig av transaktionsmarknadsföring och 
målstyrning. Om de traditionella flygbolagen däremot vill involvera, skapa mervärde samt 
skapa långsiktiga relationer med kunderna tyder detta på att de bör närma sig 
relationsmarknadsföring och processtyrning. Det är viktigt att de traditionella flygbolagen 
erbjuder ett värde som är större än själva flygresan och genom detta skapa lojalitet hos sina 
kunder. Då studien handlar om hur de traditionella flygbolagen långsiktigt skall överleva 
kommer studien att ha fokus på relationsmarknadsföring.          

3.2 Teoretisk genomgång 
 
Då studiens fokus utgår ifrån att skapa mervärde för kunderna har involvering stor betydelse. 
För att klargöra kundens engagemang och lojalitet används involveringsteorin. Detta görs 
genom att undersöka om kunderna är hög- eller låginvolverade till de traditionella 
flygbolagens tjänster. För att de traditionella flygbolagen skall överleva på en mogen och 
konkurrensutsatt marknad är det viktigt att de skapar ett högt värde för kunden. Genom att 
använda sig av värdestjärnan eller värdekedjan kan aktörer skapa ett högre värde för 
kunden. För att få kunderna att köpa flygbolagens tjänster till ett högre pris än konkurrenterna 
måste företagen skapa ett mervärde för kunderna, vilket kan göras genom värdeskapande 
aktiviteter som god service kring själva kärntjänsten. Genom att förmedla ett mervärde för 
kunden kan detta leda till att kunden associerar företaget med något positivt och sedan 
förmedlar det vidare genom word of mouth. Kunderna är en av de viktigaste 
marknadsförarna och kan påverka företagets image genom att tala illa eller rekommendera 
företaget54.  
 
För att de traditionella flygbolagen ska bli lönsamma krävs det en tillfredställelse bland 
personalen och kunderna. Teorin Service profit chain redogör för detta samband. För att 
skapa en effektiv marknadsföring krävs det att den interna och externa marknadsföringen är i 
samspel med varandra. Med den interna marknadsföringen menas samspelet och 
kommunikationen inom företaget, dvs. mellan ledningen och de anställda. Medan den externa 
marknadsföringen är det som företaget förmedlar till kunderna. Affärsidén kan ses som en 
överlägesenhet som företaget har gentemot sina konkurrenter. Det är viktigt att alla anställda 
känner till företagets affärsidé och stävar efter samma mål. Affärsidén symboliseras ut till 
                                                
54 Gummesson, 2002:3, s.85 
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kunderna genom Branding, varumärkesbyggande. Genom att ha ett starkt varumärke kan de 
traditionella flygbolagen skapa konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna. 
 
Av bakgrunden framgår det att resenärer har blivit mindre lojala mot flygbolagen då de inte 
känner sig lika bundna till att använda sig av ett och samma flygbolag. Med 
lojalitetsprogram menas ett program som uppmuntrar och belönar kundens lojalitet genom 
att produktattribut adderas till produkten.   
 
Författarna har delat in teorierna i tre olika teoriområden. Detta för att förtydliga inom vilket 
område författarna anser att teorierna är relevanta för de traditionella flygbolagen. 
Teoriområdena är mervärdeskapande teorier, organisationsteorier samt lojalitetsteori.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 2, Teoretisk överblick, skapad av Fränneby/Henriksson 

 
3.3 Teoriområde A 
 
I teoriområde A har författarna valt att titta på följande mervärdeskapande teorier: 
involveringsteorin, värdestjärnan och värdekedjan, mervärdesteorin samt word of mouth. 
Genom att öka kundernas involvering till företaget och skapar ett mervärde kommer de att bli 
mer engagerade i företaget och sedan sprida detta via word of mouth. Dessa teorier är nära 
relaterade till varandra och är viktiga att ta hänsyn till om man vill ha involverade och 
tillfredställda kunder som sedan blir marknadsförare för de traditionella flygbolagen.    
 
3.3.1 Involveringsteorin 
 
Involveringsteorin grundar sig i kundens engagemang och dess beteende vid beslutsfattandet 
i ett köp. Teorin omfattar hur pass engagerad och involverad kunden är under köpprocessen 
eller i produkten. Detta påverkar sedan kundens köpbeteende och köpvana vilket är av stor 
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betydelse för företag som kan ta hänsyn till detta i sin marknadsföring. Involvering kan enligt 
Fill delas in i följande två typer, hög- och låg involvering.  
 
Höginvolvering Då en konsument köper höginvolverade produkter engagerar och involverar 
sig kunden i köpet och skaffar sig en uppfattning och samlar information om produkten innan 
köpet fullföljs. Detta för att kunden försöker reducera risken vid ett eventuellt köp. Kunden 
har en stor medvetenhet och köpbeslutet kännetecknas av hög personlig relevans. Vad 
konsumenten väljer för produkt påverkas av bekanta och vänners åsikter samt media och 
konsumenten har sökt information i just media eller word of mouth55. Hög involvering 
uppstår när en konsument genomför ett planerat köp som inte bara är av hög personlig 
relevans utan även representerar en hög grad av upplevd risk56. Höginvolverade produkter 
leder ofta till lojalitet hos konsumenterna vilket är gynnsamt för företaget. Detta speciellt för 
att konsumenterna inte är priskänsliga för dessa produkter och att konsumenterna är 
engagerade och intresserade av företagets produkter.  
 
Låginvolvering kan ses som motsatsen till höginvolvering. Då en konsument köper 
låginvolverade produkter agerar konsumenten utan engagemang. Även här letar konsumenten 
efter information ofta genom reklam men det sker mer passivt. Låginvolvering kännetecknas 
en låg grad av involvering i köpbeslutet samt en låg grad av personlig relevans och upplevd 
risk. Priset kan vara en mycket viktigt faktor vid köpbeslutet av låginvolverade produkter57. 
Konsumenten tar inte reda på mycket information om produkten innan köpet utan skaffar sig 
istället en uppfattning om produkten efter den har köpts. Företag med låginvolverade 
produkter har svårare att skaffa sig lojala kunder än företag med höginvolverade produkter.      
 
Involveringsteorins relevans för uppsatsen 
Som författarna tidigare har klargjort är de traditionella flygbolagen utsatta för en hård 
konkurrens. Därav är det av stor vikt att veta varför kunder väljer att resa med de traditionella 
flygbolagen även om de tar ett högre pris än sina konkurrenter. Involveringsteorin redogör 
för graden av involvering hos en kund till ett företag samt till dess produkter. Om en 
produkt/tjänst är höginvolverad för en konsument är det lättare att få denna konsument att bli 
lojal till företaget.  
Det finns en tydlig koppling mellan låginvolverade produkter och 
transaktionsmarknadsföring samt höginvolverade produkter och relationsmarknadsföring. 
Om det visar sig att de traditionella flygbolagens tjänster är höginvolverade bör de alltså inte 
använda sig av transaktionsmarknadsföring utan istället närma sig relationsmarknadsföring. 
Detta skulle även gynna företaget då dessa kunder inte är lika priskänsliga och mer lojala.  
Författarna anser därför att det är av väsentlig vikt att undersöka vilken grad av involvering 
de traditionella flygbolagens kunder har till företaget.   
 
3.3.2 Värdestjärnan och värdekedjan 
 
Det finns två olika ekonomiska perspektiv vilka är värdekedjan och värdestjärnan. Porter 
beskriver värdekedjan som ett traditionellt ekonomiskt perspektiv som utgår ifrån att skapa 
värde. Interaktionen sker i en kedja där produkten förs igenom olika led med olika aktörer 
som bidrar med sitt kunnande för att skapa ett högre värde på produkten tills den slutligen når 

                                                
55 Fill, 2002:4, s.100 
56 Ibid. s.99 
57 Ibid. s.103 
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slutkunden. Varje aktör har endast kontakt med ledet innan och efter sitt handlande och 
kunden medverkar inte i den värdeskapande processen. Detta innebär att värdeförbindelsen 
från aktör till aktör endast går i en riktning58.   
 
Normann beskriver värdestjärnan som att de olika aktörerna arbetar ömsesidigt med varandra 
och är i samproduktion59. Samproduktionen innebär att värde förbindelsen från aktör till aktör 
går i olika riktningar och kopplingar finns åt alla håll. Värdet i värdestjärnan samproduceras 
och genom detta samarbete uppstår ett högre värde och konkurrensfördelar för samtliga samt 
ett gemensamt värde i ett kunderbjudande genom att skapa nya relationer. Normann menar att 
resultatet genom en problemlösningsprocess är god kundservice. För att ett företag ska 
prestera god kundservice måste företaget genom samordning kombinera kundens och sina 
egna kunskaper för att lyckas skapa nya värden. 
Samproduktionen i värdestjärnan handlar om att gemensamt samordna och hitta lösningar till 
de problem som finns samt att lösningarna passar för alla inblandade parter. Man tar hänsyn 
till varje aktörs vilja och kunnande för att utforma bästa möjliga produkt/tjänst.  
 
Värdestjärnan tar upp vikten av att anpassa kunderbjudanden till kunden då kunden väljer det 
erbjudande som är bäst lämpat till dess värdeskapande. Ett företags främsta uppgift är att 
skapa attraktiva kunderbjudanden som erbjuder kunden ett högre värde och genom detta 
erbjudande konkurrerar om kunden på marknaden. 
 
Värdestjärnan och värdekedjans relevans för studien 
Som framgår av bakgrunden har förändringar inom flygindustrin som lågprisbolagens 
framväxt och människans förändrade beteendemönster påverkat de traditionella flygbolagen. 
Utifrån denna studies perspektiv bör de traditionella flygbolagen ta hänsyn till dessa 
förändringar och skapa ett högre värde för kunden. De traditionella flygbolagen kan välja 
mellan att sänka sina priser eller skapa ett mervärde för kunderna. Om det visar sig att de 
traditionella flygbolagen har låginvolverade kunder bör de skapa ett högre värde för sina 
kunder genom att sänka priserna på sina flygresor, detta genom att använda sig av 
värdekedjan. Detta tyder på att de traditionella flygbolagen bör använda sig av 
transaktionsmarknadsföring och målstyrning.  
 
Visar det sig däremot att de traditionella flygbolagen har höginvolverade kunder bör de skapa 
ett högre värde genom värdeskapande processer tillsammans med kunderna. Detta innebär att 
de traditionella flygbolagen bör närma sig relationsmarknadsföring och processtyrning samt 
bygga upp sin struktur utifrån värdestjärnan. Genom att de traditionella flygbolagen arbetar 
tillsammans med andra aktörer, bland annat genom att samarbeta i allianser, kan de skapa ett 
kunderbjudande som har ett högre mervärde för kunden. Genom värdestjärnan kan man 
kombinera de traditionella flygbolagens och leverantörernas kunskaper med kundens unika 
kunskap, då kunden är med i den värdeskapande processen.  
 
3.3.3 Mervärdesteorin 
 
Begreppet mervärde har en väsentlig betydelse vid marknadsföring av tjänster. Med 
mervärde menas ett tilläggsvärde som är utöver kärnprodukten eller kärntjänsten. Genom att 
erbjuda till exempel god service utöver den fysiska produkten/tjänsten innebär det ett högre 

                                                
58 Porter, 2004:2, s.33-53 
59 Normann, Ramirez, 1995:2, s.58 
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värde för kunden60.  Mervärden är mjuka värden som till exempel kan vara garantier, 
produktens märke, service, support kring produkten, medföljande tjänster mm. Företag kan 
använda mervärden som ett konkurrensmedel gentemot företagets konkurrenter och på så sätt 
skapa konkurrensfördelar.  
 
Normann och Ramírez menar att varje kunderbjudande innehåller en kod för att förmedla 
värdeskapande aktiviteter som den möjliggör. Värdet som kunden upplever beror på hur väl 
koden passar dennes övriga resurser61. Koden kan förekomma i olika skepnader som till 
exempel i prissättningen som garantier, i utformningen av servicemiljön, i 
masskommunikation som annonser, i varans fysiska design, i individuell kundutbildning 
osv.62. Koden gynnar de värdeskapande aktiviteterna mellan kunden och leverantören, dock 
måste den anpassas till kunden om den skall skapa värde.  
Begreppet ”hävstångseffekten” har här en central roll och den uppstår om kunderbjudandet 
framkallar aktiviteter som ökar kundens effektivitet och genom detta skapar ett bättre värde. 
Den går ut på att utforska och bygga vidare på olika möjligheter genom bättre utnyttjande av 
både kundens och leverantörens resurser. Hävstångseffekten kan både vara avlastande 
och/eller möjliggörande för strukturen hos aktiviteterna för kunden och leverantören. Med 
avlastning menas att de aktiviteter som kunden tidigare själv utfört istället utförs av 
leverantören. Med möjliggörande menas istället att kunden kan göra sådant denne tidigare 
inte gjort. Om erbjudandet hjälper kunden att själv öka sin effektivitet så uppkommer 
hävstångseffekten.  
 
Kundorienterade företag behöver kunskap om hävstångsprincipen då god service utvecklas 
genom en gemensam problemlösningsprocess63. Företaget måste försöka integrera sina egna 
medarbetares och sina kunders kunskaper för att hitta nya sätt att skapa värde. 
 
Mervärdesteoriens relevans för uppsatsen 

  

Utifrån studiens perspektiv är viktigt för de traditionella flygbolagen att skapa mervärde 
kring själva kärntjänsten då de befinner sig på en konkurrensutsatt marknad. Som tidigare 
diskuteras finns det två olika typer av värdeskapande och för att skapa värde för kunderna bör 
de traditionella flygbolagen ta hänsyn till vilka marknadsegenskaper som råder på 
marknaden.  
De traditionella flygbolagen kan välja att skapa värde för sina kunder genom att sänka 
priserna på sina tjänster, vilket de bör göra om kunderna är låginvolverade, eller genom att 
skapa mervärde i form av mjuka värden, vilket de bör göra om kunderna är höginvolverade. 
På så sätt kan de traditionella flygbolagen skapa konkurrensfördelar gentemot 
konkurrenterna.   
 
Om de traditionella flygbolagen lyckas skapa mervärde för sina kunder leder detta till att 
kunderna kan bli lojala och sprida positiva associationer om flygbolaget vidare till andra 
potentiella kunder via word of mouth.   
 
 
 

                                                
60 Grönroos, 1996, s. 119 
61 Normann, Ramírez, 1995:2, s.86 
62 Ibid. s.86 
63 Ibid. s.90 
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3.3.4 Word of mouth 
 
Det finns två grundtyper av kommunikationskanaler; personlig och icke personlig 
kommunikation.  
Med den personliga kommunikationskanalen menas word of mouth som även benämns 
köprekommendationer, innebär att två eller fler personer kommunicerar med varandra genom 
att sprida och rekommendera en produkt, tjänst eller ett företag. Kunden 
köprekommendationer kan påverka företagets lönsamhet indirekt genom att till exempel 
reducera leverantörens kostnader för marknadskommunikation64. Detta kommunikationssätt 
kan ske genom att personer pratar med varandra genom personliga möten, Internet, telefon 
etc. Detta kommunikationssätt har en stor betydelse för potentiella kunders intresse för ett 
företag och dess produkter eller tjänster65.  
 
Word of mouth kan ha en stor betydelse för ett företag eller en produkt då det påverkar 
konsumentens köpbeslut. Grönroos menar att det endast är de mycket nöjda kunderna som 
uttrycker en stor mängd positiva uttalande genom word of mouth och kan då ses som 
obetalda marknadsförare och försäljare åt ett företag66.  
Ett företag eller en säljare kan ha som syfte att styra den personliga kommunikationen då det 
är ett sätt att förmedla något som till exempel att rikta sig till en målgrupp eller att försöka 
uppkomma bland kunder, vänner och bekanta. Word of mouth anses vara en av de 
effektivaste och kostnadsförmånligaste marknadsföringsstrategierna.     
 
Word of mouth relevans för uppsatsen 
Då de traditionella flygbolagen befinner sig på en mogen marknad och är utsatta för en hård 
konkurrens, är det som författarna tidigare diskuterat, viktigt för flygbolagen att skapa 
mervärden för sina kunder och involvera dessa. 
 
Som tidigare nämnts är det viktigt att de traditionella flygbolagens interna och externa 
kommunikation sprider samma budskap så att företagets profil och image överensstämmer. 
Om kundernas förväntningar stämmer överens med vad företaget utlovar kommer kunderna 
att bli nöjda och sprida detta vidare genom personliga kommunikationskanaler som Word of 
mouth. Om de traditionella flygbolagens anställda och kunderna har en positiv syn på 
flygbolaget kommer detta budskap att spridas via ryktesvägen och då positivt påverka 
företaget image och dess varumärke. Genom detta kan positiva referenser nå fram till 
potentiella kunder. Word of mouth är en marknadsföringsmetod som är av väsentlig vikt för 
de traditionella flygbolagen då den kan påverka kundens köpbeslut.    
 
3.4 Teoriområde B 
 
I teoriområde B har författarna valt att titta på teorier inom området organisation. Dessa 
teorier är service profit chain, affärsidé och branding. Genom den interna kommunikationen 
förmedlas affärsidén och genom den externa kommunikationen förmedlas branding. Det är 
viktigt att dessa stämmer överens för att flygbolaget skall bli lönsamt. Dessa teorier är nära 
relaterade till varandra och författarna anser att de är viktiga och utgör en väsentlig roll vid de 
traditionella flygbolagens överlevnad.  

                                                
64 Söderlund, 2001:7, s.200 
65 Grönroos, 2000:10, s.240 
66 Grönroos, 2002:6, s.146 
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3.4.1 Service profit chain 
 
För att företag ska bli framgångsrika är det viktigt att de fokuserar uppmärksamheten på både 
de anställda och kunderna. Service profit chain består av och förklarar sambandet mellan 
företagets vinst, de anställdas och kundernas tillfredställelse. 
 
Service profit chain är uppbyggd av fem delar som länkas samman: 

1. Intern tjänstekvalitet – att företaget noga väljer ut anställda samt att de får en bra 
utbildning. En bra arbetsmiljö är viktig samt att de anställda som arbetar närmast 
kunderna får mycket stöd. 

2. Nöjda och produktiva anställda – detta genererar mera nöjda, lojala och hårt 
arbetande anställda. 

3. Bättre service – mer effektiv värdeskapande och bättre service mot kunderna. 
4. Nöjda och lojala kunder – nöjda kunder som förblir lojala, återkommande samt 

rekommenderar företaget för potentiella kunder.   
5. Stark tillväxt och lönsamhet – företaget har en överlägsen service mot kunderna.  

 
För att företag ska kunna växa och bli lönsamma krävs det att man först tar hand om de 
anställda då det är de som i sin tur tar hand om kunderna. Om de anställda är tillfredställda 
kommer de att förmedla en bättre service till kunderna. Tjänstemarknadsföring kräver mer än 
den traditionella externa marknadsföringen med de fyra p:na, det kräver även 
interaktivmarknadsföring och internmarknadsföring67. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3, Service profit chain, Kotler, 2002, Principles of marketing, s. 546 

Den traditionella externa marknadsföringen riktar sig från företaget och utåt till kunderna 
genom många olika kanaler. Viktigt är att den interna och den externa marknadsföringen 
liknar varandra samt att hela företaget utgår från en gemensam strategi som förmedlas till 
kunderna så deras förväntningar och erfarenheter på företaget stämmer överens. 

                                                
67 Kotler, Armstong, Saunders, Wong, 2002:4, s.546  
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Grönroos menar att utan bra och väl fungerande interna relationer kan de externa 
kundrelationerna inte utvecklas framgångsrikt68. 
 
3.4.1.1 Internmarknadsföring 
 
Den interna marknadsföringen är den mellan företaget och personalen samt andra aktörer 
som till exempel företagets leverantörer.  
 
Grönroos menar att den interna marknadsföringen är den marknadsföring som riktas inåt i 
företaget. Förutsättningen för en framgångsrik extern och interaktiv marknadsföring är den 
interna marknadsföringen. Den interna marknadsföringen innebär att man på bästa sätt ska 
motivera personalen till att bli tjänstvillig och inställd på kundinriktat arbete69. Detta genom 
att använda sig av ett aktivt och målinriktat program där en rad olika aktiviteter och processer 
samordnas i en slags marknadsföring. De interna relationerna mellan medarbetare på olika 
avdelningar kommer då att underlättas och styras mot en mera serviceinriktad hantering av 
externa relationer med kunder och andra parter70. Att attrahera lämpliga medarbetare, få 
medarbetarna att stanna i företaget samt att få medarbetarna så motiverade att de förmedlar en 
positiv bild av företaget till kunderna är några av de viktigaste målen inom intern 
marknadsföring. Den interna marknadsföringen måste alltid börja hos ledningen, det vill säga 
hos VD och ledningsgruppen. Man kan inte rikta den interna marknadsföringen mot de andra 
medarbetarna innan de i ledningen har accepterat den.  
 
Grönroos menar att intern marknadsföring kan ha två olika ledningsprocesser; 
attitydutveckling och kommunikationsstyrning71. Med attitydutveckling menas för det första 
att personalens motivation och attityd måste vara kundmedveten och tjänstvillig skötas, vilket 
är ofta den dominerande delen av intern marknadsföringen. Kommunikationsstyrning innebär 
att chefer, kontaktpersonal, arbetsledare och stödpersonal behöver information för att kunna 
sköta sina arbetsuppgifter gentemot interna och externa kunder samt att ha en bra 
kommunikation med ledningen72. Grönroos menar att framgångsrik intern marknadsföring 
kräver en effektiv attitydutveckling och stöd för kommunikationsstyrning. Dessa två 
ledningsprocesser är sammanbundna med varandra och behövs för att företaget ska uppnå ett 
bra resultat.       
 
Service profit chains relevans för studien 
Utifrån studiens perspektiv har Service profit chain stor betydelse för denna studie då de 
traditionella flygbolagen måste ha en väl fungerande intern marknadsföring för att behålla 
och ta fler marknadsandelar. Det är viktigt att de traditionella flygbolagen har en gemensam 
strategi inom företaget som förmedlas till kunderna så deras förväntningar och erfarenheter 
av företaget stämmer överens. Ledningen måste inse vikten av att förmedla en enhetlig bild 
av företaget till sina anställda så de i sin tur kan förmedla budskapet vidare till kunderna. Om 
de traditionella flygbolagen lyckas med detta kan kunderna sprida budskapet vidare via word 
of mouth till andra potentiella kunder.  
 

                                                
68 Grönroos 2002: 14, s.365 
69 Ibid. s.369 
70 Ibid. s.369 
71 Ibid. s.370 
72 Ibid. s.370 
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Organisatorisk 
struktur 

Då de traditionella flygbolagen idag befinner sig på en mogen marknad är det ytterst viktigt 
att behålla sina kunder. En bra intern marknadsföring är en förutsättning för en bra extern 
marknadsföring. Det är viktigt att man ser helheten mellan ledningen, de anställda och 
kunderna varav författarna anser att denna teori är relevant för studien.   
 
3.4.2 Affärsidé 
 
Ett företags affärsidé kan beskrivas som en överlägsenhet som företaget har i förhållande till 
sina konkurrenter73. Med överlägsenhet menas att till exempel en överlägsen förmåga finns 
inom företaget eller ett överlägset kunnande. I affärsidén fastställs vilka fördelar som 
företaget skall erbjuda olika kundsegment på en viss definierad marknad74. 
 
Normann menar att en bra affärsidé innehåller vissa fundamentala karaktärsdrag. Affärsidé 
består av olika komponenter som tillsammans bildar ett mönster, att den är komplex och svår 
att efterlikna, att den beskriver förhållandena i ett företag samt att det är viktigt med harmoni 
och överensstämmelse. Normann anser att varje affärsidé är unik och därmed olika alla andra. 
Ett företags situation, det vill säga kombinationen av till exempel teknologi, marknad, 
konkurrenssituation och produkt, aldrig är identisk med ett annat företags situation.  På grund 
av detta finns det ingen generell metod om hur man driver affärer och utformar 
organisationer.  
 
Företag som kommer in på en ny marknad måste göra försök att dominera 
marknadssegmentet75.  Företag kan skaffa sig dominans genom olika metoder, till exempel 
den lokala förankringen.  Ett företags situation påverkas av vilken struktur och vilka idéer 
som finns inom organisationen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 4, Grundläggande organisationsmodell, Normann, 1999, Skapande företagsledning, s. 31-33 

 

                                                
73 Normann 1999:3, s.37 
74 Blomqvist, Dahl, Haeger, Grönroos, 1993:2, s.39 
75 Normann, 1999:3, s.38 
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Normann menar att en organisation består av bl.a. normer, värderingar och trosbegrepp, vilka 
tillsammans bildar ett idésystem. Idéerna i idésystemet grundas på uppfattningar om vad som 
anses vara korrekt, relevant och effektivt för arbetssättet inom företaget. Stora organisationer 
har en mängd olika uppfattningar och idéer och alla kan inte vara avgörande för hur 
organisationen ska se ut. De uppfattningar och idéer som vinner denna maktkamp kallas för 
organisationens dominerande idéer.  
 
De personer i organisationen som kan påverka de dominerande idéerna kallas för signifikanta 
aktörer och är oftast endast ett fåtal med mycket makt och stor påverkningsförmåga. Utfallet 
av detta blir att de signifikanta aktörernas idéer och värderingar blir de dominerande idéerna i 
organisationen.      
 
Affärsidés relevans för teorin 
För att de traditionella flygbolagen ska kunna behålla sina kunder på en hård konkurrensutsatt 
marknad är det viktigt att de har en tydlig affärsidé. Det är viktigt att ha en affärsidé som alla 
i personalen tror på och strävar för att uppfylla, detta bör man inom ledningen ta hänsyn till. 
En affärsidé som utvecklas genom processtyrning där alla medverkar i utvecklandet av 
affärsidén, har stor chans att genomsyras i företaget då de anställda blir mer involverade och 
mer motiverade.  
 
För att en affärsidé skall genomsyras i en organisation krävs det att företagets situation, 
struktur och idésystem är samordnade. De traditionella flygbolagen har oftast en lång historia 
med sin egen kultur och sina egna traditioner. Det är svårt om inte omöjligt att etablera en ny 
affärsidé om kulturen och traditionerna inom företaget inte stämmer överens med de 
signifikanta aktörernas värderingar och uppfattningar.  
 
En organisationens struktur kan skiljas åt, den kan antingen vara uppbyggd efter en 
värdekedja eller en värdestjärna. Om det visar sig att företagets struktur är uppbyggd efter en 
värdekedja bör företaget gå mot transaktionsmarknadsföring. Visar det sig att företagets 
struktur är uppbyggd efter en värdestjärna bör företaget istället närma sig 
relationsmarknadsföring. För att symbolisera företagets affärsidé till kunderna används 
branding.           
 
3.4.3 Branding 
 
Med branding menas skapandet av ett varumärke. Ett varumärke identifierar ett företags 
produkter eller tjänster och kan användas för att särskiljas från dess konkurrenter76. 
Varumärket kan vara ett namn, logga eller andra symboler som associeras med företaget samt 
visar varumärkets innebör 77. Förtaget måste förstå att dess varumärke inte bara är ett namn 
utan att det symboliserar mycket mer. Varumärket är inte heller endast den produkt eller 
tjänst som företaget säljer utan även kvalitet, pålitlighet, hållbarhet samt känslan som kunden 
upplever när den köpt produkten/tjänsten. Då man ska skapa ett bra varumärke måste 
ledningen fokusera både internt och externt.  
 
Ett varumärke som är bra skapat leder till att kunder väljer samma varumärke vid nästa köp. 
Om vision delas av företagets anställda samt att de känner lojalitet till företaget är det enklare 

                                                
76 Kotler/Keller, 2006:9, s.274 
77 Kotler, 1997:4, s.443 
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att föra ut denna vision externt. Det är mer kostsamt att attrahera nya kunder än att försöka 
behålla befintliga kunder78. Den lojalitet man skapat genom ett bra varumärke innebär att 
kunden är beredd att betala cirka 20-25 procent mer79. Genom sitt varumärke kan företaget 
skapa konkurrensfördelar i förhållande till konkurrenterna.  
 
Företagets varumärke kan analyseras utifrån fyra olika aspekter, produkt, organisation, 
personal och symbol. Kärnan, det vill säga det varumärket står för kallas ”The Core identity”. 
Lyckas man bygga upp ett starkt varumärke talar man om att företaget har ett starkt ”Brand 
equity”. Detta innebär att företagets varumärke är starkt. ”Brand equity” innebär att värde 
skapas för både konsumenterna och företaget80. Det kan innebära att varumärket är välkänt, 
differentierat från andra varumärken, och populärt bland konsumenter.  
Varumärkes värde är kundens upplevelse av hur värdefull en given vara, tjänst eller lösning 
är i jämförelse med andra alternativ81. Om ett företags varumärke har ett högt ”brand equity” 
kan företaget enklare expandera varumärket och utveckla nya delar samt lättare försvara sig 
mot lågpriskonkurrenter82. Om varumärkes värde minskar blir kunden öppnare för andra 
alternativ och budskap från konkurrenterna. Om varumärkes värde däremot stiger ökar även 
sannolikheten att kunden blir mer lojal83.  
 
Grönroos visar i modellen ” The service brand- relationship-value triangle”(se figur 5) de 
olika aspekterna med varumärkesbyggande. 
Den högra sidan av triangeln visar företaget mest genom olika planerade 
kommunikationsaktiviteter. Den externa kommunikationen utlovar olika löften om 
varumärket och varumärket uppmärksammas sedan av kunder och aktieägare. Den nedre 
delen av triangeln visar att företaget internt måste vidta åtgärder för att uppfylla de 
förväntningar och löften som skapas genom den externa kommunikationen, vilket idag kallas 
för ”intern branding”. ”Intern branding” innebär att det värde som externt kommunicerats till 
kunder och aktieägare genom varumärket, måste ligga i linje med det interna värdet som 
företaget och de anställda har för varumärket.  
På triangelns vänstra sida visas interaktionen som sker mellan kunderna och de anställda. De 
anställdas beteende och kommunikation till kunderna bidrar till varumärkesbyggandet och de 
anställda måste uppfylla de löften som getts via den externa kommunikationen.  
De tre sidorna av triangeln måste vara noga planerade och integrerande med varandra då 
varumärket skapar värde för både kunderna och företaget84.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
78 Aaker 1996:1, s.20 
79 Kotler/Keller, 2006:9, s.275 
80 Ibid. s.8 
81 Grönroos, 2002:12, s.320 
82 Kotler et al. 2002:13, s.470 
83 Grönroos, 2002:12, s.320 
84 Grönroos, 2007:12, s.338 
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Figur 5, The service brand- relationship-value triangle, tagen ur Grönroos, Service management and marketing – customer 
management in service competition, 2007, s.337 
 
 
Branding teorins relevans för studiens 
Med tanke på den hårda konkurrensen som råder på flygmarknaden är ”branding”, 
varumärkesbyggande, mycket viktigt för de flygbolag som vill överleva. Då de traditionella 
flygbolagen med sin befintliga struktur har svårt att konkurrera med priset måste de erbjuda 
någonting annat. Genom sitt varumärke kan de skapa konkurrensfördelar gentemot sina 
konkurrenter.  

För att lyckas med sitt varumärkesbyggande externt måste företaget börja internt genom 
företagets affärsidé. Den interna marknadsföringen har därför en väsentlig roll och bygger 
upp företagets profil mellan ledning och de anställda. Då de traditionella flygbolagen ska 
förmedla en bild av sig själva till kunderna använder de externa kommunikationskanaler. 
Genom dessa kanaler förmedlas flygbolagets varumärke till kunderna. Kunderna skapar då en 
föreställning, en image, om hur flygbolaget bör vara. Via den interaktiva kommunikationen 
möts dessa två föreställningar. Om samma föreställning förmedlas både internt och externt 
kommer företagets profil och kundernas image att stämma överens. Detta medför att 
kunderna bli nöjda och varumärkets stärks. Det är därför viktigt att den externa och interna 
kommunikationen sänder ut samma budskap.   

 
3.5 Teoriområde C 
 
Inom teoriområde C har författarna valt att behandla följande lojalitetsskapande teori: 
lojalitetprogram. Av bakgrunden framgår det att resenärer inte är lika lojala mot ett flygbolag 
som de var förr. De traditionella flygbolagen försöker öka lojaliteten genom 
lojalitetsprogram. 
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3.5.1 Lojalitetsprogram 
 
Lojalitetsprogram och kundklubbar är en värdebaserad metod för att skapa köptrohet85. 
Företagets yttersta mål med dessa lojalitetsskapande åtgärdersprogram är att öka företagets 
avkastning, vinst och marknadsandelar86.  
 
Många företag erbjuder genom sina lojalitetsprogram, enbart hårda fördelar, med det menas 
finansiella fördelar för sina kunder vilket endast bidrar till lojalitet på kortsikt. Genom 
rabatter och bonussystem lyckas många företag attrahera kunder men det krävs en djupare 
förståelse för att skapa och behålla långsiktiga relationer.  Om kunden endast köper 
produkten eller tjänsten på grund av priser kommer denne inte komma tillbaka om den hittar 
ett förmånligare pris hos konkurrenten87. Genom att etablera en relation till kunderna kan 
företaget skapa köptrohet på längre sikt. Denna relation ska inte bygga på ekonomiska 
incitament utan på känsla, förtroende och ömsesidighet88. Företaget måste hitta rätt 
kombination av icke-ekonomiska och ekonomiska förmåner. Förmånerna måste ha ett högt 
värde för kunderna.  
 
Butscher anser att på en marknad som präglas av en hård konkurrens, kunder som är 
välinformerade och oförutsägbara samt brist på tillväxt får insatser för ökad köptrohet en allt 
större betydelse, och lojalitetsskapande åtgärder kan komma att bli en av de mest strategiska 
faktorerna för att lyckas89.  
Söderlund för ett liknande resonemang och skiljer mellan ”sann” och ”falsk” lojalitet, 
skillnaden mellan dessa finns i den mentala dimensionen90. En kund som är ”falskt” lojal 
saknar helt känslomässiga band till företaget/produkten/tjänsten. Denna typ av kund kan 
enkelt gå över till konkurrenten om denne har ett bättre erbjudande. En kund som är ”sann” 
lojal har mycket starka känslomässiga band till företaget/produkten/tjänsten och är inte lika 
frestad att gå över till konkurrenten. Med detta menas att den sant lojala kunden är mer lojal 
än den falskt lojala kunden91. 
 
Med ett lojalitetsprogram får företaget information om kundens beteende i form av data. 
Detta kan leverantörerna dra nytta av för att öka företagets kunskap om kunderna och därmed 
kunna skapa ett kunderbjudande som passar kundens behov. Ytterligare en fördel med ett 
lojalitetsprogram är att företaget har kunskap om kundernas namn och adress och kan i och 
med detta rikta marknadskommunikationen i form av direktmarknadsföring till befintliga 
kunder. Ett lojalitetsprogram som ger belöningar för lojalitet kan därför generera andra 
fördelar än en omedelbar ökning av lojaliteten92.    
 
Lojalitetsprograms relevans för studien 
Som framgår av bakgrunden använder sig de traditionella flygbolagen ofta av 
lojalitetsprogram för att skapa lojalitet hos sina kunder.  

                                                
85 Butscher, 2000:1, s.12 
86 Ibid. s.51 
87 Ibid. s.9 
88 Ibid. s.9 
89 Ibid. s.21 
90 Söderlund, 2001:2, s.29 
91 Ibid. s.29 
92 Ibid, s.136 
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Denna teori är relevant för att se om de traditionella flygbolagen använder sig av rätt 
kombination av icke-ekonomiska och ekonomiska fördelar då förmånerna måste ha ett högt 
värde för kunderna.  
 
Det är viktigt att de traditionella flygbolagen använder sig av de fördelar som 
lojalitetsprogrammet medför, så att de inte går miste om viktig information om kunderna. 
Denna kunskap är ett viktigt attribut för de traditionella flygbolagen som befinner sig på en 
konkurrensutsatt marknad då det kan generera i ökade konkurrensfördelar. För att de 
traditionella flygbolagen skall veta vilka förmåner kunderna egentligen vill ha måste 
flygbolaget ha en djupare relation till kunden. Om de traditionella flygbolagen använder sig 
av transaktionsmarknadsföring är det oerhört svårt, då kunden i transaktionsmarknadsföring, 
ses som ett objekt. Kunden behöver vara med i den värdeskapande processen och istället ses 
som ett subjekt vilket är grunden i relationsmarknadsföring. De traditionella flygbolagen kan 
aldrig få denna kunskap om de inte involverar kunden.   
 
3.6 Teoretisk syntes  
 
I den teoretiska syntesen utgår författarna ifrån studiens problemformulering; Vilka faktorer 
är viktiga för att de traditionella flygbolagen skall överleva på en mogen marknad? För att 
kunna besvara studiens problemformulering används de teorier som författarna redogjort för 
ovan samt de faktorer som är relevanta för studiens syfte. 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6, Teoretisk syntes skapad av Fränneby/Henriksson 
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Som framgår av bakgrunden befinner sig de traditionella flygbolagen på en mogen marknad 
med hög konkurrens. För att skapa mervärde för kunderna kan de traditionella flygbolagen, 
som författarna tidigare diskuterat, välja mellan att pressa priserna eller att skapa ett högre 
värde än själva flygresan för kunderna.  För att de traditionella flygbolagen skall välja en av 
de olika strategierna bör de ta hänsyn till marknadens egenskaper. Om kunderna är 
låginvolverade till flygbolagets tjänster bör de sänka flygbolagets priser och använda sig av 
transaktionsmarknadsföring. Är kunderna däremot höginvolverade till flygbolagets tjänster 
bör de skapa mervärde för kunderna och närma sig relationsmarknadsföring. För att de 
traditionella flygbolagen ska överleva på en mogen och konkurrensutsatt marknad måste de 
välja en marknadsstrategi som är anpassat till marknadens egenskaper och genom detta skapa 
kundlojalitet.       
 
För att de traditionella flygbolagen skall skapa kundlojalitet är det av yttersta vikt att alla 
inom företaget arbetar mot samma mål och vision, det vill säga att de anställda och ledningen 
står bakom företags affärsidé. Affärsidén skall prägla hela organisationen och även dess 
kunder. Affärsidén symboliseras ut till kunderna genom varumärket. Varumärket identifierar 
ett företags produkter eller tjänster och kan användas för att skilja mellan företaget och dess 
konkurrenter. Om varumärkets värde ökar är det sannolikt att kunden blir mer lojal. Genom 
varumärkesbyggande kan de traditionella flygbolagen skapa konkurrensfördelar. Det är av 
enorm vikt att de traditionella flygbolagen inser att branding och affärsidé är sammanlänkade 
och inte bör behandlas separat.   
 
Kunderna får tillgång till den externa kommunikationen från kommersiella och sociala källor 
och skapar sig en allmän uppfattning om flygbolaget och dess tjänster, flygbolagets image. 
De anställda får i sin tur tillgång till den interna kommunikationen genom den interna 
marknadsföringen och genom affärsidén skapas flygbolagets profil. Kundernas förväntningar 
måste stämma överens med det som flygbolaget levererar, med andra ord måste flygbolagets 
image vara förenlig med företagets profil.      
       
För att kunna skapa en affärsidé som genomsyrar hela organisationen och når ut till kunderna 
via företagets varumärke är kommunikationen av enorm vikt. Den interna kommunikationen 
mellan ledningen och de anställda är avgörande för att den externa och interaktiva 
kommunikationen skall fungera. Ledningen bör även arbeta för att motivera medarbetarna så 
att de gör ett bättre arbete. Det är av stor betydelse att de traditionella flygbolagen har 
lojalitetsskapande åtgärder som har ett högt värde för kunderna. 
 
Om de traditionella flygbolagen lyckas engagera och involvera kunderna i företaget kommer 
de att aktivt söka information om företaget, få högre personlig relevans och bli trogna 
flygbolaget. Genom att erbjuda kunderna en exceptionell service som är värdeskapande för 
dem bidrar detta till att företaget skapar fördelar gentemot sina konkurrenter. Dessa 
konkurrensfördelar kan hjälpa flygbolagen att överleva på en mogen marknad.  
 
3.7 Studiens tillvägagångssätt  
 
För att besvara studiens problemformulering har författarna valt att använda sig av en 
gapanalys. Detta då studien både tar upp företagets och kundens perspektiv. Datainsamling 
kommer att ske genom intervjuer med ledning och anställda om företagets uppfattning med 
utgångspunkt från affärsidé med koppling till branding. Genom enkätundersökningen med 
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kunderna visas kundernas uppfattning av dessa aspekter. Med detta som utgångspunkt 
kommer författarna att undersöka tre ”gap” i gap modellen, vilka är gap 1, gap 3 och gap 5. 
 
Det första gapet visar om ledningen har en missvisande uppfattning om kundernas 
kvalitetsförväntningar. Det tredje gapet handlar om att den specificerade kvaliteten inte 
uppfylls vid produktion och leverens av tjänsten. Det femte gapet handlar om att den 
upplevda tjänsten inte stämmer överens med den förväntade tjänsten. 
Genom att undersöka ledning, anställda och kunder med utgångspunkt från samma faktorer 
kommer författarna få klarhet i om det finns ett ”gap” mellan dessa.   
 
3.8 Teoretisk referensram 
 
Den teoretiska referensramen utgår ifrån studiens syfte att analysera och utvärdera SAS 
långsiktiga marknadsföringsstrategier, genom en jämförande studie av företagets ledning, 
anställda och kunder. Med utgångspunkt från teorierna och den teoretiska syntesen har 
författarna tagit ut faktorer utifrån studiens perspektiv. Dessa faktorer ligger till grund för de 
variabler författarna kommer att använda sig av vid datainsamlingen. Författarna kommer att 
genomföra en kvalitativ ansats på de faktorer som skall användas vid intervju av ledning och 
anställda samt en kvantitativ ansats på de faktorer som skall användas vid 
kundundersökningen. 
 
Målet med denna studie är klargöra vilka faktorer som är viktiga för de traditionella 
flygbolagens överlevnad. Studiens målvariabel är därmed kundlojalitet.  
 
Beroende variabel 
Studiens målvariabel som är kundlojalitet, är även den beroende variabeln. Denna variabel 
påverkas av de oberoende variablerna som presenteras nedan. 
 
Oberoende variabel 
Dessa oberoende variabler presenteras här nedan och påverkar den beroende variabeln. De 
oberoende variablerna kan anta två värden, vilka är varandras motsatser.  
 

Faktorer  Variabler Resultat
    
Mål och vision Kännedom/ej kännedom om affärsidén Utpräglad/ej utpräglad 
 Mål och visioner/ inga mål och visioner  Bra/dålig intern MF 
 
Intern kommunikation   Envägskommunikation/ Dålig kommunikation 
 Tvåvägskommunikation Bra kommunikation
 Målstyrning/ Orderstyrning 
 Processtyrning Styrning via vision 
 
Motivation  Eget ansvar Engagemang 
 Inget eget ansvar Oengagemang 
                                                    Erkännande från chefer Motivation 
 Inget erkännande från chefer Icke motivation 

Möjlighet till befordran Engagemang 
Ingen möjlighet till befordran Oengagemang  
  

Värdeskapande Dialog Högt värde
 Diskussion Lågt värde  
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Lojalitetsskapande åtgärder Ekonomiska förmåner Kortsiktig lojalitet
 Icke ekonomiska förmåner Långsiktig lojalitet 
 
Involvering och engagemang Hög involvering Långsiktiga relationer 
 Låg involvering  Kortsiktiga relationer 
  
Varumärkesbyggande Positiv association till varumärket Positivt word of 

mouth 
 Negativ association till varumärket Negativt word of 

mouth  
 
 
De element som författarna kommer att undersöka är ledningen, de anställda och kunderna. 
Författarna avser att undersöka alla variabler inom de tre elementen. Dock är det inte möjligt 
att på kunderna undersöka de variabler som är kopplade till företaget internt, som till exempel 
den interna marknadsföringen. Därav följer en redogörelse över vilka variabler som 
undersöks vid de tre gapen.  
 
Gap 1 som undersöker ledningen är en kvalitativ ansats och kommer att undersöka alla 
variabler. Detta gäller även för gap 3 som undersöker personalen och är av en kvalitativ 
ansats. Gap 5 som undersöker kundernas upplevda värde och som är av en kvantitativ ansats, 
kommer inte att beröra de variabler som är kopplade till faktorerna mål och vision, intern 
kommunikation och motivation. Anledningen till detta är att kunderna inte kan uttala sig om 
SAS interna marknadsföring, däremot är det av väsentlig vikt att undersöka den interna 
marknadsföringen då det berör SAS ledning och anställda.   
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4. Företagspresentation  
  
I detta kapitel presenterar författarna fakta kring det företaget som empirin i studien är 
baserad på.  
 
 
4.1 Scandinavian Airlines System AB 
 
Som nämnts tidigare i bakgrunden grundades Scandinavian Airlines System, SAS, för cirka 
60 år sedan. År 2004 bolagiserades alla olika enheter inom SAS och resultatet blev en 
koncern med SAS AB i toppen. I och med bolagiseringen bildades olika affärsområden med 
tillhörande fristående bolag inom SAS koncernen. Dessa fristående bolag samarbetar och är 
beroende av varandra då de tillhör samma koncern. De anställda inom SAS delades även upp 
i och med bolagiseringen. Exempel på detta är att piloter och kabinpersonal som flyger inom 
Sverige och Europa arbetar för SAS Sverige medan piloter och kabinpersonal som flyger till 
destinationer utanför Europa arbetar för SAS international. Teknikerna på Arlanda tillhör 
SAS Technical services, incheckningspersonal och servicekoordinatorer tillhör SAS Ground 
services medan personalen som hanterar bagage tillhör SAS Cargo Services.    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7, Organisationsschema över SAS koncernen (www.sas.se) 
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4.2 Scandinavian Airlines System Sverige AB 
 
Den 1 oktober 2004 bilades Scandinavian Airlines Sverige som ett helägt dotterbolag med 
ansvar för affärsområdet Scandinavian Airlines Businesses verksamhet i samt till och från 
Sverige. Dotterbolaget SAS Sverige ska säkra en position som det ledande flygbolaget för 
resor till och från Sverige93. SAS flyger idag till ett flertal destinationer både inrikes och 
utrikes. SAS flyger alltid till de största flygplatserna som oftast ligger närmast städerna och 
ökar därmed kommunikationsmöjligheterna för flygresenärerna innan och efter flygresan94. 
Under 2006 hade bolaget 2500 anställda och cirka 6 miljoner passagerare95. SAS sätter stort 
fokus på dem som reser ofta och arbetar i nätverk genom att vara medlem i Star Alliance. 
 
Sedan mars 2005 kan resenärer som skall resa med SAS inrikesflyg välja mellan tre olika 
biljettkategorier, Fix, Flex och Full Flex. Full Flex innebär att biljetten är fullt 
återbetalningsbar och ombokningsbar. Fix däremot innebär att biljetten inte är 
återbetalningsbar och resenären måste betala för att omboka biljetten. Flex kan ses som en 
kombination av de andra två biljettkategorierna. SAS utrikesflyg har ett liknade biljettsystem 
med kategorierna; Economy, Economy Flex och Business. SAS bjuder på frukost på resor 
inom Skandinavien fram till kl. 09.00. På övriga tider måste resenären betala för snacks, 
dryck, mellanmål eller större måltider. På resor inom Europa erbjuder SAS gratis mat till 
resenärer som reser i Economy Flex och Business.            
 
SAS erbjuder sina resenärer ett gratis medlemskap i Eurobonus. Eurobonus programmet är 
utformat så att resenären samlar poäng när denne reser med SAS och deras 
samarbetspartners, bor på hotell och hyr bil samt på inköp med MasterCard eller Diners Club 
kreditkort som är kombinerat med Eurobonuskortet96. De intjänade poängen kan resenären 
byta till bonusresor eller till andra erbjudanden som till exempel hotellnätter, hyrbil samt 
andra specialerbjudanden. Resenären kan även uppgradera sitt medlemskap till högre nivåer. 
De nivåer som finns är bas, silver, guld och pandion. Dessa ger olika fördelar som till 
exempel rätt till mer bagagevikt samt tillgång till SAS lounger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
93 www.sas.se 
94 www.sas.se  
95 www.sas.se  
96 http://www.sas.se/sv/EuroBonus/Om-EuroBonus/   
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5. Empiri 
 
I detta kapitel har författarna valt att redogöra för studiens empiriska material. Författarna 
presenterar först en sammanställning av intervjuerna med ledningen och de anställda. 
Därefter följer en sammanställning av enkätundersökningen som gjorts på företagets kunder. 
Sammanställningarna kommer att utgå ifrån de faktorer som författarna presenterat i den 
teoretiska referensramen.  
 
 
5.1 Sammanställning av intervju med ledning 
 
5.1.1 Informant 1 
 
Kvinnlig informant som är ansvarig för intern och extern kommunikation inom SAS Sverige 
och har arbetet inom företaget sedan 2001 men inom SAS Sverige sedan uppdelningen 2003. 
 
Mål och vision 
Informanten berättar att SAS Sveriges affärsidé är att bli det ledande och mest kopierande 
flygbolaget i norra Europa. Ledande för att de vill vara kompetenta och duktiga. Kopierande 
för att de vill föregå som det bästa exemplet och vill att andra flygbolag skall följa dem. SAS 
Sverige skall finnas till för dem som reser ofta och de tjänster som företaget utformar är både 
för affärs- och privatresenärer som reser ofta.  SAS Sveriges mål och vision är att SAS skall 
vara det självklara valet och SAS skall ge människor lust att resa. SAS Sverige har infört 
gröna flygningar där de tänker på miljön bland annat genom att spara bränsle. 
 
I dag lever SAS Sverige på inrikesflyget. Då många medarbetare saknade vetskapen om SAS 
vision producerades Framtidsresan SAS Sverige 2011, vilket är strategier om till exempel en 
ny kundbearbetning, ett grönare Sverige, en högre leveranskvalitet, mer motiverade 
medarbetare och att fullfölja bolagiseringen. Alla medarbetare inom SAS Sverige skall ha fått 
boken framtidsresan. Fram till mars 2008 skall alla medarbetare ha läst boken och deltagit i 
en ”workshop” som sedan skall följas upp av ledningen. Medarbetarna skall genom detta lära 
sig mer om andra avdelningar och få en större insikt i hur organisationen fungerar.  
  
2004 bildades ett marknadsråd där medarbetare från alla delar från organisationen deltog, 
vilket medförde att SAS började med bland annat enkelpriser, nya europaflyget och det nya 
inrikesflyget. Idéerna framkom genom en stor kundundersökning som visade att kunderna 
ansåg att ett lägre pris var viktigare än en hög service. Medarbetarna var därmed delaktiga vid 
utformandet av den nya affärsidén. Vid genomförandet insåg SAS att en del kunder var 
missnöjda med det nya konceptet då de förknippar SAS med en hög service. De kunder som 
blev missnöjda insåg att de ville ha kvar en hög service men var dock inte villiga att betala ett 
högre pris för den. 
  
SAS Sveriges kortsiktiga mål är att binda företagskunder till flygbolaget. Detta genom 
buntbiljetter för små och medelstora företag, som kan liknas vid buss- och tågbiljetter. För att 
företag skall kunna få bättre priser när de reser med SAS är kravet att 80 % av deras flygresor 
skall ske med SAS. Andra kortsiktiga mål som SAS i dag arbetar mycket med är att de skall 
ha leveranskvalitet, flyga på tidtabell och uppfylla de miljökrav som finns. Punktligheten har 
varit ett problem för SAS som de idag arbetar mycket med för att förbättra.  
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Informanten berättar att SAS idag är väldigt granskade av media angående miljöproblemen 
kring flygplanen. SAS Sveriges långsiktiga mål är att de skall vara klimatneutrala år 2050 
samt att de skall ha motiverade medarbetare som känner sig trygga inom företaget då SAS 
tidigare har haft mycket uppsägningar. Andra långsiktiga mål är att år 2011 skall företaget 
uppnå en miljard i vinst med 9 % i avkastning, en punktlighet på 92 %, 95 % frisk närvaro 
bland de anställda dessutom skall kundmätningar uppnå till 72 % i kundnöjdhet.  
 
Internkommunikation 
Informanten anser att den interna kommunikationen mellan ledning och anställda har 
förändrats genom åren men är absolut inte tillräcklig. Då SAS Sverige idag är ett mindre 
bolag finns nu en bättre kommunikation då ledningen finns närmare de anställda. De som 
sitter i Sverigehuset och i Sky City på Arlanda arbetar nära varandra och har samma syn. 
Informanten tror att de som arbetar inom administrationen anser att den interna 
kommunikationen är bättre än de andra medarbetarna. Dessutom sker regelbundna möten där 
information ständigt ges då det är viktigt att alla anställda besitter samma information. 
Informanten anser att det finns möjlighet för de anställda som är ute och flyger att engagera 
sig om de vill, men att den dagliga dialogen saknas. För att förbättra kommunikationen med 
de anställda som flyger har SAS skapat SAS Portalen där daglig information ges. Dessutom 
finns en webb TV där SAS Sveriges VD Anders Ehrling informerar, detta för att de anställda 
skall få en mer personlig kontakt med honom.  
Personalpolitiken anser informanten är bristande på grund av att det tidigare skett mycket 
uppsägningar, kabinstrejk och frysta löner, vilket har medfört att de anställda och ledningen 
står långt ifrån varandra. Dessutom har en, ”vi och dem situation” uppstått mellan ledning 
och anställda, där de båda har olika synsätt. 
 
Om personalen har åsikter om SAS, har ledningen utformat ett forum för dialog där de 
anställdas åsikter kan hanteras och åtgärdas. Informanten anser att planeringsstödet som 
hanterar bland annat schemaläggning och semestersansökningar idag fungerar mycket bättre. 
I och med ”framtidsresan” vill ledningen att de anställda skall veta mycket om företaget och 
vad som händer inom bolaget. Ledningen har även utformat ”workshops” där anställda från 
alla avdelningar medverkar och kan framföra eventuella frågor. Vid varje ”workshop” 
medverkar en person från ledningen som kan svara på de eventuella frågorna. 
 
Motivation     
Genom att säljkåren har en vision om att de vill bli världens bästa säljkår blir de anställda 
mer motiverade att uppfylla visionen. SAS försöker fokusera mycket på purser, då denne är 
ledare över kabinpersonalen ombord på flygplanen. Om denne är motiverad påverkar detta de 
andra i kabinpersonalen som i sin tur påverkar kunderna.  
 
Informanten tror att det är lite individuellt om en anställd anser att ledningen försöker 
motivera denne. På frukostmöten försöker ledningen få de anställda att gå fram och berätta 
om de har presterat något utöver de vanliga, till exempel om de skrivit avtal med ett stort 
företag. Genom dessa möten kan de anställda känna att de får en ”klapp på axeln”. Däremot 
anser informanten att det är svårare för piloterna och kabinpersonalen att känna att de får 
erkännande från ledningen då det är ett längre avstånd mellan dem. Informanten berättar att 
ledningen årligen genomför en så kallad pulsmätning där ledningen tar pulsen på personalen. 
Enligt pulsmätningen där de anställda får delta i en undersökning om vad de tycker om SAS 
och hur allt fungerar i bolaget, är resultatet av mätningen om de anställdas ansvar och 
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kontroll över sina arbetsuppgifter alltid hög. Resultatet av denna pulsmätning skall sedan 
ledningen se över samt åtgärda eventuella problem.  
 
Då det nu är högkonjunktur har SAS Sverige anställt fler medarbetare. Informanten anser 
däremot att det blivit svårare att bli befordrad inom företaget då SAS Sverige blivit mer slutet 
och mindre efter bolagiseringen. Informanten menar att det blivit svårare för personal inom 
SAS andra fristående bolag att komma in i SAS Sverige. Informanten anser att SAS Sverige 
är väldigt resultatfokuserat när det handlar om att ge vägledning till de anställda inom 
företaget. 
 
Värdeskapande 
Enligt informanten skapar SAS värde för kunden genom att vara ett fullservice flygbolag och 
att de alltid flyger på tidtabell. Om punktligheten fungerar så följer allt annat naturlig. Det 
viktiga är att kunderna får det som de förväntar sig. Informanten tror att kunden värdesätter 
punktlighet, bra pris och olika serviceklasser när de köper en flygbiljett. Beroende på 
kundens situation är priset olika viktigt. Informanten anser att SAS är dåliga på att ta vara på 
goda idéer från kunder som mailar in idéer och klagomål. Nyligen har SAS startat ett 
kundfokus där kunder kan maila in sina åsikter om SAS.  
 
Lojalitetsskapande åtgärder 
För att skapa återkommande kunder har SAS utformat bonussystemet, Eurobonus. I 
Eurobonus kan alla bli medlemmar. Medlemskapet innebär att man får information före andra 
resenärer och att man samlar poäng när man reser. Beroende på hur mycket kunden reser kan 
denne får ett bas, silver, guld eller pandionkort. Kunden får sedan ta ut sina poäng i form av 
olika erbjudanden som till exempel flygresor, hotellnätter, produkter och uppgradering till 
business klass. Genom bonussystemet anser informanten att SAS får en närmare relation med 
deras kunder. 
 
Involvering och engagemang 
Informanten anser att kunderna blir mer involverade och engagerade när de är medlemmar i 
Eurobonus. Priset är en viktig faktor och har fått större betydelse idag än vad den hade förr. 
Informanten menar dock att det inte bara är priset på själva flygbiljetten som har betydelse 
utan även andra kringkostnader. Kringkostnader som tid och pengar kan uppstå om kunden 
till exempel reser med ett flygbolag som inte landar på en central flygplats.  
 
SAS kunder är engagerade och intresserade av företagets tjänster och till exempel finns det 
alltid kunder som kommenterar artiklar i tidningar. Informanten upplever även att det finns 
en slags ”hat-kärlek” till SAS. Pandionkundernas åsikter har stor betydelse för SAS då de 
reser otroligt mycket och därav upplever och ser allt som egentligen sker. 
 
Varumärkesbyggande 
SAS varumärke står för säkerhet och kvalitet. SAS skall vara ett vänligt och pålitligt bolag 
som möjliggör ett enkelt och effektivt resande. Informanten vill att kunderna skall uppfatta 
SAS som säkert, punktligt, enkelt och med bra service. Kunden skall få värde för sina pengar.  
 
Det som skiljer SAS från konkurrenterna är att de är ett nätverksbolag och att de är ett 
fullservice bolag. Europalinjerna har även olika klasser för olika behov. SAS styrka är att de 
är medlemmar i Star Alliance, vilket är speciellt viktigt vid kontraktsskrivande med företag. 
En annan styrka är att företaget har pålitliga och lojala kunder samt erfarna och duktiga 
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medarbetare. SAS nackdel är att företaget fortfarande uppfattas som monopolistiskt, stort och 
trögt. Informanten menar att det är svårt att vända denna uppfattning bland kunderna. 
Informanten berättar att hon anser att det är tråkigt att media och resenärer alltid ser SAS som 
ett flygbolag med dyra biljetter när SAS idag både har låga och höga biljettpriser.  De 
egenskaper som är viktigast för SAS är omtänksamhet, pålitlighet där säkerhet och 
punktlighet ingår samt enkelhet. 
 
Informanten anser att SAS kan bli bättre om ledningen lyssnar mer på kunders och 
medarbetares åsikter. Informanten ser mer positivt på SAS framtid då företaget inte är lika 
beroende av omvärlden som förr och därigenom blir mindre påverkad av omvärldsfaktorer 
som till exempel lågkonjunkturer.                  
  
5.2 Sammanställning av interjuver med anställda  
 
5.2.1 Informant 2 
 
Kvinnlig informant som arbetar som servicekoordinator för SAS i snart åtta år och sedan 
bolagiseringen 2004 arbetar hon för SAS Ground services. 
 
Mål och vision 
Informanten har ingen kännedom om SAS affärsidé, vision eller mål och men känner att hon 
för några år sedan hade en större insyn i företagets mål och vision. Hon känner inte heller att 
hon kan påverka utförandet av affärsidén och har inget behov av det men skulle vilja ta del av 
affärsidén så hon vet vad SAS står för.  
 
Intern kommunikation 
Den interna kommunikationen mellan ledningen och de anställda anser informanten inte alls 
fungerar. Dock anser hon att kommunikationen var bättre förr även om den aldrig har varit 
bra. Idag är mötena mellan chef och personal mycket kortare och färre än vad de var förr. 
Dessutom känns mötena endast som informationsmöten som präglas av en 
envägskommunikation.  
 
Informanten anser att SAS personalpolitik inte alls fungerar och att SAS inte tar hand om 
anställda som arbetet länge inom företaget. Exempel på detta är de indragna taxikorten. Hon 
berättar att den 62 år anställd idag tvingas ensam gå tre kilometer kl. 02.00 till närmste 
nattbuss för att vara på Arlanda kl. 05.00. Många anställda arbetar endast kvar för rabatterna 
de får på SAS biljetter. Informanten har uppmärksammat att många nyanställda är medvetna 
om den dåliga personalpolitiken men ändå söker arbete just för att få tillgång till de 
rabatterade biljetterna. Detta skiljer sig från när hon själv började arbeta på SAS. Då var 
personalen stolt över att få bära SAS uniform och att få arbeta på ett så ärofyllt flygbolag som 
SAS. Hon känner att det uteblivna engagemanget hos de nyanställda försvårar hennes 
vardagliga arbetsuppgifter och detta går även ut över kunderna. De anställda inom 
incheckningen har sedan en tid tillbaka fått en ny chef som flera av de anställda fortfarande 
inte fått träffa.  
 
Informanten känner att fram till idag har ledningen inte tagit hand om de anställda och deras 
åsikter. I och med de nya ”workshops” som anordnas får de anställda en chans att utrycka 
sina åsikter. Dessa åsikter skall sedan ledningen ta del av. Dock kommer inga förändringar 
synas förrän i januari och informanten har svårt att tro på någon positiv förändring just nu.  
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Motivation        
Motivationen inom SAS anser informanten är dålig och detta gäller generellt och inte bara 
markpersonalen, vilket medför att personalen förlorar sin lojalitet till företaget. Hon anser 
inte att ledningen/chefer försöker motivera henne att utföra ett bättre arbete och inte heller att 
det är någon som ser det arbete personalen verkligen utför. Små saker som till exempel en 
julklapp skulle kunna motivera henne mer. Informanten känner att hela avdelningen saknar 
motivation och värde då SAS eventuellt skall sälja SAS Ground services och endast köpa in 
deras tjänster. Detta resulterar i att personalen känner att de saknar ett värde och uppskattning 
för sina arbetsinsatser. Hon anser även att det är brist på markpersonal och att deras 
arbetsuppgifter är för tunga, vilket leder till en stressad personal och många sjukdagar. Detta 
bidrar i sin tur till en lägre service för kunderna. Informanten berättar att när SAS firade 50 år 
var de anställda inom SAS Ground services inte ens inbjuda, vilket fick henne att känna att 
hon inte var delaktig i företaget.  
 
Informanten känner att hon inte får något erkännande från högre chefer när hon utfört ett bra 
arbete men får ibland uppskattning av sin närmsta chef. För att få känna lite uppskattning 
över sin arbetsinsats brukar personalen ”peppa” varandra. Ledningen har missbrukat sin makt 
och hon tror inte att det går att åtgärda. Enligt informanten har hon stort ansvar och mycket 
kontroll över sina arbetsuppgifter, men att det inte finns någon möjlighet till befordran inom 
SAS. Hon menar att cheferna idag befordrar personal från golvet utifrån personliga kontakter 
istället för utifrån kvalitet. Någon vägledning från ledningen till de anställda finns inte när det 
behövs och informanten har endast haft ett fåtal utvecklingssamtal under alla sina år på SAS. 
 
Värdeskapande 
Informanten anser att SAS idag inte skapar något nytt värde för sina kunder utan lever på det 
varumärke som de skapade för cirka tio år sedan. Den service SAS erbjuder till sina kunder är 
till viss del bra. Då SAS införde det elektroniska biljettsystemet för en snabbare incheckning 
drog SAS ner på incheckningspersonalen. Detta skapade stora problem och informanten 
menar att SAS gjorde fel då de förväntade sig att alla kunder skulle lära sig det nya systemet. 
Hon menar att det är bra att det elektroniska biljettsystemet finns men att SAS inte kan dra 
ner på personalen så att servicen blir lidande eftersom det medförde enormt långa köer och 
upprörda kunder vid incheckningsdisken. 
 
Det som kunden värdesätter när denne köper en flygresa är att priset skall följa servicen. 
Informanten menar att det inte bara är priset som avgör utan även att biljetterna är 
ombokningsbara och att SAS flyger på bra tider.  
 
Lojalitetsskapande åtgärder 
Informanten anser att SAS inte är så duktig på att få återkommande kunder då hon menar att 
SAS inte har någon speciell metod. SAS Eurobonussystem känner informanten till och är 
medveten om hur det fungerar. Däremot känner hon inte till de förmåner som SAS erbjuder 
sina kunder.  
 
Involvering och engagemang 
Informanten vet inte hur SAS försöker involvera och engagera sina kunder. Hon tror att priset 
är en viktig faktor för en del resenärer men att det finns resenärer som har ett behov av andra 
typer av biljetter. Hon tror att SAS kunder är väldigt intresserande av SAS tjänster och att de 
även är engagerade i dessa. 
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Varumärkesbyggande 
SAS använder sig av bland annat annonsering för att skapa ett starkt varumärke. Informanten 
anser att kampanjen med personliga bilder på SAS medarbetare är bra och speglar en bra bild 
av organisationen. SAS varumärke har alltid förknippats med bra säkerhet och service dock 
anser informanten att servicen knappt finns kvar på grund på av många förseningar och 
personalbrist. SAS har varit ett gediget och pålitligt bolag men mycket har hänt som till 
exempel haveriet med flygplanstypen Dash400. Detta har medfört att SAS ryckte har skadats 
och informanten menar att det tar tid och är svårt att bygga upp förtroendet hos kunderna 
igen. 
Hon vill att kunderna skall uppfatta SAS som ett säkert flygbolag, som flyger på tid, ger bra 
service och har en omtanke för kunderna. Det som skiljer SAS från konkurrenterna är att de 
flyger till flera destinationer, har mer resurser, bättre tidtabell och har ett större kontaktnät på 
grund av medlemskapet i Star Alliance. 
 
Informanten menar att det positiva med SAS är dess säkerhet och den lojalitet som 
personalen besitter gentemot flygbolaget. Däremot anser hon att SAS har ett bristande 
ledarskap. De egenskaper informanten anser är viktigast för SAS är i första hand säkerheten 
och i andra hand kommer service och sist miljöaspekten.  
 
För att SAS skall förbättras anser informanten att SAS måste vidta åtgärder gällande det 
bristande ledarskapet. Att SAS är halvstatligt ägt anser informanten inte påverkar dess 
framtid utan menar att det kan gynna SAS då det medför en form av kontroll av flygbolaget. 
Enligt informanten måste det ske förändringar inom en snar framtid för att SAS skall 
överleva och inte bli uppköpta av konkurrenter. Hon menar att SAS måste ha rätt personal på 
rätt positioner och om företaget har motiverad och duktig personal kan de ta ett högre pris för 
sina tjänster.     
  
5.2.2 Informant 3 
 
Kvinnlig informant som arbetar som servicekoordinator för SAS i snart 14 år och efter 
bolagiseringen arbetar hon för SAS Ground services. 
 
Mål och vision 
Informanten har tidigare haft kännedom om SAS affärsidé och vision men saknar kännedom 
om dem idag. Förr hade hon en större insyn i företagets mål och visioner. Hon känner inte att 
hon på något sätt kan påverka utformandet av SAS affärsidé och skulle heller inte vilja det. 
Informanten anser att innan terrordåden i New York den 11 september 2001 så var SAS mål 
mer strukturerande och hon hade större vetskap om målen än vad hon har idag. 
 
Intern kommunaktion 
Den interna kommunikationen mellan ledning och de anställda anser informanten fungerar 
extremt dåligt. Dock har en person anställts i år som skall fungera som en ”bro” mellan 
ledningen och de anställda vilket informanten hoppas får positiva effekter. Informanten anser 
att det var bättre förr då de anställda var mer eniga och personalen hade möten på två till tre 
timmar varje vecka. Hon anser att det aldrig kommer att vara lika roligt eller bra som det var 
att arbeta förr då personalen var mer delaktig i företaget.  
En gång per år genomförs en pulsmätning på personalen. Detta anser ledningen är av enorm 
vikt, dock anser informanten att det aldrig blir någon förbättring efter dessa mätningar. 
Personalpolitiken anser informanten inte fungerar och hon menar att SAS inte tar hand om 
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sin personal då förmåner dragits in som till exempel taxikort. Informanten menar att tidigare 
har lojaliteten hos personalen varit otroligt stark nästan som en sekt. Den nya generationen av 
medarbetare saknar dock denna lojalitet till SAS, vilket informanten anser medför bristande 
engagemang och motivation hos personalen. Hon menar att om den nya generationen inte 
förstår vikten av att allt måste ske ordentligt vid incheckningen kan det leda till att flyget blir 
försenat i flera timmar. Informanten tycker att ledningen hanterar personalens åsikter dåligt, 
dock anser hon att ”workshops” är ett bra försökt till det.  
 
Motivation       
Generellt menar informanten att motivationen inom SAS är dålig. I sitt arbete har hon kontakt 
med bland annat piloter, kabinpersonal och tekniker. Genomgående finner hon att personalen 
inte är motiverad. Informanten gav som exempel att ofta när flygplan har landat saknas 
personal på marken vilket leder till att resenärerna inte kan lämna planet förrän detta är 
åtgärdat. Informanten menar att det är väldigt frustrerande då detta leder till irritation och 
missnöje bland kunderna, vilket påverkar hennes arbete.  
 
Informanten känner inte att ledningen försöker motivera henne att utföra ett bättre arbete. 
Hon menar att det är svårt att vara motiverad då hon är otroligt stressad över alla sina 
arbetsuppgifter som uppstod av tidigare nedskärningar av personal. Hon berättar att hon 
aldrig hinner göra klart de arbetsuppgifter hon påbörjat, gå på toaletten eller dricka vatten. 
Enligt informanten är ledningen medveten om detta problem och eftersom inte åtgärder 
genomförts anser hon att ledningen inte försöker motivera henne. Hon menar även att det inte 
är någon som ser vilket bra arbete personalen utfört. Dock var det annorlunda för fem år 
sedan då hon fick mycket mer erkännande från sina chefer. Hon har definitivt ansvar över 
sina arbetsuppgifter och till viss del även kontroll över dessa. Däremot känner hon att hon 
inte får någon vägledning när hon behöver det. Möjlighet till befordran och utveckling inom 
SAS anser hon är liten. 
 
Värdeskapande 
För att SAS skall skapa värde för sina kunder anser informanten att SAS använder sig av sitt 
varumärke. Hon anser att SAS service är bra men att de inte kan öka eller behålla samma 
kvalitet på servicen då de har minskat antalet anställda. Själv känner hon att hon gör allt som 
kan göras men att det inte är tillräckligt på grund av personalbrist och bristande engagemang 
från andra medarbetare. Om kunden blivit illa bemött i incheckningen är kunden redan 
irriterad när denne kommer till gaten och skadan är då redan skedd. Informanten tror att 
kunden värdesätter priset, punktlighet, säkerhet samt att biljetterna är ombokningsbara.  
 
Lojalitetsskapande åtgärder 
SAS skapar återkommande kunder genom att vara ett säkert flygbolag med duktig och kunnig 
personal. Informanten känner till hur SAS Eurobonus fungerar. Personalen får även vetskap 
om det befinner sig en pandion kund ombord så att dessa kunder kan få en högre service. De 
förmåner SAS erbjuder sina kunder anser informanten är högre service och bättre rabatter. 
 
Involvering och engagemang 
För att SAS ska engagera och involvera sina bonusmedlemmar erbjuds trevliga samt 
påkostade middagar och event.   
Priset är en viktig faktor för SAS kunder och det har även blivit viktigare för affärsresenärer 
än vad det var förr. SAS kunder är även engagerade och intresserade av SAS tjänster enligt 
informanten.  
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Varumärkesbyggande 
Informanten menar att SAS försöker skapa ett starkt varumärke genom att offensivt använda 
sig av TV-reklam och annonsering. Enligt henne står SAS varumärke för de tre aspekterna; 
säkerhet, service och punktlighet. Dessvärre brister SAS på punktligheten och servicen finns 
knappt kvar. Dock är det dessa tre punkter som informanten vill att kunderna skall förknippa 
SAS med. Det som skiljer SAS från konkurrenterna anser hon är att SAS har flera 
destinationer, bättre tidtabell samt att de är medlemmar i Star Alliance.  
 
SAS styrka anser informanten är säkerhet, lojalitet och servicetänkande bland personalen. 
SAS svaghet är ett dåligt ledarskap. Den viktigaste egenskapen SAS besitter anser 
informanten är säkerhet, god service samt en bra upplevelse. 
 
Informanten anser att SAS är en trög organisation där de anställdas tankar inte når upp till 
ledningen. Framtiden för SAS ser inte ljus ut och hon menar att SAS är som ett sjunkande 
skepp. Ett av hoten för SAS är de ständiga priskrigen mellan flygbolagen samt allmänhetens 
så kallade ”hat-kärlek” till flygbolaget. Informanten anser att SAS framtid inte påverkas av 
att SAS är halvstatligt ägt. 
       
5.2.3 Informant 4 
 
Kvinnlig informant som arbetar som flygvärdinna inom SAS Sverige sedan 1993. 
 
Mål och vision 
Informanten berättar att hon tror att SAS affärsidé är att vara ett drivande flygbolag och 
känner inte att hon kan påverka den. Hon har inte kännedom om SAS Sveriges vision. Enligt 
informanten är SAS långsiktiga mål att öka intäkterna så bolaget kan investera i nya flygplan. 
Även de kortsiktiga målen ansåg informanten var att öka intäkterna.  
 
Internkommunikation  
Den interna kommunikationen mellan ledning och anställda på SAS anser informanten skulle 
kunna fungera mycket bättre än vad den gör idag. Kommunikationen mellan ledning och 
anställda menar hon har varit konstant dålig genom åren. Hon tycker att SAS har problem då 
det känns som att det finns en bromskloss mellan ledningen och de anställda och att 
ledningen därigenom inte får reda på de anställdas åsikter.  Dock hoppas hon på att SAS nya 
VD Mats Jansson kan förändra och förbättra detta. I och med uppdelningen 2003 så hoppades 
hon på en snabbare beslutsprocess. Även då det blev en snabbare beslutsprocess känner hon 
att SAS fortfarande präglas av en tröghet. Hon menar att uppdelningen har gynnat SAS 
Sverige men även bidragit till problem för företaget som helhet då det har uppstått en ”vi och 
dem situation” inom samma koncern. Som exempel på det berättar hon att om ett 
flygplansbälte går sönder så kostar det 1000 SEK för att en tekniker skall komma till planen 
och åtgärda problemet. Då SAS Sverige köper tjänster från SAS Technical Services är det 
både dyrare och tar längre tid att åtgärda problem än vad det gjorde före bolagiseringen.  
 
Då informanten medverkat i olika arbetsgrupper inom SAS Sverige känner hon att hon 
därigenom kunnat påverka olika beslutstaganden. Personalpolitiken anser informanten skulle 
kunna fungera bättre och att SAS måste förstå att personalen är en resurs och inte en kostnad. 
Informanten anser att de åsikter som personalen har, aldrig kommer fram till ledningen då det 
är för många led. Hon anser att SAS Sveriges VD Anders Ehrling inte är lika öppen som SAS 
koncernens VD Mats Jansson för personalens åsikter. Informanten uppfattar att Anders 
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Ehrling inte är riktigt ärlig gentemot kabinpersonalen, vilket hon anser får konsekvenser då 
han skall leda dem. Informanten menar att frukostmötena är en bra idé men att det inte 
fungerar för kabinpersonalen på grund av deras arbetstider. De anställda som arbetar inom 
administrationen kan delta i frukostmötena under sin arbetstid medan kabinpersonalen måste 
delta på sin fritid. Informanten menar att Anders Ehrling istället bör komma ner till basen 
ibland.  
 
Motivation 
Informanten anser att motivationen inom SAS är lite blandad men att motivation inom 
kabinpersonalen har blivit lite bättre efter att kollektivavtalet 2004 genomfördes. Hon känner 
att ledningen borde försöka motivera henne att utföra ett bra arbete, vilket de inte gör idag. 
Informanten menar att hon inte får erkännande från sina chefer då det aldrig syns att hon 
utfört ett bra arbete. Då hon medverkar i olika utvecklingsgrupper känner hon att de årliga 
pulsmätningarna ger effekt för hennes del eftersom hon har ett direkt arbete med Anders 
Ehrling då hon även arbetar som hälsooperatör för SAS Sverige. Informanten berättar att 
anledningen till att hälsoprogrammet som hon medverkar i har startat, är för att 
kabinpersonalen har enormt höga sjuksiffror. Informanten känner att det saknas 
utvecklingssamtal för piloterna och kabinpersonalen. 
  
Informanten tycker att hon har full kontroll över sina arbetsuppgifter och att hon kan påverka 
sin arbetssituation.  
Då möjlighet till befordran sker efter senioritet är det svårt och tar långt tid att bli befordrad 
eftersom SAS är ett så stort bolag. Möjligheten till utveckling inom SAS är väldigt liten då 
det finns få interna utbildningar och nästan aldrig enstaka kurser. Den vägledning hon får från 
sina chefer är via mail och genom portalen. Om det skett några förändringar ombord, visas 
detta genom utställningar på basen.  
 
Värdeskapande 
Informanten anser att SAS skapar värde för sina kunder genom att uppfylla de förväntningar 
kunderna har samt att vara ett säkert flygbolag som flyger på tidtabell och bemöter kunderna 
på ett trevligt sätt. Hon anser att den service SAS erbjuder sina kunder är bra, speciellt den 
service som ges ombord på flygplanen. Hon anser att SAS är bra på att ständigt informera 
kunderna genom att ringa eller skicka sms om till exempel ett flygplan är inställt eller 
försenat. Vid förseningar täcker SAS till exempel kundens eventuella hotellkostnader. Dock 
är det ett problem att det tar så långt tid att checka in. Informanten tror att privatresenären 
värdesätter ett lågt pris när de köper en flygresa och att affärsresenären värdesätter 
punktlighet. 
 
Lojalitetsskapande åtgärder 
Informanten anser att SAS får återkommande kunder genom sitt Eurobonusprogram. Dock 
vet hon inte exakt hur det fungerar och har inte heller något behov av att veta mera om det. 
Hon känner endast till de förmåner som SAS erbjuder sina Eurobonusmedlemmar. 
  
Involvering och engagemang 
Informanten menar att SAS involverar och engagerar sina kunder genom att de dels går ut 
med mycket direktreklam hem till passagerare samt via reklampelare och TV. Hon tror att 
SAS kunder börjar bli mer priskänsliga än tidigare, speciellt privatresenärerna. 
Affärsresenärerna är inte lika priskänsliga då SAS ofta redan har kontrakt med deras företag. 
Informanten tror att SAS kunder är mer engagerade i SAS tjänster än vad de var förr då 
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resenärer idag söker resor och priser på ett helt annat sätt än vad de gjorde förr bland annat 
genom att använda Internet. 
 
Varumärkesbyggande 
Informanten anser att SAS stärker sitt varumärke genom att vara mån om sin logotyp och att 
den syns överallt. Dock tycker hon att SAS skulle behöva använda logotypen och arbeta mer 
på att synas med varumärket. Hon anser att SAS står för ett säkert flygbolag med en bra 
produkt som erbjuder kunderna ett bra bemötande och det är även så hon vill att kunderna 
skall uppfatta SAS. Det som informanten menar skiljer SAS från konkurrenterna är att SAS 
har en bred produkt då de inte endast är inriktade på affärs- eller privatresenärer och att de 
flyger både inom och utanför Europa. Dessutom har SAS kunnig och erfaren personal. 
 
SAS fördel menar informanten är att SAS är ett välkänt flygbolag som funnits under en 
längre tid. Däremot anser hon är att SAS är ett väldigt stort bolag, vilket inte alltid är positivt. 
Egenskaper hon anser är viktigast för SAS är säkerheten, servicen, personalen och dess 
bemötande. 
 
Informanten anser att SAS kan förbättras genom att förminska tiden mellan incheckning och 
flygets avgång. Det ska även vara enkelt att boka biljetter på Internet samt att kunderna inte 
ska behöva vänta i telefonkö när de ringer till SAS. Hon tror att det skulle vara bättre om 
staten ägde en mindre del av SAS samt att införa personalägande då det skulle öka de 
anställdas motivation. Idag anser hon att det är för många led mellan de anställda och 
ledningen vilket medför att SAS genomsyras av en tröghet. För att förbättra SAS måste det 
bli kortare led. Informanten anser även att den uppmärksammade miljöfrågan är ett hot mot 
SAS samt lågprisbolagens framväxt. Dock tror hon att SAS överlever hotet från 
lågprisbolagen då SAS erbjuder en mycket bättre service och har därigenom vunnit tillbaka 
många av sina affärsresenärer.      
 
5.2.4 Informant 5 
 
Manlig informant som arbetar som pilot inom SAS Sverige sedan 1992. 
 
Mål och vision 
Informanten berättar att han inte känner till SAS Sveriges affärsidé och vision. För ett antal år 
sedan skulle SAS vara ett de femte största bolagen i Europa men nu känner han att det bara 
handlar om att överleva. Han menar att han inte har någon som helst möjlighet att påverka 
företagets affärsidé. Informanten känner inte till SAS kortsiktiga eller långsiktiga mål men 
upplever att det enda målet SAS strävar efter är att överleva då SAS har lagt ned flera 
flyglinjer. 
 
Internkommunikation 
Kommunikationen mellan SAS ledning och de anställda, menar informanten kunde vara 
mycket bättre, då han många gånger får reda på nya incidenter om SAS i pressen istället för 
genom företaget. Informanten berättar att kommunikationen mellan ledningen och de 
anställda inom SAS inte har förändrats genom åren även om han anser att ledningen försöker 
öka informationen till de anställda. Han tycker inte att ledningen följer upp den årliga 
pulsmätningen då han inte ser några förändringar. Informantens medverkan som anställd har 
inte förändrats genom åren och han menar att som pilot dagligen ser problem som behövs 
åtgärdas. Tyvärr åtgärdas aldrig problemen då ledningen förmodligen inte är medveten om att 
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de existerar. Det finns en tydlig brist på koordination och informanten menar att det saknas 
en dialog mellan de anställda samt mellan ledning och anställda. Då piloterna försöker spara 
bränsle för företaget och tid för kunderna genom snabba inflygningar, finns ofta inte 
teknikerna som arbetar på marken tillgängliga. Detta medför att flygplanen blir stående och 
förbränner onödig bränsle. Informanten berättar även att efter bolagiseringen är de olika 
fristående bolagen inom SAS koncernen beroende av vilket regelverk de arbetar under. Han 
gav som exempel att om ett svenskregistrerat flygplan går sönder i Danmark och det inte 
finns andra svenskregistrerade flygplan tillgängliga får piloterna inte använda ett 
danskregistrerat flygplan för att flyga passagerarna till Sverige. Detta innebär att passagerarna 
och besättningen blir stående i Danmark tills ett svenskregistrerat flygplan blir tillgängligt. 
Han menar att det är förfärligt då flygplanen ändå tillhör samma koncern och att det medför 
att kunderna blir lidande.   
 
Informanten berättar att SAS personalpolitik inte fungerar då han på grund av sin bakgrund 
som pilot på Linjeflyg genom åren varit utsatt för orättvisor med bland annat fryst lön. På 
grund av sin bakgrund anser han att han blivit misshandlad av systemet och anser även att 
SAS ledning inte tar hänsyn till vad pilotkåren tycker utan ignorerar problemen. Då piloterna 
dagligen ser problem som behöver åtgärdas anser informanten att ledningen bör intressera sig 
för deras åsikter.  
 
Motivation 
Informanten berättar att motivationen inom SAS inte är så bra men trots detta gör han sitt 
bästa på arbetet. Han anser att ledningen inte motiverar honom till att utföra ett bättre arbete 
då han menar att ledningen inte vet vad ett bättre arbete är och hur man skapar ett vinnande 
bolag. Informanten känner att han inte får något erkännande från sina chefer eftersom 
piloterna har ett väldigt självständigt arbete där han har fullständigt ansvar och kontroll över 
sina arbetsuppgifter. Han berättar stolt att han vid ett tillfälle fick möjlighet att tala med SAS 
koncernens VD Mats Jansson. Informanten uppskattade detta samtal då han fick tillfälle att 
berätta om några idéer han hade för Mats som verkar vara en trevlig man som tar sig tid att 
tala med de anställda. Möjligheten till befordran inom SAS är liten, då SAS är fast i ett 
gammalt befordringssystem som utgår från senioritet och inte kvalifikationer. Däremot finns 
möjlighet till utveckling inom SAS. Piloternas yrke är ett väldigt teknokratiskt och inrutat 
arbetet där deras vägledning finns fastställt i manualer och böcker.  
 
Värdeskapande 
Informanten anser att SAS skapar ett värde för sina kunder genom sitt varumärke som han 
anser står för ett tryggt och säkert flygbolag. Han tycker att svenska pressen ofta smutskastar 
SAS varumärke fast de egentligen inte har mer problem än andra flygbolag. Informanten 
anser att den service som SAS erbjuder sina kunder är bra och att kunderna uppskattar 
säkerhet och punklighet när de skall köpa en flygresa.  
 
Lojalitetsskapande åtgärder 
SAS får återkommande kunder genom att uppfylla basbehoven trygghet, säkerhet, 
punktlighet och tillit. Informanten berättar att han inte känner till hur Eurobonussystemet 
fungerar förutom att det finns olika nivåer. Han har inte heller någon kännedom och är dåligt 
insatt i vilka förmåner som SAS erbjuder sina kunder.  
 
Involvering och engagemang 
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Informanten har ingen insikt om vad SAS gör för att involvera och engagera sina kunder och 
han tror inte heller att kunderna är engagerade eller intresserade av SAS tjänster då han har 
fått uppfattningen att kunderna endast reser för att komma någonstans. Informanten tror priset 
är en viktig faktor för SAS kunder och att de blivit mer priskänsliga med åren.  
 
Varumärkesbyggande 
Informanten anser att SAS inte gör tillräckligt mycket för att skapa ett starkt varumärke och 
tycker att SAS borde synas mer i TV-reklam. Själv har han uppmärksammat att Finnair har 
en bra återkommande trailer under vinterhalvåret och saknar något liknande som 
kännetecknar SAS. Som informanten tidigare nämnt anser han att SAS varumärke står för 
säkerhet och trygghet samt att vara ett flygbolag man kan lita på. Han vill att SAS skall vara 
förstahandsvalet för resenärer och att de skall uppleva SAS som ett säkert flygbolag med bra 
service som håller tidtabellerna samt har ett stort utbud av flyglinjer.     
 
Det som skiljer SAS från sina konkurrenter är att SAS tar mer hand om sina passagerare och 
visar mycket mera omtanke än vad de flesta andra flygbolag gör. Informanten upplever SAS 
varumärke och personal som dess starka sida. SAS svaga sidor anser informanten är den 
bristande ledning, oförmåga att se nya marknader, en viss feghet samt att SAS är halvstatligt. 
Förr var SAS orädda att upptäcka nya destinationer. Idag är SAS rädd för att göra någonting 
nytt, vilket informanten tror beror på ett ledningsproblem. Han anser att det skulle gynna 
SAS om flygbolaget var helt privatägt. Informanten tycker att tekniken är det viktigaste för 
SAS och att de idag har för gamla flygplan.  
 
För att SAS skall kunna förbättras anser informanten att ledningen bör tänka om och utnyttja 
den kunskap personalen besitter. Informanten menar att flygbolaget har stora möjligheter i 
framtiden men inte som det drivs idag. Företaget har inte expanderat under denna 
högkonjunktur medan andra flygbolag anställer personal och utökar flyglinjer. Hoten 
kommer hela tiden i form av nya aggressiva flygbolag. Informanten anser att lågprisbolagen 
utgör ett större hot än vad SAS vill erkänna då, lågprisbolagen har tagit en marknad som SAS 
kunde ha haft. 
 
5.2.5 Informant 6 
 
Manlig informant som arbetar som pilot inom SAS Sverige sedan 1993. 
 
Mål och vision 
 
Informanten känner inte direkt till SAS affärsidé och vision då de ändras hela tiden men tror 
att de är kopplade till företagets överlevnad. Förr var affärsidén att SAS skulle flyga 
affärsresenärer och behandla dem med lyx. Idag är det renodlat, genom att transportera 
resenärer från en destination till en annan destination. Han känner inte att han har någon 
möjlighet att påverka företagets affärsidé då den bestäms högre upp i hierarkin. Han har 
heller ingen vetskap om SAS långsiktiga mål men tror att de kortsiktiga målen är att företaget 
skall tjäna pengar.  
 
Internkommunikation 
Den interna kommunikationen mellan ledning och anställda anser informanten är dålig men 
har blivit lite bättre genom åren. Piloterna är vana vid en bra kommunikation men han känner 
att han inte får det från ledningen fast de försöker via mail. Han anser att hans medverkan 
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som anställd inte har ändrats genom åren då hans yrke som pilot i stort sätt har samma 
arbetsuppgifter. SAS personalpolitik tycker informanten inte fungerar speciellt bra då han 
endast en månad i förväg får veta sitt schema samt att han inte kan påverka sin semester. 
Eftersom SAS är ett stort bolag tror informanten att hans åsikter aldrig når fram till högsta 
ledningen och att de inte heller bryr sig om de anställdas synpunkter.  
 
Motivation  
Informanten berättar att motivationen inom SAS känns likgiltig då han känner att han inte får 
något gensvar från ledningen. Dock utför informanten alltid sitt arbete även om han inte vet 
vad som händer i framtiden med SAS. Han tycker inte att ledningen försöker motivera honom 
att utföra ett bättre arbete eftersom kommunikationen inte är bra. Ledningen missar små saker 
som till exempel att ge personalen julklappar. Han tycker även att det behövs små symboliska 
gester som till exempel en klapp på axeln för personalens självförtroende. Informanten anser 
att han har ansvar och kontroll över sina arbetsuppgifter. Möjlighet till befordran är liten då 
det inte finns så många steg att klättra inom yrket. Dock tycker informanten att det finns 
mycket intern utbildning. Han får egentligen inte så mycket vägledning men om det är något 
speciellt får han mail från sin närmsta chef. 
 
Värdeskapande  
Informanten anser att SAS skapar värde för sina kunder genom att starta och landa på tid 
samt att kunden får sitt bagage. Andra saker som han anser skapa värde för kunden är 
Eurobonussystemet samt de ombokningsbara biljetterna. Den service SAS erbjuder sina 
kunder anser informanten är bra och han tror kunder värderar säkerhet, billiga biljetter samt 
att flygplanet går på tid. 
 
Lojalitetsskapande åtgärder 
Informanten tror att kunder återkommer till SAS om flygbolaget är säkert, flyger på tid och 
har billiga biljetter. Genom bonusprogrammet som han anser fungera bra blir kunderna mer 
lojala då det är svårt för kunderna att byta flygbolag eftersom de är medlemmar. Det enda 
informanten känner till om SAS Eurobonus är att resenären samlar poäng på sina flygresor 
samt att det finns fyra olika nivåer.  
 
Involvering och engagemang 
För att SAS skall involvera och engagera sina kunder anser informanten att bonussystemet är 
av enorm vikt. Priset tror han är en viktig faktor för SAS kunder då privatresenärer är 
priskänsliga och affärsresenärer har blivit mer priskänsliga. Informanten tror inte att SAS 
kunder är engagerade och intresserade i SAS tjänster då han tror att kunderna endast ser 
flyget som ett transportmedel.  
 
Varumärkesbyggande 
Informanten anser att SAS skapar ett starkt varumärke genom att synas bland annat genom 
reklam. Då SAS är förknippat med säkerhet var det enormt viktigt att snabbt ta bort 
flygplanstypen Dash400 då SAS hade problem med dessa. Kunderna måste uppleva att SAS 
varumärke uppfyller vad det står för. Personligen anser han att SAS varumärke står för 
säkerhet och kunnig personal. Han vill att kunderna skall uppfatta SAS som ett solitt 
flygbolag som håller vad de lovar samt att de håller säkerheten, punkligheten och har bra 
service. Informanten anser att det inte är mycket som skiljer SAS från andra traditionella 
flygbolag. Däremot tycker han att lågprisbolagen präglas av en annan kultur med snabbare 
handling gentemot den tröga strukturen som präglar SAS.  
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Det som informanten upplever som SAS styrka är att SAS är ett gammalt traditionellt 
flygbolag, vilket medför en större tillit hos kunder. Som flygbolagets svaghet upplever han är 
de långa beslutsprocesserna och det långa avståndet mellan ord och handling. Han upplever 
även att det finns för lite offensiv i både SAS egen marknadsföring samt mot andra flygbolag. 
De egenskaper som informanten anser är viktigast för SAS är i första hand säkerheten där 
teknik och nya flygplan ingår. I andra hand är det priset och servicen med en kunnig 
personal. 
 
För att SAS skall förbättras anser informanten att företaget måste satsa på nya flygplan och 
nya flyglinjer samt att SAS stärker sin position på marknaden. De hot informanten ser för 
SAS framtid är ökade oljepriser, miljöorganisationer, andra flygbolag samt regeringar som 
inför miljöavgifter. Informanten menar att SAS måste marknadsföra sig som ett miljövänligt 
flygbolag.                   
 
5.2.6 Informant 7  
 
Kvinnlig informant som arbetar inom administrationen inom SAS Sverige sedan 1971.  
 
Mål och vision 
Informanten känner till SAS Sveriges affärsidé som att SAS skall bli Europas ledande och 
mest kopierande flygbolag. Mål och vision är att SAS skall vara det självklara valet samt att 
SAS skall ge människor lust att resa. SAS kortsiktiga mål tror informanten är att införskaffa 
nya flygplan då Dash400 inte längre är i trafik. SAS långsiktiga mål tror informanten är att 
sträva efter långsiktighet, enkelhet, pålitlighet och engagemang för kunderna.  
 
Internkommunikation 
Den interna kommunikationen mellan ledning och anställda inom SAS tycker informanten är 
bra då ledningen har frukostmöten där alla anställda är välkomma och inbjudna. Den interna 
kommunikationen berättar informanten är bättre idag än vad den var förr. Hon tycker att 
hennes medverkan genom åren som anställd på SAS varit ganska konstant. Personalpolitiken 
tycker informanten inte är dålig men inte heller speciellt bra, då ledningen lyssnar på de 
anställdas åsikter men aldrig åtgärdar dem. Informanten anser att de årliga pulsmätningarna 
inte medför någon förbättring och att det tar för lång tid innan varje avdelning får veta 
resultatet. Varje avdelning inom SAS skall efter pulsmätningarnas resultat arbeta i grupper 
för att åtgärda eventuella problem. Dock har informanten aldrig blivit tillfrågad att medverka 
i en sådan grupp.   
 
Motivation 
Personligen känner informanten att hennes närmsta chef motiverar henne på arbetsplatsen. 
De tidigare åren har varit tuffa med mycket arbetsuppgifter på grund av 
personalnedskärningar. Hon känner även att hon får erkännande från sin närmsta chef när hon 
utfört ett bra arbete samt att hon har ansvar och kontroll över sina arbetsuppgifter. 
Informanten menar att det finns både möjlighet till befordran och utvecklig inom SAS då en 
mängd arbeten läggs ut på portalen. Den vägledning informanten får från sina chefer är 
genom samtal och via mail.  
 
Värdeskapande 
Informanten menar att SAS skapar värde för sina kunder genom att transportera dem från en 
destination till en annan. Hon anser att SAS erbjuder sina kunder en väldigt bra service då 
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SAS till exempel besvarar alla kundreklamationer inom en vecka. Det som informanten tror 
att kunden värdesätter när denne köper en flygresa är säkerhet, pris och punktlighet.  
 
Lojalitetsskapande åtgärder 
Informanten anser att SAS skapar återkommande kunder genom sitt Eurobonussystem samt 
att binda affärsresenärerna genom avtal. Hon har en ganska stor kännedom om hur 
Eurobonussystemet fungerar och känner endast till de förmåner som SAS erbjuder sina 
kunder genom Eurobonussystemet.  
 
Involvering och engagemang 
Informanten tror att SAS involverar och engagerar sina kunder genom att informera dem om 
nya produkter. Det är stor skillnad på privat- och affärsresenärer när det gäller priskänslighet. 
Privatresenärerna är mer priskänsliga än affärsresenärerna. Hon tror att SAS kunder både är 
engagerade och involverade i SAS tjänster då resenärerna som är medlemmar i Eurobonus får 
poäng som de senare kan utnyttja.  
 
Varumärkesbyggande 
Informanten anser att SAS stärker sitt varumärke genom att göra sig igenkända genom 
annonsering, bland annat i TV, tidningar och på reklampelare. Hon anser att SAS varumärke 
står för säkerhet och tidigare var det även punktlighet. Informanten tror även att SAS kunder 
uppfattar SAS som ett säkert och tryggt flygbolag. Hon menar att det inte är mycket som 
skiljer mellan SAS och andra traditionella flygbolag. Däremot så skiljer sig lågprisbolagen 
och SAS sig åt när det gäller service och pris. SAS fördelar är alla anställda som arbetar inom 
SAS samt att de är stolta över att arbeta där. SAS nackdelar är att det är ett gammalt 
flygbolag som alltid varit trögt när det gäller förändringar. De egenskaper informanten tycker 
är viktigast för SAS är först säkerhet sedan punktlighet och därefter service, teknik, miljö och 
pris.  
 
Informanten anser att SAS skulle förbättras om de hade nya flygplan som var bättre för 
miljön samt att trögheten som präglar SAS försvinner då det idag tar för lång tid att 
genomföra idéer. Hon ser ljust på SAS framtid och hon anser att hotet kommer från alla 
lågprisbolag. Hon menar dock att SAS kommer att ta fler kunder i framtiden med sina låga 
biljettpriser från 650 SEK.   
 
5.3 Sammanställning av kundenkät    
 
Enkätundersökningen som genomfördes på SAS kunder gav 46 stycken giltigt ifyllda enkäter 
där antalet affärsresenärer var 17 stycken och privatresenärer var 29 stycken. 
Könsfördelningen av de svarande var 37 % män och 63 % kvinnor. Av privatresenärerna var 
21 % män medan 79 % var kvinnor. Motsvarande siffror för affärsresenärerna var 65 % män 
och 35 % kvinnor.   
 
Av respondenterna var 37 % 35 år eller yngre, 13 % var mellan 36 – 45 år, 30 % var 46 – 55 
år och 20 % var 56 år eller äldre. Av privatresenärerna var 52 % var 35 år eller yngre, 14 % 
var mellan 36 – 45 år, 20 % var mellan 46 – 55 år och 14 % var 56 år eller äldre. Av 
affärsresenärerna var 12 % 35 år eller yngre, 12 % var mellan 36 – 45 år, 47 % var mellan 46 
– 55 år medan 29 % var 56 år eller äldre.  
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Den första frågan utgick ifrån vilken typ av resenär respondenten var. På den andra frågan 
fick SAS kunder svara på vilket flygbolag som de föredrog att resa med. Sammanlagt var det 
30 stycken respondenter som föredrog att resa med SAS och av dem var 37 % affärsresenärer 
och 63 % privatresenärer. Tre respondenter fördrog att resa med andra flygbolag utöver de 
alternativ som fanns, dessa flygbolag var Icelandair, Singapore Airlines och Air France.   
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På den tredje frågan fick kunderna svara på hur ofta de reser med SAS när de skall resa. Av 
privatresenärerna var det 31 % som reste 25 % med SAS, 21 % som reste 50 % med SAS, 31 
% som reste 75 % med SAS och 3 % som reste 100 % med SAS när de skulle resa. Dessutom 
var det 14 % som valde ett annat procenttal än de givna (se bilaga 3). Av dem var det tre 
respondenter som reste 10 % med SAS och en respondent som reste 90 % med SAS när de 
skulle resa.  
Av affärsresenärerna var det ingen som reste 25 % med SAS, 12 % som reste 50 % med SAS, 
70 % som reste 75 % med SAS och 18 % som reste 100 % med SAS när de skulle resa. 
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På fråga fyra fick respondenterna svara på om de är medlemmar i SAS Eurobonussystem. 23 
stycken av de svarande är medlemmar medan 23 stycken inte är det. Av privatresenärerna är 
andelen som är medlemmar 24 % medan andelen som inte är medlemmar är 76 %. För 
affärsresenärer är motsvarande siffror 94 % och 6 %.   
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På den femte frågan fick respondenterna svara på vad som är avgörande för dem är de skall 
köpa en flygresa. De svarande fick rangordna de olika alternativen på skala 1 till 8, där 1 är 
det viktigaste. 10 stycken respondenter valde att rangordna annat svarsalternativ.   
 
Tabell över alla respondenters svar 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Pris 17 15 2 4 1 3 3 1 
Flygbolagets varumärke 1 0 4 2 12 14 11 2 
Miljöaspekten 0 1 2 4 3 11 19 6 
Service 3 5 12 18 5 2 1 0 
Flygbolagets punktlighet 9 7 9 7 8 4 2 0 
Säkerhet 10 12 10 6 5 3 0 0 
Moderna flygplan 1 2 7 8 8 9 10 1 
Annat 5 4 1 0 0 0 0 36 

 
Tabell över privatresenärernas svar 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Pris 16 9 1 1 1 0 1 0 
Flygbolagets varumärke 1 0 3 1 6 11 6 1 
Miljöaspekten 0 1 2 3 3 5 14 1 
Service 1 4 8 10 5 0 1 0 
Flygbolagets punktlighet 2 3 7 5 7 3 2 0 
Säkerhet 7 10 5 4 2 1 0 0 
Moderna flygplan 1 2 2 5 5 9 5 0 
Annat  1 0 1 0 0 0 0 27 

Annat:  
- Direkt flyg utan mellanlandningar   

 
Tabell över affärsresenärernas svar 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Pris 1 6 1 3 0 3 2 1 
Flygbolagets varumärke 0 0 1 1 6 3 5 1 
Miljöaspekten 0 0 0 1 0 6 5 5 
Service 2 1 4 8 0 2 0 0 
Flygbolagets punktlighet 7 4 2 2 1 1 0 0 
Säkerhet 3 2 5 2 3 2 0 0 
Moderna flygplan 0 0 5 3 3 0 5 1 
Annat  4 4 0 0 0 0 0 9 

Annat: 
- Direkt flyg utan mellanlandningar 
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- Att avgångstiderna passar respondenternas önskemål 
- Avbokningsregler  

 
På fråga sex fick respondenterna svara på hur stor betydelse priset har för dem när de skall 
köpa en flygbiljett. Av de svarande ansåg 39 % att priset hade en mycket stor betydelse, 41 % 
ansåg att priset hade en ganska stor betydelse, 15 % ansåg att priset inte hade särskilt stor 
betydelse medan 5 % ansåg att priset inte hade någon betydelse när de skall köpa en 
flygbiljett. 
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Den procentuella uppdelningen mellan privat- och affärsresenärer. 
 Privatresenärer Affärsresenärer Totalt 
Mycket stor 55% 12% 39% 
Ganska stor 35% 53% 41% 
Inte särskilt stor 10% 23% 15% 
Inte alls stor  0% 12% 5% 

 
På fråga sju fick respondenterna svara på vad de ansåg om SAS service. Av de svarande 
ansåg 18 % att SAS service var mycket bra, 67 % ansåg att servicen var ganska bra, 11 % 
ansåg att servicen inte var särskilt bra medan 4 % ansåg att SAS service att inte alls var bra. 
Av privatresenärerna var det 28 % som ansåg att SAS service var mycket bra, 69 % ansåg att 
servicen var ganska bra, ingen ansåg att servicen inte var särskilt bra och 3 % ansåg att SAS 
service inte alls var bra. Motsvarande siffror för affärsresenärerna var 0 %, 65 %, 29 % samt 
6 %.   
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På den åttonde frågan skulle respondenterna svara i vilken grad respondenterna associerar 
SAS till nedanstående ord. Av det totala antalet respondenter var resultatet följande: 
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 Låg grad    Hög grad 
 1 2 3 4 5 
Enkelt resande 1 2 15 20 8 
Säkert flygbolag 2 3 11 18 12 
Hög service 1 7 15 18 5 
Håller tidtabellerna 0 8 15 14 9 

  
Resultatet för privatresenärer: 
 Låg grad    Hög grad 
 1 2 3 4 5 
Enkelt resande 1 0 12 11 5 
Säkert flygbolag 1 0 5 15 8 
Hög service 1 1 7 15 5 
Håller tidtabellerna 0 4 9 8 8 

 
Resultatet för affärsresenärer: 
 Låg grad    Hög grad 
 1 2 3 4 5 
Enkelt resande 0 2 3 9 3 
Säkert flygbolag 1 3 6 3 4 
Hög service 0 6 8 3 0 
Håller tidtabellerna 0 4 6 6 1 

 
Fråga nio var en öppen fråga och respondenterna skulle svara på vad de upplevde som SAS 
styrka. Privatresenärerna svarade följande: 

- Säkert (nio respondenter) 
- Pålitligt (fem respondenter) 
- Starkt varumärke (fyra respondenter) 
- Bra service (tre respondenter)  
- Många destinationer (tre respondenter) 
- Vet ej (två respondenter) 
- Svensk talande personal (en respondent) 
- Bra taxfree ombord (en respondent) 
- Låg olycksfrekvens (en respondent) 

 
Affärsrespondenterna svarade följande: 

- Många avgångar (fem respondenter) 
- Många destinationer (fem respondenter)  
- Säkert (två respondenter) 
- Pålitligt (en respondent) 
- Enkel incheckning (en respondent) 
- Låg olycksfrekvens (en respondent) 
- Marknadsdominerande (en respondent) 
- Trevlig personal (en respondent) 
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Den tionde frågan av också en öppen fråga och respondenterna fick svara på vad de upplevde 
som SAS svaghet. Privatresenärerna svarade följande: 

- Vet ej (åtta respondenter) 
- Dyra priser (åtta respondenter) 
- Ingenting (en respondent) 
- Inget är gratis ombord (två respondenter) 
- Säkerhet (två respondenter) 
- Maten ombord (en respondent) 
- Tidtabeller (en respondent) 
- Mycket krångel (en respondent) 
- Negativ massmedia uppmärksamhet (en respondent) 
- Stökigt med facket (en respondent) 
- Alltid problem med väskor (en respondent) 
- För lite benutrymme (en respondent) 
- Punktlighet (en respondent) 

 
Affärsresenärerna svarade följande: 

- Service (elva respondenter) 
- Säkerhet (två respondenter) 
- För lite benutrymme (en respondent) 
- Oklarheter kring priset (en respondent) 
- Ingen speciell profil (en respondent) 
- Ej flexibla (en respondent) 

 
På den elfte frågan, som även var en öppen fråga, fick respondenterna svara på vad de 
upplevde att SAS varumärke står för. Privatresenärerna svarade följande: 

- Vet ej (nio respondenter) 
- Hög säkerhet, service och punktlighet (sex respondenter) 
- Trygghet (sex respondenter) 
- Kvalitet (en respondent) 
- Svenskt (två respondenter) 
- Starkt varumärke (en respondent) 
- Positivt (en respondent) 
- Arlanda (en respondent) 
- Janne Karlsson – andan börjar idag försvinna (en respondent) 
- Exklusivt (en respondent)  

 
Affärsresenärerna svarade följande: 

- Säkert och pålitligt (fem respondenter) 
- Skandinaviskt och förr även säkert (tre respondenter) 
- Pålitlighet och förr var det även säkerhet (en respondent) 
- Nordiskt eller skandinaviskt (tre respondenter) 
- Vet ej (två respondenter)   
- Säkert (en respondent) 
- Enkelhet (en respondent) 
- Flygbolag (en respondent) 
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På fråga tolv fick respondenterna svara på om de är nöjda med SAS tjänster. Av 
respondenterna var det 7 % som var mindre nöjda, 76 % som var nöjda och 17 % som var 
mycket nöjda med SAS tjänster. Av privatresenärerna var det 4 % som var mindre nöjda, 72 
% var nöjda och 24 % var mycket nöjda. För affärsresenärerna var motsvarande siffror 12 %, 
82 % och 6 %. 
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Den trettonde och sista frågan var en öppen fråga och respondenterna fick svara på om de 
hade några förslag på hur SAS kan förbättras. Privatresenärerna svarade följande: 

- Vet ej (17 respondenter) 
- Skapa mer totalt rörelseutrymme ombord på flygplanen (en respondent) 
- Konkurrera mer med lågprisflygbolagen (en respondent) 
- Bjuda lite mer på sig själva (en respondent) 
- Få ordning på personalens strejker (en respondent) 
- Godare mat ombord på flygplanen (två respondenter) 
- Lägre pris för ungdomar under 25 år (en respondent) 
- Miljövänligare (en respondent) 
- Moderna flygplan (en respondent) 
- Bättre service, säkerhet och priser (tre respondenter) 

 
Affärsresenärerna svarade följande: 

- Högre service (fem respondenter) 
- Vet ej (fem respondenter) 
- Högre standard (en respondent) 
- Skapa mer totalt rörelseutrymme ombord på flygplanen (en respondent) 
- Fler direktflyg (en respondent) 
- Högre säkerhet (två respondenter) 
- Pris och kundorientering (en respondent) 
- Uppgradera loungen (en respondent)  
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6. Analys 
 
 
I detta kapitel kommer författarna att analysera empirin som har samlats in utifrån de 
relevanta variabler som behandlats i den teoretiska referensramen. Författarna analyserar 
även empirin med hjälp av en gapanalys och empirin ställs i relation till den teoretiska 
syntesmodellen och teorierna.  
 
 
6.1 Sammanfattning av gapen 
 
Gap 1, Ledningens uppfattning. Det första gapet visar skillnader mellan ledningens och 
kundernas kvalitetsförväntningar. Detta gap beror på att ledningen saknar kunskap eller inte 
förstår kundernas förväntningar. 
 
Gap 3, Problem med tjänsteleverans. Det tredje gapet handlar om tjänsteleverans och uppstår 
inne i organisationen om tjänsteproduktionen och tjänsteleveransen inte uppfyller de 
specifikationer om kvalitet som finns uppsatta.   
 
Gap 5, Problem med den upplevda tjänstekvaliteten.  Det femte gapet handlar om den 
upplevda tjänstekvaliteten och visar om den upplevda tjänsten överensstämmer med den 
förväntade tjänsten och är en sammanställning av de fyra första gapen. 
 
6.2 Gap 1, Ledningens uppfattning 
 
Under intervjun med ledningen framkom det att SAS försöker få återkommande kunder 
genom sitt Eurobonussystem. De förmåner som kunderna erbjuds genom sitt medlemskap är 
beroende på hur mycket poäng kunden har fått genom sitt resande. Förmåner som till 
exempel rabatter på kommande flygresor kan ses som ekonomiska förmåner medan förmåner 
som till exempel uppgradering till business klass kan ses som icke ekonomiska förmåner.   
 
Kundenkäten visade att 24 % av privatresenärerna är medlemmar i Eurobonus och 57 % av 
dem reser 75 % eller mer med SAS när de skall resa. Alla privatresenärer som är medlemmar 
i Eurobonus föredrar att flyga med SAS framför andra flygbolag. 69 % av privatresenärerna 
föredrar att resa med SAS och hälften av dem reser 75 % eller mer med SAS när de skall 
resa.   Empirin visar även att 94 % av affärsresenärerna är medlemmar i Eurobonus och 94 % 
av dem reser 75 % eller mer med SAS när de skall ut och resa. Av de affärsresenärer som är 
medlemmar i Eurobonus är det 68 % som föredrar att resa med SAS. Mer än hälften av 
affärsresenärerna föredrar att resa med SAS och av dem reser alla respondenter 75 % eller 
mer med SAS när de skall resa. Av detta kan man tyda att affärsresenärerna är mer lojala till 
SAS än privatresenärerna och fler affärsresenärer är medlemmar i Eurobonus än 
privatresenärer. Anledningen till detta kan vara att affärsresenärerna reser via ett företag som 
kan vara avtalsbundet till SAS. Dock är det endast 4 % av respondenterna som föredrar och 
alltid reser med SAS, vilket tyder på att kunderna inte är lojala till SAS eftersom de även 
reser med de SAS konkurrenter.     
 
Enligt SAS ledning så är deras kunder mer involverade i SAS när de är medlemmar i 
Eurobonus. De anser att priset idag är en viktig faktor för sina kunder men att det inte endast 
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är priset på själva flygbiljetten som har betydelse utan även de olika kringkostnaderna. SAS 
ledning anser även att deras kunder är engagerade och intresserade av SAS tjänster, vilket 
tyder på att SAS ledning uppfattar sina kunder som höginvolverade. SAS ledning har dock 
uppmärksammat att priset blivit en allt viktigare faktor för dagens resenärer.   
 
Genom enkätundersökningen på SAS Sveriges kunder fann författarna att priset har en stor 
betydelse för kunden när denne skall köpa en flygbiljett. 39 % av respondenterna ansåg att 
priset har en mycket stor betydelse och 41 % ansåg att priset har en ganska stor betydelse, 
vilket tyder på att dagens resenärer är priskänsliga. Däremot fann författarna genom 
enkätundersökningen att privatresenärerna är mer priskänsliga än affärsresenärerna. Detta då 
55 % av privatresenärerna ansåg att priset har en mycket stor betydelse när de skall köpa en 
flygbiljett medan endast 12 % av affärsresenärerna ansåg att priset har en mycket stor 
betydelse. Då priset idag har en stor betydelse för dagens resenärer samt att endast 4 % är 
lojala till SAS kan författarna anta att SAS kunder inte är involverade i SAS tjänster. Detta 
tyder på att SAS kunder är låginvolverade och därigenom finner författarna en skillnad 
mellan ledningens och kundernas uppfattningar.  
 
SAS ledning anser att punktligheten är den viktigaste servicen SAS kan erbjuda sina kunder 
samt att kunden får vad denne förväntar sig. SAS ledning tror att kunden värdesätter att SAS 
är ett fullservice flygbolag, flyger på tidtabell, har bra priser och har olika serviceklasser.  
 
Enkätundersökningen visade att det var priset som var den mest avgörande faktorn för alla 
resenärer. Däremot fanns det en stor skillnad mellan vad som var avgörande för affärs- och 
privatresenärerna. En klar majoritet av privatresenärerna ansåg att priset på flygbiljetterna var 
det mest avgörande vid köpet av en flygresa. Bland affärsresenärerna däremot var det endast 
en respondent som ansåg att priset var den mest avgörande faktorn medan majoriteten ansåg 
att flygplanets punktlighet var avgörande när de skulle köpa en flygresa. Här skiljer sig 
ledningen och kundernas uppfattningar om vad som är den mest avgörande faktorn vid köp 
av en resa. Detta då affärsresenärer och privatresenärer har olika förutsättningar inför en resa 
och därigenom olika preferenser, vilket SAS ledning måste ta hänsyn till. 
   
Bland affärsresenärerna fann författarna även att direktflyg och många avgångar var viktigt 
när de skulle välja ett flygbolag. Bland de övriga alternativen fann författarna ingen större 
skillnad mellan affärs- och privatresenärer i vad som är avgörande när de skulle köpa en 
flygresa. Även om affärsresenärerna inte prioriterar flygbolagets service när de skall köpa en 
flygresa upptäckte författarna att de ändå var irriterande över att SAS service har blivit sämre. 
Majoriteten av affärsresenärerna ansåg att SAS svaghet var dess service varav 30 % ansåg att 
den måste förbättras. Av privatresenärerna ansåg däremot 97 % att SAS service var mycket 
bra eller ganska bra och inga respondenter ansåg att SAS svaghet var dess service. Detta kan 
tyda på att affärsresenärerna förväntade sig en högre service av SAS då bolaget tidigare haft 
det. 
 
Under intervjun framkom det att SAS ledning ansåg att SAS varumärke står för säkerhet och 
kvalitet samt att SAS skall vara ett vänligt och pålitligt flygbolag som möjliggör ett enkelt 
och effektivt resande. Ledningen vill att kunderna ska uppfatta SAS som säkert, punktligt, 
okomplicerat flygbolag med hög service.  
 
Kundundersökningen visade att majoriteten av SAS kunder associerar företagets varumärke 
främst med säkerhet, service, trygghet, punktlighet och som skandinaviskt. I 
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enkätundersökningen skulle kunderna redogöra för i vilken grad från 1 till 5 de associerade 
SAS till orden; enkelt resande, säkert flygbolag, hög service och håller tidtabellerna. 
Undersökningen visade att majoriteten av både affärs- och privatresenärerna associerade 
dessa ord till SAS med graden 3 och 4. Granden 3 kan kännetecknas av att kunden varken 
associerar dessa ord till SAS i låg eller hög grad medan 4 kännetecknar en relativ hög grad. 
Detta tyder på att SAS ledning i stort sätt har lyckas förmedla den bild av flygbolaget som de 
vill att kunderna skall ha om SAS.  
 
Däremot fann författarna några distinkta skillnader mellan affärs- och privatresenärer. 35 % 
av affärsresenärerna förknippar SAS service med en relativt låg grad medan motsvarande 
siffra hos privatresenärerna är 7 %. Rent generellt så associerade affärsresenärerna de 
ovannämnda orden till SAS i något längre grad än privatresenärerna.    
 
Enligt ledningen är SAS styrka att de är medlemmar i Star Alliance, att de har pålitliga och 
lojala kunder samt erfarna och duktiga medarbetare. SAS svaghet är att företaget fortfarande 
uppfattas som monopolistiskt, stort och trögt. 
 
Majoriteten av privatresenärerna upplevde att SAS styrka är att flygbolaget är säkert, pålitligt 
och har ett starkt varumärke medan 59 % av affärsresenärerna upplevde att SAS styrka är 
flygbolagets många destinationer och avgångar. På frågan om SAS svaghet fann författarna 
att den största andelen av privatresenärerna ansåg att SAS svaghet var dess dyra priser medan 
affärsresenärerna ansåg att det var servicen. Därigenom kan författarna se att ledningen och 
kundernas uppfattning om SAS svaghet skiljer sig åt. 
 
93 % av de svarande ansåg att de var nöjda eller mycket nöjda med SAS tjänster. Dessa 
siffror kan betyda att SAS kunder är relativt nöjda med SAS och att kundens förväntningar 
stämmer någorlunda bra överens med ledningens förväntningar. Överlag kan författarna anta 
att gapet är relativt litet.    
 
6.3 Gap 3, Problem med tjänsteleverans 
 
Enligt ledningen för SAS Sverige har företaget en tydlig affärsidé som är att SAS skall bli det 
ledande och mest kopierande flygbolaget i norra Europa. SAS Sverige har även distinkta mål 
som företaget skall sträva efter. Ledningen insåg att ett stort antal medarbetare saknade 
kännedom kring företagets affärsidé, vision och mål vilket bidrog till att boken framtidsresan 
producerades. Genom framtidsresan försöker ledningen förmedla ut SAS Sveriges affärsidé 
och vision till hela organisationen samt att alla anställda skall arbeta mot samma mål. 
Ledningen försöker även genom ”workshops” få en mer enhetlig organisation där 
medarbetare skall lära sig mer om andra avdelningar. Genom att år 2004 bilda ett 
marknadsråd försökte ledningen inkludera de anställda när företagets affärsidé skulle 
utformas. Detta visar att ledningen har förstått vikten av att involvera de anställda i 
utformandet av affärsidén så att dessa i sin tur kan förmedla en enhetlig bild av företaget till 
dess kunder.  
 
Under intervjuerna med de anställda framkom det att det endast var informanten som 
arbetade inom administrationen som hade en tydlig kännedom om SAS Sveriges affärsidé 
och vision. De två informanter som arbetar som servicekoordinatorer hade ingen kännedom 
alls om företagets affärsidé eller vision men hade dock innan bolagiseringen en stor insikt i 
företaget. Under intervjuerna kom det fram att de anställda kände att de inte kunde påverka 
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SAS Sveriges affärsidé och vision på något sätt. Majoriteten av informanterna tror att SAS 
mål främst handlar om företagets överlevnad och vinstmaximering.  
Under intervjun framkom det att ledningen har insett att den interna kommunikationen inom 
SAS Sverige inte är optimal. De anser dock att bolagiseringen 2004 medförde att SAS 
Sverige blev ett mindre företag där ledningen och de anställda arbetar närmare varandra 
vilket i sin tur medfört en bättre intern kommunikation. Under intervjun blev det uppenbart 
att ledningen ansåg att de hade en bättre intern kommunikation med dem som arbetar närmast 
ledningen och med dem som arbetar inom administrationen. Dessa medarbetare är 
stationerade på Arlanda och kan lättare delta i till exempel informations- och frukostmöten. 
För att förbättra den interna kommunikationen med de anställda har SAS ledning startat 
Portalen där daglig information ges, dock anser författarna att denna typ av information 
förmedlas genom envägskommunikation. Även då ledningen försöker förbättra 
kommunikationen får författarna en uppfattning om att de gör detta via diskussion och inte 
genom en dialog.  
 
Det framgick tydligt under intervjuerna att de anställda ansåg att den interna 
kommunikationen inom SAS inte fungerade. De anställda uttryckte en stark irritation över 
den interna kommunikationen och SAS personalpolitik. Den enda informanten som ansåg att 
den interna kommunikationen var bra var informanten som arbetar inom administrationen. 
Genomgående ansåg informanterna att ledningen lyssnar på de anställdas åsikter men inte 
åtgärdar eventuella problem, vilket tyder på att organisationen präglas av målstyrning med 
envägskommunikation. 
 
Genomgående fann författarna att det är en stor skillnad mellan ledningens och de anställdas 
uppfattningar om den interna kommunikationen. Även om ledningen har uppmärksammat 
detta problem vidtas inga åtgärder. Det är viktigt att SAS personal är tjänstvillig och inställd 
på kundinriktat arbete så att personalen kan förmedla en positiv bild av SAS till kunderna.      
 
Under intervjun framkom det att SAS ledning anser att det är ett stort avstånd mellan ledning 
och kabinpersonal, piloter och markpersonal vilket medför att det är svårare för dessa 
anställda att känna att ledningen försöker motivera dem. I och med bolagiseringen har 
chansen till befordran och utveckling inom SAS Sverige minskat då företaget nu är mer 
slutet. Enligt ledningen har de anställda ett stort ansvar över sina arbetsuppgifter och sin 
arbetssituation.  
        
Majoriteten av informanterna ansåg att motivationen inom SAS Sverige inte kändes bra, 
däremot ansåg informanten som arbetar inom administrationen att motivationen inom hennes 
avdelning var bra. Genomgående fann författarna att ledningen inte arbetade för att motivera 
sina anställda då avståndet mellan ledning och många av de anställda var väldigt stort. 
Möjlighet till befordran och utveckling inom SAS Sverige var beroende på vilket typ av yrke 
den anställde hade. Utmärkande för alla informanterna var att de kände att de hade stort 
ansvar och kontroll över sina arbetsuppgifter och sin arbetssituation. Alla informanter 
uttryckte en stark irritation över de årliga pulsmätningarna då ledningen aldrig åtgärdar de 
problem som framkom genom mätningarna.  Under intervjuerna med de anställda som 
arbetar som servicekoordinatorer visade det sig att flera nyanställda endast börjat arbeta på 
SAS på grund av de rabatterade flygbiljetterna. Informanterna menade att denna grupp 
nyanställda inte kände någon lojalitet till SAS vilket kunde medföra brist på tjänstvillighet 
samt kund- och serviceinriktat arbete.  
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Under intervjuerna med de anställda som arbetar som servicekoordinatorer framgick det 
tydligt att informanterna var djupt missnöjda med sin arbetssituation. De kände att 
arbetsmiljön samt samarbetet och samordningen med övrig personal inom SAS hade blivit 
sämre samt att de hade mindre insikt i företag efter bolagiseringen. Även piloterna uttryckte 
en stark irritation över den bristande koordinationen och samarbetet mellan SAS Sveriges 
egen personal och personalen som arbetade inom SAS andra fristående bolag.     
 
Ledningen inser att det är ett stort avstånd mellan dem och vissa arbetsgrupper inom SAS 
som till exempel piloter, markpersonal och kabinpersonal. Även fast ledningen har en bra 
kommunikation med dem som arbetar inom administrationen är den inte tillräcklig. Generellt 
har författarna funnit att det är ett stort gap mellan ledningen och de anställda.   
 
6.4 Gap 5, Problem med den upplevda tjänstekvaliteten 
 
För att SAS Sverige skall uppnå kundlojalitet är det enligt denna studies teoretiska syntes 
viktigt att den interna och den externa kommunikationen utsänder samma budskap så att den 
interaktiva kommunikationen mellan anställda och kunder fungerar. Kunderna måste få det 
som de förväntar sig.  
 
Som författarna tidigare diskuterat är gapet mellan ledningen och kunderna relativt litet vilket 
tyder på att ledningen har en relativt stor förståelse för vad kunderna idag förväntar sig. 
Däremot måste ledningen inse att privat- och affärsresenärer skiljer sig åt då dessa två 
grupper har olika förväntningar. Affärsresenärerna har högre krav på SAS service än vad 
privatresenärerna har. Affärsresenärerna är även mindre priskänsliga då de reser för ett 
företag som står för deras kostnader. Trots detta verkar SAS förmedla den bild av företaget 
som de vill att kunderna skall uppfatta.  
 
Gapet mellan ledningen och de anställda är däremot mycket större. Även om kunderna 
uppfattar SAS image som ledningen vill att de skall, uppstår ett gap mellan kundernas image 
och de anställdas uppfattning om företagets profil. Detta medför att den interaktiva 
kommunikationen inte fungerar. Under intervjuerna med de anställda ansåg majoriteten att 
SAS service brister, detta på grund av olika orsaker som till exempel personalbrist, långa 
incheckningsköer samt dålig samordning och samarbete mellan de olika avdelningarna på 
SAS. Även om SAS koncernen idag består av olika fristående bolag är de ytterst beroende av 
varandra för att SAS skall vara ett fungerande flygbolag. Kunderna är troligtvis inte 
medvetna om SAS uppdelning utan antar att all personal arbetar för samma bolag.    
 
Under intervjun med servicekoordinatorerna framkom det att de som anställs idag inte känner 
någon lojalitet mot företaget. Informanterna utryckte en stark irritation över att de nyanställda 
oftast inte agerar utifrån företagets bästa. Detta medför att den upplevda tjänsten inte kommer 
att stämma överens med den förväntade tjänsten då SAS kunder inte får den service de 
förväntar sig. Detta kan i sin tur bidra till att kunderna får en negativ bild av SAS som 
varumärke. Det här visade sig tydligt bland affärsresenärerna i kundundersökningen då 
många ansåg att SAS service inte var bra utan bör förbättras.  
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6.5 Analys av den teoretiska syntesen 
 
Utifrån intervjuerna med SAS ledning och de anställda samt enkätundersökningen med SAS 
kunder fann författarna att ledning och de anställda antyder att SAS kunder är höginvolverade 
i SAS tjänster. Höginvolveringen baseras på att informanterna tror att SAS kunder är 
engagerade, intresserade och involverade i SAS samt att priset inte var den mest avgörande 
faktorn för kunderna när de skulle köpa en flygresa. Enkätundersökningen visar däremot att 
SAS kunder är låginvolverade då de är priskänsliga och inte lojala mot SAS, vilket främst 
märks på privatresenärerna. Affärsresenärerna är inte lika priskänsliga då deras företag står 
för resekostnaderna. Då SAS idag konkurrerar genom att erbjuda lägre priser på flygbiljetter 
minskar deras förutsättningar för att skapa lojalitet hos sina kunder. 
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7. Resultat 
 
I detta kapitel kommer författarna att sammanfatta och kartlägga resultaten från analysen 
med koppling till studiens syfte som är att analysera och utvärdera SAS långsiktiga 
marknadsföringsstrategier, genom en jämförande studie av företagets ledning, anställda och 
kunder.   
 
 
7.1 Resultat av gap 1, Ledningens uppfattning 
 
Analysen av det första gapet visar att även om SAS kunder är medlemmar i Eurobonus så är 
flertalet inte lojala då de även reser med SAS konkurrenter. För affärsresenärerna var 
punktlighet den mest avgörande faktorn när de skulle köpa en flygbiljett. För 
privatresenärerna däremot var priset den faktorn som avgjorde när de skulle resa, vilket tyder 
på att resenärerna är låginvolverade. Även om servicen inte var avgörande för affärsresenärer 
när de skulle köpa en flygbiljett så förväntar de sig ändå en hög service och flertalet anser att 
SAS svaghet är dess service som måste förbättras. 
 
I stort sett verkar SAS ledning och kunder ha en ganska enad bild vad gäller SAS varumärke. 
SAS ledning ville att kunderna skall associera SAS med ett okomplicerat resande, ett säkert 
flygbolag, punktlighet och hög service, vilket en majoritet av respondenterna gör. Dock ansåg 
ett flertal affärsresenärer, som tidigare nämnts, att SAS service inte är bra och borde 
förbättras.  
 
Analysen visar även att SAS menar att dess styrka är att de är medlemmar i Star Alliance, har 
lojala kunder och bra personal. Mer än hälften av privatresenärerna upplevde att SAS styrka 
var att flygbolaget är säkert, pålitligt samt hade ett starkt varumärke medan majoriteten av 
affärsresenärerna upplevde att SAS styrka var flygbolagets många destinationer och 
avgångar.   
 
Analysen av det första gapet visar även att SAS anser att dess svaghet är att flygbolaget 
fortfarande uppfattas som monopolistiskt, stort och trögt, vilket är en motsats till vad 
resenärerna anser SAS svaghet är. Den största delen av privatresenärerna anser att SAS 
svaghet är dess dyra priser medan affärsresenärerna anser att det är SAS service. 
 
7.2 Resultat av gap 3, Tjänsteleveransgapet 
 
Analysen visar tydligt att SAS ledning och de anställda inte har en enad bild av vad företaget 
skall förmedla till kunderna. Detta är ett resultat av att den interna marknadsföringen på SAS 
inte fungerar. Ledningen har en tydlig bild av företagets affärsidé och vision som inte har 
förmedlats ut ordentligt till de anställda då de anställda inte har någon kännedom om dem. 
Ledningen är medveten om att kommunikationen är bättre till de anställda som arbetar inom 
administrationen än till andra avdelningar, något som visar sig tydligt i analysen.  
 
Enligt teorin om affärsidén skall all personal ha en kännedom om företagets affärsidé för att 
den skall kunna användas som en överlägsenhet gentemot dess konkurrenter. Även om SAS 
Sverige har en tydlig affärsidé kan den inte användas som en överlägsenhet eftersom den inte 
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förmedlas ut till de anställda. SAS Sveriges affärsidé präglar idag inte hela organisationen 
och därmed har företaget inte en tydlig profil.         
 
Den interna kommunikationen mellan ledning och anställda inom SAS Sverige anser 
ledningen inte är helt fullständig då avståndet mellan ledning och en del anställda är långt. 
Även om ledningen försöker förbättra den dagliga kommunikationen görs detta via 
envägskommunikation. Av analysen framgick att informanterna anser att den interna 
kommunikationen är dålig och att ledningen endast lyssnar men inte åtgärdar eventuella 
problem, vilket tyder på att organisationen präglas av målstyrning med 
envägskommunikation. 
 
Analysen visade även att SAS ledning inser att det stora avståndet mellan ledning och 
anställda medför att det är svårare för ledning att motivera dessa anställda samt för de 
anställda att känna att ledningen försöker motivera dem. Den enda som kände sig motiverad 
var informanten som arbetar inom administrationen då denne arbetar närmare ledning än de 
andra informanterna. Allt detta resulterar i att gapet mellan SAS ledning och de anställda är 
stort.        
 
7.3  Resultat av gap 5, Gap i den upplevda tjänstekvaliteten 
 
Analysen visar att ledningen har en relativt stor förståelse för vad kunderna förväntar sig 
vilket innebär att gapet mellan ledningen och kunderna är relativt litet. Trots att majoriteten 
av kunderna är nöjda med SAS fann författarna ett stort missnöje bland affärsresenärerna 
angående SAS service. Gapet mellan ledningen och de anställda var mycket större. Analysen 
påvisar även att majoriteten av de anställda anser att den interna kommunikationen är dålig, 
att de inte känner sig motiverade i sitt arbete samt att de inte har någon kännedom om 
företagets affärsidé, vision och mål. Detta innebär att de anställda arbetar i olika riktningar 
istället för att alla arbetar mot ett gemensamt mål.  
 
Av analysen kan författarna tyda att SAS byggt upp ett starkt varumärke, vilket påvisades i 
enkätundersökningen och under intervjuerna. Detta lyckades SAS med då företagets anställda 
kände en hög motivation och lojalitet till flygbolaget. Dock befinner sig SAS idag i en 
förändrings process där de anställda inte känner någon lycka eller lojalitet till företaget. SAS 
har en stark historisk image men lever idag inte upp till kundernas förväntningar, vilket tyder 
på att det skett en förändring i varumärkets profil. Detta leder i sin tur till att den interaktiva 
kommunikationen mellan anställda och kunder blir lidande.   
 
Analysen tar upp informanternas missnöje över sin arbetssituation med 
personalnedskärningar samt den dåliga samordningen mellan personalen inom de olika 
fristående bolagen i SAS koncernen. Författarna kan därmed tyda att bolagiseringen av SAS 
har medfört att de olika fristående bolagen i SAS koncernen arbetar utifrån egen ekonomisk 
vinning och egna mål, istället för koncernens bästa. Om ett av de fristående bolagen 
missköter sin relation till kunden kommer det att drabba hela koncernen. Detta kan leda till 
problem för alla bolagen inom SAS eftersom kunden troligtvis ser SAS som ett enda bolag. 
       
Av analysen framgår att det blir ett gap mellan SAS image och profil då dessa inte 
överensstämmer med varandra. Då gapet är litet mellan ledningen och kunderna visar detta 
på att den externa kommunikationen fungerar relativt bra. Dock är gapet stort mellan ledning 
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och de anställda vilket tyder på att den interna kommunikationen inte fungerar. Resultatet av 
detta blir att den interaktiva kommunikationen brister då kundernas förväntningar inte 
stämmer överens med den tjänst och service som de anställda levererar. Det blir då ett gap i 
den upplevda tjänstekvaliteten.   
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8. Slutsats  
 
I detta kapitel kommer författarna att redogöra för studiens slutsats som baseras på studiens 
undersökning. Här kommer författarna även att besvara problemformuleringen.    

 
 

Studiens problemformulering är Vilka faktorer är viktiga för att de traditionella flygbolagen 
långsiktigt skall överleva på en mogen marknad? Av bakgrunden framgår det att de 
traditionella flygbolagen, på grund av sin befintliga struktur, präglas av en viss tröghet med 
långsamma beslutsprocesser. De traditionella flygbolagen befinner sig idag på en mogen 
marknad där nya hot från konkurrenter ständigt dyker upp. Det är viktigt att de traditionella 
flygbolagen skapar lojalitet hos sina kunder vilket är en komplex process som påverkas av en 
rad faktorer, som bland annat involvering och att skapa ett mervärde för kunden.  
 
Av föregående analys och resultat kan författarna tyda att gapet mellan ledningen och 
kunderna inte är särskilt stort medan gapet mellan ledningen och de anställda är mycket 
större. Att gapet mellan ledningen och kunderna inte är särskilt stort beror på att SAS ledning 
har relativt bra kunskap om vad kunderna förväntar sig. Dock verkar inte ledningen ha 
förstått vikten av en bra intern kommunikation då gapet mellan ledningen och de anställda är 
stort. Då den interna kommunikationen inte fungerar, bidrar detta till att SAS kunder inte får 
den tjänst eller den service de förväntar sig. Kunderna har genom företagets externa 
kommunikation skapat sig förväntningar, en image om företaget. Då ledningen har 
misslyckats med att förmedla ut affärsidén till de anställda och därmed inte lyckats förmedla 
ut samma budskap internt som externt, kommer inte de anställda att agera och leverera den 
service som kunderna förväntar sig. SAS profil och image stämmer därför inte överens. 
 
För att SAS skall skapa kundlojalitet krävs det att företaget arbetar strategiskt internt för att 
bygga upp en attraktiv arbetsplats där alla anställda har kännedom om SAS affärsidé och 
vision. Detta för att öka de anställdas motivation, bygga upp en bra personalpolitik och 
förbättra den interna kommunikationen genom en tvåvägskommunikation. Genom att låta de 
anställda vara med och känna att de kan påverka utformandet av företagets affärsidé kommer 
de anställda ha en större tillit till affärsidén, vilket bidrar till en ökad motivation. Genom att 
börja internt och fokusera på de anställda kommer alla att sträva mot samma mål, vilket ökar 
förutsättningarna för att skapa kundlojalitet. 
 
Av analysen och resultatet framgick det även att bolagiseringen inte enbart medfört positiva 
effekter för SAS. De fristående bolagen i SAS koncernen arbetar utifrån sin egen vinning och 
egna mål. Studien visar tydligt att det finns ett samordningsproblem i det dagliga arbetet 
mellan de olika bolagiserade enheterna. Om ett av bolagen missköter sitt åtagande med 
kunden leder det till enorma problem för SAS då hela koncernen blir lidande.  
 
Som författarna tidigare diskuterat befinner sig de traditionella flygbolagen med sin befintliga 
struktur idag på en mogen marknad med en hård konkurrens där det är oerhört svårt att 
använda priset som ett konkurrensmedel. De traditionella flygbolagen kan idag välja mellan 
att skapa mervärden för sina kunder genom att antingen sänka priserna på flygbiljetterna och 
följa lågprisflygbolagen eller genom värdeskapande processer som till exempel goda 
relationer och bra service. Hur de traditionella flygbolagen skall skapa mervärde för sina 
kunder är beroende på marknadens egenskaper. Av analysen och resultatet framgår det att de 
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traditionella flygbolagen lever kvar i en gammal kultur där de fortfarande tror att kunderna är 
höginvolverade. Dock visade det sig att de traditionella flygbolagens kunder idag är 
priskänsliga och inte lojala då de även reser med andra flygbolag, vilket tyder på att kunderna 
är låginvolverade. Flyget anses idag mer som ett rent transportmedel från en destination till 
en annan.  
 
Utifrån denna studies analys och resultat bör de traditionella flygbolagen inte skapa mervärde 
genom värdeskapande processer då kunderna är låginvolverade och då SAS är en för stor 
organisation, utan istället skapa mervärde genom att sänka priserna. Dock anser författarna 
att på grund av SAS befintliga struktur som kännetecknas av trögt beslutsfattande och en 
gammal kultur är det otroligt svårt för dem att konkurrera med lågprisbolagen med 
utgångspunkt på priset. För att de traditionella flygbolagen skall överleva på en mogen 
marknad måste de konkurrera med priset då det är priset som är avgörande för resenärer när 
de skall köpa en flygresa. Om de skall kunna konkurrera med priset anser författarna att de 
måste förändra sin befintliga struktur, sin företagskultur med gamla värderingar och normer 
samt att sänka sina fasta kostnaderna. Ett problem med att konkurrera med priset är att 
servicen blir lidande. Analysen och resultatet visar att de affärsresenärer som reser med SAS 
förväntar sig och kräver en hög service då flygbolaget tidigare haft det, vilket är viktigt att ha 
i beaktande då affärsresenärerna enligt undersökningen inte är lika priskänsliga som 
privatresenärerna. Utifrån detta anser författarna att med de förutsättningar och den struktur 
SAS har idag är det väldigt svårt för SAS att långsiktigt överleva.     
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9. Avslutande diskussion 
 
I detta kapitel kommer författarna att diskutera och granska denna studie samt reflektera 
över eventuella brister 
 
 
 
Studiens resultat visar att SAS profil och image inte överensstämmer då den interna 
kommunikationen är bristande. SAS ledning har inte en speciellt stor inblick i vad som sker 
på de olika arbetsplatserna och de har inte insett att affärsidé och varumärkesbyggande är 
sammanlänkade utan idag behandlas dessa separat. För att SAS skall skapa kundlojalitet 
måste ledningen börja fokusera på personalen.   
 
Efter att ha granskat SAS har författarna uppmärksammat dilemmat med SAS förutsättningar 
för framtiden. Studien visar på att SAS bör sänka priset på flygbiljetterna då dagens kunder är 
låginvolverade. Dock skiljer sig affärs- och privatresenärernas preferenser åt då 
affärsresenärerna inte är lika priskänsliga och kräver en högre service. Problemet med att 
sänka SAS biljettpriser är att SAS struktur präglas av höga fasta kostnader och en gammal 
affärskultur, vilket medför att SAS inte har möjlighet att sänka priset till samma låga nivå 
som lågprisflygbolagen. Dessutom har SAS ett långt förflutet som det enda flygbolaget på 
den svenska flygmarknaden vilket medför att kunderna fortfarande uppfattar SAS som ett 
traditionellt flygbolag med hög service och höga biljettpriser. Detta bidrar i sin tur till att 
kunderna har andra förväntningar på SAS än vad de har på lågprisflygbolagen. Om SAS 
istället skulle välja att fokusera mer på affärsresenärerna genom värdeskapande processer, då 
dessa är mer involverade än privatresenärerna, måste SAS förändra sin struktur och minimera 
organisationen då det är svårt att kombinera stordrift med relationsmarknadsföring. Dessutom 
visar studien att affärsresenärerna är mer lojala till SAS då de reser genom ett företag som 
står för resekostnaderna. Företagen är ofta uppbundna via avtal till SAS under en begränsad 
period. Företagen börjar även de bli mer prismedvetna och mindre lojala, vilket medför att 
företagen kan byta flygbolag när avtalstiden gått ut.  
Slutsatsen visar att det är svårt för SAS att långsiktigt överleva med de förutsättningar och 
den struktur de har idag.  
 
9.1 Källkritik 
 
Bakgrunden baseras på information från bland annat Luftfartstyrelsen och SAS hemsida. 
Trovärdigheten i dessa källor anser författarna är höga då luftfartstyrelsen och SAS har en 
stor kännedom och erfarenhet om branschen. Andra källor som bland annat Internet, har 
också används till bakgrunden och författarna är medvetna om att information i dessa källor 
kan vara vinklade. Dock tog författarna beslutet att trovärdigheten i dessa källor var 
tillräckligt hög, för att vara tillförlitlig.  
 
För informationen till teoridelen har författarna använt sig av litteratur som är skriven av 
erkända författare. Författarna har genomfört intervjuer med personer som är anställda inom 
SAS. För att undersökningen skulle få en hög reliabilitet fick de anställda vara anonyma i 
undersökningen. Dock genomfördes intervjuerna under inspelning vilket kan ha påverkat 
informanternas svar. Fördelen med inspelning är att man får med all information vilket 
medförde att författarna valde denna metod. Tillförlitligheten till informanternas svar anser 
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författarna är hög, främst på grund av att informanterna var anonyma men även då de har 
olika befattningar inom företaget. Trots detta är författarna medvetna om att det finns en risk 
att informanternas svar kan ha feltolkats, vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet. Urvalet av 
kunder och anställda till undersökningen gjordes utan företagets vetskap, vilket ger en hög 
tillförlitlighet. Genom denna undersökning har författarna fått en inblick i de traditionella 
flygbolagens verksamhet, trots detta är det inte ett tillräckligt stort underlag för en 
generalisering av alla traditionella flygbolag.      
 
9.2 Självkritik 
 
För att säkra objektiviteten har författarna haft i åtanke att inte lägga in egna värderingar eller 
uppfattningar i studien. Författarna har ingen anledning att vinkla resultatet då 
undersökningen har genomförts på eget initiativ. Då bortfallet blev tämligen litet kan 
generaliserbarheten ses som relativt hög. Då majoriteten av svarsalternativen i kundenkäten 
var strukturerade, är författarna medvetna om att svarsalternativen kan uppfattas som riktade. 
Författarna är medvetna om att de informanter som arbetar som servicekoordinatorer inte 
arbetar direkt för SAS Sverige, dock ansåg författarna att då kunderna inte har någon vetskap 
om detta är dessa informanter ändå intressanta att ta med i undersökningen. Författarna är 
medvetna om att de valda perspektiven inte ger en uttömmande bild av företags arbetssätt. 
För att få en mer fullständig bild av SAS skulle fler personer från olika avdelningar intervjuas 
samt att fler kunder skulle delta i enkätundersökningen.     
 
9.3 Förslag till vidare forskning 
 
Slutsatsen visar att SAS har svårt att långsiktigt överleva med de förutsättningar och den 
struktur de har idag. För att kunna skapa lojalitet hos sina kunder måste SAS börja fokusera 
internt på de anställda. Då SAS koncernen idag består av flera fristående bolag där den 
interna kommunikation inte fungerar skulle det vara intressant att studera vilka faktorer som 
är viktiga för att skapa en bra kommunikation inom hela SAS koncernen. 
 
Under uppsatsens gång har författarna uppmärksammat andra problem inom SAS koncernen. 
Ett av dem är att bolagiseringen bidrar till en bristande samordningen mellan de olika 
fristående enheterna. Det skulle därför vara intressant att göra en djupgående analys av de 
effekter som uppstått av SAS bolagisering internt, såväl som externt.  
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Bilaga 1, Intervjufrågor till de anställda 
 

Introduktion  

1.  Vilken befattning har du på SAS?  

2. Hur länge har du arbetat på SAS?  

 

Mål och vision 

3. Känner Du till SAS affärsidé och vision? 

 -  Känner Du att du kan påverka SAS affärsidé? 

 - Vet Du vilka SAS långsiktiga och kortsiktiga mål är? 

  

Intern kommunikation 

4. Hur anser Du att SAS interna kommunikation mellan ledning och anställda 

fungerar? 

 - Anser Du att kommunikation mellan ledning och anställda inom SAS har ändrats 

genom åren? 

 - Anser Du att din medverkan som anställd inom SAS har förändrats genom åren. 

 - Anser Du att SAS personalpolitik fungerar? 

 - Hur anser Du att SAS ledning hanterar dina åsikter? 

 

Motivation 

5.  Hur känner Du att motivationen är inom SAS? 

 - Känner Du att ledningen försöker motivera Dig att utföra ett bättre arbete? 

 - Känner Du att Du får erkännande från dina chefer om Du utfört ett bra arbete? 

 - Känner Du att Du har ansvar och kontroll över dina arbetsuppgifter och din 

arbetssituation? 

 - Anser Du att det finns möjlighet till befordran och/eller utveckling inom SAS? 

 - På vilket sätt får Du vägledning av dina chefer? 

Värdeskapande 

6. Hur anser du SAS skapar värde för kunderna? 

 - Vad anser Du om den service SAS erbjuder sina kunder? 

  - Vad tror Du att kunden värdesätter när han/hon köper en flygresa? 
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Lojalitetsskapande åtgärder 

7. Vad anser du SAS gör för att få återkommande kunder? 

 - Känner Du till hur SAS bonussystem fungerar? 

 - Känner Du till vilka förmåner som erbjuds till kunderna?  

 

Involvering och engagemang 

8. Vad tror Du SAS gör för att involvera och engagera sina kunder? 

 - Tror Du att priset är en viktig faktor för SAS kunder? (Priskänsliga eller ej) 

 - Tror Du SAS kunder är engagerade och intresserade i SAS tjänster? 

 

Varumärkesbyggande 

9. Vad anser Du SAS gör för att skapa ett starkt varumärke? 

 - Vad anser Du SAS varumärke står för? 

 - Hur anser Du att SAS ska uppfattas bland kunderna? Nämn några nyckelord. 

 - Vad anser Du skiljer SAS från konkurrenterna? 

 - Vad upplever Du som SAS styrka? 

 - Vad upplever Du som SAS svaghet? 

 - Vilka egenskaper anser Du är viktigast för SAS? 

  Tex. Service, Teknik, Miljöaspekten, Passa tidtabellen, Priset, Säkerhet 

 

Avslutning  

10. Har Du några förslag på hur SAS kan förbättras? 

11. Hur ser Du på SAS framtid? Några hot eller möjligheter för SAS? 
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Bilaga 2, Intervjufrågor till ledning 
 

Introduktion  

1.  Vilken befattning har du på SAS?  

2. Hur länge har du arbetat på SAS?  

 

Mål och vision 

3. Vad är SAS affärsidé och vision? 

 -  Kan de anställda påverka utformandet av SAS affärsidé? 

 - Vilka är SAS långsiktiga och kortsiktiga mål?  

  

Intern kommunikation 

4. Hur fungerar SAS interna kommunikation mellan ledning och anställda? 

 - Anser Du att kommunikation mellan ledning och anställda inom SAS har ändrats 

genom åren? 

 - Hur fungerar SAS personalpolitik? 

 - Hur hanterar SAS ledning de anställdas åsikter? 

 

Motivation 

5.  Hur är motivationen inom SAS? 

 - Försöker ledningen/chefer motivera de anställda att utföra ett bättre arbete? Om ja, 

på vilket sätt? 

 - Ger ledningen/chefer erkännande till de anställda om de utfört ett bra arbete? Om ja, 

på vilket sätt? 

 - Har de anställda ansvar och kontroll över sina arbetsuppgifter och sin 

arbetssituation? 

 - Finns det möjlighet till befordran och/eller utveckling inom SAS? 

 - Ger ledningen/chefer vägledning till de anställda när de behöver det?  

 

Värdeskapande 

6. Hur gör SAS för att skapa värde för kunderna? 

 - Anser Du att SAS ger kunderna en hög service? 
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  - Vad tror Du att kunden värdesätter när han/hon köper en flygresa? 
 

Lojalitetsskapande åtgärder 

7. Vad gör SAS för att få återkommande kunder? 

 - Hur fungerar SAS bonussystem? 

 - Vilka förmåner erbjuds till kunderna? Ekonomiska/icke ekonomiska?  

 

Involvering och engagemang 

8. Vad gör SAS för att involvera och engagera sina kunder? 

 - Tror Du att priset är en viktig faktor för SAS kunder? (Priskänsliga eller ej) 

 - Tror Du SAS kunder är engagerade och intresserade i SAS tjänster? 

 

Varumärkesbyggande 

9. Vad gör SAS för att skapa ett starkt varumärke? 

 - Vad står SAS varumärke för? 

 - Hur vill SAS bli uppfattade bland kunderna? Nämn några nyckelord. 

 - Vad skiljer SAS från konkurrenterna? 

 - Vad är SAS styrka? 

 - Vad är SAS svaghet? 

 - Vilka egenskaper är viktigast för SAS? 

  Tex. Service, Teknik, Miljöaspekten, Passa tidtabellen, Priset, Säkerhet? 

 

Avslutning  

10. Har Du några förslag på hur SAS kan förbättras? 

11. Hur ser Du på SAS framtid? Några hot eller möjligheter för SAS? 
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Bilaga 3, Kundenkät  
  
Vi är två studenter som studerar på Södertörns högskola som skriver kandidatuppsats i 
företagsekonomi om SAS. För att kunna besvara studiens syfte behöver vi nu Din hjälp.  
 
Tack för att du tar dig tid att svara på våra frågor! 
 
Kön         Kvinna      Man  
 
Ålder          <35 år                36-45 år             46-55 år              56> år  
 
 
1. Vilken typ av resenär är du på denna resa?             Privatresenär               Affärsresenär 
 
 
2. Vilket av dessa flygbolag föredrar du att flyga med? Ringa in ett svarsalternativ. 
SAS   British Airways  
Ryanair   Sterling 
Finnair   KLM 
Lufthansa   Annat, ange vilket……………………………. 
 
 
3. Hur ofta reser du med SAS när du skall resa? Ringa in ett svarsalternativ.           
    100%           75%              50%                25%              0%          

Om annat procenttal, ange vilket…………    

 
4. Är du medlem i SAS Eurobonus?              Ja                Nej 
 
 
5. Vad är avgörande för dig när du ska köpa en flygresa?  
Rangordna alternativen skala 1-8 där alternativ 1 är viktigast.  
 
Pris  Flygbolagets punktlighet  
Flygbolagets varumärke Säkerhet  
Miljöaspekten  Moderna flygplan  
Service Annat, ange vad……………………………….  
 

6. Hur stor betydelse har priset för dig när du skall köpa en flygbiljett? Kryssa i ett 
svarsalternativ. 
 
    Mycket stor                Ganska stor                 Inte särskilt stor                 Inte alls stor  
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7. Vad anser du om SAS service?  Mycket bra 
 Ganska bra 
 Inte särskilt bra 
 Inte alls bra 
 
8. I vilken grad associerar du SAS till nedanstående ord? Kryssa i rutorna.  
                                                Låg grad             Hög grad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Vad upplever du som SAS stryka?...........................................................................  
 
10. Vad upplever du som SAS svaghet?......................................................................... 
 
11. Vad anser du SAS varumärke står för?................................................................. 

………………………………………………………………………………………….. 

 
12. Totalintryck: Är du nöjd med SAS tjänster? Kryssa i ett svarsalternativ. 
    Mindre nöjd                         Nöjd                      Mycket nöjd  

 
 
13. Har Du några förslag på hur SAS kan förbättras?................................................. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
Tack för Din medverkan!! 
 
 

 
 
 

 
 
 

1 2 3 4 5 
Enkelt resande 

Säkert flygbolag 

Hög service 

Håller tidtabellerna  
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Bilaga 4, Sammanställning av svar från kundenkäten utförd på SAS 
kunder 
  
 
Kön: 
Kvinna: 29 Män: 17 Totalt antal: 46 
 
Ålder:  
≤ 35 år: 17  36 – 45 år: 6  46 – 55 år: 14  56 ≥ år: 9  
 
1. Vilken typ av resenär är du på denna resa? 
Privatresenär: 29   Affärsresenär: 17 
 
2. Vilket av dessa flygbolag föredrar du att flyga med? 
SAS: 30 British Airways: 0 
Ryanair: 1 Sterling: 2 
Finnair: 1 KLM: 6 
Lufthansa: 3 Andra bolag: 3 

Andra flygbolag: 
- Air France 
- Singapore Airlines 
- Icelandair 

  
3. Hur ofta reser du med SAS när du skall resa? 
0%: 0 25%: 9 50%: 8 75%: 21 100%: 4 Annat procenttal: 4 

Annat procenttal:  
- 10 % (tre respondenter) 
- 90 % (en respondent) 

 
4. Är du medlem i SAS Eurobonus? 
Ja: 23 Nej: 23 

 
5. Vad är avgörande för dig när du skall köpa en flygresa. Rangordna alternativen i 
skala 1-7, där alternativ 1 är viktigast. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Pris 17 15 2 24 1 3 3 1 
Flygbolagets varumärke 1 0 4  12 14 11 2 
Miljöaspekten 0 1 2 4 3 11 19 6 
Service 3 5 12 18 5 2 1 0 
Flygbolagets punktlighet 9 7 9 7 8 4 2 0 
Säkerhet 10 12 10 6 5 3 0 0 
Moderna flygplan 1 2 7 8 8 9 10 1 
Annat 5 4 1 0 0 0 0 36 

Annat: 
- Direkt flyg utan mellanlandningar (fem respondenter) 
- Att avgångstiderna passar respondenternas önskemål (4 respondenter) 
- Avbokningsregler (en respondent) 
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6. Hur stor betydelse har priset för dig när du skall köpa en flygbiljett? 
Mycket stor: 16 Ganska stor: 18 Inte särskilt stor: 9 Inte alls stor: 3 

 
7. Vad anser du om SAS service? 
Mycket bra: 8 Ganska bra: 31 Inte särskilt bra: 5 Inte alls bra: 2 

 
8. I vilken grad associerar du SAS till nedanstående ord? Kryssa i rutorna. 
 Låg grad    Hög grad 
 1 2 3 4 5 
Enkelt resande 1 2 15 20 8 
Säkert flygbolag 2 3 11 18 12 
Hög service 1 7 15 18 5 
Håller tidtabellerna 0 8 15 14 9 

  
9. Vad upplever du som SAS styrka? 

- Säkert (elva respondenter) 
- Pålitligt (sex respondenter) 
- Starkt varumärke (fyra respondenter) 
- Bra service (tre respondenter)  
- Många destinationer (åtta respondenter) 
- Vet ej (två respondenter) 
- Svensk talande personal (en respondent) 
- Bra taxfree ombord (en respondent) 
- Låg olycksfrekvens (två respondent) 
- Många avgångar (fem respondenter) 
- Enkel incheckning (en respondent) 
- Marknadsdominerande (en respondent) 
- Trevlig personal (en respondent) 

 
10. Vad upplever du som SAS svaghet? 

- Vet ej (åtta respondenter) 
- Dyra priser (åtta respondenter) 
- Ingenting (en respondent) 
- Inget är gratis ombord (två respondenter) 
- Säkerhet (fyra respondenter) 
- Maten ombord (en respondent) 
- Tidtabeller (en respondent) 
- Mycket krångel (en respondent) 
- Negativ massmedia uppmärksamhet (en respondent) 
- Stökigt med facket (en respondent) 
- Alltid problem med väskor (en respondent) 
- För lite benutrymme (två respondenter) 
- Punktlighet (en respondent) 
- Service (elva respondenter) 
- Oklarheter kring priset (en respondent) 
- Ingen speciell profil (en respondent) 
- Inflexibla (en respondent) 
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11. Vad anser du SAS varumärke står för? 
- Vet ej (elva respondenter) 
- Hög säkerhet, service och punktlighet (sex respondenter) 
- Trygghet (sex respondenter) 
- Kvalitet (en respondent) 
- Svenskt (två respondenter) 
- Starkt varumärke (en respondent) 
- Positivt (en respondent) 
- Arlanda (en respondent) 
- Janne Karlsson – andan börjar idag försvinna (en respondent) 
- Exklusivt (en respondent)  
- Säkert och pålitligt (fem respondenter) 
- Skandinaviskt och förr även säkert (tre respondenter) 
- Pålitlighet och förr var det även säkerhet (en respondent) 
- Nordiskt eller skandinaviskt (tre respondenter) 
- Säkert (en respondent) 
- Enkelhet (en respondent) 
- Flygbolag (en respondent) 

 
12. Totalintryck: Är du nöjd med SAS tjänster? 
Mindre nöjd: 3 Nöjd: 35 Mycket nöjd: 8 

 
13. Har du några förslag på hur SAS kan förbättras? 

- Vet ej (tjugotvå respondenter) 
- Skapa mer totalt rörelseutrymme ombord på flygplanen (två respondenter) 
- Konkurrera mer med lågprisflygbolagen (en respondent) 
- Bjuda lite mer på sig själva (en respondent) 
- Få ordning på personalens strejker (en respondent) 
- Godare mat ombord på flygplanen (två respondenter) 
- Lägre pris för ungdomar under 25 år (en respondent) 
- Miljövänligare (en respondent) 
- Moderna flygplan (en respondent) 
- Bättre service, säkerhet och priser (tre respondenter) 
- Högre service (fem respondenter) 
- Högre standard (en respondent) 
- Fler direktflyg (en respondent) 
- Högre säkerhet (två respondent) 
- Pris och kundorientering (en respondent) 
- Uppgradera loungen (en respondent)  

 

 

 

 

 

 


