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ABSTRACT 

 

Keywords: service management, customer loyalty, customer value/satisfaction, customer 

loyalty programs, the airline industry, frequent flyer programs 

 

Purpose: The study aims to, from a companys point of view, describe how strategic work 

with customer loyalty is done.   

 

Conclusion: To work with loyalty programs is a way for companies to get loyal customers. 

Another possible way to try to create loyalty is to exceed the expectations whether the 

customer is a member of the loyalty program or not. A strong brand with a good reputation 

can also contribute to a stronger loyalty. 

     Reward systems gradually reward the customers since they first need to collect points, or 

in this case miles, to be able to use them later on. 

     The staff is often educated in service to be able to interact with the customer in a 

professional manner. One way to interact with the members of the loyalty program is through 

profiles on the internet.   

 

 

 

 

  



SAMMANFATTNING 

 

Nyckelord: relationsmarknadsföring, kundlojalitet, kundvärde/tillfredställelse, 

kundlojalitetsprogram, flygbranschen, frequent flyer programs 

 

Problemformulering: Hur skapas långsiktiga kundrelationer på en tjänstemarknad? 

 

Syfte: Studien syftar till att utifrån ett företagsperspektiv beskriva hur man jobbar strategiskt 

med kundlojalitet.  

 

Metod: För att kunna undersöka hur långsiktiga kundrelationer skapas på en tjänstemarknad 

har fyra olika flygbolags arbete med kundlojalitet, bland annat genom lojalitetsprogram, 

undersökts. Studien är både kvalitativ och kvantitativ.  Kvalitativ data har samlats in via 

intervjuer och kvantitativ data kommer från de fyra flygbolagens hemsidor.  

 

Teori: De teorier som används är lojalitetsstegen, lojalitetsföring, kunden som medlem samt 

kundrelationens livscykel. 

 

Slutsats: Det går att arbeta med lojalitet på flera olika sätt, men det främsta verktyget som 

tjänsteföretagen använder är lojalitetsprogram, vilka även kan ses som belöningssystem. 

Dessa är utformade så att kunderna samlar poäng som de sedan kan använda på samma sätt 

som pengar, fast hos ett begränsat urval av företag, det vill säga samarbetspartners.  

     Det är inte svårt att gå med i dessa program, det finns inga inträdesbarriärer. Ett 

medlemskap behöver dock inte betyda att kunden är lojal till företaget. Således belönar 

företaget även de som inte är lojala. 

     Ett sätt för företagen att interagera med kunderna är genom att kunden har möjlighet att 

lägga upp en profil där de kan berätta om sina intressen och därmed indirekt om vad de vill 

har för erbjudanden.  

     All personal genomgår utbildningar inom service och bemötande för att kunna interagera 

med kunderna på ett professionellt sätt. De undersökta företagen menar att även detta är en 

bidragande orsak till kundlojalitet. 
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1 INLEDNING 

Denna studie inleds med problembakgrund, problemformulering och frågeställnig, syfte, 

avgränsningar samt definitioner av nyckelbegrepp. Dessa delar utgör själva grunden för 

studien och ska beskriva vad som vill uppnås med den.  

 

1.1 Problembakgrund 

I traditionell marknadsföring är det marknadsmixteorin eller 4P – det vill säga pris, plats, 

produkt och påverkan – som sätts i fokus. Det är detta synsätt som dominerar utbildningen 

inom marknadsföring. Denna teori presenteras som en generell teori fast att den främst gäller 

massmarknadsföring av konsumentvaror. Detta kallas för traditionell marknadsföring.1 

Marknadsmixteorin härstammar från den skola som kallas ”Managerial school of thought”, 

och är bara en av de tolv olika skolor som tas upp i boken Marketing theory: 

evolution and evaluation.2 Det finns många som har gått emot det här synsättet och menar att 

marknadsföringen blir ett opersonligt utbyte genom massmarknadsföring. Dessa motståndare 

menar att detta inte stämmer överens med verkligheten och att fokus istället borde ligga vid 

att vända sig mot individen och grupper av konsumenter som delar intressen. De menar helt 

enkelt att det är relationer som är grunden för all marknadsföring och under de senaste 25 åren 

har allt fler studier pekat på vikten av relationer, nätverk och interaktion. I och med detta har 

begreppet relationsmarknadsföring uppstått.3 Andra begrepp som har med detta att göra är 

bland annat ”customer relationship management” (CRM) och ”loyalty management”. Dessa 

begrepp kan kopplas till kundlojalitet, vilket många hävdar är den viktigaste 

framgångsfaktorn för ett företag.4 

     Redan på 1920-talet började forskare intressera sig för och utveckla teorier inom ämnet 

kundlojalitet. Dock avtog intresset något efter 1970-talet. Det var inte förrän på 1990-talet 

som ämnet åter blev aktuellt och bland annat konsumenters erfarenhet av 

varumärkesrelationer undersöktes.5  

     Kundlojalitetsprogram är ett sätt att försöka skapa kundlojalitet. De som förespråkar dessa 

program har ofta en negativ syn på massmarknadsföring. De menar att kundlojaliteten 

minskar på grund av denna typ av marknadsföring eftersom det gör att kunderna jagar priser i 

                                                            
1 Gummesson, E (2002)  
2 Sheth, J. et al. (1988) 
3 Gummesson, E (2002) 
4 Söderlund, M (2001) 
5 Holmberg, U (2004) 
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olika butiker. Ytterligare en kritisk aspekt är att massmarknadsföringen inte ger önskad effekt 

eftersom det når många personer som inte är intresserade av det som erbjuds.  

     Tidigare såg lojalitetsprogrammen ut på ett annat sätt än idag. Exempelvis stämpelkort 

med rabatt efter ett visst antal köp och rabatter vid köp över en viss summa användes. Samma 

koncept kvarstår, men efter att samhället utvecklats tekniskt med till exempel datorer, internet 

och betalkortsterminaler, har även lojalitetsprogrammen utvecklats och moderniserats. Detta 

har bland annat medfört att kortbaserade lojalitetsprogram införts.  

     De första som använde den moderna typen av program var flygbolaget American Airlines, 

med ett så kallat ”frequent flyer program”. Detta kunde ske i och med avregleringen som 

skedde i USA på 1980-talet. I början av 1990-talet hade även flera europeiska flygbolag följt 

denna trend. Idag använder sig även de flesta inom detaljhandeln av kortbaserade 

lojalitetsprogram.6  

    Många företag satsar på att nå så många individer som möjligt och är ständigt på jakt efter 

nya kunder. Studier som har gjorts visar att det är mera lönsamt att satsa på att bygga upp en 

relation med kunderna, för att få dem att bli lojala. Detta kan delvis ske genom 

kundlojalitetsprogram och dessa kan vara uppbyggda på olika sätt. 

 

1.2 Problemformulering och frågeställning 

Hur skapas långsiktiga kundrelationer på en tjänstemarknad? 

 Hur arbetar tjänsteföretag för att få lojala kunder? 

 Hur utformas belöningssystem? 

 Hur sker arbetet med interaktion mellan kund och företag? 

  

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att göra en komparativ och deskriptiv studie om hur 

tjänsteföretag arbetar strategiskt med kundlojalitet.  

 

1.4 Avgränsningar 

En bransch som har arbetat mycket med kundlojalitetsprogram är flygbranschen. Därför har vi 

valt att undersöka detta fenomen just i denna bransch. Vi har valt att titta på fyra olika 

flygbolags program och allmänna arbete kring kundlojalitet. Många bolag har olika program 

                                                            
6 Söderlund, M (2000) 
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beroende på om kunden är ett företag eller en privatperson. I den här studien behandlas dock 

enbart de program som är riktade till privatpersoner.  

 

1.5 Definitioner 

 

1.5.1 Kundlojalitet 

Enligt svenska akademins ordlista innebär att vara lojal bland annat att ”uppfylla sina 

förpliktelser mot en annan” och ”avhålla sig från svek”.7 En lojal person är således någon som 

är pålitlig och håller fast vid någon eller något i en långvarig relation. Därför måste företag se 

bortom köp och försäljning när det gäller relationen till sina kunder.8   

 

1.5.2 Kundlojalitetsprogram 

Ett kundlojalitetsprogram är helt enkelt ett program som belönar kundens lojalitet. Utifrån ett 

marknadsföringsstrategiskt perspektiv kan lojalitetsprogram ses som en defensiv strategi för 

att behålla befintliga kunder.9 I den här uppsatsen kommer vi att koncentrera oss på de 

lojalitetsprogram som belönar kunden i efterhand. Dessa program har i vissa fall lockat till sig 

ett stort antal kunder. Till exempel finns det över 20 miljoner medlemmar i American Airlines 

bonusprogram AAdvantage.10   

     Den defensiva strategin som tidigare nämnts kan delas upp i två delar, den ena är 

bytesbarriärer och den andra handlar om att tillfredsställa kunden. Bytesbarriär innebär att en 

leverantör försvårar processen för kunden att byta leverantör. Lojalitetsprogram är ett 

praktexemplar på detta. Dock kan lojalitetsprogram använda sig av båda strategierna, då 

leverantören faktiskt tillfredsställer kunden och att kundens tillfredsställelse kan ses som en 

bytesbarriär.11  

     En annan författare som behandlar kundlojalitetsprogram är Stephan A Butscher. Han 

benämner dock detta fenomen som kundklubb. En kundklubb är en sammanslutning av 

individer eller grupper, såsom företag eller familjer, som startats och drivs av en organisation 

med syftet att kunna ha en kontinuerlig kontakt med medlemmarna och erbjuda dessa olika 

                                                            
7 g3.spraakdata.gu.se/saob/ 
8 Holmberg, U (2004) 
9 Söderlund, M (2000) 
10 Söderlund, M (2001) 
11 Söderlund, M (2000) 
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förmånliga erbjudanden. Detta görs för att skapa en känslomässig relation och öka 

medlemmarnas lojalitet.12  

 

1.5.3 Kundvärde/tillfredsställelse 

”Kundtillfredsställelse är ett tillstånd i kundens huvud”.13 Kundtillfredsställelse är en form av 

upplevelse. Kundernas erfarenheter präglas således av vad de upplevt från olika leverantörer, 

men även av andra upplevelsevariabler såsom image. Det måste däremot ha skett någon form 

av handling mellan leverantör och kund för att en upplevelse ska ha uppstått. Vidare kan 

upplevelsen ses ur två olika perspektiv, objektivt och subjektivt. Dessa är användbara på olika 

sätt. Det objektiva synsättet kan påvisa om upplevelsen är rätt eller fel. Det är däremot att 

föredra utgångspunkten subjektiv, då den personliga åsikten är av större intresse för företag 

som analyserar kundtillfredsställelse.14  

  

                                                            
12 Butscher, S (2000) 
13 Söderlund, M (1997) s.37  
14 Söderlund, M (1997) 
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2 METOD 

Metodavsnittet består av beskrivningar samt motiveringar till det tillvägagångssätt som valts 

för att uppnå syftet med denna studie. De delar som kommer att behandlas är; angreppssätt 

undersökningsmetod, datainsamlingsmetod, urval, arbetsprocess och studiens trovärdighet. 

 

2.1 Angreppssätt 

Ett av målen i samhällsvetenskaplig forskning är att integrera empiri och teori. Om forskaren 

utgår från en teori och ser om empirin bekräftar den eller inte används en deduktiv ansats. 

Detta innebär att teorier testas med empirisk data. Det andra angreppssättet som kan användas 

kallas för induktivt. Då är det empirin som är utgångspunkten för undersökningen. 

Inledningsvis samlas data in, och i denna kan möjligtvis generella mönster utläsas och göras 

till generella begrepp eller teorier.15   

     I denna uppsats har en deduktiv ansats använts. Vi har utgått från ett antal olika teorier och 

belyst samt analyserat problemet utifrån dessa.16  

 

2.2 Undersökningsmetod  

Det finns två huvudmetoder som kan användas vid datainsamling – kvalitativ och kvantitativ 

metod. Den kvalitativa metoden säger något om studieobjektets kvalitativa egenskaper. Dessa 

ses ofta som mjuka data.17 Det görs en djupare studie av ett visst fenomen som det kanske inte 

forskats särskilt mycket om. Detta kan ske genom bland annat intervjuer, vilket ska ge en mer 

detaljerad och beskrivande data. 

     Angående kvantitativ ansats kan vissa likheter mellan denna och naturvetenskapliga 

procedurer finnas, då det inom de olika områdena kan räknas på fenomen. Bedömningen om 

hur ett visst fenomen ter sig sker genom statistiska undersökningar, till exempel via 

enkätundersökningar.18  

     När en studie genomförs är det viktigt att belysa problemet utifrån olika perspektiv. 

Metodtriangulering kan vara en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder, men 

kan även vara en kombination inom metoderna, till exempel att flera olika kvalitativa metoder 

används.19 

                                                            
15 Johannessen & Tufte (2003) 
16 Johannessen & Tufte (2003) 
17 Larsen, A K (2007) 
18 Johannessen & Tufte (2003)  
19 Denscombe, M (1998) 
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     Vi har valt att i denna studie använda oss av metodtriangulering. I detta fall har en 

kvalitativ undersökning gjorts som uppföljning av en till största del kvantitativ. Först har en 

undersökning av de utvalda flygbolagens hemsidor gjorts. Där har både kvalitativ och 

kvantitativ data samlats in. Den uppföljande kvalitativa undersökningen har utförts genom 

intervjuer med personer med relativt höga befattningar inom företagen. Den kvantitativa delen 

kan till exempel handla om, då det gäller flygbolags lojalitetsprogram, hur många olika hotell 

det finns att använda sina insamlade poäng hos, eller hur många poäng som kan erhållas vid 

olika typ av köp.   

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Beroende på om en kvalitativ eller en kvantitativ metod används, finns det olika metoder att 

samla in och bearbeta data. Om forskningsupplägget är kvalitativt finns det fyra typer av data 

som kan analyseras; observationer, intervjuer, texter och dokument, och ljud och 

bildinspelningar.20 I den kvalitativa delen av den här undersökningen har främst texter och 

dokument samt intervjuer använts. Även ljudinspelningar har använts då intervjuerna spelats 

in med hjälp av en diktafon. 

     Oavsett insamlingsmetod mynnar det oftast ut i data i textform som ska analyseras. Det 

kan handla om allt från böcker till verbala uttalanden i form av anteckningar.21 I det här fallet 

har dels rena texter i form av böcker och tidsskrifter, dels intervjuer som spelats in och 

omvandlats till textform, använts. Information angående flygbolagen har hämtats på 

respektive flygbolags hemsida på internet. Dessa data har sedan analyserats utifrån de utvalda 

teorierna.  

     Det vanligaste sättet att samla in kvantitativa data är att använda sig av frågeformulär av 

olika typer. Det kan vara till exempel i form av enkäter eller strukturerade intervjuer. 

Skillnaden mellan dessa är att i en strukturerad intervju läses frågorna upp för respondenten 

och forskaren antecknar svaren själv. I en enkät däremot delar forskaren ut ett frågeformulär 

som respondenten själv får fylla i. Oftast innehåller båda insamlingsmetoderna frågor som har 

färdiga svarsalternativ.22 På så sätt kan mycket data samlas in utan särskilt stora resurser. I 

denna studie har dock inga sådana frågeformulär använts, utan de kvantitativa data som 

samlats in har samlats in i samband med den kvalitativa datan. I de texter och dokument som 

använts, samt de intervjuer som gjorts har även vissa kvantitativa data kunnat samlas in. 

                                                            
20 Johannessen & Tufte (2003) 
21 Johannessen & Tufte (2003) 
22 Larsen, A K (2007) 
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Dessa mätbara data har sedan satts in i tabeller, dels för att underlätta den komparativa delen 

av studien, dels för att underlätta för läsaren.23  

     I denna studie har både sekundär- och primärdata samlats in och analyserats. 

Sekundärdata är data som någon redan samlat in exempelvis i form av böcker, rapporter och 

avhandlingar. Tvärt om är primärdata data som framställs av forskaren själv. Ett sätt att samla 

in primärdata är att göra intervjuer. En sådan metod har använts i den här studien. 

     De intervjuer som gjorts är av den kvalitativa typen. Det finns således inga färdiga 

svarsalternativ, utan respondenten har fått svara fritt på de frågor som ställts. Ett 

frågeformulär har utformats utifrån de teorier som använts, men även allmänna frågor om 

forskningsområdet har ställts. Samma frågor har ställts till de olika respondenterna, och de har 

även ställts i samma ordning. Dock har det funnits ett visst utrymme för kompletterande 

följdfrågor. Färdigformulerade frågor underlättar arbetet som sker efter intervjun. Det blir 

även lättare att jämföra de olika respondenternas svar med varandra.24  

     All skriftlig data har kunnat samlas in med hjälp av de resurser som finns att tillgå på 

Södertörns högskolebibliotek. För att komma igång med datainsamlingsprocessen användes 

gamla uppsatser som behandlar samma ämne, för att finna relevant litteratur. 

 

2.4 Urval 

Vi har valt att titta på fyra flygbolag som är hemmahörande i norra Europa; ett stort svenskt, 

ett litet svenskt, ett stort nordiskt och ett stort europeiskt flygbolag. Dessa representeras av 

SAS, Malmö Aviation, Finnair och Lufthansa.  

 

2.4.1 SAS – Scandinavian Airlines 

SAS är det ledande flygbolaget i Skandinavien och flyger till över 100 destinationer över hela 

världen. Bolaget har tre olika baser; en i Stockholm, en i Oslo och en i Köpenhamn.25 

     SAS har ett kundlojalitetsprogram som heter SAS Eurobonus, som infördes 1992. SAS var 

lite sena ut med sitt kundlojalitetsprogram, så de blev mer eller mindre överhopade med 

anmälningar och idag har de över 2 miljoner medlemmar. SAS ingår i Star Alliance, som är 

en av de tre stora flygallianserna. De andra två är Oneworld och Skyteam. 

 

 

                                                            
23 Johannessen & Tufte (2003) 
24 Larsen, A K (2007) 
25 www.scandinavian.net  
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2.4.2 Malmö Aviation 

Malmö Aviation är ett lite mindre flygbolag som har sin bas på Stockholm Bromma Airport 

och flyger mest inrikes till Malmö, Göteborg och Umeå.26       

     Malmö Aviations bonusprogram har funnits sedan 2001. Det har inget direkt namn utan 

benämns helt enkelt Malmö Aviation bonusprogram och har ungefär 145 000 medlemmar.  

 

2.4.3 Finnair 

Finnair har funnits sedan 1923 och är därmed ett av världens äldsta flygbolag. Bolaget 

fokuserar mest på flygningar mellan Europa och Asien, via Helsingfors.27 

     Finnair har ett kundlojalitetsprogram som heter Finnair Plus. 1992 startade programmet 

och idag har det cirka 1,2 miljoner medlemmar. Finnair är medlem i alliansen Oneworld.  

 

2.4.4 Lufthansa 

Lufthansa är ett tyskt flygbolag som är ett av världens största och flyger till över 200 

destinationer.28   

     Lufthansas kundlojalitetsprogram heter Miles and More och är Europas största frequent 

flyer program. Lufthansa delar detta program med ett flertal andra flygbolag. Precis som SAS 

är Lufthansa en del av alliansen Star Alliance.  

 

2.5 Arbetsprocess 

När uppsatsens ämne och problem fastställts påbörjades insamling av data, främst i form av 

tryckt litteratur och artiklar. Detta gjordes för att kunna skriva om bakgrunden till problemet 

och för att finna passande teorier, modeller och tidigare forskning. Sedan studerade vi de fyra 

utvalda företagens hemsidor för att sätta oss in i och få en övergripande bild av hur deras 

lojalitetsprogram ser ut. Vi gick även med i kundlojalitetsprogrammen för att kunna ta del av 

all information. Väl insatta i ämnet utformades ett frågeformulär, baserat på teorier och 

modeller, som kom att användas vid de fyra intervjuer som gjordes med representanter från de 

fyra flygbolagen. Två av representanterna, från SAS och Malmö Aviation, fick vi kontakt 

med via kollegor till en av oss och de ville gärna hjälpa till. Intervjuerna med dem gjordes på 

deras arbetsplatser, det vill säga på Arlanda och på Bromma Flygplats. De andra två företagen 

var lite svårare att få tag på, men efter många mail och telefonsamtal fick vi slutligen kontakt 

                                                            
26 www.malmoaviation.se  
27 www.finnairgroup.com  
28 konzern.lufthansa.com  
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med representanter från Finnair och Lufthansa. Intervjuerna med de båda skedde via telefon, 

då de befann sig i Helsingfors och London. Samtalet med informanten från Lufthansa skedde 

på engelska, medan intervjun med Finnair kunde ske på svenska då informanten hade bott en 

tid i Sverige.  

     När all data samlats in sammanställdes den i form av löpande text, men även i tabeller för 

att underlätta läsandet. Sedan analyserades och tolkades materialet utifrån de utvalda teorierna 

och modellerna. Efter detta kunde kapitlet om slutsats och diskussion skrivas. 

 

2.6 Studiens trovärdighet 

Som forskare är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till de data som används. Det 

finns i huvudsak fyra olika kategorier som bedömer forskningskvaliteten; validitet, 

reliabilitet, generaliserbarhet och objektivitet.29  

 

2.6.1 Validitet 

När validitet tas upp är det studiens precision som behandlas. Relevansen av den empiri som 

samlats in för att utreda forskningsproblemet tas även upp. Det material som samlats in måste 

granskas. Detta sker inom ett flertal områden;  

 autenticitet - är materialet äkta? 

 trovärdighet - innehåller materialet förutfattade meningar? 

 representativitet - är materialet representativt för det ämne som behandlas? 

 innebörd - är materialet tydligt eller svårtolkat?30 

En annan viktig fråga som bör ställas är: ”Är data av rätt typ för att undersöka ämnet och har 

data uppmätts på ett riktigt sätt?”.31  

     De sekundära data som samlats in via böcker och tidskrifter anser vi komma från 

tillförlitliga källor då författarna har en hög akademisk utbildning. Att dessa författare har 

strävat efter att vara så objektiva som möjligt när de skrivit materialet är något som vi helt 

enkelt måste lita på. De sekundära data som samlats in via företagens hemsidor är till största 

del kvantitativa och vi anser denna vara trovärdig då materialet handlar om företaget i sig och 

är framställt av företaget självt. Primärdata som samlats in genom intervjuer är förmodligen 

relativt subjektiv då informanterna troligtvis vill framställa sina företag på ett så bra sätt som 

möjligt.  

                                                            
29 Denscombe, M (1998) 
30 Denscombe, M (1998)  
31 Denscombe, M (1998) s. 378 
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     I de böcker och artiklar som vi läst finns hänvisningar till många olika källor. Således 

anser vi att materialet är relativt representativt, även om vi själva inte har haft möjlighet att 

granska dessa källor.     

     All data som samlats in anser vi vara tydlig och lätt att förstå och tolka.       

           

2.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig undersökningen är. Skulle andra forskare komma fram 

till samma resultat om de utförde studien på samma sätt, men vid ett annat tillfälle och med ett 

annat urval? Blir resultatet detsamma är det tillförlitligt.32  

     Andra forskare skulle förmodligen komma fram till liknande resultat, även om det skulle 

se lite annorlunda ut. Alla har olika förkunskaper och det är möjligt att exempelvis 

intervjusvar och teorier tolkas på olika sätt av olika forskare.  

 

2.6.3 Generaliserbarhet 

Att generalisera innebär att dra allmänna slutsatser utifrån enstaka fall. Går det att tillämpa 

studiens resultat på andra exempel av fenomenet? Är resultatet representativt? Är det 

överförbart?33  

     Till viss del går det förmodligen att generalisera resultatet från denna studie. Vi har, som 

ovan nämnts, studerat kundlojalitet genom att titta på hur ett antal flygbolag jobbat med detta, 

men kundlojalitet är något som de flesta företag bör vara måna om att vara insatta i och arbeta 

med. Således bör studiens resultat kunna tillämpas även på företag inom andra branscher.  

 

2.6.4 Objektivitet  

I all forskning eftersträvas objektivitet. Forskaren måste lägga sina egna åsikter och 

uppfattningar åt sidan och måste alltså vara opartisk och inte ha förutfattade meningar om 

studieobjektet. Därför måste forskaren ha ett kritiskt förhållningssätt till sina egna 

uppfattningar och överge dessa om resultatet skiljer sig åt från dessa.34 

     Självklart har vi i denna studie strävat efter att vara så objektiva som möjligt. Det går dock 

inte att bortse från att vi påverkats av exempelvis våra tidigare kunskaper och förutfattade 

meningar. När det gäller den empiri som bearbetats, har vi inte haft möjlighet att studera 

särskilt många källor, och på så sätt minskar objektiviteten.    

                                                            
32 Eriksson, L & Wiedersheim-Paul, F (1999)  
33 Eriksson, L & Wiedersheim-Paul, F (1999) 
34 Eriksson, L & Wiedersheim-Paul, F (1999)   
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2.6.5 Metodkritik 

Det är viktigt att granska det material som samlas in och de källor som detta kommer ifrån 

och enbart behålla det som anses vara av tillräckligt hög kvalitet.35  

     Det är svårt att undgå de förutfattade meningar som finns angående studiens objekt och 

resultat. Vi är väl medvetna om detta och om att det spelar en roll i hur vi genomfört arbetet.  

     Något som vi ser som ett problem är de intervjuer som gjorts. Gällande informanterna hade 

de olika positioner inom företagen. Informanten från SAS arbetade inte med 

lojalitetsprogrammet men hade ändå en god kännedom om hur det fungerade. Hade vi 

intervjuat någon som arbetade med programmet hade vi förmodligen fått andra svar. De andra 

informanterna jobbade dock med lojalitetsprogrammen. Det kan även vara värt att nämna att 

informanten från Lufthansa inte enbart jobbade för det företaget då deras lojalitetsprogram 

delas med andra flygbolag. Detta kan ha påverkat intervjusvaren. 

     Ett annat problem med intervjuerna kan vara att frågorna kan ha tolkats på olika sätt. 

Exempelvis har vi frågat alla företagen hur de jobbar med feedback och bara för att ett företag 

inte nämner att de delar ut enkäter ombord på planet behöver det inte betyda att de inte gör 

det.  

     Vi har både undersökt företagens hemsidor och gjort intervjuer med en representant från 

varje företag. På vissa punkter har vi lagt märke till att informationen skiljer sig åt, vilket är 

något som vi har tyckt varit problematiskt. En företagsrepresentant berättade till exempel att 

nya medlemmar i bonusprogrammet får 2000 poäng i välkomstgåva, men när vi loggade in på 

vårt medlemskonto fanns det inga poäng registrerade där. Vi hade även kunnat utnyttja vårt 

medlemskap bättre för att få tag på information som möjligen hade kunnat stödja den 

information som intervjuerna gav. 

     En av intervjuerna gjordes på engelska vilket kan ha påverkat hur vi tolkade svaren, i och 

med att vi blev tvungna att översätta dem till svenska. Den intervjun blev inte heller lika lång 

som de andra då det, på grund av språket, inte föll sig lika naturligt att ställa följdfrågor. 

     När studierna av företagens hemsidor har gjorts har vi inte haft möjlighet att gå in på varje 

enstaka sida. Vi har koncentrerat oss på att läsa under länkar som haft att göra med 

lojalitetsprogrammen, men om vi hade tittat under andra länkar som inte var relaterade till 

dessa är det möjligt att vi kunnat få ytterligare information, till exempel om olika 

samarbetspartners.  

 

                                                            
35 Eriksson, L & Wiedersheim-Paul, F (1999) 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Detta avsnitt innehåller teorier som senare kommer att användas för att analysera och tolka 

de data som samlats in. De teorier som kommer att tas upp är; lojalitetsstegen, 

lojalitetsföring, kunden som medlem samt kundrelationens livscykel. Tidigare forskning inom 

området omnämns även. 

 

3.1 Lojalitetsstegen 

Evert Gummesson, professor emeritus i service management och marknadsföring på 

Stockholms Universitet, skriver i sin bok Från 4 P till 30R om en teori som han kallar för 

Lojalitetsstegen. Lojalitetsstegen har fem steg. Det första steget står för kontakten med ett 

kundämne som i bästa fall leder till en ny kund. Kunden blir till klient om den återkommer. Då 

uppstår en relation och om denna stärks blir klienten en supporter. Det slutgiltiga målet är att 

den individ som från början var ett kundämne till slut ska bli en aktiv marknadsförare för 

leverantören.36  

 

 

 

3.2 Lojalitetsföring 

Magnus Söderlund, professor i marknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm, har 

utvecklat denna teori. Han menar att det finns sex olika aktiviteter som kan ligga till grund 

för, och skapa kundlojalitet och kallar dessa aktiviteter med en gemensam benämning för 

lojalitetsföring.37 I teorin tas även modeller upp, som andra författare såsom Mary Jo Bitner, 

professor vid Arizona State University, har skapat.    

  

3.2.1 Kundnöjdhetsskapande interaktion  

Det har visat sig att interaktionen mellan leverantörens personal och kunder har en stor 

betydelse i skapandet av kundnöjdhet. Det är främst personalens bemötande i ett kundmöte 

som påverkar kundens nöjdhet, speciellt när det gäller erbjudanden som gör kunden 

känslomässigt engagerad, när kunden känner en närhet till personalen, samt när interaktionen 

blir återkommande. När det handlar om något som berör individen själv, till skillnad från 
                                                            
36 Gummesson, E (2002) 
37 Söderlund, M (2001) 

Figur 1: Modell efter egen tolkning av Evert Gummessons Lojalitetsstegen. 
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dennes ägodelar, exempelvis vid en spabehandling, blir personalens bemötande särskilt 

viktigt. Bemötandet är däremot inte riktigt lika viktigt då det händer något med kundens 

ägodelar, till exempel vid en bilreparation.  

     En annan viktig faktor är att få kunden att känna sig ihågkommen. Detta får kunden att 

känna sig speciell och leverantören kan förutse kundens önskningar, vilket kan förenkla 

köpprocessen. 

     Det finns en modell som visar att det finns tre olika faktorer i relationen mellan kunden 

och leverantörens personal som bidrar till kundnöjdhet. Den här delen av teorin har Söderlund 

lånat av Bitner.  

     Kreativ reaktion på fel som leverantören själv orsakar: Detta kan till exempel vara en 

ursäkt från leverantören eller någon form av kompensation såsom gratis dessert om kunden 

fått vänta alltför länge på sin mat vid ett restaurangbesök. Många studier har visat på att denna 

typ av reaktion stärker kundnöjdheten.    

     Tillmötesgående av kundens begäran om specialbehandlingar: Leverantörens personal tar 

sig an kundens problem fastän problemet orsakats av kunden själv. Det kan exempelvis 

handla om sen ankomst till incheckning. Personalen tar även fram specialprodukter till 

kunden om denne kräver det. Detta kan ses som individuell specialbehandling och bidrar till 

kundlojalitet. Ett exempel på detta kan vara om en lång person behöver extra benutrymme 

ombord på flygplanet.  

     ”Det lilla extra”: Leverantörens personal visar ett stort engagemang och överträffar de 

förväntningar som kunden har. Det kan till exempel handla om att kunden får förmåner utan 

att be om det.38 

 

3.2.2 Kundaktivitet som innebär påverkansaktiviteter 

Det är viktigt att kunden är aktiv gentemot leverantören. Aktiva kunder kan bidra till ökad 

framgång för leverantören, till exempel när det gäller utveckling av nya produkter. Genom att 

låta kunden vara delaktig och kunna påverka situationen kan kundlojalitet stärkas.  

     Kundens delaktighet gör att denne kan utforma erbjudanden efter sina egna behov. På så 

sätt kan kundnöjdhet skapas och därmed skapas även kundlojalitet. Många forskare inom 

marknadsföring menar att aktivering av kunder stärker relationen mellan kund och leverantör.  

     Det finns flera olika steg i vilka kunden kan aktiveras. Detta kan till exempel ske vid 

framställning av erbjudanden, i själva produktionen eller genom produkttester. Dock kan det 

                                                            
38 Bitner, MJ et al. (1990) 
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vara svårt att få kunderna att aktivera sig. Detta är något som lojalitetsföraren måste påverka. 

Lojalitetsföraren bör också betänka konsekvenserna av att ha aktiva kunder. I vissa 

sammanhang kanske det inte passar in särskilt bra. Exempelvis visar en studie att 

självbetjäning i butiker kan innebära att det säljs mer producentvaror än vanligt, då detta 

skapar ett minskat utrymme för butikerna att själva paketera och sälja sina egna varor.39  

 

3.2.3 Kundlojalitetsbelöningar  

Det har blivit allt viktigare att använda sig av program som belönar kundens lojalitet. 

Lojaliteten kan mätas antingen genom dess djup eller genom kundandel. Den sorts 

kundlojalitetsbelöning som ökat mest under senare tid är den som belönar kunden i efterhand 

och är den som kallas för kundlojalitetsprogram. Det finns tre aspekter av programmen och 

dess belöningar: 

 Lojalitetsprogram ses som ett extra tillägg till leverantörens erbjudande. Precis som att 

leverantörens personal måste vara tillmötesgående bör programmet vara bra utformat 

för att kunden ska bli nöjd. Programmet blir alltså ett attribut som allt annat gällande 

produkten eller tjänsten. Om det finns en bra lojalitetsbelöning blir det totala värdet 

högre och därmed bör kunden kunna bli mer nöjd.  

 Kunden kopplar mentalt samman lojalitetsbelöning och lägre pris. Detta betyder att 

den eventuella lojaliteten kan bero på att ett lägre pris eftersöks. Ytterligare en 

förklaring till kundens lojalitet kan vara att den efter att ha mottagit en 

lojalitetsbelöning känner att den står i skuld till leverantören och vill ”betala tillbaka”.  

 Det handlar även om huruvida belöningen faktiskt utgör något värde för kunden. 

Gällande flygbolagens program kanske det inte är särskilt värdefullt för någon som har 

100 resdagar om året att få belöningen att åka ännu mer. 

Om belöningen ändå antas utgöra ett värde, kan slutsatsen dras att ett värde skapas för kunden 

genom att öka vinster och minimera förluster. När det gäller lojalitetsprogram är belöningen 

de poäng som samlas in och sedan kan användas. Det kan däremot ses som en förlust att inte 

kunna lösa in dessa förrän ett tillräckligt antal uppnåtts. Detta leder till att fortsatt 

poängsamlande blir ett sätt att undvika en förlust.40    

 

 

 

                                                            
39 Söderlund, M (2001) 
40 Söderlund, M (2001) 
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3.2.4 Medarbetarlojalitetsprogram  

Vad leverantören gör i interaktionen med kunden är väldigt viktigt. Om samma medarbetare 

interagerar med samma kund i en viss period kan detta skapa kundlojalitet. Detta gör att 

personalen kan lära sig mer om den enskilda kunden och om vad som kan göras för att 

tillfredställa denne på bästa sätt.  

     Det finns ett samband mellan kundnöjdhet och medarbetarens lojalitet till företaget, här 

sett som längden på dennes anställning. Detta visar alltså på att det inte bara är viktigt med 

lojala kunder, utan att en förutsättning för att få just lojala kunder är att ha lojala 

medarbetare.41    

     Lojala medarbetare kan skapas på flera olika sätt. Det kan vara svårt att rekrytera skicklig 

personal, men det är ännu svårare att få den att stanna. Det gäller att se till att de blir 

tillfredsställda på arbetsplatsen. Om tillfredställelse av medarbetarens behov uppnås skapas 

medarbetarlojalitet.42        

     Ett annat sätt att skapa lojal personal är genom ”organizational commitment”, som 

påminner om lojalitet. Detta handlar om en individs förhållande till en organisation. Det finns 

flera faktorer som kan bidra till detta; arbetstillfredställelse, om organisationens och 

individens intressen överensstämmer, möjligheter för medarbetaren att påverka sin 

arbetssituation och så vidare.43 

 

3.2.5 Kund-till-kund-relaterade aktiviteter  

Förekomsten av andra kunder kan göra att kundens relation till leverantören och/eller 

produkten påverkas. Därför kan det vara något att tänka på vid försök till att skapa lojala 

kunder.  

     Ett sätt att påverka kund-till-kund-relationer är att arbeta för en positiv interaktion mellan 

kunderna. Ofta eftersträvas till exempel en homogen kundgrupp. Att försöka attrahera kunder 

som redan känner varandra kan då vara effektivt. Annars kan den fysiska miljön utnyttjas för 

att styra interaktionen mellan kunderna. Om man på en restaurang vill att kunderna ska 

interagera inom redan befintliga grupper kanske det finns bås för mindre sällskap. Om 

avsikten däremot är att få kunderna att interagera mellan redan befintliga grupper kanske en 

mer öppen lokal med mindre valfrihet till att välja sittplatser används.44   

 

                                                            
41 Söderlund, M (2001) 
42 Butler, T & Waldroop, J (1999) 
43 Söderlund, M (2001) 
44 Söderlund, M (2001) 
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3.2.6 Kundlivscykelaktiviteter 

En lyckad lojalitetssatsning gör att kunder återkommer, ibland till och med under hela 

kundens liv. Detta kräver att kunden upplever att leverantören är ett attraktivt alternativ även 

när nya alternativ från andra företag med tiden dyker upp. Lojalitetsföraren siktar förmodligen 

mot en långsiktig lojalitet och på grund av detta måste han tänka framåt i tiden, alltså på vad 

som ska hända efter att kunden väl blivit lojal.  

     Kundens behov ser olika ut i olika faser i livet. Det finns två olika modeller och dessa är 

familjelivscykelmodellen och novis-expert-modellen. Den förstnämnda modellen utgår från 

den familjesituation som kunden befinner sig i. Det kan gälla ”singel utan barn”, ”gift par med 

barn”, ”gift par med utflugna barn” och så vidare. Studier har visat att både behov och 

beteende förändras när kunder genomgår de olika faserna. Därför är det viktigt att kunna 

anpassa sina erbjudanden.  

     Novis-expert-modellen däremot innebär att de olika faserna ses som ett tillstånd i kundens 

huvud, snarare än i dess omgivning. Exempelvis bör lojalitetsföraren notera hur kundens 

kunskap ökar med tiden. Beroende på hur länge kunden stannar hos företaget bygger denne 

upp en större eller mindre kunskap om den produkt eller tjänst som företaget erbjuder. 

Kunden går alltså, om den stannar en längre tid, från novis till expert. Här gäller det för 

lojalitetsföraren att anpassa bland annat erbjudanden efter kundens kunskapsnivå.45                   

 

3.3 Kunden som medlem; Äkta medlemskap och 

pseudomedlemskap 

Även denna teori har tagits fram av Evert Gummesson och den handlar om olika sorters 

medlemskap. Generellt förknippar vi medlemskap med föreningar och aktiviteter som skapar 

en känsla av gemenskap. Medlemskap kan innebära många fördelar men kan även få en effekt 

som känns påtvingad, även om medlemskapet är frivilligt. 

     Medlemskap används för att belöna kunden för dess lojalitet och dessutom öka 

kundandelar. För att behålla kunderna längre kan ett CRM-system byggas upp. Där finns 

information om kunden som gör att erbjudanden kan skräddarsys och kontakten kan därmed 

bli mer individualiserad. 

     Två olika sorters medlemskap som förekommer är äkta medlemskap och 

pseudomedlemskap. Äkta medlemskap innebär att man är medlem i till exempel en förening 

eller klubb som inte är kommersiell till sin karaktär. Medlemskapet kan också ha ett 

                                                            
45 Söderlund, M (2001) 
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ekonomiskt syfte. Pseudomedlemskap är däremot ett oäkta medlemskap. Det rör sig om en 

kommersiell relation och vem som helst kan bli medlem. Denna sorts medlemskap används 

för att bygga långsiktiga kundrelationer och få stamkunder. Pseudomedlemskap kan 

klassificeras på fyra olika sätt: 

 Full valfrihet – kunden kan utnyttja leverantören oavsett om den är medlem eller inte 

 Prisdrivet medlemskap – medlemskap medför lägre priser 

 Intjänat medlemskap – fördelarna kan tas del av först efter att kunden handlat för ett 

visst belopp 

 Accessmedlemskap – medlemskap krävs för att få ta del av förmåner46 

 

3.4 Kundrelationens livscykel   

Denna teori har utvecklats av Christian Grönroos, professor med inriktning mot tjänste- och 

relationsmarknadsföring vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Han menar att precis 

som en produkt går igenom olika faser i en produktlivscykel47 går ett företags relationer med 

sina kunder också igenom olika faser. Detta kallas för kundrelationens livscykel och företag 

bör utgå från denna i sin marknadsplanering. 

     Det finns två olika lägen att utgå ifrån: Riktar sig företaget till potentiella kunder eller till 

personer som redan är kunder? I det första fallet gäller det att försöka erbjuda de potentiella 

kunderna produkter som kan tillgodose deras behov. Om individen i fråga redan är kund 

stävar företaget efter att bibehålla relationen och göra den så långvarig som möjligt.  

     Förhållandet mellan företag och kund går igenom tre olika faser: initialskede, köpprocess 

och konsumtionsprocess. Initialskedet är den fas där målet är att väcka kundens potentiella 

intresse. Företaget visar då vad som erbjuds. Om marknadsföringen lyckas i detta skede är det 

troligt att intresse väcks på marknaden. Vid ett misslyckande bryts cykeln. 

     I nästa fas, köpprocessen, gäller det att få den potentiella kunden att köpa. Detta sker 

genom att ge löften som accepteras av kunderna så att ett positivt köpbeslut kan tas.  Löftena 

måste naturligtvis kunna uppfyllas. Om inte rätt löften ges kommer inte ett positivt köpbeslut 

att tas, och cykeln bryts. 

     I den tredje fasen, konsumtionsfasen, sker själva konsumtionen av varan eller tjänsten. När 

kunden konsumerar tjänsten eller produkten avgör denne om löftena som getts uppfylls. Om 

upplevelsen inte motsvarar de givna löftena kan cykeln brytas. Är kunden däremot nöjd med 

                                                            
46 Gummesson, E (2002) 
47 se Kotler, P & Keller, K (2009) s. 318 
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den upplevda kvaliteten är sannolikheten stor att kundrelationen stärks och att 

återköpssannolikheten och merförsäljningsmöjligheterna ökar. 

     Ju bättre kundrelationerna kan skötas genom cykelns faser, speciellt under 

konsumtionsfasen, desto mer kan fokus läggas på att vårda återkommande kunder, och 

utnyttja dem för merförsäljning. 

     Det är i allmänhet dyrare att försöka fånga potentiella kunders intresse och få dem att bli 

kunder i jämförelse med att ägna sig åt merförsäljning till befintliga kunder. Självklart bör 

fokus ligga på nya kunder, men bara i viss mån. Detta kan leda till billigare 

marknadsandelar.48     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.5 Tidigare forskning 
 

3.5.1 Customer loyalty and customer loyalty programs 

2003 publicerades artikeln Customer loyalty and customer loyalty programs i Journal of 

Consumer Marketing. Författarna menar att det finns problem med konceptet lojalitet. Första 

problemet är definitionen på lojalitet, huruvida köpprocessen sker per automatik, utan 

                                                            
48 Grönroos, C (1996) 

INITIALSKEDEKONSUMTIONS‐
PROCESS 

KÖPPROCESS 

 
 

upplevd 
kvalitet på 
tjänsten 

upplevelse 

intresse

löfte 

tillfredsställd 

KUND 

missnöje

missnöje 

missnöje

Återköp, bestående relation

Figur 2: Egen bearbetning av Christian Grönroos Kundrelationens livscykel.  
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invändningar, eller inte. Detta innebär att transaktionen görs på grund av att konsumenten är 

lat. Det andra problemet är att relationen mellan kund och varumärke eller företag ofta är 

otydlig. Ett konstaterande som författarna gör är att lojalitet snarare ses som en funktion hos 

individer än något naturligt hos ett varumärke.  

     Det är lättare för en del varumärken att skapa lojalitet än för andra. Det finns således olika 

former av lojalitet. De mest lovande konsumenterna är de som är lojala till flera olika företag, 

så kallade many single-brand loyal buyers.  

     Olika företag, med olika varumärken, marknadsför sina produkter och tjänster på liknande 

sätt, det vill säga att de inte differentierar sina marknadsföringsstrategier. Detta kan ses som 

ett problem då författarna menar att konsumenterna inte skiljer mellan lojalitetskampanjer och 

andra sorters säljkampanjer. Författarna tar upp ett exempel om frequent flyer programs som 

syftar till att uppmuntra konsumenterna att använda sig av ett visst flygbolag och menar att 

konsumenten väljer att flyga med just det flygbolaget eftersom de får någon slags belöning 

såsom rabatter eller bonusar. De menar dock att konsumenten agerar utifrån sitt eget intresse 

snarare än av lojalitet.  

     Skribenternas slutsats är att marknadsföringen måste utvecklas och att företag måste ta den 

upp till en ny nivå. Detta genom att vara mer insatt och arbeta mer med återköpskampanjer 

samt lojalitetsprogram.49 

 

3.5.2 Reward programs and tacit collusions  

2001 publicerades artikeln Reward programs and tacit collusions i tidskriften Marketing 

Science. Författarna skriver att belöningsprogram har blivit alltmer vanliga inom alltfler 

branscher. Dessa är utformade för att skapa kundlojalitet, det vill säga att programmen ses 

som marknadsföringsverktyg för att bibehålla kunder samt skaffa nya. Ett tydligt exempel på 

detta är så kallade frequent flyer programs som flygbolagen använder sig av.  

     Trots programmens spridning världen över finns det inte tillräckligt med forskning kring 

belöningsprogram inom marknadsföringen. I artikeln skriver författarna om hur 

lojalitetsprogram är utformade och varför. Studien är gjord på en marknad bestående av 

segmenten, heavy- och light users. Heavy-användarna är de som är återkommande kunder och 

handlar frekvent och är således bra kandidater för lojalitetsprogram. Light-användarna är de 

som existerar på marknaden efter att de gjort sina första köp. Däremot är det inte säkert att de 

kommer utnyttja belöningsprogrammet. Skribenterna har utformat en modell som 

                                                            
49 Uncles, M, Dowling, G & Hammond, K (2003) 
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differentierar priskänsligheten hos de olika segmenten. I artikeln beskriver de även typerna av 

belöningar, de ineffektiva och de effektiva belöningarna. Exempelvis är kontanta belöningar, 

det vill säga belöningar i form av pengar, ineffektiva för företaget. De effektiva belöningarna 

är de som är ”gratis” för företagen, det vill säga de som inte ”kostar” företagen något extra. 

Många av de företag som studerats erbjuder sina medlemmar belöningar från någon av deras 

samarbetspartners. Vad som istället borde göras är att erbjuda sina egna produkter och tjänster 

och därmed sänka kostnaderna för företaget.   

     Enligt författarna minskar priskonkurrensen när företag använder belöningsprogram. För 

att vinna konkurrenternas kunder erbjuder företagen bättre priser för sina produkter och 

tjänster, vilket företaget i slutändan kommer att förlora på.  

     I artikeln beskrivs konsumenterna som rationella. Dessutom kan de förutsäga företagens 

försök till att värva nya medlemmar till lojalitetsprogrammen. På marknader med få heavy-

användare är priskänsligheten ofta högre för dem än vad den är för light-användare. På dessa 

marknader är det optimalt att använda sig av ineffektiva belöningar. Om företagen använder 

sig av ineffektiva belöningar åtar de sig även svagare konkurrens och därmed högre priser.  

     Vad som fastställs är att det finns ett förhållande mellan marknadskaraktärer och inverkan 

på belöningsprogram då man tittar på företagens vinst och konsumenternas förmåner. 

Företagen fortsätter att växa så länge light-användarna inte blir alltför priskänsliga. Då light-

användarna blir priskänsliga kommer företaget att gå in i en hårdare priskonkurrens.  

     Eftersom lojalitetsprogram ökar priserna på marknaden blir fördelarna för light-

användarna mindre eftersom de inte får någon belöning. Tvärt om blir fördelarna ofta större 

för heavy-användarna. I de flesta fallen är det så att företagen och heavy-användarna får det 

bättre på light-användarnas bekostnad.50  

 
3.5.3 Whence consumer loyalty? 

Både akademiker och praktiker vet att kundlojaliltet och tillfredsställelse går hand i hand. 

Trots att lojala konsumenter oftast är tillfredsställda går det inte att jämföra tillfredsställelse 

med lojalitet. För att förklara tillfredsställelse-lojalitet-frågan, har författaren undersökt ur 

vilka aspekter kundtillfredsställelse har inverkan på lojalitet och i vilken grad denna lojalitet 

kan bero på tillfredsställelse. Slutsatsen är att tillfredsställelse är ett nödvändigt steg för att 

skapa lojalitet, men att den är av mindre betydelse då lojalitet även fastställs av andra 

mekanismer. Dessa mekanismer syftar till personlig determinism och social anknytning. När 

dessa faktorer är inräknade framstår lojalitet som en kombination av produktöverlägsenhet, 
                                                            
50 Byung-Do, K, Mengze, S & Kannan, S (2001) 
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personlig styrka och sociala förbindelser. Då ett företag som finns på tjänstemarknaden 

misslyckas med någon av dessa kombinationer, försvinner potentialen för lojalitet. Således 

kan lojalitet inte uppnås eller drivas som ett rimligt mål av många företag på grund av 

produktklass och kundernas ointresse.51 

 
 

  

                                                            
51 Oliver, R (1999) 
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4 EMPIRI 

I detta avsnitt presenteras den information om flygbolagen och deras arbete med 

kundlojalitet. I första delen beskrivs hur de olika programmen ser ut. Här tas bland annat 

medlemsnivåer och belöningar upp. Dessa data har hämtats från flygbolagens hemsidor. 

Därefter redovisas den information som samlats in via intervjuer, som berör företagens 

strategiska arbete med kundlojalitet.  

 

4.1 Medlemskap 

Tabell 1: Medlemskap           * Grått fält = nej, programmet har inte denna egenskap 

 

Det krävs inga särskilda kvalifikationer för att få bli medlem i något av de fyra 

lojalitetsprogram som studerats. Det kostar inte heller något att gå med. 

     SAS Eurobonus har inte någon åldersgräns för sina medlemmar, men det har de andra tre 

företagen. Dock har de andra istället särskilda program för barn, som i stort sett fungerar som 

huvudprogrammen. Alla bolag utom Malmö Aviation har även särskilda lösningar för 

företag.52 Varken program för barn eller företag kommer att tas upp under empirin. 

 

 

4.2 Medlemsnivåer  

Tabell 2: Medlemsnivåer53 

                                                            
52 Hämtat från de fyra företagens hemsidor 
53 Hämtat från de fyra företagens hemsidor 

 SAS MALMÖ AVIATION FINNAIR LUFTHANSA 

MEDLEMSAVGIFT 
 
* 

 

VÄLKOMST- 
POÄNG 1000 poäng    

ÅLERSGRÄNS 0 18 18 18 

PROGRAM FÖR BARN  Bzzkids 
2-17år 

Junior Plus 
2-17år 

JetFriends 
2-17år 

PROGRAM FÖR 
FÖRETAG SAS Credits  Finnair Corporate 

Programme PartnerPlusBenefit 

 SAS MALMÖ AVIATION FINNAIR LUFTHANSA 

BAS 
Bas  
 0 p 
 

Bas 
 0 p 

Basic
 0 p 

Miles & More
 > 1 award mile 
 

MEDIUM 

Silver 
 > 20 000 p, eller 
 20 enkelresor 
 

 Silver 
 > 40 000 p, eller 
 24 internationella flygningar  

Frequent Traveller
 > 35 000 status miles 

HÖG 

Guld  
 > 70 000 p, eller 
 40 enkelresor, eller   
 köp av årskort 

Guld 
 24 000 p, eller 
 20 enkelresor till fullpris, eller 
 års-/halvårskort 

Guld 
 > 90 000 p, eller 
 54 flygningar 
 

Senator 
 > 100 000/130 000 status 

miles  
 

SUPER 
Pandion 
 måste bli inbjuden 

 Platinum 
 > 150 000 p, eller  
 92 internationella flygningar 

HON Circle  
 > 600 000 HON Circle 

miles 
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Alla de fyra flygbolag som har studerats har olika antal nivåer på medlemskap. Malmö 

Aviation har bara två medan de andra har fyra nivåer. De olika nivåerna uppnås genom att 

samla in poäng. Förmånerna blir större ju högre nivå som uppnås. För att behålla en högre 

statusnivå måste medlemmen samla tillräckligt med poäng, annars finns risk för 

degradering.54 

     I SAS Eurobonus finns de olika medlemsnivåerna Bas, Silver, Guld och Pandion.55 Inom 

alla nivåer går det att samla mer eller mindre poäng på hotell, flyg, taxi, hyrbilar med mera.56  

     Det finns två typer av poäng att samla; baspoäng och extrapoäng. Det går även att köpa till 

extrapoäng för pengar, i block om 1000st för €55. Båda sorterna kan användas till 

erbjudanden och olika bonusresor. Utifrån hur många baspoäng som samlats in under 

kvalificeringstiden, som är 12 månader lång, kan en bedömning göras huruvida en 

uppgradering till en högre medlemsnivå kan göras.  

     I silvernivån gäller samma förmåner som för basnivån. Det är dessutom lättare att samla in 

poäng i och med att silvermedlemmar får 15 % mer baspoäng när de reser med något av 

bolagen i SAS Group.57    

     Nästa nivå är guldnivån. Vid köp av årskort sker automatisk uppgradering till 

guldmedlemskap.58 Flygningar med SAS Group ger 25% fler baspoäng än vanligt.59 

     Den högsta nivån är pandionnivån. Denna sorts medlemskap omnämns inte på hemsidan. 

Den kan inte medlemmarna själva uppnå genom att samla poäng, de måste bli inbjudna. En 

personlig inbjudan skickas då ut av SAS vd Mats Jansson. Det är de mest betydelsefulla 

resenärerna som blir erbjudna denna sorts medlemskap. Dessa är väldigt frekventa resenärer, 

ungefär 1000 stycken, och de får en betydligt högre service.60 

     I Malmö Aviation Bonusprogram finns det två medlemsnivåer, dessa är Bas och Guld. Här 

finns enbart en sorts poäng att samla in och använda. För att nå upp till den högre nivån av 

medlemskap ska ett visst antal poäng ha samlats in under ett kalenderår.61  

     Finnairs bonusprogram har fyra nivåer av medlemskap; Basic, Silver, Guld och Platinum. 

För att uppgradera sitt medlemskap till en högre nivå måste ett visst antal nivåpoäng samlats 

in, eller ett visst antal flygningar gjorts under en period på tolv månader. Det finns även 

                                                            
54Hämtat från de fyra företagens hemsidor 
55 Branzell, M (intervju) 
56 www.sas.se/sv/EuroBonus/Tjana-poang/   
57 Se förklaring under 4.3.1 Flyg 
58 Branzell, M (intervju) 
59 www.sas.se/sv/EuroBonus/Nivaer-och-fordelar/ 
60 Branzell, M (intervju) 
61 www.malmoaviation.se/o.o.i.s/7609 
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pluspoäng att samla. Dessa kan användas till bland annat bonusflyg.62 När de insamlade 

poängen ska utnyttjas kan de kombineras med pengar, vilket gör att alla poäng får ett värde. 

Detta leder till att alla poäng kan utnyttjas.63  

     I Lufthansa finns det fyra nivåer av medlemskap; Miles & More, Frequent Traveller, 

Senator och HON Circlemedlemskap. 

     Det finns tre typer av poäng att samla; award miles, status miles och HON Circle miles. 

Award miles är poäng som kan samlas in hos alla partners och som kan utnyttjas i form av till 

exempel bonusresor eller uppgradering av reseklass. Det går även att köpa eller ge bort award 

miles. 1000 miles kostar €35.64 Status miles är de poäng som avgör om medlemmen uppnår 

en högre grad av medlemskap. Dessa poäng erhålls bara genom att flyga med utvalda Miles & 

More partners och samlas in under en ettårsperiod.65 HON Circle miles är status miles som 

samlats ihop under en tvåårsperiod och går bara att erhålla hos utvalda samarbetspartners.66 

 

4.3 Samarbeten och belöningar 

Tabell 3: Antal samarbetspartners  
 

De fyra flygbolagen har samarbeten med många företag i olika branscher och alla fyra har 

delat in dessa samarbeten på olika sätt. I denna uppsats har det gjorts en egen kategorisering 

gällande dessa bolag; hotell & restaurang, marktransport, flyg, kombinerat kort och övrigt. 

Antal samarbetspartners skiljer sig relativt mycket åt företagen emellan. Hos dessa kan poäng 

erhållas och användas. Hur många poäng som kan samlas in bestäms av det flygbolag som 

resan sker med.67 

 

 

 

                                                            
62 www.finnair.com/finnaircom/wps/portal/plus/sv_SE    
63 Korpi, A (intervju) 
64 www.miles-and-more.com/online/portal/mam/se/program?l=en&cid=1000354   
65 www.milesandmore-aktionen.de/broschuere/basis/broschuere.php?cid=3&pid=1 
66 Wobken, S (Intervju)  
67 Hämtat från de fyra företagens hemsidor 

 SAS MALMÖ AVIATION FINNAIR LUFTHANSA 

HOTELL & 
RESTAURANG 20 7 41 96 

MARKTRANSPORT 4 4 3 5 

FLYG 36 8 11 41 

KOMBINERAT KORT 3  2 4 

ÖVRIGT 13 2 30 20 

TOTALT 76 21 87 166 
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4.3.1 Flyg 

SAS samarbetar med medlemmarna i Star Alliance, till exempel United Airlines och 

Lufthansa. Det var den första stora internationella samarbetsalliansen inom flygbranschen.68 

Ett annat samarbete är SAS Group som består av SAS, Blue1, Estonian Air och Widerøe.69  

     Malmö Aviation samarbetar med Sverigeflyg, som är ett samlingsnamn för ett flertal 

svenska flygbolag, såsom Kullaflyg och Gotlandsflyg.70 Brussels Airlines är det enda 

internationella flygbolag som bolaget arbetar med, och är den viktigaste flygpartnern.71  

     Finnair samarbetar med de övriga medlemmarna i Oneworld, till exempel British Airways, 

American Airlines, Qantas och Iberia.72 

     Lufthansa har precis som SAS samarbeten med flygbolag inom Star Alliance, men även 

med andra mindre flygbolag såsom Jet Airways, Germanwings och Air Astana.73 

     Kostnaden i poäng och hur många poäng som kan erhållas vid flygresor beror på vilken 

klass resenären vill resa med, till vilken destination det gäller, men även på vilket flygbolag 

denne flyger med. Detta gäller alla fyra bolag.74  

 

4.3.2 Hotell och restaurang 

Inom hotelldelen samarbetar SAS med flera olika kedjor såsom Scandic, Radisson, Hilton, 

Rica Hotels med flera.75 

     Malmö Aviation samarbetar med enbart sex stycken hotellkedjor, såsom Elite Hotels, 

Fazer Konferens och Scandic.76 Scandic är den största hotelleverantören, och de har många 

företag som avtalspartners. De blir viktiga eftersom Malmö Aviation har många  

affärsresenärer, vilka anses vara deras huvudsakliga målgrupp.77 På Scandic erhålls dock inga 

poäng vid vistelse i någon av deras anläggningar utanför Sverige. För övrigt är det bara 

Scandic och Fazer Konferens som finns utanför Sverige.78 

     Finnair samarbetar med 39 olika hotell och SPAanläggningar. Några av dessa är; Scandic, 

Sokos Hotel, Levi Spirit och Hotel Jūrmala SPA.79 

                                                            
68 www.staralliance.com/en/about/   
69 www.sas.se/sv/EuroBonus/EuroBonus-partners/  
70 www.malmoaviation.se/o.o.i.s/6635  
71 Johansson, H (intervju) 
72 www.finnair.com/finnaircom/wps/portal/plus/sv_SE  
73 www.miles-and-more.com/online/portal/mam/se/program?l=en&cid=1000354   
74 Hämtat från de fyra företagens hemsidor 
75 www.sas.se/sv/EuroBonus/EuroBonus-partners/ 
76 www.malmoaviation.se/o.o.i.s/6635  
77 Johansson, H (intervju) 
78 www.malmoaviation.se/o.o.i.s/6635 
79 www.finnair.com/finnaircom/wps/portal/plus/sv_SE   
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     Lufthansa är det flygbolag som har flest samarbetspartners inom hotell och restaurang.80 

      

4.3.3 Kombinerat kort 

Tabell 4: Kombinerat kort 

 

I kategorin kombinerat kort samarbetar tre av de fyra flygbolagen med betalkort såsom 

American Express, Diners, Visa och MasterCard. Med detta kort erhålls dels de poäng som 

annars också hade erhållits, till exempel vid flygresor och hotellövernattningar, och dels extra 

poäng på allt annat som köps med det kombinerade kortet. På detta sätt byggs 

bonusförmånerna upp fortare.81 

 

4.3.4 Marktransport 

Tabell 5: Biluthyrning 

 

                                                            
80 www.miles-and-more.com  
81 Hämtat från de fyra företagens hemsidor 

 SAS MALMÖ AVIATION FINNAIR LUFTHANSA 

Bas Silver Guld Bas Guld   

HERTZ 

% rabatt 5 5 5-15     

insamling 500/ bilhyra  500/ bilhyra 500/ bilhyra 

uttag 22 000/ weekend  20 000/ weekend 21 000/ weekend 

SIXT 

% rabatt 15 25 35     

insamling 500/ bilhyra   500/ bilhyra 

uttag 20 000/ weekend   23 000/ weekend 

AVIS 

% rabatt 10 10 10-15     

insamling 500/ bilhyra  500/ bilhyra 500/ bilhyra 

uttag 20 000/ weekend  20 000/ weekend Ingen uppgift 

EUROPCAR 

% rabatt    5 10   

insamling  500/ bilhyra 500/ bilhyra 500/ bilhyra 

uttag  20 000/ weekend 20 000/ weekend 23 000/ weekend 

MABI 

% rabatt        

insamling  500/ bilhyra   

uttag  30 000/ weekend   

 
SAS MALMÖ AVIATION FINNAIR LUFTHANSA 

VISA 
 

Ja Ja 

MASTER CARD Ja Ja Ja 

DINERS Ja Ja 

AMERICAN EXPRESS Ja Ja 
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Flygbolagen har samarbeten med olika biluthyrningsbolag, flygbussar samt taxibolag. I 

tabellen ovan redovisas hur det ser ut hos de olika biluthyrningsföretagen gällande rabatter, 

insamling samt uttag av poäng.82 

 

4.3.5 Övrigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6: Övrigt 

 

Kategorin övrigt utgörs både av företag som har en koppling till resebranschen och företag 

som inte har det. Här har de samarbetspartners som de fyra företagen tar upp under sina 

rubriker om övriga partners summerats i tretton kategorier. Några exempel tas upp under varje 

flygbolag.83  

 

 

 

                                                            
82 Hämtat från de fyra företagens hemsidor 
83 Hämtat från de fyra företagens hemsidor 

 SAS MALMÖ 
AVIATION FINNAIR LUFTHANSA 

TEKNIK 
Datorer 
Elavtal 
Teleabonnemang 

  Telefoni 

UTBILDNING Språkskola  Språkskola 
Körskola  

VÄLGÖRENHET  Sjuka barn  Barns rättigheter 
Miljö 

SERVICE Pensionsrådgivn. 
Försäkringar Personlig service 

Tvättservice 
Flyttservice 
Bilreparation 

 

SPORT   
Golf 
Skidor 
Cykel 

 

SÄKERHET Hemlarm 
Stopservice    

BÖCKER & 
TIDSKRIFTER Ekonomitidskrift  Vintidning 

Kartor 
Ekonomitidskrift 
Businessböcker 

KULTUR & 
NÖJEN   

Opera 
Museum 
Vattenland 

Nöjespark 

MEDICIN   Skönhetsoperationer  

SHOPPING Klädkedja 
Egen nätbutik  

Juvelerare 
Delikatessbutik 
Egen nätbutik 

Klädbutik 
Vin 
Egen nätbutik 

BYGG   Stenhus  

LJUD   Musikbutik 
Ljudreseguider  

ÖVRIG 
TRANSPORT   Kryssningar 

Limousineservice  
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4.4 Attrahera kunder och få dem att återkomma 

De olika flygbolagen använder sig av olika medier såsom TV och tidningar för att knyta till 

sig nya kunder. Ibland är resenärerna redan kända av personalen. Om man till exempel flyger 

ett flertal gånger i veckan, lär personalen och passagerarna känna varandra, och en personlig 

kontakt uppstår.84 

 
SAS MALMÖ AVIATION FINNAIR LUFTHANSA 

ATTRAHERA OCH FÅ 
NYA KUNDER 

 Reklam i media 

 Marknadsföring i öppna 
och stängda kanaler 

 Årskortsresenärer - 
ambassadörer 

 Bekanta sig med produkten 
 Marknadsföringskampanjer 
 Försäljning 
 Word of mouth 

 Mileage promotion 
 Tryckt reklam 
 Word of mouth 

FÅ KUNDER ATT 
ÅTERKOMMA 

 Self service check in – 
fråga angående 
medlemskap 

 Punktlighet 
 Bra bemötande 

 Smidighet 
 Värvarkampanjer 
 Bra service 
 Hög säkerhet 

 Smidighet 
 Rekrytering i flygplanen 
 Värvarkampanjer  
 E-post 
 Onlinebokningar – fråga 

angående medlemskap 

 E-post 

STÄRKA 
KUNDRELATIONEN  

 Erbjudande utifrån profil 
skapad av kunden 

 Belöningar som ej går att 
köpa för pengar 

 Erbjudande utifrån profil 
skapad av kunden 

 Erbjudanden utifrån profil 
skapad av företaget 

 Target customer 
campaigns 

 Erbjudanden utifrån profil 
skapad av företaget 

FOKUS PÅ NYA ELLER 
BEFINTLIGA KUNDER 

 Redan befintliga  Lika viktigt  Redan befintliga  Lika viktigt 

Tabell 8: Attrahera kunder och få dem att återkomma  
 

4.4.1 SAS 

Michael Branzell, Production Manager inom Passenger Service på SAS, menar att de 

använder sig mycket av reklam i media för att nå nya kunder. Ett sätt att locka nya kunder till 

SAS Eurobonus är att försöka få de flesta resenärerna som kommer till flygplatsen att 

använda SAS self service check in, det vill säga en automat där de checkar in på egen hand. 

Vid incheckning där kommer det upp en fråga på skärmen; Har du Eurobonuskort? Är 

resenären inte medlem finns det foldrar att fylla i. SAS försöker på så sätt att propagera för 

sitt kundlojalitetsprogram.  

     En bidragande orsak till att SAS har många återkommande kunder tror de kan bero på 

deras punktlighet. 2009 var de det punktligaste flygbolaget i Europa, enligt statistik från AEA, 

Association of European Airlines. En annan anledning till att bolaget har många 

återkommande kunder är att de har ett bra bemötande. 

     Ett av sätten att vårda sina lojala kunder och därmed få dem att återkomma är genom att 

skräddarsy erbjudanden. Det finns till exempel möjlighet att lägga upp en egen profil på sitt 

Eurobonuskonto på internet, där medlemmen bland annat kan fylla i sina intressen. 

                                                            
84 Från intervjuerna med de fyra flygbolagen  
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Flygbolaget övervakar även de bokningar som görs, och kan utifrån detta skapa speciella 

erbjudanden. 

     SAS lägger alltså mest fokus på att vårda de redan befintliga kunderna, i och med att de 

utgör en stor bas.85      

 

4.4.2 Malmö Aviation 

Hans Johansson, Key Account Manager på Malmö Aviation, berättar att deras fokus innan 

2006 till största del låg på att vårda de redan befintliga kunderna. De hade dock en liten 

tillströmning av nya kunder och det sattes därför relativt stort fokus på detta. Det anses 

numera lika viktigt att vårda befintliga kunder och att locka till sig nya.  

     Ett viktigt sätt att få in nya kunder är genom så kallade värvarkampanjer. De redan 

befintliga medlemmarna i bonusprogrammet får då en belöning i form av ett visst antal poäng 

för de nya medlemmar som värvas. 

     I sin marknadsföring arbetar företaget inte bara med öppna kanaler såsom Dagens Nyheter, 

utan även med riktade erbjudanden i stängda kanaler. Exempelvis har de särskilda 

erbjudanden för IKEA familymedlemmar som förmedlas via de utskick som skickas ut till 

dessa.  

     Malmö Aviation är ett litet bolag som trafikerar en liten flygplats. Bolaget lever på att allt 

flyter på smidigt på flygplatsen. De har tio minuters incheckningstid vilket innebär att 

resenärerna inte behöver vara på plats lång tid innan avgång. Det ska kännas som att gå till 

bussen. En av de funktioner som underlättar resandet är mobilbokning. Med denna funktion 

kan bokning, ombokning, avbokning och även check in göras. Detta kan vara en bidragande 

faktor till att kunder återkommer. 

     Ett annat sätt att knyta kunder till sig är att försöka leverera utmärkt service, passa 

tidtabellen och ha hög säkerhet. De menar att det de gör blir bra, men att de inte kan göra allt 

som de vill. Exempelvis har de inga flygningar till Asien och USA, men de kan erbjuda 

bonusprogrammets medlemmar saker som inte går att köpa för pengar, såsom backstagepass 

på konserter med världsartister.  

     Malmö Aviation har 800 årskortsresenärer som får resa hur mycket de vill och dessa anses 

vara deras bästa ambassadörer.86   

  

 

                                                            
85 Branzell, M (intervju) 
86 Johansson, H (intervju) 
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4.4.3 Finnair 

Anna Korpi, Director in Internet Sales and Loyalty Marketing på Finnair, menar att de alltid 

utgår från att skaffa nya kunder. När kunderna väl visat intresse, det vill säga när de sitter 

första gången i ett Finnairplan, försöker bolaget få dem att bli Finnair Plusmedlemmar. Detta 

ger företaget möjlighet att återkomma till kunderna i framtiden och lära känna dem bättre. Om 

resenärerna är medlemmar blir det lättare att förse dem med rätt service och rätt produkter. 

     Den allra första kontakten sker på försäljningssidan eller via marknadsföringskampanjer. 

Enligt Finnair är den bästa marknadsföringen den som sker viralt, det vill säga via word of 

mouth. I bästa fall har kunderna hört talas om Finnair genom vänner eller kollegor och tack 

vare dem beslutat sig för att flyga med bolaget. 

    När det gäller Finnair Plusmedlemmar använder företaget flera olika 

marknadsföringskanaler. De använder sig av rekrytering i flygplanen, digitala kanaler, www-

sajter och via e-post. De mailar de kunder som visat intresse för deras produkt och som 

dessutom har gett företaget tillåtelse om att skicka erbjudanden. Vid onlinebokning hos 

Finnair blir kunden tillfrågad om den är medlem i Finnair Plus och om den inte är det har den 

möjlighet att fylla i ett formulär och bli det. 

     För att marknadsföra sig anordnar Finnair olika evenemang såsom värvarkampanjer. De 

menar dock att om en kund är nöjd med helheten av företaget, deras produkt och service, 

kommer de automatiskt göra reklam för bolaget genom att tala gott om dem. 

     När företaget väl har fått kontakt med kunden är det lättare att återkomma och lära känna 

den mer. Detta gör de genom att lägga upp en profil och fastställa vad det är för kund, till 

exempel om det är en kund som flyger mest för nöje eller mest på grund av sitt arbete. Vilka 

turer flyger de? Vad är det som är speciellt med just den här kunden?  

     Det finns även profiler som medlemmarna själva fyller i. Där kan de berätta vad de som 

resenärer anser vara viktigt när de reser, till exempel: Vart sitter du helst? Vad har du för 

preferenser gällande mat? Vilka intressen har du? Är medlemmen då intresserad av golf, 

registreras detta och denne kommer att få erbjudanden som gäller alla typer av golfaktiviteter 

med Finnairs samarbetspartners.  

     För Finnair är det viktigast att ta hand om de som redan är medlemmar, även om de ändå 

försöker stärka sin kundbas. 

     Genom att nå upp till sitt servicelöfte anser sig Finnair få nöjda kunder. Självklart påverkar 

priset, men priset är inte allt. Det har även att göra med vad som ingår i det.87 

                                                            
87 Korpi, A (intervju) 
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4.4.4 Lufthansa 

Enligt Silke Wobken som är Lufthansas ansvariga för kundlojalitetsfrågor i Europa, är 

mileage promotion, det vill säga reklam angående hur medlemmar kan samla och utnyttja 

poäng, ett sätt att attrahera kunder. En annan taktik för att marknadsföra företaget är att 

använda tryckt reklam. Ett sätt att stärka de redan etablerade relationerna är att ha så kallade 

target customers campaigns där varje kund får sitt eget mål att uppnå inom en viss tidsram. 

När medlemmen nått sitt mål erhåller denne extra mileage, en form av poäng.  

     Specialanpassade erbjudanden utformas efter analyser av medlemmarnas beteende. 

Företaget delar in kunderna i olika grupper och de olika segmenten får särskilda erbjudanden. 

De skickar även ut erbjudanden angående att gå med i Miles and More till de resenärer som 

har visat ett intresse. 

     Enligt Wobken sker mycket reklam för företaget genom kunder och medlemmar, då de 

naturligt kommunicerar med andra människor. Företaget har startat ett projekt där resenärer 

lätt ska kunna ta kontakt med andra resenärer via mobilapplikationer.  

     Lufthansa fokuserar både på de redan etablerade kunderna och på att locka till sig nya. De 

har två team som arbetar med detta, ett team som arbetar med att få in nya kunder, och ett som 

utvecklar statusförmåner, alltså förmåner för de redan etablerade kunderna.88 

         

4.5 Hantering av problem och feedback 

För att skapa nöjda och lojala kunder är det också viktigt att kunna hantera problem som 

uppstår, som bolaget själva är ansvariga för, eller som inte på något sätt är kundens fel. 

Gällande kompensation i dessa lägen finns det EU-direktiv som säger vad flygbolagen är 

skyldiga att göra i olika fall.  

     Det kan även uppstå problem som kunderna själva orsakat till exempel förseningar till 

incheckning vilket bolagen hanterar på olika sätt och från fall till fall. Det finns dock 

exempelvis säkerhetsregler som måste följas, och då finns det ingenting personalen kan göra.  

     Feedback är något som är viktigt för företagen och som de arbetar mycket med. Ofta delas 

frågeformulär ut ombord på planen. På så vis får företagen in både positiv och negativ 

feedback.89 

 

 

 
                                                            
88 Wobken, S (intervju) 
89 Från intervjuerna med de fyra flygbolagen 
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4.5.1 SAS 

SAS har egna direktiv gällande kompensation vid förseningar. Kompensation i form av 

pengar delas oftast ut när det gäller överbokade flygningar, det vill säga när det bokats in fler 

resenärer än vad det finns plats till. Oftast går det bra, men ibland är det någon som inte får 

plats. Oftast erbjuds då ett alternativ, till exempel att få resa med nästa avgång och dessutom 

en viss summa i ersättning. Om flygbolaget märker att det är något som har fallerat är det upp 

till dem att återrapportera till customer relations som kan ta kontakt med passagerarna efteråt. 

Sedan görs en bedömning gällande kompensation.  

     Resenärer som kommit för sent till incheckning bokades förr om gratis till nästa flygning, 

men idag får de betala själva. Detta beror bland annat på att biljettpriserna sjunkit. Andra 

problem som inte orsakats av flygbolaget hanteras beroende på vilken situation det gäller.  

     På SAS finns det en avdelning som följer upp den feedback som samlas in ombord på 

planen varje vecka. På så vis får de snabbt feedback från passagerarna. De har även en grupp 

på Facebook där det går att ställa frågor om resande med SAS.90  

 

4.5.2 Malmö Aviation 

Malmö Aviation har en reklamationsavdelning men även personal som har möjlighet att 

spendera tid bland resenärerna och hjälpa till på plats. Personalens närvaro är viktig för att 

kunden ska känna sig nöjd. Det är vid krissituationer, till exempel med askmoln från vulkaner, 

som organisationer sätts på prov och måste visa vad de går för.       

     För att få en övergripande bild av vad resenärerna tycker om företaget skickas 

frågeformulär ut till dem. Företaget anordnar dessutom kundfokusgrupper på varje 

destination, där årskortsresenärer och de som har mycket poäng bjuds in. De vill gärna vara 

med och påverka eftersom flygandet är en stor del av deras vardag. Den feedback som 

kommer in via fokusgrupper och frågeformulär blir till ett arbetsdokument som sedan följs.91 

 

4.5.3 Finnair 

Om problem uppstår, till exempel vid försenade avgångar, ger Finnair ut kompensationer. De 

utgår från att försöka lösa situationen på plats. Det finns vissa regler för personalen som står i 

frontline gällande vad de får ta för beslut, men det finns ofta en chef på plats att diskutera 

med. Om något har gått fel kontaktas kundservice och de går igenom hela händelseförloppet. 

Kunden blir kompenserad beroende på vad fallet gäller. Kompensation kan till exempel ske 

                                                            
90 Branzell, M (intervju) 
91 Johansson, H (intervju) 
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genom att ge ut Finnair Pluspoäng eller vouchers. Det viktigaste är att kunden får fram vad 

den anser gick fel och att åtgärder vidtas utifrån det. 

     Finnair Plus låter sina kunder vara med och påverka till exempel när en ny lounge ska 

öppnas. Då erbjuds stamgäster, som ofta flyger via den flygplats som det gäller, möjligheten 

att vara med och planera. Företaget utgår från att det skulle vara värdefullt för dem att få vara 

med och påverka och berätta vad de anser vara viktigt.92 

 

4.5.4 Lufthansa 

Precis som de andra flygbolagen anser Lufthansa att det är viktigt att kompensera resenärerna 

vid eventuella problem som bolaget orsakat. Om till exempel bagaget är försenat får kunderna 

reda på det i förtid och de behöver aldrig ställa sig vid rullbandet och vänta. De får även 

någon form av kompensation direkt.  

     De problem som kunderna själva har orsakat försöker företaget ta itu med så gott det går. 

Däremot, om det handlar om en riktigt frekvent kund, en HON Circlemedlem, försöker de 

hitta en lösning på bästa möjliga vis. Hur företaget agerar beror alltså på vilken medlemsstatus 

kunden har. Annars tittar de på vilken typ av flygbiljett resenären har och det finns då vissa 

riktlinjer att följa. 

     På internet finns forum eller grupper att gå med i, där servicen hos Lufthansa och deras 

partners diskuteras. Miles and More har även en egen community online. 93 

 

4.6 Utbildning och personal 

För att stärka kundlojaliteten utbildar alla företagen sin personal i kundbemötande. Idag sker 

den första personliga kontakten mellan passagerare och personal oftast på flygplatsen, till 

skillnad från förr då det inte var möjligt att boka på internet och passagerarna bokade via 

resebyråer.94 

 

4.6.1 SAS 

SAS var ett av de första flygbolagen som utbildade sin personal i servicebemötande. Detta 

gjorde de redan på 1980-talet. Särskilt kabinpersonalen utbildas i kundbemötande. Det är de 

som möter kunderna under längst tid och hinner skapa en form av relation. De som inte jobbar 

                                                            
92 Korpi, A (intervju)  
93 Wobken, S (intervju) 
94 Från intervjuerna med de fyra flygbolagen 
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ombord på flyget möter passagerarna i mycket kortare moment, så de som jobbar i luften kan 

på så sätt rädda intrycket om kunderna tidigare fått ett dåligt bemötande.95 

 

4.6.2 Malmö Aviation 

Hos Malmö Aviation anser de att det är viktigt att veta exakt vad som gäller angående service 

och bemötande. Därför får alla nyanställda gå på serviceakademier. Detta återspeglas i de 

veckobrev som skickas ut till personalen från företagets VD. Brevet innehåller en sektion om 

service och det visas upp kommentarer som resenärer skrivit, antingen klagomål eller beröm. 

Malmö Aviation anser att de har en trivsam företagskultur med gemensamma visioner. 

Personalstyrkan är dock ganska liten, med cirka 400 anställda.96 

 

4.6.3 Finnair 

På Finnair går alla nyanställda igenom en utbildning. De som möter kunder varje dag utbildas 

hela tiden. Det kan gälla Finnair Plus, nya produkter, eller något annat. 

     Det är viktigt att personalen känner att de jobbar på rätt plats och att de gör saker som de 

trivs med. I Finland anser sig Finnair ha långa karriärer inom flygbolaget.97  

 

4.6.4 Lufthansa 

All personal utbildas i kundbemötande, till och med piloter. Alla måste veta vad som gäller 

inom Miles and More och hur statuskunderna ska behandlas.  

     Lufthansa anser sig ha lojala medarbetare. Vissa har jobbat inom företaget i 40 år. Det 

finns många förmåner som anställd, exempelvis billigare flygresor.98  

 

4.7 Problem med lojalitetsprogram, är kunderna nöjda? 

Alla de undersökta företagen ser många fördelar med lojalitetsprogram, men de ser även att 

det finns vissa problem. Det går inte att driva lojalitetsprogram om de går med förlust. 

Programmen är till för att tacka kunden och det är svårt att göra om företaget går i konkurs. 

Det måste vara meningsfulltför kunden men också för företaget.99  

 

 

                                                            
95 Från intervjuerna med de fyra flygbolagen 
96 Johansson, M (intervju) 
97 Korpi, A (intervju) 
98 Wobken, S (intervju) 
99 Från intervjuerna med de fyra flygbolagen  
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4.7.1 SAS 

SAS menar att det kan bli kostsamt med lojalitetsprogram eftersom bolaget på sätt och vis står 

i skuld till medlemmarna. De måste kunna få ut sina poäng och därför gäller det att inte för 

många passagerare får för höga poäng. Då kan problem uppstå. Ett sätt att få ner poängsaldot 

är att erbjuda kunden en uppgradering till en högre klass för ett visst antal poäng.            

     Förutom lojalitetsprogram menar de att SAS som varumärke skapar lojala kunder. 

Flygbolaget anser sig ha relativt nöjda kunder.100 

 

4.7.2 Malmö Aviation 

Malmö Aviation anser att det som kan vara problematiskt med lojalitetsprogram är att det inte 

går att räkna ekonomiskt på det. Huruvida det är lönsamt eller inte är således svårt att avgöra 

då det inte finns något bra mätverktyg. Det som de vet är dock att lojalitetsprogrammet tillför 

ett extra värde för resenären, men det kan inte bara vara något trevligt, utan det måste också 

tillföra ett ekonomiskt värde och generera fler resor.101   

 

4.7.3 Finnair 

Finnair ser inga större problem med lojalitetsprogram generellt, och inte heller med sitt eget 

program. Vad som kan hända är att det blir fel med exempelvis pris och poäng. Det finns 

flygbolag som har misskalkylerat gällande detta och de finns inte kvar på marknaden. 

Poängsättningen kan vara en aning problematisk, då poäng skrivs som en skuld i bokföringen. 

De måste således vara observanta på hur poängen prissätts. Det är också viktigt att lyssna på 

kunderna så att det inte byggs ett program som är som företaget tror att kunden vill ha det. 

    Förutom att använda sig av lojalitetsprogram tror Finnair att kunder blir lojala när de får det 

som de förväntar sig och lite till utöver detta, något som de inte räknat med.  

     2010 blev Finnair utsett till Norra Europas bästa flygbolag i Skytrax senaste mätning 

vilken baseras på kundernas åsikter. I stort sett anser sig bolaget ha nöjda kunder.102  

      

4.7.4 Lufthansa 

Lufthansa ser inga större problem med kundlojalitetsprogram. Däremot tycker de att 

programmen behöver utvecklas och göras mer attraktiva.103  

  
                                                            
100 Branzell, M (intervju) 
101 Johansson, H (intervju) 
102 Korpi, A (intervju) 
103 Wobken, S (intervju)  
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5 ANALYS OCH TOLKNING  

Det här avsnittet utgår från de teorier som tagits upp i teoriavsnittet, det vill säga 

lojalitetsstegen, lojalitetsföring, kunden som medlem samt kundrelationens livscykel. Utifrån 

dessa teorier analyseras och tolkas den empiri som samlats in. Först behandlas empirin om 

hur lojalitetsprogrammen är utformade. Därefter analyseras och tolkas de intervjusvar som 

informanterna från flygbolagen gett. De ord och uttryck som är kursiverade i texten nedan är 

hämtade från de olika teorierna.    

 

5.1 Lojalitetsprogrammens utformning 

 

5.1.1 Medlemskap 

 SAS MALMÖ AVIATION FINNAIR LUFTHANSA 

MEDLEMSAVGIFT 
 
 

 

VÄLKOMST- 
POÄNG 1000 poäng    

ÅLERSGRÄNS 0 18 18 18 

PROGRAM FÖR BARN  Bzzkids 
2-17år 

Junior Plus 
2-17år 

JetFriends 
2-17år 

PROGRAM FÖR 
FÖRETAG SAS Credits  Finnair Corporate 

Programme PartnerPlusBenefit 

Tabell 1: Medlemskap 

 

Det flygbolag som skiljer sig mest från de andra är SAS. De har inget program för barn, men 

har istället ingen åldersgräns för SAS Eurobonus. Att ha en kundklubb för barn kan vara ett 

sätt att få en klient att bli en supporter, enligt lojalitetsstegen. Detta innebär att stärka 

relationen till en återkommande kund. Relationen stärks genom att även barnen blir delaktiga. 

När väl barnen blir delaktiga kan detta öka chansen till återköp och så småningom bidra till att 

skapa en bestående relation. På så vis hålls kundrelationens livscykel igång. Barnprogrammen 

kan också ses som ett extra attribut till huvudprogrammen, ett sätt att lägga till ett värde så att 

kunden blir mer nöjd.  

     SAS är även de enda som använder sig av välkomstpoäng, vilket kan ses som ett sätt att 

väcka intresse i initialskedet, för att få potentiella kunder att välja just dem.      

     Något som de fyra flygbolagen har gemensamt är att det inte kostar något att gå med eller 

att vara medlem i programmen och att vem som helst kan gå med. Detta innebär att 

medlemskapet är ett pseudomedlemskap alltså ett oäkta medlemskap.        
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5.1.2 Medlemsnivåer 

 SAS MALMÖ AVIATION FINNAIR LUFTHANSA 

BAS 
Bas  
 0 p 
 

Bas 
 0 p 

Basic
 0 p 

Miles & More
 > 1 award mile 
 

MEDIUM 

Silver 
 > 20 000 p, eller 
 20 enkelresor 
 

 Silver 
 > 40 000 p, eller 
 24 internationella flygningar  

Frequent Traveller
 > 35 000 status miles 

HÖG 

Guld  
 > 70 000 p, eller 
 40 enkelresor, eller   
 köp av årskort 

Guld
 24 000 p, eller 
 20 enkelresor till fullpris, eller 
 års-/halvårskort 

Guld 
 > 90 000 p, eller 
 54 flygningar 
 

Senator 
 > 100 000/130 000 status 

miles  
 

SUPER 

Pandion 
 måste bli inbjuden 

 Platinum 
 > 150 000 p, eller  
 92 internationella flygningar 

HON Circle 
 > 600 000 HON Circle 

miles 

Tabell 2: Medlemsnivåer 

 

Att ha olika medlemsnivåer och förbättra erbjudanden ju högre nivå som uppnås kan å ena 

sidan ses som ett sätt att belöna kunden för den lojalitet som visas gentemot företaget, en 

lojalitetsbelöning. Å andra sidan kan det ses som ett sätt att anpassa erbjudandena efter 

medlemmens kunskap, alltså enligt Söderlunds novis-expert-modell.  

     Vid en jämförelse mellan hur många poäng som behövs för att nå den ”höga” nivån 

framgår det att poänggränserna är väldigt olika. Detta kan ha att göra med hur många olika 

samarbetspartners bolagen har. Exempelvis Malmö Aviation, som kräver minst poäng för att 

nå guldnivån, har minst samarbetspartners att samla in poäng hos. Dock har de bara två nivåer 

medan de andra har fyra, och även detta kan vara en förklaring till den låga poänggränsen.  

Lufthansa, som kräver mest poäng för att nå upp till sin ”höga” nivå har flest partners där 

poäng kan erhållas. 

     SAS är det enda bolaget som enbart bjuder in till ”supernivån”. Guldmedlemmar vet 

således aldrig om de kommer att bli pandionmedlemmar och då finns risken att de inte 

anstränger sig lika mycket som exempelvis Finnairs kunder, som vet att de måste nå upp till 

150 000 poäng för att nå Platinumnivån.  

     På Finnair går det att kombinera betalningen för produkter och tjänster genom att använda 

både poäng och pengar. Det innebär att om medlemmen saknar de poäng som krävs kan 

resten av priset betalas med pengar. Hos SAS och Lufthansa går det inte att kombinera 

betalningen på samma sätt, men det finns möjlighet att köpa poäng. Detta sker i block om 

1000p och kostnaden varierar beroende på flygbolag. Poängen kan därmed utnyttjas även om 

medlemmen bara har ett fåtal. Detta leder till att förlusten minimeras eftersom det kan ses 

som en förlust att ha poäng som inte går att utnyttja. Företaget tänker alltså i detta läge snarare 

på att tillfredsställa kunden än att själva tjäna på dem. Att det hos SAS och Lufthansa går att 

köpa poäng i block gör att det förmodligen alltid kommer finnas kvar poäng på medlemmens 
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konto, vilket kan leda till att kunden måste köpa poäng om och om igen för att kunna utnyttja 

dem till fullo. Antingen stannar kunden kvar i kundrelationens livscykel, eftersom återköp 

sker. Annars finns risken att kunden blir missnöjd över att inte kunna utnyttja alla sina poäng 

och då bryts cykeln. På samma sätt går det att tänka när det gäller att behålla sin 

medlemsstatus. Om exempelvis en guldmedlem inte har samlat in tillräckligt med poäng 

under kvalificeringstiden degraderas denne. Medlemsnivåerna kan således ses som ett sätt att 

hålla kvar medlemmen i relationscykeln, bland annat eftersom det ses som en förlust att bli 

degraderad. 

 

5.1.3 Samarbeten & belöningar 

 SAS MALMÖ AVIATION FINNAIR LUFTHANSA 

HOTELL & 
RESTAURANG 20 7 41 96 

MARKTRANSPORT 4 4 3 5 

FLYG 36 8 11 41 

KOMBINERAT KORT 3  2 4 

ÖVRIGT 13 2 30 20 

TOTALT 76 21 87 166 

Tabell 3: Antal samarbeten 

 

Malmö Aviation är det enda av bolagen som inte erbjuder kombinerat kort. Det kan ha att 

göra med att de inte erbjuder möjligheten att kombinera poäng med pengar eller att köpa 

poäng. Att de inte erbjuder kombinerat kort leder till att mindre poängsummor inte kan samlas 

in. Därmed är inte behovet av att köpa poäng eller kombinera poäng med pengar lika stort 

som hos de andra flygbolagen.  

     Av Malmö Aviations åtta flygpartners är sju av dessa mindre svenska flygbolag som 

enbart flyger inrikes. Det åttonde samarbetet sker med internationella Brussels Airlines. Att 

de bara samarbetar med en internationell flygpartner kan bero på att de huvudsakligen riktar 

sig mot affärsresenärer som pendlar. De har även andra samarbeten som kan ses som lämpade 

för affärsresenärer, såsom företag som erbjuder personlig service.  
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Tabell 5: Biluthyrning  
 

Hos alla biluthyrningsföretag erhålls 500 poäng per bilhyra oavsett hur länge bilen hyrs. Detta 

gäller för alla fyra flygbolag. Däremot kostar det olika mycket för de olika 

lojalitetsprogrammens medlemmar att hyra samma sorts bil, hos samma biluthyrare.  

 

 SAS FINNAIR LUFTHANSA 

KÖP AV POÄNG €55 poäng och pengar kombinerat €35 

HÖGRE NIVÅN 70 000 90 000 100 000 

TOTALT ANTAL 
SAMARBETSPARTNERS 76 87 166 

BILHYRA UTTAG AV POÄNG HOS 
HERTZ 22 000/weekend 20 000/weekend 21 000/weekend 

Tabell 7: Jämförelsetabell 

 

Tidigare har vi kunnat se att det finns ett samband mellan totalt antal samarbetspartners och 

poänggräns för den ”höga” medlemsnivån. I tabell 7 kan vi även se ett samband mellan detta 

och priset på köp av poäng. SAS har högst pris på sina poäng och har lägst gräns för sin 

guldnivå. Lufthansas poäng är de som är billigast att köpa och de har den högsta 

poänggränsen för sin senatornivå. Finnair, som det går att kombinera poäng och pengar hos, 

ligger i ett mellanläge. Detta stämmer dock inte överens när det gäller priset på att hyra bil 

hos Hertz, där skillnaden är tydligast. För SAS Eurobonus är det dyrast att hyra, fast att det 

borde vara billigast om det följde samma mönster som tidigare upptäckts. På samma sätt 

borde det vara billigast för Miles and Moremedlemmar.  

 SAS MALMÖ AVIATION FINNAIR LUFTHANSA 

Bas Silver Guld Bas Guld   

HERTZ 

% rabatt 5 5 5-15     

intjäning 500/ bilhyra  500/ bilhyra 500/ bilhyra 

uttag 22 000/ weekend  20 000/ weekend 21 000/ weekend 

SIXT 

% rabatt 15 25 35     

intjäning 500/ bilhyra   500/ bilhyra 

uttag 20 000/ weekend   23 000/ weekend 

AVIS 

% rabatt 10 10 10-15     

intjäning 500/ bilhyra  500/ bilhyra 500/ bilhyra 

uttag 20 000/ weekend  20 000/ weekend Ingen uppgift 

EUROPCAR 

% rabatt    5 10   

intjäning  500/ bilhyra 500/ bilhyra 500/ bilhyra 

uttag  20 000/ weekend 20 000/ weekend 23 000/ weekend 

MABI 

% rabatt        

intjäning  500/ bilhyra   

uttag  30 000/ weekend   
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SAS MALMÖ 

AVIATION FINNAIR LUFTHANSA 

TEKNIK 
Datorer 
Elavtal 
Teleabonnemang 

  Telefoni 

UTBILDNING Språkskola  Språkskola 
Körskola  

VÄLGÖRENHET  Sjuka barn  Barns rättigheter 
Miljö 

SERVICE Pensionsrådgivn. 
Försäkringar Personlig service 

Tvättservice 
Flyttservice 
Bilreparation 

 

SPORT   
Golf 
Skidor 
Cykel 

 

SÄKERHET Hemlarm 
Stopservice    

BÖCKER & 
TIDSKRIFTER Ekonomitidskrift  Vintidning 

Kartor 
Ekonomitidskrift 
Businessböcker 

KULTUR & 
NÖJEN   

Opera 
Museum 
Vattenland 

Nöjespark 

MEDICIN   Skönhetsoperationer  

SHOPPING Klädkedja 
Egen nätbutik  

Juvelerare 
Delikatessbutik 
Egen nätbutik 

Klädbutik 
Vin 
Egen nätbutik 

BYGG   Stenhus  

LJUD   Musikbutik 
Ljudreseguider  

ÖVRIG 
TRANSPORT   Kryssningar 

Limousineservice  

Tabell 6: Övrigt 

 

Trots att det är Lufthansa som har flest antal samarbetspartners är det Finnair som har störst 

bredd gällande partners, utöver de som tas upp i tabell 3. Finnair har således inte bara många 

samarbeten, utan bredden på dessa är också stor. De har samarbeten i tio av tretton kategorier. 

Det går att samla poäng på allt från skönhetsingrepp till husbyggen, vilket förmodligen ses 

som något attraktivt för medlemmarna.       

     De kategorier som tycks vara vanligast är service, böcker och tidskrifter och shopping. 

Servicesamarbetena kan vara användbara för de som reser mycket, exempelvis i tjänsten. 

Böcker, tidskrifter och shopping är sådant som kan relateras till resande överlag. 
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5.2 Företagens arbete med kundlojalitet 

 

5.2.1 Attrahera kunder och få dem att återkomma   

 
SAS MALMÖ AVIATION FINNAIR LUFTHANSA 

ATTRAHERA OCH FÅ 
NYA KUNDER 

 Reklam i media 

 Marknadsföring i öppna 
och stängda kanaler 

 Årskortsresenärer - 
ambassadörer 

 Bekanta sig med produkten 
 Marknadsföringskampanjer 
 Försäljning 
 Word of mouth 

 Mileage promotion 
 Tryckt reklam 
 Word of mouth 

FÅ KUNDER ATT 
ÅTERKOMMA 

 Self service check in – 
fråga angående 
medlemskap 

 Punktlighet 
 Bra bemötande 

 Smidighet 
 Värvarkampanjer 
 Bra service 
 Hög säkerhet 

 Smidighet 
 Rekrytering i flygplanen 
 Värvarkampanjer  
 E-post 
 Onlinebokningar – fråga 

angående medlemskap 

 E-post 

STÄRKA 
KUNDRELATIONEN  

 Erbjudande utifrån profil 
skapad av kunden 

 Belöningar som ej går att 
köpa för pengar 

 Erbjudande utifrån profil 
skapad av kunden 

 Erbjudanden utifrån profil 
skapad av företaget 

 Target customer 
campaigns 

 Erbjudanden utifrån profil 
skapad av företaget 

FOKUS PÅ NYA ELLER 
BEFINTLIGA KUNDER 

 Redan befintliga  Lika viktigt  Redan befintliga  Lika viktigt 

Tabell 8: Attrahera kunder och få dem att återkomma  
 

I stort sett ser det ut som att företagen arbetar på ett liknande sätt inom detta område. 

Informanterna har dock betonat olika saker i sina svar på intervjufrågorna. Detta framgår i 

tabell 8.  

     Alla flygbolagen arbetar med olika typer av media för att locka till sig potentiella kunder. 

Detta kan ses som det första steget i lojalitetsstegen, att väcka den potentiella kundens 

intresse. Det går även att koppla detta till kundrelationens livscykels initialskede. Flertalet av 

informanterna betonade även vikten av att deras redan etablerade kunder pratar gott om 

företagen, en så kallad word of mouth-effekt, och dessa kunder kallas då enligt 

lojalitetsstegen för aktiva marknadsförare, vilket är det sista steget.  

     Ett sätt att få kunder som väl gjort sitt första köp att återkomma är att få dem att gå med i 

lojalitetsprogrammen. Företagen använder sig av bland annat värvarkampanjer, e-postutskick 

och förfrågningar vid onlinebokning eller som i SAS fall vid self service check in. Denna 

process kan ses som steg tre i både lojalitetsstegen och kundrelationens livscykel, alltså att 

kunden blir till klient och går in i konsumtionsfasen. Företagen menar även att andra faktorer 

såsom hög säkerhet, god service och punktlighet bidrar till återkommande kunder. Dock går 

inte alla återkommande kunder med i lojalitetsprogrammen.  

     De tre större flygbolagen arbetar på olika sätt med profiler. Det kan vara profiler som 

resenären själv lägger upp, eller som företaget skapar utefter analyser av kundens beteende. 

På så sätt kan de specialanpassa sina erbjudanden, vilket kan ses som kundnöjdhetsskapande 
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interaktion. Detta kan leda till att kunden känner sig ihågkommen i och med att företagen med 

hjälp av profilerna i viss mån kan förutse kundens önskningar. Det har även med 

lojalitetsbelöningar att göra då erbjudanden kan anpassas så att de blir värdefulla för den 

enskilda kunden. En tredje aspekt är att kunden blir aktiv gentemot leverantören, det vill säga 

att företaget aktiverar kunden så att denne själv kan påverka vilka erbjudanden den kommer 

att få genom att fylla i en profil.  

     Target customer campaigns är ytterligare något som företagen kan använda för att stärka 

relationen. Detta kan jämföras med de olika medlemsnivåerna. I båda fallen har kunderna ett 

mål att sträva efter för att få en belöning; en uppgradering till en högre medlemsnivå eller 

extra poäng. 

     Ett av företagen betonar att de kan erbjuda sina medlemmar sådant som inte går att köpa 

för pengar. Det här påvisar att personalen visar ett stort engagemang genom att de 

förmodligen i och med detta överträffar kundernas förväntningar. Detta kan tänkas vara ett 

sätt att ge ”det lilla extra” vilket i sin tur förväntas leda till kundnöjdhet. 

     Inget av de fyra företagen tycker att det är viktigast att fokusera på att skaffa nya kunder. 

Två av flygbolagen menar att det är lika viktigt att skaffa nya kunder som att vårda de 

befintliga. De andra två anser att störst fokus bör ligga på de som redan är återkommande 

kunder till företaget. Grönroos teori stödjer detta då den säger att det är dyrare att arbeta med 

att stärka sin kundbas än att arbeta med merförsäljning till befintliga kunder. Han menar dock 

att fokus även bör ligga på att skaffa nya kunder, men bara i viss mån.  

 

5.2.2 Hantering av problem och feedback 

De flygbolag som studerats hanterar problem som de själva har skapat på liknande sätt. Det 

finns däremot EU-direktiv som måste följas. På den här punkten kan de därmed inte 

differentiera sig särskilt mycket från varandra för att få nöjda och lojala kunder. Däremot 

finns även egna regler om kompensation inom företagen, men det beror alltid på situationen, 

det görs en bedömning från fall till fall. Detta kan vara ett exempel på kreativ reaktion på fel 

som leverantören själv orsakar.  

     Vid situationer som uppstår där kunden själv har skapat problemet anser bolagen att de 

från företagets sida ska försöka hjälpa till med att lösa problemet. Detta kan ses som 

tillmötesgående av kundens begäran om specialbehandlingar. Återigen finns regler som 

måste följas exempelvis gällande säkerhet. Lufthansa framhäver att de prioriterar bland sina 

kunder och lägger störst vikt vid att hjälpa de med en högre medlemsstatus. De anpassar alltså 

denna sorts service efter medlemsnivåerna. 
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     Alla företagen jobbar med feedback. Detta kan ske på flera olika sätt, exempelvis genom 

surveys, fokusgrupper och internetforum. Dels ger detta företaget hjälp att förbättras, dels ger 

det kunden chansen att bli delaktig och påverka sitt resande. Detta blir då en kundaktivitet som 

innebär påverkansaktivitet vilket väntas leda till en starkare relation. Internetforum kan också 

fungera som en kund-till-kund-relaterad aktivitet. Oavsett om forumen arrangeras av 

flygbolagen själva eller inte kommer deras produkter och tjänster att diskuteras, på gott och 

ont.         

 

5.2.3 Utbildning och personal 

Flygbolagen som studerats utbildar sin personal inom service och bemötande. Kontinuerligt 

får de uppdateringar gällande till exempel nya produkter i sortimentet eller särskild feedback 

som resenärer gett. Att personalen utbildas kan bidra till att de känner att de utvecklas och blir 

tillfredsställda på arbetsplatsen. Detta kan i sin tur leda till medarbetarlojalitet, det vill säga 

att personalen stannar hos företaget. Alla flygbolagen menar att de har långa anställningar och 

lojala medarbetare. Känner kunden igen personalen och vice versa byggs det lättare upp en 

relation och då kan företagen automatiskt ge en bättre service.  

 

5.2.4 Problem med lojalitetsprogram, är kunderna nöjda? 

Även om flygbolagen ser lojalitetsprogram som något positivt ser samtliga dock en del 

problem med dem. Det problem som flest tar upp är att det inte finns något bra mätverktyg för 

lojalitetsprogrammen, vilket leder till att det blir svårt att avgöra huruvida de är lönsamma. 

Lojalitetsprogrammen kan ändå ses som en del av företagens utbud, ett sätt att attrahera 

kunder och därmed kan de bidra till att öka försäljningen. Programmen ses som en 

lojalitetsbelöning och utgör ett värde för kunden även om det är möjligt att vinsten som 

genereras inte är särskilt stor, om alls befintlig. 
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6 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

I denna del av studien dras en slutsats där problemformuleringen och frågeställningarna 

besvaras. Det förs även en diskussion om slutsatsen, analysen och tolkningen. Frågorna som 

besvaras är: Hur arbetar tjänsteföretag för att få lojala kunder? Hur utformas 

belöningssystem? Hur sker arbetet med interaktion mellan kund och företag? Med hjälp av 

svaren på dessa frågor besvaras huvudfrågan: Hur skapas långsiktiga relationer på en 

tjänstemarknad? Förslag till framtida forskning kommer även ges. 

 

Det går att arbeta med lojalitet på flera olika sätt, men det främsta verktyget som 

tjänsteföretagen använder är lojalitetsprogram, som kan ses som belöningssystem där kunden 

belönas i efterhand. Dessa är utformade så att kunderna samlar poäng som de sedan kan 

använda på samma sätt som pengar, fast hos ett begränsat urval av företag, det vill säga 

samarbetspartners. Det förekommer även lojalitetsprogram för barn. Detta kan skapa ett högre 

värde för föräldrarna, och det kan tänkas att lojaliteten blir högre ju fler i familjen som är med 

i programmet.  

     Det är inte svårt att gå med i dessa program då det inte finns några inträdesbarriärer. Ett 

medlemskap behöver dock inte betyda att kunden är lojal till företaget. Medlemmarna kan 

utnyttja företagens samarbetspartners utan att utnyttja det företag som driver 

lojalitetsprogrammet, hädanefter huvudföretaget, i detta fall flygbolagen. Att företag har 

väldigt många samarbetspartners kan bero på att de vill tillfredsställa så många av sina kunder 

som möjligt, vilket de i sin tur hoppas ska leda till kundlojalitet, men det gör det inte alla 

gånger. Således belönar företaget även de som inte är lojala.  

     Lojalitetsprogram används för att skapa kundtillfredsställelse som väntas leda till lojalitet. 

Oliver menar dock att tillfredsställelse bara är ett av flera steg för att skapa lojalitet, men att 

den är av mindre betydelse då lojalitet även fastställs av andra mekanismer. Då vem som helst 

kan gå med i dessa program skulle det innebära att vissa medlemmar inte är genuint lojala. 

Dessa blir kanske tillfredsställda genom att ta del av erbjudanden, men är inte lojala i övrigt. 

Vi har delat in medlemmars lojalitet i tre möjliga kategorier: 

 Lojala kunder: Dessa är medlemmar som använder huvudföretaget, precis så som 

företaget förmodligen har tänkt att programmet ska utnyttjas. Alltså medför 

medlemskapet att kunden använder sig av huvudföretaget i en större utsträckning än 

om den inte var medlem.  
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 Falskt lojala kunder: Medlemmarna är med i programmet men använder bara 

huvudföretagets samarbetspartners. Detta antyder även Uncles et al. som menar att 

konsumenten agerar utifrån sitt eget intresse snarare än av lojalitet.   

 Icke-lojala kunder: Personerna blir medlemmar för att kunna utnyttja något speciellt 

erbjudande, men senare är de inte lojala eller använder inte programmet. Ett liknande 

resonemang förs av Byung-Do et al. som kallar dessa personer för light-användare.  

Det skulle alltså vara eftersträvansvärt att snarare skaffa rätta kunder, det vill säga lojala 

kunder, eller som Byung-Do et al. kallar heavy-användare, än att skaffa många kunder. Det 

spelar alltså ingen roll om ett lojalitetsprogram har många medlemmar om dessa inte är rätta. 

Kanske är det ändå de återkommande kunderna som inte är medlemmar som är de mest lojala. 

     En lösning på problemet med falsk lojalitet skulle kunna vara att det bara går att samla 

poäng hos huvudföretaget, men att de går att utnyttja hos samarbetspartners.  

     Precis som Uncles et. al föreslår tror även vi att många är med i lojalitetsprogram och gör 

återköp snarare beror på bekvämlighet än sann lojalitet. Ett annat resonemang skulle kunna 

vara att lojalitetsprogrammens belöningar medför skuldkänslor hos medlemmarna som då 

känner sig skyldiga att stanna hos företaget. 

     Just de lojalitetsprogram som vi undersökt har olika medlemsnivåer, där medlemmens 

insamlade poäng avgör vilken nivå denne ska tillhöra. Vi tänker oss att lojaliteten ökar ju 

högre upp i medlemsnivåerna kunderna befinner sig. Frågan är dock om det verkligen handlar 

om just lojalitet, eller om rädsla om att gå miste om något som gör att kunden samlar poäng. 

Detta gäller inte medlemmar på den lägsta nivån, då de inte kan degraderas. Ju högre upp 

kunden befinner sig, desto mer finns att förlora om denne degraderas. 

     Ett sätt för företagen att interagera med kunderna är genom att kunden har möjlighet att 

lägga upp en profil där de kan berätta om sina intressen och därmed indirekt om vad de vill ha 

för erbjudanden. Det skulle underlätta för företagen att veta så mycket som möjligt om 

kunden för att kunna ge bästa möjliga service och skapa kundtillfredsställelse. Detta kan dock 

ses som problematiskt då det inte anses legitimt att fråga om alltför privata saker.   

     All personal genomgår utbildningar inom service och bemötande för att kunna interagera 

med kunderna på ett professionellt sätt. De undersökta företagen menar att även detta är en 

bidragande orsak till kundlojalitet. 

     Lojalitet kan även stärkas genom att överträffa kundernas förväntningar oavsett om de är 

medlemmar i ett lojalitetsprogram. Att ett företag har ett starkt varumärke med ett gott 

anseende kan också stärka lojaliteten. 
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     Så hur skapas långsiktiga relationer på en tjänstemarknad? Lojalitetsprogram, det vill säga 

belöningssystem, är ett sätt för företagen att försöka få lojala kunder. Lojalitet kan även 

möjligtvis skapas genom att överträffa kundernas förväntningar oavsett om de är medlemmar 

i ett lojalitetsprogram eller inte. Ett starkt varumärke med ett gott anseende kan också stärka 

lojaliteten. 

     Belöningssystemen belönar kunden i efterhand då poäng först måste samlas in för att sedan 

kunna utnyttjas hos huvudföretaget eller dess samarbetspartners.  

      Företagens personal genomgår utbildningar inom service och bemötande för att kunna 

interagera med kunderna på ett professionellt sätt. Interaktion med kunderna sker genom att 

kunden har möjlighet att lägga upp en profil på företagens hemsidor.  

 

Förslag på framtida forskning 

Under arbetets gång har vi fått en del idéer om vad som skulle vara intressant att studera 

vidare, men som vi själva inte har haft möjlighet att undersöka.  

     En sak som företagen verkar tycka vara problematiskt är att det inte finns något bra sätt att 

räkna ekonomiskt på lojalitetsprogram. Därför vore det intressant att forska vidare om detta. 

Är det lönsamt att ha lojalitetsprogram? I så fall, hur lönsamt är det?  

     Något som vi inte undersökt är kundernas inställning till lojalitetsprogram och hur de 

använder dessa. Den kategorisering som vi gjort, med lojala, falskt lojala och icke-lojala 

kunder, skulle därmed kunna utvecklas. Det skulle exempelvis kunna undersökas hur falskt 

lojala och icke-lojala kunder kan undvikas.  

     Det vore även intressant att undersöka hur företagen utnyttjar sina CRM-system. Detta 

skulle bland annat kunna göras genom att bli medlem i program, fylla i profiler och se vilka 

erbjudanden som erhålls.  
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8 BILAGOR 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Vem är du och vad har du för arbetsposition inom företaget? 

2. Hur definierar ni kundlojalitet inom ert företag? 

 

Lojalitetsstegen 

3. Hur tar ni kontakt med nya kunder? Vad gör ni för att locka till er nya kunder? (även 

livscykeln) 

4. Hur gör ni för att få kunderna att återkomma? 

5. På vilket sätt försöker ni skapa en relation med kunden? 

6. Om en relation skapas med kunden, vad gör ni för att stärka den och behålla kunden? 

7. Hur får ni kunden att marknadsföra ert företag? 

 

Medlemskap 

8. Ställer ni några krav på de som vill bli medlemmar ert lojalitetsprogram? Kan vem som 

helst bli medlem? 

9. Om man blir medlem, vad är skillnaden från att inte vara medlem? Vad medför 

medlemskapet? 

10. Får man förmåner direkt eller måste man tjäna in poäng först? 

 

Kundrelationens livscykel 

11. Anser ni att ni lägger störst vikt på nya kunder eller de redan etablerade? 

12. Hur får ni potentiella kunder att ta beslutet att välja just er? 

13. Hur ser statistiken ut för återkommande kunder?  

 

Lojalitetsföring 

14. Hur utbildar ni er personal gällande beteende i kundmöten? 

15. Vad gör ni för att få kunden att känna sig ihågkommen? 

16. Hur tar ni itu med fel som ni själva skapat? (Kompensationer, ursäkter) 

17. Hur hanterar ni problem som kunden själv har orsakat?  

18. Skräddarsyr ni erbjudanden till era lojala kunder? 
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19. Hur ger ni det ”lilla extra”? 

20. ”Genom att låta kunden vara delaktig och kunna påverka situationen kan kundlojalitet 

stärkas”. Hur gör ni för att aktivera kunderna? 

21. Händer det att ni matchar personal med lojala kunder? Till exempel om ni märker att en 

kund reser med en viss regelbundenhet.  

22. En bidragande orsak till kundlojalitet är medarbetarlojalitet. Hur gör ni för att få lojala 

medarbetare? Alltså för att få medarbetarna att stanna kvar hos företaget. 

23. Anpassar ni era erbjudanden efter i vilket läge som kunden befinner sig i i livet?  

Exempel: får en 25årig singel och en 40åring som är gift och har barn, olika 

erbjudanden? 

24. Anpassar ni erbjudanden efter hur länge man varit med i kundlojalitetsprogrammet?  

  

Allmänt  

25. Undersöker ni om era kunder är nöjda/missnöjda, om ja, hur ofta gör ni det & hur gör ni 

det? Per telefon eller via enkäter på mail? Hur bearbetar ni denna feedback? 

26. Har ni samarbeten med andra flygbolag gällande lojalitetsprogram?  

27. Ser du några problem med lojalitetsprogram? 

28. Anser ni att ni har nöjda kunder? Varför? 

29. Vilka är era viktigaste samarbetspartners och hur samarbetar ni med dessa? (t.ex. 

kreditkort, biluthyrning, hotell) 

30. Förutom kundlojalitetsprogram, hur gör ni för att skapa kundlojalitet? 

 

 

 
 




