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1 Introduktion och problemformulering 
I den globaliserade världen är flyget det transportmedel som har störst inverkan på våra liv. 

Att kunna lämna hemmet i Stockholm på morgonen för att hinna med ett Lunchmöte i London 

och sedan återvända hem samma kväll kunde i stort ses som otänkbart för 70 år sedan. I 

samband med att den Europeiska flygmarknaden avreglerades under 1990-talet, så har den 

ökande konkurrensen från lågprisbolagen lett till en sänkning av biljettpriserna, vilket har 

gjort det möjligt för allt fler människor har råd att flyga. Att flyga har med andra ord aldrig 

varit så tillgängligt som det är idag, när priset för en flygbiljett understiger kostnaden för 

resan till och från flygplatsen. Detta har inneburit att kunden fått en större valmöjlighet i sitt 

resande och kan ställa högre krav i val av flygbolag, ett sätt för flygbolagen att tillfredsställa 

kundens högre krav har varit att införa lojalitetsprogram där kunden får ut mer än endast 

själva resan.(Dobruzkes 2006, s 249-250) 

Lågprisbolagen Ryanair, Easyjet och Norwegian har sedan början på 2000-talet gett upphov 

till priskonkurrens, som har tvingat många av de etablerade nätverksbolagen att sänka sina 

priser till att matcha lågprisbolagens nivå. Affärsmodellen hos lågprisbolag skiljer sig 

markant från nätverksbolagen, i avseendet att de kan hålla sina kostnader nere genom att 

bland annat använda en enhetlig flygplansflotta, sänka lönekostnader genom att anställa 

personal från låglöne-länder, samt att skala bort oväsentliga kringtjänster så som biljettkontor, 

lounger på flygplatsen, samt mat och dryck ombord. Nätverksbolagen har kunnat möta denna 

konkurrens genom en segmentering av deras kunderbjudande, där de bland annat kan erbjuda 

billiga och icke-flexibla biljetter till de priskänsliga fritidsresenärerna, medan affärsresenären 

fortsatt betalar fullpris för flexibla biljetter. Som ett resultat subventionerar affärsresenären 

biljetterna som fritidsresenärerna köper, vilket således gör det möjligt för nätverksbolagen att 

möta konkurrensen från lågprisbolagen. (Dobruzkes 2006, s 249-250) 

Lågprisbolagen har sedan starten lagt sitt fokus kring de priskänsliga fritidsresenärerna, 

allteftersom att kostnaderna i branschen ökar så har lågprisbolagen börjat vända blickarna mot 

att attrahera fler affärsresenärer. Nätverksbolagen har idag det starkaste greppet om 

affärsresenärerna då dessa erbjuder tidtabeller och tjänster som passar dem bäst. Dessa 

tjänster inkluderar bland annat ombokningsbara biljetter, lojalitetsprogram, lounger, samt 

prioriterade köer för incheckning och säkerhetskontroll. Nätverksbolagens kunderbjudande är 

således anpassat för affärsresenären som i störst mån vill resa med kort varsel, samt ha 
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möjlighet att enkelt kunna boka om sin biljett, baserat på sitt hektiska schema. (Klophaus 

2005, s 351-352) Lågprisbolag så som Ryanair, Easyjet och Norwegian har börjat efterlikna 

nätverksbolagen, genom att efterlikna dessa tjänster i en mindre utsträckning, i hopp om att 

attrahera fler affärsresenärer. (Ryanair, 2014) 

En aspekt som få lågprisbolag valt att efterlikna är lojalitetsprogram, där nätverksbolagen idag 

håller ett starkt fäste om affärsresenärer genom att erbjuda lojalitetsprogram där de belönas 

med poäng och förmåner för sin lojalitet. Förmånerna inkluderar bland annat tillgång till 

lounger och prioriterad incheckning, säkerhetskontroll, ombordstigning och bagagehantering. 

Dessa förmåner bidrar till en snabb och effektiv reseupplevelse, vilket affärsresenären 

efterfrågar. För att lågprisbolagen framgångsrikt skall kunna vinna över dessa lukrativa 

affärsresenärer så fordras det att de utvecklar sina lojalitetsstrategier, genom att bland annat 

införa eller utveckla sina befintliga lojalitetsprogram.(Klophaus 2005, s 349) 

Inom flygbranschen kan lojalitet definieras som förmågan att skapa ett partiskt 

återköpsbeteende hos kunden där denne ständigt strävar mot att enbart flyga med ett enskilt 

flygbolag. Utöver att göra kunden partisk mot flygbolaget så handlar lojalitet inom 

flygbranschen även om att uppnå positiva målgruppsresponser hos kunden, så som 

uppmuntrandet att sprida ett gott ord om flygbolaget till vänner och bekanta vilket agerar som 

en slags gratisreklam. Flygbolagen strävar mot att uppmuntra lojalitet genom att skapa ett 

mervärde för kunden, som gör denne mer benägen att endast flyga med det enskilda 

flygbolaget. (Gilbert, 1996, s 579) 

Flygbolaget Norwegian är Europas tredje största lågprisbolag och Skandinaviens näst största 

flygbolag. Norwegian har ett starkt fokus på de Skandinaviska hemmamarknaderna där det 

statligt ägda nätverksbolaget SAS är den främsta konkurrenten. SAS har sedan decennier 

tillbaka varit den skandinaviske affärsresenärens första val för resor inom Europa och 

Världen. Flygbolaget håller än idag ett starkt grepp om dessa kunder, genom sitt 

lojalitetsprogram EuroBonus. För att Norwegian framgångsrikt skall kunna attrahera fler 

affärsresenärer, så fordras det att flygbolaget utvecklar sitt nuvarande lojalitetsprogram 

Norwegian Rewards till något mer belönande och lojalitetsfrämjande mot kunden. (Klophaus 

2005, s 351) 

1.1 Frågeställning 
Hur arbetar flygbolag med kundlojalitet, samt hur ser möjligheterna ut för lågprisbolaget 

Norwegian att utveckla sin lojalitetsstrategi? 



3 
 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur flygbolag arbetar med skapande av kundlojalitet, 

samt hur synen på lojalitet skiljer sig mellan nätverksbolag och lågprisbolag. Det utforskas 

även hur lågprisbolaget Norwegian kan utveckla sin lojalitetsstrategi 

1.3 Avgränsning 
Denna studie har valt att avgränsas till Skandinaviska affärsresenärer i åldrarna 30-55 år. 

Valen av företag föll på flygbolagen SAS och Norwegian då dessa är de två största aktörerna 

på den Skandinaviska flygmarknaden och av naturliga skäl är merparten av Skandinaviens 

affärsresenärer kunder hos något av dessa två flygbolag. 

2 Metod 
Detta kapitel berör metoderna vilka har använts i denna uppsats, där det bland annat går 

igenom forskningsmetod, forskningsansats, urvalsmetod, metod för insamling av data, samt 

validitet och källkritik. Ovanstående begrepp kommer att ges i en mer översiktlig beskrivning 

i början av varje delkapitel, innan de tillämpas på egna exempel. 

2.1 Forskningsmetod 
Inom begreppet forskningsmetod används oftast två grundläggande metoder, kvantitativ 

metod samt den kvalitativa metoden. Den största skillnaden ligger i hur användandet av 

statistik samt numerisk information byggs upp. (Bryman & Bell 2005, s 297-302) Metoderna 

används i allmänhet som motsatser till varandra inom forskningsstudier trots att en kvantitativ 

undersökning kan innehålla kvalitativa metoder och omvänt. (Bryman & Bell 2005, s 298-

300) 

Den kvantitativa metoden används i stor grad inom den naturvetenskapliga forskningen, där 

teorier, hypoteser samt undersökningar används för att få en storskalig bild kring hur det ser 

ut. Intresset ligger i att se samband mellan olika undersökningar och inte endast se efter ett 

visst svar eller antagande utan det är jämförelsen som ger tillfredsställelse (Bryman & Bell 

2005, s 85-88) 

Den kvalitativa metoden bygger på att genomföra egna iakttagelser och samla in information 

från färre undersökningar för att kunna gå djupare och få en mer detaljerad bild kring den 

frågeställning som forskningen bygger på. (Bryman & Bell 2005, s 298-299) Metoden 

innefattar att forskaren ska ha en granskande attityd till det som framkommer vid insamlandet 
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av information och kunna bedöma vad som är kvalitativt för forskningen. (Bryman & Bell 

2005, s 306-307) 

För denna studie valdes en kvalitativ metod då målet var att få en djupare inblick i hur 

affärsresenärer resonerar kring att välja Norwegian för dess ändamål. För att få svar på den 

frågan föll valet på att göra en fokusgrupp där det uppstår en mer personlig och mer ingående 

inblick kring hur Norwegian kan locka fler kunder att resa med dem. 

2.2 Forskningsansats 
Inom samhällsvetenskaplig forskning finns två dominerande forskningsansatser, deduktiv och 

induktiv ansats. Ansatsen berör kopplingen mellan teoretiska överväganden och praktiska 

tillämpningar, där valet av ansats faller på vilken forskningsmetod som skall användas. Den 

deduktiva ansatsen är den vanligaste ansatsen inom samhällsvetenskaplig forskning och går 

som namnet antyder ut på att forskaren deducerar en eller flera hypoteser från en befintlig 

teoretisk referensram. Dessa hypoteser utgör grunden för studien, där nästa steg i forskningen 

går ut på att samla in empirisk data från omvärlden för att kunna fastställa huruvida 

hypoteserna kan bekräftas eller om de bör förkastas. I slutskedet för den deduktiva ansatsen 

kopplas resultaten från den empiriska forskningen till den teoretiska referensram där 

hypoteserna härleddes ifrån. Skulle hypoteserna exempelvis förkastas i den empiriska 

forskningen så sker en revidering av den underliggande teoretiska referensramen, som på 

många sätt kan liknas vid en induktiv process, där empirisk data ligger som grund för 

formandet av teorierna. (Bryman & Bell 2005, s 23) 

Den induktiva forskningsansatsen är motsatsen till den deduktiva ansatsen, och går som 

namnet antyder ut på att inducera nya teorier utifrån empirisk forskning där formandet av en 

ny teori kan ses som ett resultat av forskningen. I likhet med ovanstående text så finns det 

även i den induktiva ansatsen vissa anslag av den deduktiva, då bägge ansatser kan ses som 

varandras motpoler. Dessa deduktiva inslag träder fram i forskningens slutskede när 

formandet av teorierna sker. Här fordras det att forskaren samlar in ytterligare information för 

att kunna fastställa huruvida teorin är hållbar eller ej. (Bryman & Bell 2005, s 23-25) 

Valet av forskningsansats för denna uppsats föll på den deduktiva ansatsen. Detta främst av 

skälet att en rad teorier inom ämnet relationsmarknadsföring behövde undersökas för att 

kunna finna hypoteser som bäst passade in med frågeställningen i studien. Efter att det 

fastställts vilken teoretisk referensram som skulle användas för studien, så baserades sedan 

fokusgruppsfrågorna därefter. Målsättningen med denna studie var att ta reda på hur flygbolag 
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arbetar med kundlojalitet, samt hur ser möjligheterna ut för lågprisbolaget Norwegian att 

utveckla sin lojalitetsstrategikan utveckla sitt lojalitetstänkande. För att kunna få svar på 

denna fråga så fordras det att de framtagna hypoteserna gällande kundlojalitet kunde bevisas 

med hjälp av insamlad empirisk data, för att kunna fastställa huruvida de teoretiska 

resonemangen stämmer överens med resultatet från empirin. 

2.3 Urvalsmetod 
Inom företagsekonomisk forskning används främst två fundamentala urvalsmetoder, 

sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Valet av urvalsmetod beror till största del på 

vilken forskningsstrategi som används, där sannolikhetsurval är vanligast vid kvantitativa 

studier, medan icke-sannolikhetsurval är att föredra vid kvalitativa studier. 

Sannolikhetsurvalet, även känt som ”sampling” går ut på att slumpmässigt välja ut 

respondenter som skall delta i en undersökning. Respondenterna som väljs ut för 

undersökningen kommer att representera den hela populationen, där det således generaliserar 

resultaten från urvalsgruppen med den hela populationen. Storleken på urvalet tenderar att 

variera beroende på hur mycket tid och pengar som kan läggas på forskningen, där en större 

urvalsstorlek ger en mer representativ bild av populationen vilket därmed ökar precisionen i 

undersökningen. (Bryman & Bell 2013, s 200-203) 

Icke-sannolikhetsurval går som namnet antyder ut på att välja respondenter som inte är 

representativa för populationen i sin undersökning. Istället väljs respondenter ut som anses 

besitta specifika erfarenheter och kunskap som anses vara relevanta för studien, vilket ofta 

lämpar sig väl för kvalitativa studier. Ett exempel på ett icke-sannolikhetsurval kan 

exempelvis vara om studien baseras på en viss yrkesgrupp så som lärare, där resultatet handlar 

om att ta reda på hur denne individ beter sig på sin arbetsplats. Individen i fråga kan således 

inte representera alla lärare. (Bryman & Bell 2013, s 204) 

Det finns generellt sett tre huvudsakliga typer av icke-sannolikhetsurval: bekvämlighetsurval, 

kedjeurval och kvoturval. Bekvämlighetsurvalet går som namnet antyder ut på att forskaren 

väljer ut respondenter som är lättast åtkomliga, exempelvis kollegor inom sin egen 

organisation eller bekanta som anses besitta specialintressen eller erfarenheter, som kan vara 

relevanta för studien. Fördelen med bekvämlighetsurval är att respondenterna ofta är mer 

benägna att vara delaktiga i undersökningen, då de har en relation till forskaren. Nackdelen är 

att resultaten med sannolikhet inte blir representativa för populationen. Kedjeurvalet kan ses 

som en förlängning på bekvämlighetsurvalet, i avseendet att forskaren tar kontakt med en 
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liten grupp respondenter som besitter en viss relevans till forskningen, som i sin tur tar 

kontakt med ytterligare respondenter. Kvoturval kan ses som en mer representativ typ av icke-

sannolikhetsurval, som går ut på att kvotera urvalet av respondenter baserat på diverse 

faktorer, exempelvis kön, inkomst, ålder, etc. (Bryman & Bell 2013, s 204-208) 

Då detta är en kvalitativ studie ansågs icke-sannolikhetsurvalet som den mest lämpade 

urvalsmetoden. Studien handlar om hur flygbolaget Norwegian kan utveckla sitt 

lojalitetstänkande mot den skandinaviska affärsresenären, så fordrades det att hitta 

respondenter som besitter erfarenheter kring affärsresande. Det optimala tillvägagångsättet att 

hitta dessa respondenter hade givetvis varit via flygbolagens kundregister, men detta visade 

sig vara en omöjlighet då dessa kundregister behandlas som konfidentiell information av 

flygbolagen. Istället bestämdes det för att göra ett bekvämlighetsurval från hemsidan 

BusinessClass.se som är Skandinaviens största mötesplats för frekventa flygresenärer, med 

cirka 5000 medlemmar på forumet och 80 000 unika besökare per månad. (BusinessClass.se, 

2014) 

Skälet till att detta bekvämlighetsurval gjordes är då författaren Jonas El Said är en aktiv 

medlem på forumet, har stiftat bekantskap med flera av medlemmarna, vilket utgjorde en stor 

fördel då respondenterna visade stort intresse av att vara delaktiga i studien. Nackdelen med 

ett bekvämlighetsurval kan i många fall vara att respondenterna inte ses som representativa, 

men faktum är att de respondenter som deltog i studien på många sätt kan generaliseras med 

den typiske affärsresenären. Flygplatsförvaltaren Swedavia genomför årligen sin 

resenärsprofil, undersökningar genomfördes på vilka karaktärsdrag den typiske resenären 

besitter. Undersökningen bevisar bland annat att 75% av alla resenärer som passerar Arlanda 

är affärsresenärer, dessa är högutbildade, har en hög position på sina jobb, samt har en hög 

medelinkomst. Likaså är den typiske affärsresenären bosatt i storstadsområdet, har en 

medelålder på cirka 35 år och består till 70% av män och 30% kvinnor. (Swedavia, 2014). En 

övervägande andel av de respondenterna som valdes ut från BusinessClass.se uppfyllde alla 

karaktärsdrag som den typiske affärsresenären beskriven i Swedavias profil. 

2.4 Datainsamling 
Inom metoden kring datainsamling finns det två grundläggande delar som forskare tenderar 

att använda, dessa är sekundär- och primärdata. Dessa två delar används för att kunna 

beskriva hur tillgången till data uppkom (Axelsson & Agndal 2005, s 226-231) 
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Sekundärdata är data som redan finns tillgänglig, som andra forskare redan fått fram genom 

egna studier inom området med ett färdigställt forskningsresultat. (Bryman & Bell 2005, s 

230-232) Det som är fördelaktigt med sekundärdata är att det finns ett utbrett arkiv för att 

hitta information på ett smidigare sätt än att forska fram all data själv.  Detta ger mer utrymme 

till att analysera datainsamlingen och få en större och bredare inblick i hur resultatet blir. 

(Bryman & Bell 2005, s 231-234) 

Primärdata handlar om att ta reda på information själv, forskaren gör fokusgrupper och 

självständiga antaganden kring det som studeras. Primärdata används ofta som komplement 

till sekundärdata för att kunna få en bredare inblick i den forskning som redan framkommit. 

(Axelsson & Agndal 2005, s 226-229) 

I denna studie har det använts både sekundärdata och primärdata, sekundärdata användes för 

att kunna bygga upp en empiri och bakgrund till Norwegian, SAS och övriga flygbolag samt 

flygbranschen i allmänhet för att kunna få en klarare bild kring hur andra och även företagen 

själva ser på data som finns. Den informationen har mestadels fåtts utifrån litteratur, 

vetenskapliga artiklar samt diverse relaterade hemsidor. 

Primärdata tillkom genom kvalitativa intervjuer och fokusgrupper som genomförts, där det 

samlades in information från respondenter som valts ut. Det utgicks ifrån frågor som var 

konstruerade innan, som inte hade några givna svar utan kunde tolkas utifrån respondentens 

synvinkel för att inte få för vinklade svar. 

2.5 Genomförande av intervjun 
Inom kvalitativ forskning finns en rad olika metoder för insamling av kvalitativ data, bland 

annat intervjuer, observationer och experiment. I denna studie användes främst intervjuer, 

därav skälet till varför det enbart kommer att fokuseras på dessa metoder. 

Kvalitativa intervjuer är den vanligaste metoden för datainsamling inom den kvalitativa 

forskningen, detta med skälet av att metoden medför stor flexibilitet och enkelhet för 

forskaren. Det går enkelt och snabbt att genomföra dessa intervjuer och anpassa dem efter 

studiens tidsschema. Inom kvalitativ forskning används generellt två sorters intervjuer, 

ostrukturerade samt semi-strukturerade. Den ostrukturerade intervjun kan liknas med ett 

vanligt samtal, där intervjuvaren påbörjar konversationen med ett visst ämne eller tema, för att 

därefter låta personen tala fritt. I den semi-strukturerade intervjun använder sig forskaren av 

en intervjumall där ett antal frågor står nedskrivna. Mallen behöver inte nödvändigtvis 
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användas till punkt och pricka under intervjun, utan den används istället som en guide där 

intervjuvaren kan plocka och välja mellan de frågor som i sammanhanget framstår som de 

mest relevanta. Likaså kan intervjuvaren såväl som intervjupersonerna ställa följdfrågor eller 

helt nya frågor under intervjuvens gång. (Bryman & Bell 2013, s 473-476) 

Fokusgrupper är ytterligare en metod för insamling av kvalitativ data. En fokusgrupp består 

normalt av fyra till tolv deltagare, där ett av de främsta skälen till varför denna teknik används 

är för att spara tid, det finns då utrymme att intervjua flera personer på samma gång. Vid 

fokusgrupper är intresset stort att ta reda på hur folk reagerar på en viss fråga eller ett tema, 

samt att kunna iaktta hur diskussioner och synpunkter uppstår mellan fokusgruppsdeltagarna. 

Likaså ligger intresset i en fokusgrupp på att kunna ta reda på varför människor tycker som de 

gör. (Bryman & Bell 2013, s 507-509) 

Fokusgruppen genomfördes den 20 november 2014 i samband med en av BusinessClass.se’s 

inofficiella månadsträffar på Monks Café i Centrala Stockholm. Fokusgruppen varade mellan 

kl. 17.40 och 18.40 på kvällen och skedde under avslappnade former, där var och en av 

deltagarna gjorde sig bekväma i det reserverade privatrummet med varsin öl i handen. Elva 

personer valde att dyka upp på fokusgruppen, som alla var aktiva medlemmar på hemsidan 

BusinessClass.se, samt flitiga affärsresenärer. Åldern på deltagarna varierade från 23 till 60 

år, där medelådern tycktes vara runt 35-40 år. Könsfördelningen bland deltagarna var åtta män 

och tre kvinnor. Alla deltagare var bosatta i Stockholmsområdet, och alla var 

höginkomsttagare med högt uppsatta positioner på sina arbeten. Som tidigare nämnt i 

urvalskapitlet, så levde fokusgruppsdeltagarna upp till Swedavias resenärsprofil för den 

skandinaviske affärsresenären. (Swedavia, 2014) 

Fokusgruppen påbörjades med relativt enkla frågor som innefattade om de hade flugit 

Norwegian någon gång under det senaste året, hur många flygningar de genomför årligen, 

samt hur mycket pengar de spenderar på flygresor. Detta följdes av frågor gällande vilka 

yrken fokusgruppdeltagarna hade som kräver att de reser i tjänsten. Intervjuguiden följdes till 

en stor utsträckning under fokusgruppen där de första frågorna innefattade personliga 

faktorer, som sedan efterföljdes av mer ingående frågor gällande deras syn på kundlojalitet, 

samt hur deras egna resemönster ser ut idag. Som moderatorer ställdes även frågor specifika 

om Norwegian där syftet låg i att vilja ta reda på hur deltagarna såg på bland annat 

flygbolagets tjänsteerbjudande och värdeproposition. Bland annat låg intresset i att få reda på 

vad de tyckte var bra eller dåligt med Norwegians värdeproposition, och varför. Då detta var 
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en semi-strukturerad intervju så uppstod det givetvis diskussioner mellan medlemmarna, som 

var intressanta att iaktta, och likaså gav många av medlemmarna exempel från egna 

erfarenheter från sitt affärsresande. Diskussionen hölls livligt igång under timmen som 

fokusgruppen pågick, och de flesta av deltagare ansåg att diskussionerna som uppstod var 

roliga och intressanta, då det uppstod goda skratt med jämna mellanrum. 

Att fokusgruppen genomfördes under avslappnade former anses vara en stor fördel då många 

av deltagarna kände sig bekväma att dela med sig från sina personliga erfarenheter, vilket 

stärkte trovärdigheten i fokusgruppen. Engagemanget från fokusgruppsdeltagarna var likaså 

starkt då övervägande delen har ett stort intresse för resor och bonusprogram även privat. 

2.6 Validitet & Reliabilitet 
Begreppen validitet och reliabilitet är två viktiga kriterier inom företagsekonomisk forskning. 

Begreppet reliabilitet, även känt som tillförlitlighet berör frågan kring huruvida resultatet på 

en undersökning blir densamma om undersökningen replikeras, eller om utomstående faktorer 

har påverkat undersökningens resultat. Reliabilitet är ett begrepp som främst förekommer i 

kvantitativa studier, som sammanfattningsvis förklarar huruvida ett mått är stabilt eller inte. 

(Bryman & Bell 2013, s 62-63) 

Validitet kan på många sätt ses som det viktigaste kriteriet inom företagsekonomisk forskning 

och är även det kriterium som är mest relevant vid kvalitativ forskning. Validitet kan 

kortfattat beskrivas som frågan huruvida undersökningen mäter det som vill mätas, vilket då 

kännetecknar en hög validitet. Inom begreppet validitet ryms termerna intern och extern 

validitet. Intern validitet berör främst kopplingen mellan de observationer som forskaren gör 

och de teoretiska idéer som utvecklas, där målsättningen är att försöka få dessa att 

överensstämma till största möjliga mån. Begreppet extern validitet berör möjligheten att 

kunna generalisera resultaten från studien till andra sociala kontext. (Bryman & Bell 2013, s 

400-401) 

Validiteten för denna studie anser vara förhållandevis hög, detta av skälet att intresset ligger i 

ta reda på hur flygbolaget Norwegian ska utveckla sin lojalitetsstrategi mot affärsresenären, 

där genomförandet av studien var ur ett kundperspektiv. Anledningen till varför valet att 

genomföra studien från kundens perspektiv är då en affärsresenär ofta har en annan syn på 

frekvent resande och lojalitet än en anställd på ett flygbolag. Resenären delar med sig av en 

mer verklighetstrogen bild på kundlojalitet än en representant från ett flygbolag. Målet med 

fokusgrupperna var att ta reda på hur lojala affärsresenärerna anser sig vara mot de flygbolag 
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de reser med idag, samt att be dem beskriva vilka utvecklingar de skulle vilja att Norwegian 

genomförde för att kunna stärka relationen till sina kunder. 

Urvalet spelar en stor roll på den externa validiteten, där urvalet av respondenter till en stor 

del överensstämmer med Swedavias resenärsprofil på den skandinaviska affärsresenären 

(Swedavia, 2014). Således går det att säga att respondenterna för fokusgruppen kan 

generaliseras med den typiske affärsresenären i Skandinavien, därav skälet till varför det 

anses att studien har en hög validitet. Det som dock kan uppfattas som en ”svag” valididet är 

det faktum att antalet affärsresenärer som flyger med Norweigan i studien var få. Studien 

handlar om att se hur Norwegian kan få fler affärsresenärer och därför lades vikten kring vad 

respondenterna var ute efter i ett lojalitetsprogram för att kunna ge svar på de ställda frågorna 

och syftet, vilket ger en hög validitet. 

2.7 Källkritik 
För att hitta en källa som är tillförlitliga handlar det om att se över vart informationen kommer 

ifrån, används en tidigare källa för att stärka upp informationen ligger det i forskarens intresse 

att ta del av ursprungskällan.  (Bryman & Bell 2005 s 432-439) En annan aspekt som är viktig 

i sökandet efter källa är själva relevansen till forskningen, om tidsramen för källan är aktuell 

för frågeställningen eller om det finns nyare information att få tag på. (Bryman & Bell 2005 s 

431-440) 

Dessa fokusgrupper hade inte valts om ändamålet enbart vart att se utifrån företaget och hur 

de ser på framtida lojalitetsförändringar.   

3 Teorier 
I detta avsnitt behandlas teorier som är relevanta för uppsatsen. Det som tas upp är 

relationsmarknadsföring samt fördelen med den teorin, The Bucket Theory Of Marketing, 

vilken nytta byggandet av relationer har för företag, CRM, kundpyramiden, BCR-stegen, 

relativ attityd, Porters femkraftsmodell samt viral marknadsföring.  

3.1 Relationsmarknadsföring 
Begreppet relationsmarknadsföring uppstod under 1900-talets senare decennier som ett 

resultat av ett rådande paradigmskifte inom marknadsföringen. Marknadsföring har fram tills 

detta skede tidigare i stor utsträckning utgått med fokus på transaktionella kundbeteenden. 

(Grönroos 1994, s 4-9) Denna filosofi bygger på att företaget till största del fokuserar på att 
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attrahera nya kunder, exempelvis genom reklam, promotioner och specialerbjudanden. 

Företaget lägger inte någon större hänsyn till att bibehålla sina befintliga kunder, och vid 

exempelvis missnöje väljer företaget hellre att hitta en ny kund, snarare än att försöka 

gottgöra problemet som uppstått med den missnöjde kunden. Relationsmarknadsföring går 

som namnet antyder ut på att försöka bygga upp och upprätthålla långvariga relationer med 

sina kunder, vilket medför en rad fördelar över den transaktionella filosofin. (Grönroos 1994, 

s 9-11) 

3.2 The Bucket Theory of Marketing 
Detta är en modell som ofta används för att illustrera fördelarna med relationsmarknadsföring. 

I denna modell kan företaget liknas vid en hink, där kunderna representeras av vattnet som 

fyller hinken. Genom en effektiv användning av marknadsföringsaktiviteter så som reklam 

och promotion kan företaget se till att få ett ständigt flöde av vatten till hinken för att hålla 

den full. I hinken finns dessvärre ett hål, som representerar förlusten av kunder från företaget. 

Går verksamheten bra och övervägande delen av kunderna är nöjda, så förblir hålet litet då få 

kunder lämnar företaget. Uppstår det däremot ett problem inom verksamheten som lämnar 

många kunder missnöjda, så växer hålet vilket resulterar i en större förlust av kunder. Hur 

företaget hanterar den läckande hinken är vad som främst utmärker huruvida ett företag är 

transaktionsinriktat eller relationsinriktat. Ett transaktionsinriktat företag skulle i denna 

situation inte lägga något större fokus på att stoppa läckan, utan snarare försöka attrahera nya 

kunder i en större utsträckning, för att kompensera för kundförlusten. Ett relationsinriktat 

företag hade däremot fokuserat på att täcka igen hålet, genom att kompensera sina missnöjda 

kunder och försöka upprätthålla deras lojalitet mot företaget. (Wilson 2008, s 152) 

3.3 Relationsmarknadsföringens fördelar 
Relationsmarknadsföring medför både kund och företag en rad olika fördelar, jämfört med 

den transaktionella filosofin. En av de största fördelarna hos företagen är de ekonomiska 

fördelarna som kundlojalitet medför. Genom att företaget har byggt upp och fortsatt med en 

god relation till sina kunder så kan de räkna med att dessa kunder har en hög köpfrekvens av 

företagets produkter, vilket kan likställas med en stadig och mer eller mindre garanterad ström 

av intäkter till företaget. Ytterligare en ekonomisk fördel är låga underhållskostnader, vilket 

främst rör till faktumet att en lojal kund som är väl bekant med företagets produkt eller tjänst 

inte behöver underhållas i samma utsträckning som en nyetablerade. Ett företag behöver med 

andra ord inte använda reklam och rabatter mot sina lojala kunder i någon större utsträckning, 

vilket resulterar i stora kostnadsbesparingar för företaget (Wilson 2008, s 158-159). 
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En ytterligare fördel med relationsmarknadsföring berör skapandet av partiska 

kundbeteenden. Lojala kunder kommer med sannolikhet att tala mycket gott om företaget, 

både för vänner och bekanta, samt genom sociala medier. Denna ”word of mouth" 

marknadsföring kan betraktas som näst intill ovärderlig för företaget, då människor generellt 

sett ser en större trovärdighet i rekommendationer från vänner än reklam från ett företag. 

Genom att en lojal kund sprider ett gott ord om företaget, så ger detta upphov till nya kunder 

åt företaget. (Grönroos 1994, s 12-13) 

3.4 Byggandet av en relation 
I likhet med övriga typer av förhållanden så bygger företaget upp sitt förhållande med kunden 

i olika stadier. I det tidiga skedet av ett förhållande ses kunden som en främling för företaget 

då denne inte har haft tillfälle att prova företagets produkter. Det är i främlingsstadiet som 

kundetableringen sker, och här gäller det för företaget att locka till sig kunden genom 

användandet av traditionella marknadsföringsåtgärder så som reklam och promotion. (Wilson 

2008, s 154) När kunden väl har etablerat sig med företaget så uppstår bekantskapsstadiet. I 

detta stadie gäller det att företaget tillfredsställer kunden genom att erbjuda en förmånlig 

värdeproposition, för att lyckas med detta fordras det att företagets produkt i förhållande till 

pris är överlägsen mot vad konkurrenten erbjuder. (Wilson 2008, s 154) 

Alltefter som kunden fortsätter att styra sina inköp mot företaget så blir relationen alltmer 

ingående och övergår så småningom till vänskapsstadiet. Detta stadie går ut på att företaget 

samlar ihop tillräckligt med information om kunden för att kunna erbjuda ett anpassat 

kunderbjudande, och likaså hjälper det företaget att bygga upp en viss tillit hos kunden 

gällande kvalitén på produkterna eller tjänsterna som företaget erbjuder (Wilson 2008, s 155). 

Partnerstadiet är det högsta stadiet i relationen mellan kund och företag, där kunden kan 

betraktas som en mycket viktig del i företagets verksamhet. Här fordras det att företaget 

erbjuder ett mycket anpassat kunderbjudande, samt en vilja att lösa alla former av problem 

som kunden påträffar. I gengäld bringar detta en större grad av tillit hos kunden, vilket utöver 

att främja en starkare lojalitet även gör kunden mer benägen att köpa flera typer av produkter 

och tjänster som företaget erbjuder. (Wilson, 2008, s 154-155) 

3.5 CRM-Customer Relationship Management 
CRM handlar i grunden om kundvård vilket innefattar företagens arbete kring att se till att 

kunden känner sig nöjd efter nyttjandet av tjänst eller produkt. Det innefattar kunskap om att 

kunna skapa en relation med kunden och förstå vilket värde köpet har, känslan av köpet ska 



13 
 

inbringa en tillfredställande som är högre än det pris som betalats. (Boulding, Staelin, Ehret, 

Johnston, 2005) 

Målet för företaget ligger i att se till vad som kunden eftersträvar, vilken respons som ges 

efter ett köp är det viktigaste steget för att bygga en relation. I och med att fler företag 

använder sig av olika former av kundklubbar och lojalitetsprogram har CRM blivit en viktig 

konkurrensfördel, det ligger i företagens intresse att verkligen se och kunna anpassa sig efter 

olika situationer och kunders handlande. (Boulding, Staelin, Ehret, Johnston, 2005) 

3.6 Kundpyramiden 
Kundpyramiden är en teoretisk modell som berör sambandet mellan kundlönsamhet och 

servicenivå, där företagen bör anpassa servicen som ges till kunderna baserat på hur stora 

intäkter och vinster som kunden genererar. I samband med relationsmarknadsföringens 

framväxt under de senare decennierna av 1900-talet, så har sambandet mellan servicenivå och 

kundlönsamhet fått en allt mer betydande roll för företagen. (Zeithaml 2001, s 119) Många 

tjänsteföretag har på senare år insett att det inte lönar sig att ge alla kunder samma nivå av 

service av det främsta skälet att resurser inom företag ofta är begränsade, samt att olika 

kunder står för olika nivåer av lönsamhet, där lönsamma kunder ofta tvingas subventionera 

förlusterna som olönsamma kunder skapar. Företag så som banker och flygbolag har som ett 

resultat börjat segmentera sina kunder i olika grupper baserat på hur lönsamma dessa är, i 

hopp om att kunna skapa ett mer anpassat kunderbjudande och en effektivare fördelning av 

företagets resurser. (Zeithaml 2001, s 118-119) 

I kundpyramiden indelas kunderna i fyra grupper efter hur lönsamma dessa är. Pyramidens 

toppskikt utgörs av Platinakunder: Dessa är företagets mest lönsamma kunder, som ofta 

tenderar att vara frekventa användare av företagets produkt eller tjänsteerbjudande. 

Platinakunderna är inte priskänsliga i någon större utsträckning och har ofta en positiv 

inställning till företagets produkter då de har en stark relation till företaget. Utöver att 

generera goda intäkter så tenderar platinakunderna även att sprida ett gott ord om företaget. 

(Zeithaml 2001, s 124) Nästa nivå i pyramiden utgörs av guldkunderna: Dessa kunder är 

mindre lönsamma än platinakunderna, främst av skälet att de uppvisar en större priskänslighet 

och svagare lojalitet mot företaget då de ofta använder produkter eller tjänster från olika 

företag. Den tredje nivån utgörs av järnkunderna: Dessa kunder uppvisar en begränsad 

lojalitet mot företaget och spenderar inte pengar i samma utsträckning som Platina och Guld. 

Lönsamheten från dessa kunder är inte tillräckligt hög för att företaget skall ge någon extra 
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service. Pyramidens bottenskikt utgörs av blykunderna: Dessa kunder kan ses som företagets 

sämsta kunder då de ofta kräver service och uppmärksamhet i oproportionerliga nivåer mot 

vad de spenderar, vilket som ett resultat leder till att företaget förlorar pengar. Likaså tenderar 

blykunderna att missnöjda med företagets produkter och tjänster, då de ofta ger klagomål och 

sprider ett dåligt ord om företaget. (Zeithaml 2001, s 124-125) 

 

 

En av de främsta anledningarna till varför företag bör använda kundpyramiden är om 

företagets kunder varierar i lönsamhetsnivå, men där servicenivån är densamma för alla 

kunder vilket medför en överhängande risk att de lönsammaste kunderna inte får den service 

de förtjänar. (Zeithaml 2001, s 129). Zeithaml lyfter fram en rad olika omständigheter där 

användandet av kundpyramiden kan ha en positiv inverkan på lönsamheten. En av dessa 

omständigheter är när företaget har begränsade resurser, vilket exempelvis kan vara en 

mäklarfirma med få anställda. Då personalresursen är begränsad vill sätter firman som policy 

att endast sälja hus i de högre priskategorierna, där arvodena är högre och kunderna mindre 

priskänsliga. Att sälja billigare hus hade inneburit en större åtgång av resurser på grund av 

större priskänslighet hos kunder, samt lägre arvoden. (Zeithaml 2001, s 129-130). 

En annan omständighet där kundpyramiden kan visa sig användbar är när företagets kunder är 

villiga att betala olika nivåer av service. Ett gott exempel på detta är flygbolagen där 

klassindelningen ofta består av Economy, Business och First Class. Kunderna i Economy 

Class värderar priset som viktigast, och kan således stå ut med lägre servicenivåer, medan 

kunder i Business och First Class ofta värderar bekvämlighet och service högt. Då den 

sistnämnda kundgruppen är mindre priskänslig, så fordras det att dessa ges en högre 

servicenivå. (Zeithaml 2001, s 130). Ett tredje omständighet där kundpyramiden kan användas 

Kundpyramid 
Zeithaml et al., 2001, s. 119. 
Egen översättning samt bearbetning 
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är vid möjligheten att göra en kund mer lönsam genom att förse dem med bättre service. 

Flygbolagens lojalitetsprogram är ett gott exempel på detta, där lojala kunder belönas med 

förmåner så som tillgång till lounger och uppgraderingar, där dessa förmåner agerar som 

incitament att öka sin lojalitet och därmed lönsamhet gentemot flygbolaget. (Zeithaml 2001, s 

131) 

3.7 BCR-stegen 
BCR står för ”Benefits of Coustumer Retention” och handlar om att företag har nytta av att se 

hur resultatet blir av att kundernas lojalitet ökar.(Dahlén, Lange 2003, s 120-125) Utifrån de 

resultat som företaget ser i ökad lojalitet blir det enklare för företaget att sätta upp mål för att 

uppnå en stark marknadskommunikation. Målen baseras på två delar, dels hur väl beteendena 

lockar kunder samt vilka och hur många resurser som krävs för att nå upp till målen. 

 

Steg ett handlar om att få kunden att stanna kvar hos företaget och inte direkt byta till en 

konkurrent, detta innebär att kunden måste känna att det som erbjuds stämmer överens med 

det som förväntas. Detta måste kännas uppfyllt för kunden innan andra steget uppnås, andra 

steget är att kunden börjar tala positivt om företaget. Steg tre innebär att kunder handlar igen, 

för att uppnå det krävs en stark säljande marknadsföring samt relationsmarknadsföring. 

(Dahlén, Lange 2003, s 120-125) Relationsmarknadsföring innebär att det skapas en relation 

mellan kund och företag och används som en stark konkurrensvariabel i köpsammanhang. 

(Axelsson, Agndal 2005, s 246 ) 

BCR-stegen 
Dahlén & Lange, 2003. Sid 121 



16 
 

Steg fyra och fem innefattar att kunden tycker att produkten som företaget erbjuder är värd att 

vänta på om den inte skulle vara tillgänglig samt att kunden anser att det är värt att betala mer 

pengar för att köpa. För att ett företag skall nå dessa steg innebär det att produkten måste ha 

en attraktion som ingen konkurrents produkt lever upp till. Vid steg sex ska företaget ha en 

god relation till kunden där det inte finns möjlighet att kunden kommer kunna påverkas av 

andras negativa syn på produkten och företaget för att kunna nå upp till steg sju där företaget 

ser kunden som trogen. För att bibehålla en trogen kund handlar det om för företaget erbjuda 

tjänster och serviceerbjudande där kunden känner sig uppskattad. (Dahlén, Lange 2003, s 146-

147) För att nå upp till det sista steget i BCR-stegen måste företaget ha en stark och 

genomtänkt plan för varje steg, det går inte att hoppa över delar för att snabbare nå resultat. 

Kunden måste känna sig viktig och känna att företaget är värt att dela till andra potentiella 

kunder, om detta uppnås har företaget nått till högsta steget, det vill säga att kunden har blivit 

en ambassadör för företaget. (Dahlén, Lange 2003 s 146-147)   

3.8 Relativ attityd 
Lojalitet behöver inte nödvändigtvis betyda att kunden alltid är helt nöjd med företaget, utan 

det finns fler aspekter som gör att en kund återkommer till ett företag. Det kan innebära att 

företaget används av ren rutin, köpen har alltid gjorts genom företaget men det finns 

egentligen ingenting som gör att kunden inte skulle kunna byta om behovet avsvalnar. (Evans, 

Jamal, Foxall 2006, s 253) 

Relativ attityd grundar sig i att alla potentiella kunder jämför och tittar på alla företag som kan 

ge den tillfredställelse som kunden är ute efter, samtidigt som människor har en grundidé 

kring vad de vill ha ut av köpet. (Evans m.fl.  2006, s 253-254) Attityden till ett visst företag 

jämförs med ett annat, för att ett företags attityd ska vara starkt innebär det att människan 

känner en starkare lojalitet till det företaget. En persons attityd kan även vara svag men 

samtidigt känna att andra företag inte känns lika attraktiva, vilket kan resultera i att en stark 

relativ attityd framhävs som längre fram kan leda till lojalitet mot företaget.(Evans m.fl. 2006, 

s 254) 

För att ett företag ska kunna få en positiv attityd av kunden gäller det att kunden känner att det 

finns tydliga skillnader mellan företaget i fråga och dess konkurrenter på marknaden. Om den 

känslan finns är sannolikheten stor till att det bildas en stark lojalitet mellan dem. (Evans m.fl. 

2006, s 253-254) Utifrån den teorin har fyra lojalitetskategorier arbetats fram.  Första 
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kategorin är lojalitet, den grundar sig på att kunden har en stark relativ attityd och att det finns 

en kontinuerlig relation med företaget. 

Andra kategorin är latent lojalitet, vilket innebär att kunden har en stark attityd men det finns 

ingen konsekvens i handlandet, vilket innebär att företaget måste lägga energi i 

marknadsförandet för att få kontinuitet. Tredje kategorin är falsk lojalitet, vilket innebär att 

kunden har en svag relativ attityd till företaget, detta är typiskt för produkter som har låg pris 

och lågt engagemang. Kategorin innefattar oftast vanor, produkten är något som kunden vet 

vad det är och inte kräver någon större tanke. Fjärde kategorin är ingen lojalitet, vilket innebär 

att kunden har en svag relativ attityd och inte ser att företaget ger någon tillfredställelse. 

(Evans m.fl. 2006, s 253-254) 

3.9 Porters femkraftsmodell 
Porters femkraftsmodell ger en bild kring hur attraktiv en marknad är för företagen, hur 

konkurrentssituationen ser ut samt hur företagen ska bygga upp sin strategiska utveckling. De 

fem krafterna i modellen är kunden förhandlingsstyrka, leverantörens förhandlingsstyrka, 

substitut, konkurrens för nya aktörer samt konkurrens för nuvarande aktörer. (Porter, 2008 s 

2-3) 

Kundens förhandlingsstyrka handlar om vilka möjligheter kunden har mot ett företag, vilka 

aspekter som gör att ett företag känns mer attraktivt än andra. Om kunden känner att det finns 

flera aktörer på marknaden som erbjuder liknande produkter eller tjänster finns det stora 

möjligheter att spela ut dem mot varandra. Denna ”köpmakt” hos konsumenten blir viktigare 

vid högre pris och gäller för både privatkonsumenten och affärskonsumenten. (Porter, 2008 s 

7-8) 

Leverantörens förhandlingsstyrka bygger till stor del kring på hur markanden ser ut, finns det 

flera leverantörer blir det svårare att ta ut högre priser och ha sämre service för att få en större 

utvinning. Det blir desto lättare för leverantörer som arbetar på en marknad som säljer varor 

eller tjänster där det inte finns lika kraftfulla konkurrenter eller att det till och med råder 

monopol. Vilket resulterar till att leverantören har en stor makt vid förhandlingen rådande pris 

och kvalité med företagen. (Porter, 2008 s 6) 

Substitut finns alltid på marknaden oberoende inom vilken bransch som ses över och det 

gäller att veta vilka substitut som kan tänkas finnas för företaget. Om det finns många 

ersättare till produkten eller tjänsten som säljs minskar lönsamheten eftersom priset på det 
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som säljs går att jämföras, vilket innebär att det finns ett pristak. Det handlar om att ständigt 

bevaka andra aktörer på den aktiva marknaden men samtidigt se hur andra branscher 

utvecklas för att ligga före i eller i fas med en eventuell utveckling inom området. (Porter, 

2008 s 8-9) 

Konkurrens för nya aktörer; för att nya företag ska kunna etablera sig på marknaden handlar 

om att marknaden inte är så pass stor och komplex. Det blir svårare att slå sig in om det finns 

stora aktörer med ett starkt fotfäste genom att de byggt upp teknologi som är ouppnåeliga eller 

att det finns starka patent hos rådande aktörer. (Porter, 2008 s 3-4) 

Konkurrens för nuvarande aktörer; om det finns flera stora aktörer som konkurrerar på samma 

marknad löper risken större i att det blir en försämrad lönsamhet på hela marknaden. Det finns 

flera aspekter som gör att det bildas rivalitet, priset sätter till stor del grunden för rivaliteten 

och är lätt för konkurrenter att följa samt matcha för att locka kunder. Vilket medför att 

kunderna tillslut endast ser till priset och lämnar viktiga aspekter som service och innovation 

utanför köpegenskaperna.  (Porter, 2008 s 9-10) 

3.10 Viral marknadsföring 
Viral marknadsföring är ett effektivt sett för företag att få ut sitt budskap snabbt och utbrett, 

konceptet bygger på att företaget har en god service och att det arbetas frekvent med att 

tillfredsställa kunden. “Word-of-mouth” marknadsföring har blivit ett utvecklat begrepp hos 

både företag och konsumenter, det handlar om att en kund börjar sprida åsikter kring ett 

företag till människor runt omkring. Dessa människor sprider sedan vidare budskapet vilket 

skapar ett intresse hos allt fler människor längs kedjan och en viral marknadsföring har 

uppstått. (Carlsson, 2010 s 38) 

För företagets del handlar det om att få kunden att sprida ett gott omdöme, detta kan göras på 

flera sätt men i grunden handlar det om att sticka ut, skapa ett förtroende genom att använda 

sig av nytänkande idéer som i sig skapar ett intresse hos kunden. Det kan handla om att göra 

rolig reklam, belöna kunder genom lojalitetsprogram eller låta kunder vara med i tävlingar 

som handlar om att sprida företagets budskap. (Dobelea, Toleman, Beverland, 2005 s 146) 

Viral marknadsföring kan ge två effekter, den effekt som företagen vill åt är den som ger 

positiva reaktioner, men om företaget misslyckas med att göra kunderna nöjda eller inte ger 

någon tillfredsställelse blir effekten den motsatta och kan skapa en våg av missnöjdhet. Det 

handlar om att företaget bör ha en förståelse till kunderna och vara lyhörda till kritiken som 
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kan uppstå. Att de är snabb att göra kunder nöjda, för dagens samhälle sprids åsikter om 

företag snabbt via bloggar, forum och dylikt vilket når ut till en stor del människor snabbt 

vilket innebär att dålig kritik snabbt ger en dålig bild kring företaget. (Carlsson, 2010 s 38-39) 

4 Fallbeskrivning 
I följande kapitel diskuteras bland annat historia och utveckling av flygbolagens 

lojalitetsprogram, användandet av lojalitetsprogram hos lågprisbolag, samt bakgrundsfakta 

om flygbolagen SAS och Norwegian, såväl som en beskrivning av affärsresenären. Dessa är 
beskrivna för att ge bättre förståelse till studien.  

4.1 Historia och utveckling av flygbolagens lojalitetsprogram 
Inom resebranschen används relationsmarknadsföring flitigt i kampen om att konkurrera om 

kunderna, där både flygbolag och hotell använder sig av lojalitetsprogram för att attrahera och 

bibehålla kunder. Lojalitetsprogram går ut på att belöna kunderna på längre sikt genom att 

uppmuntra återköpsbeteenden, och desto mer kunden spenderar, desto större blir belöningen. 

Flygbolagen kan betraktas som de flitigaste användarna av lojalitetsprogram där dessa utgör 

ett viktigt konkurrensverktyg i denna hårt konkurrensutsatta bransch. (Gilbert 1996, s 575-

576) 

Marknadsföringen hos företag har förändrats kraftigt under det senaste halvseklet, där företag 

har gått från att endast fokusera kring enstaka transaktioner till att bygga upp långsiktiga 

relationer med kunder. Relationsmarknadsföring går ut på att bygga upp en långvarig relation 

med kunden, exempelvis genom att belöna återköpsbeteende genom att ge lojala kunder 

belöningar i form av rabatter, bonuspoäng, bättre service, och anpassade erbjudanden, för att 

endast nämna några få. Ett av de främsta incitamenten till varför många företag väljer att satsa 

på byggande av långvariga kundrelationer är av kostnadsskäl. Att attrahera en ny kund kostar 

i genomsnitt mellan fem och tio gånger så mycket per försäljning än att bibehålla en befintlig 

kund. Kostnadsbesparingarna avser främst reklam och försäljningskostnader som påförs vid 

en etablering av ny kund. (Gilbert 1996, s 576). Likaså tenderar lojala kunder att bidra med en 

stadig inkomstström till företaget, samt sprida ett gott ord till sina närstående. 

Denna virala marknadsföring agerar som gratisreklam för företaget, och är något som kan ses 

som ytterst eftertraktat för företagen. I likhet med övriga former av relationer, så fordras det 

att relationen mellan företaget och kunden sker på ömsesidiga villkor, och det är viktigt att 
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uppnå en balans där både företag och kund får en nytta ur relationen, utan att det uppstår 

skeva fördelningar mot vad kunden spenderar till vad den får. (Yang & Liu, 2003, s 588) 

Lojalitetsprogram inom flygbranschen började införas på slutet av 1970-talet i USA, som ett 

resultat av den avreglerade flygmarknaden i landet. De första lojalitetsprogrammen utgjordes 

av primitiva varianter av stämpelkort där kunden fick en gratis flygresa efter sin femte 

flygning. American Airlines var det första flygbolaget som introducerade 

flygbonusprogrammet som det är känt idag. AAdvantage introducerades år 1981 och baserar 

sig på att belöna kundens lojalitet baserat på hur lång distans i miles (1 mile = 1,6 kilometer) 

denne flyger. Resor i de dyrare kabin klasserna First och Business Class ger bonus i antalet 

intjänade miles. De insamlade poängen används sedan för uttag av flygresor, där priset 

bestäms av en tabell där destinationerna finns indelade i zoner. Desto mer kunden flyger på ett 

kalenderår, desto högre medlemsnivå får kunden och frekventa resenärer som når Guld och 

Platinum nivå belönas med förmåner så som tillgång till lounger och fria uppgraderingar, mm. 

(Gilbert 1996, s 577-578) 

Utöver att tjäna sina poäng via flygresor, så har många av flygbolagen ingått i samarbeten 

med hotellkedjor, hyrbilsfirmor och kreditkorts företag, för att bara nämna några få. Dessa 

samarbeten gör det möjligt för medlemmarna i ett lojalitetsprogram att tjäna poäng vid 

övernattning på specifika hotellkedjor, i samband med bilhyra, under shopping, eller om ett 

inköp görs med ett co-branded kreditkort. Denna typ av samarbeten har visat sig vara väldigt 

lönsamma för flygbolagen, då exempelvis bankerna som utfärdar kreditkorten ”köper” poäng 

av flygbolaget i rena pengar. (Mason & Baker 1996, s 220-221) Då endast en fjärdedel av alla 

poäng som utfärdas kommer till användning innan giltighetstiden går ut, så innebär detta en 

lönsam affär för flygbolagen. (Gilbert 1996, s 581) 

American Airlines koncept att belöna lojalitet efter flugen distans kom så småningom att 

kopieras av konkurrerande flygbolag i Nordamerika, och mot tidiga 1990-talet började även 

Europeiska flygbolag så som Lufthansa, British Airways och SAS införa liknande 

lojalitetsprogram. American Airlines satte således standarden för lojalitetsprogram inom 

flygbranschen, och i dagsläget finns det ytterst få stora nätverksbolag som inte belönar 

kundlojalitet baserat på flugen distans. (Gilbert 1996, s 578-579) 

De Asiatiska och Europeiska flygbolagen var tillskillnad från sina Amerikanska konkurrenter 

väldigt specifika kring vilken typ av kund de ville nå ut till med sina lojalitetsprogram. 
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Programmen var främst riktade mot högt spenderande affärsresenärer som gör flertalet årliga 

resor i de dyrare kabinklasserna Business och First Class, och många av programmen hade 

som krav att en kund måste ha gjort minst ett antal resor på fullpris biljetter för att ens kunna 

bli inbjuden som medlem till lojalitetsprogrammet. Flygbolagen insåg snabbt att det fanns en 

övervägande risk att tappa sina mindre lönsamma kunder i Ekonomiklass till konkurrenter 

som erbjöd lojalitetsprogram som möjliggjorde intjäning av poäng i Ekonomiklass, och som 

ett resultat infördes lojalitetsprogram som standard till alla resenärer utan krav på inbjudan. 

(Gilbert 1996, s 578) 

Strategiska Allianser är ett sätt för företag som behandlar samma marknad att stå upp mot 

konkurrensen genom att samarbeta för att nå ut till fler kunder. Det handlar om att använda 

sig av företagens olika styrkor för att uppnå en konkurrensfördel och skapa en gemensam 

vinning.( Išoraitė, 2009) Mot slutet av 1990-talet och början av 2000-talet bildades tre globala 

flygbolags allianser Star Alliance, Skyteam och Oneworld. Dessa allianser gjorde det möjligt 

för flygbolagen att samarbeta med partner flygbolag för att skapa globala destinationsnät. 

Utöver möjligheten att kunna resa till nästan var som helst i världen på en genomgående 

biljett så gjorde allianserna även det möjligt för resenärerna att tjäna och använda bonuspoäng 

vid resa med partner flygbolag (IATA, 2012). Medlemmar med Silver och Guldstatus kan 

även nyttja sina förmåner hos partner flygbolagen, där en Guldmedlem på flygbolag A 

behandlas med samma förmåner som en Guldmedlem hos flygbolag B. 

Möjligheten att kunna använda förmånerna från sitt bonuskort i hela alliansen gav 

lojalitetsprogrammen en helt ny innebörd, både för kunderna men även för flygbolagen. För 

flygbolagen innebar detta möjligheten att kunna konkurrera om kunderna kollektivt som en 

allians, snarare än mellan enskilda flygbolag. (Star Alliance, 2014) En kritik mot denna praxis 

är att den skapar högre inträdesbarriärer för flygbolag som inte är allians bundna då de inte får 

en möjlighet att konkurrera om kunderna på likvärdiga villkor. (IATA, 2012) 

Flygindustrin har skakats av en rad kriser under 2000-talet, bland annat, de skenande 

oljepriserna och den hårdnande konkurrensen från lågprisbolagen. Allteftersom att 

lågprisbolagen gjort sitt intrång på de Europeiska, Amerikanska och Asiatiska marknaderna så 

har det uppstått en stor priskonkurrens på flygbiljetter där de stora nätverksbolagen är tvungna 

att sänka priserna för att kunna möta konkurrensen från lågprisbolagen. (The Economist, 

2014) Rollen för lojalitetsprogrammen har under de senaste åren ändrats från att enbart 

fokusera på högt spenderande kunder, men även på att rikta in sig till mindre lönsamma 
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kunder som mestadels reser i Ekonomiklass, som en åtgärd för att inte tappa allt för stora 

marknadsandelar till lågprisbolagen. (Molin, 2013) 

En av huvudfunktionerna hos lojalitetsprogram är att skapa ett partiskt köpbeteende hos 

kunden (Gilbert, 1996, s 579) och genom att belöna lojalitet med förmåner så som tillgång till 

lounger, prioriterad incheckning och säkerhetskontroll, så bygger nätverksbolagen upp ett 

mervärde till kunden som gör den mindre benägen att flyga med ett lågprisbolag eller 

konkurrent som inte erbjuder dessa förmåner, samt att göra kunden mer benägen att motivera 

ett högre biljettpris hos flygbolaget där medlemmen är lojal. (Molin, 2013) 

4.2 Lojalitetsprogram bland lågprisbolagen 
Det amerikanska lågprisbolaget Southwest Airlines var bland de första flygbolagen att 

introducera lojalitetsprogram i USA på slutet av 1970-talet. Southwest må betraktas som en 

pionjär, men samtidigt ett undantagsfall då ytterst få lågprisbolag erbjuder någon form av 

lojalitetsprogram till sina kunder. En av de främsta anledningarna till varför många 

lågprisbolag inte erbjuder lojalitetsprogram är av kostnadsskäl. Som namnet antyder skiljer 

sig lågprisbolagen från nätverksbolagen i avseendet att de har som fokus att hålla 

verksamhetskostnaderna låga. Detta görs exempelvis genom att erbjuda en enhetlig 

flygplansflotta av en och samma flygplanstyp, flytta underhåll och personal till låglöneländer, 

samt outsourca stora delar av sina marktjänster till tredje parter s.k. ”handlingsbolag”. 

Lågprisbolagen håller även nere sina kostnader genom att skära bort oväsentliga kringtjänster 

så som biljettkontor, fri mat och dryck till passagerarna, lounger på flygplatser, samt att hålla 

nere andelen markpersonal genom att tvinga passagerarna att checka in och skriva ut sina 

boardingkort online. Lågprisbolagen ansåg även att lojalitetsprogram medförde för stora 

kostnader för att det skulle passa in i affärsmodellen, vilket är skälet till varför Europas två 

främsta lågprisbolag Ryanair och EasyJet inte erbjuder någon form av lojalitetsprogram. 

(Klophaus 2005, s 349) 

Klophaus (2005), lyfter fram en rad olika anledningar till varför många lågprisbolag inte 

väljer att använda lojalitetsprogram. Han menar att många lågprisbolag är så kallade ”start-

ups” dvs nyetablerade bolag på en marknad, där byggande av kundlojalitet inte hör till 

affärsplanen då verksamheten befinner sig i ett tidigt skede. En annan anledning som 

Klophaus (2005), lyfter upp är att många av lågprisbolagen transporterar för få passagerare 

för att det ska vara lönt att använda lojalitetsprogram, samt att linjenäten hos många av dessa 

flygbolag är för små. Ett ytterligare skäl rör till faktumet att kunderna hos många av 
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flygbolagen ser priset som en tillräckligt hög motivationsfaktor för att upprätthålla 

återköpsbeteende gentemot ett lågprisbolag (Klophaus 2005, s 350) 

De amerikanska lågprisbolagen JetBlue och Southwest Airlines ligger på framkanten när det 

kommer till användandet av lojalitetsprogram, då bägge flygbolagen har etablerade program 

som belönar lojalitet och är enkla att förstå. Southwest Airlines program Rapid Rewards har 

ett mycket snarlikt upplägg mot de primitiva stämpelkorten som infördes på 1970-talet, där 

kunden samlar poäng baserat på antalet flygningar, snarare än baserat på den flugna distansen. 

Programmet är mycket enkelt i avseendet att flygningens längd eller pris inte har någon 

inverkan på poängen som tjänas, vilket är fallet hos nätverksbolagens lojalitetsprogram. 

(Klophaus 2005, s 351) En poäng eller ”credit” fås efter en flygning, och när kunden har 

samlat 16 credits får kunden en gratis flygresa med Southwest. Att använda poängen för en 

resa är betydligt enklare än hos ett nätverksbolag, då tillgängligheten styrs på antalet lediga 

platser hos Southwest, tillskillnad mot nätverksbolagen som strikt kontrollerar tillgången på 

bonusplatser för vissa flygningar. (Southwest Airlines, 2014) 

Lågprisbolagen har länge haft priset som det främsta konkurrensmedlet, men allteftersom att 

kostnaderna i branschen ökar så tvingas lågprisbolagen konkurrera om övriga attribut som 

nätverksbolagen i dagsläget använder. Dessa är bland annat fria drycker och tilltugg, fria 

platsreservationer, samt möjlighet att boka om biljetter utan avgift. Genom att satsa på dessa 

värdehöjande attribut så avser många lågprisbolag även att sikta in sig på affärsresenärer som 

är ett lukrativt kundsegment inom flygbranschen (Klophaus 2005, s 351-352). Både Ryanair 

och EasyJet har idag infört lättare varianter av ”Business Class” riktat till affärsresenärer, som 

bland annat erbjuder tidssparande tjänster som prioriterad säkerhetskontroll, sittplats i 

flygplanets främre del, samt flexibla möjligheter till ombokning. (Ryanair, 2014) Många 

affärsresenärer är idag bundna till sina lojalitetsprogram, där ett byte av flygbolag medför 

högre kostnader för att uppnå samma förmåner hos konkurrenten. Detta kan ses som ett starkt 

skäl för lågprisbolagen inom Europa att börja satsa på lojalitetsprogram för att kunna 

konkurrera om de lönsamma affärsresenärerna. (Klophaus 2005, s 351) 

4.3 Bakgrundsfakta Norwegian 
Flygbolaget Norwegian är Europas tredje största lågprisbolag och ett av de snabbast växande 

flygbolagen i Europa. Med en flygplansflotta bestående av 92 kortdistans flygplan av typen 

Boeing 737-800, samt 7 långdistansplan av typen Boeing 787-8 Dreamliner(Airfleets, 2014), 

transporterar Norwegian årligen drygt 20 miljoner passagerare till 126 destinationer i Europa, 
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Nordamerika, Asien och Mellanöstern. (Norwegian, 2014) som det näst största flygbolaget i 

Skandinaven har Norwegian till största del haft ett starkt fokus på de skandinaviska 

hemmamarknaderna, där huvudkonkurrenten är det statligt ägda Scandinavian Airlines 

(Bahita, 2012). Norwegian bedriver i dagsläget basverksamhet från alla tre skandinaviska 

huvudstäder, men flygbolaget har på senare tid även expanderat sin verksamhet till att öppna 

baser på London Gatwick, samt Barcelona (Topham, 2014). I linje med sina starka 

expansionsplaner har Norwegian lagt stora beställningar på nya flygplan av modellerna 

Boeing 737MAX och Airbus A320-NEO där målsättningen är att nära tredubbla storleken på 

sin flygplansflotta till början av nästa decennium. (Bahita, 2014) 

I likhet med de flesta Europeiska lågprisbolag så satsar Norwegian idag inte på att bygga upp 

kundlojalitet i samma utsträckning som de etablerade nätverksbolagen (Klophaus 2005, s 349-

350). Flygbolaget har sedan ett par år tillbaka ett lojalitetsprogram vid namnet Norwegian 

Rewards. Programmet skiljet sig kraftigt från de lojalitetsprogram som erbjuds av 

nätverksbolagen, främst i avseendet att det är mycket primitivt då det saknas medlemsnivåer 

med förmåner som uppmuntrar lojalitet, samt att poängen tilldelas baserat på hur mycket 

pengar kunden spenderar, snarare än baserat på hur mycket kunden flyger med bolaget 

(Norwegian, 2014). Detta upplägg skiljer sig kraftigt mot nätverksbolagens upplägg, i 

synnerhet konkurrenten SAS med lojalitetsprogrammet EuroBonus där lojalitet uppmuntras 

genom att belöna frekventa kunder med förmåner så som tillgång till lounger och prioriterade 

köer för incheckning och säkerhetskontroll. Likaså tjänar SAS resenärer EuroBonus poäng 

baserat på hur långt och mycket de flyger, snarare än hur mycket pengar de spenderar hos 

SAS. (SAS EuroBonus, 2014) 

I takt med stigande kostnader för bland annat bränsle så kan många av lågprisbolagen i 

Europa inte konkurrera på pris i samma utsträckning som tidigare, och då det redan idag sker 

en stor priskonkurrens med nätverksbolagen så är lågprisbolagen tvingade att börja erbjuda 

värdehöjande attribut så som flexibla biljetter, fria sätesreservationer, samt 

underhållningssystem eller wifi ombord, för att kunna ta upp konkurrensen med 

nätverksbolagen som redan erbjuder dessa attribut till sina kunder. Lågprisbolagen i Europa 

har på senare tid även börjat arbeta hårt för att attrahera affärsresenärer som är det 

lönsammaste kundsegmentet inom flygbranschen. (Centre For Aviation, 2011) 

Den övervägande delen av affärsresenärerna reser idag med nätverksbolagen av det främsta 

skälet att dessa erbjuder högre nivåer av bekvämlighet, samt lojalitetsprogram som belönar 
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dem med förmåner, bland annat lounger och tidsbesparande flygplatstjänster som gör dem 

mer benägna att upprätthålla sin lojalitet mot nätverksbolagen, då dessa förmåner inte erbjuds 

av lågprisbolagen. (Klophaus 2005, s 350-351) 

Lågprisbolagen EasyJet och Ryanair har på senare tid börjat lägga större fokus på att attrahera 

affärsresenärer, genom att erbjuda värdehöjande tjänster så som flexibla biljetter, prioriterade 

köer i säkerhetskontrollen, större benutrymme, samt sittplats i flygplanets främre del. 

(Ryanair, 2014) Norwegian har även följt samma spår där i de i dagsläget erbjuder 

biljettkonceptet ”flex” där fria ombokningar, fritt bagage och prioriterad säkerhetskontroll 

ingår. (Norwegian, 2014) Dessvärre medför flex inga större fördelar i bonusprogrammet 

Norwegian Rewards. Bortsett från en marginellt ökad intjäning av poäng för att Norwegian 

framgångsrikt skall kunna konkurrera om de lukrativa affärsresenärerna, samt till viss 

utsträckning övriga kunder så fordras det att flygbolaget satsar på att utveckla sitt 

lojalitetsprogram för att stärka relationen till kunderna så att de på ett framgångsrikt sätt kan 

nå ut till detta ytterst lukrativa kundsegment. 

4.4 Bakgrundsfakta SAS 
Flygbolaget SAS har sedan starten 1946 varit ett av Norra Europas ledande flygbolag. Flottan 

består idag av 140 flygplan från tillverkarna Airbus, Boeing och Bombardier där det minsta 

flygplanet CRJ-900 får plats med 88 passagerare, varav det största Airbus A330-300 får plats 

med 264 passagerare. (airfleets.net, 2014) 

SAS transporterar årligen över 28 miljoner passagerare till 100 destinationer i Skandinavien, 

Europa, Nordamerika och Asien. Antalet destinationer tenderar att variera då vissa rutter 

endast trafikeras under en viss säsong, exempelvis semesterrutterna till södra Europa från 

Skandinavien. Kärnverksamheten koncentreras till huvudstadstriangeln där flygbolaget 

dominerar marknaden mellan de skandinaviska huvudstäderna, jämfört med den främsta 

konkurrenten Norwegian. (SAS Årsredovisning 2013) 

Den överlägset populäraste rutten går mellan Stockholm och Köpenhamn där SAS erbjuder 

23 dagliga avgångar i bägge riktningar, jämfört med konkurrenten Norwegian som enbart 

erbjuder 9 avgångar per dag. (SAS Årsredovisning 2013) 

I motsats till övriga Europeiska nätverksbolag så som Lufthansa, Finnair och British Airways 

har SAS valt att fokusera huvuddelen av sin verksamhet på Europatrafik, snarare än att mata 

trafik till sitt långdistansnät. Denna affärsmodell är något udda inom branschen då 
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konkurrensen från lågprisbolagen gör det svårt att hitta lönsamhet inom Europa. Då större 

delen av intäkterna görs istället på långdistanstrafik, där Europanätverket enbart agerar som 

matare till långrutterna och merparten av dessa  “matarflyg” går med ren förlust. (Carlsson, 

2012) 

Valet att primärt fokusera på Europatrafik har haft en negativ effekt på flygbolagets 

lönsamhet, i synnerhet med hänsyn till den hårda konkurrensen från lågprisbolagen. 

På den skandinaviska marknaden ses lågprisbolaget Norwegian som den främsta 

konkurrenten, där de på senare tid aggressivt arbetar för att ta över marknadsandelar från 

SAS. (Dagens Nyheter, 2014) 

SAS lägger i likhet med övervägande delen av de Europeiska nätverksbolagen ett stort fokus 

på att skapa och upprätthålla kundlojalitet, och lojalitetsprogrammet EuroBonus används 

flitigt som vapen i kampen mot lågprisbolagen. EuroBonus lanserades år 1992 och har idag 

växt till att bli Skandinaviens största flyglojalitetsprogram med över 3,6 miljoner medlemmar 

runtom i världen, varav 1 miljon i Sverige. (SAS Årsredovisning, 2013). I likhet med 

lojalitetsprogrammen som erbjuds av övriga Europeiska nätverksbolag så är EuroBonus ett 

traditionellt distansbaserat lojalitetsprogram. Kunden tjänar poäng baserat på hur mycket 

denne flyger, där poängsumman baserar sig på självaste flygdistansen, samt eventuella 

bonusar för resa i de högre klasserna SAS Plus och SAS Business. Frekventa resenärer har 

möjlighet att nå de högre medlemsnivåerna Silver, Guld och Diamant där förmånerna bland 

annat inkluderar prioriterade köer i incheckning och säkerhetskontroll, tillgång till lounge på 

flygplatsen, möjlighet att ta med extra bagage kostnadsfritt, samt fler intjänade bonuspoäng. 

Likaså har Guld och Diamantmedlemmar möjlighet att nominera en vän, familjemedlem eller 

kollega till ett statuskort i den lägre nivån, dvs. en Diamantmedlem kan ge bort ett Guldkort 

och en Guldmedlem kan ge bort ett Silverkort. (SAS EuroBonus, 2014) 

SAS erbjuder sina kunder många möjligheter att tjäna poäng, dels genom flygresor med SAS 

eller 25 genom andra partnerbolag i Star Alliance, men även hotellnätter, shopping, bilhyra, 

samt genom betalning med co-branded keditkort för att bara nämna några få. EuroBonus 

erbjuder även många möjligheter att spendera poängen, och utöver att växla in dem mot fria 

flygresor med SAS och Star Alliance kan medlemmen även växla in dem mot fria hotellnätter, 

tillgång till lounger eller varor i EuroBonus Shop. (SAS EuroBonus, 2014) 
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Då flygbolagets främsta konkurrenter är lågprisbolagen i Europa, som främst konkurrerar på 

biljettpriser som är svåra för SAS och övriga nätverksbolag att erbjuda, fordras att konkurrens 

sker efter andra attribut. SAS använder EuroBonus ett effektivt konkurrensmedel i kampen 

mot lågprisbolagen, där den främsta målsättningen är att erbjuda ett förhöjt värde till kunden 

som gör det motiverbart att betala lite mer för att flyga SAS. Lojalitetsprogram hos 

nätverksbolagen har historiskt sett varit primärt riktade till affärsresenärerna, vilket även är 

fallet hos SAS då EuroBonus ger en kraftig konkurrensfördel mot huvudkonkurrenten 

Norwegian i kampen om de lukrativa affärsresenärerna. SAS har på senare tid även valt att 

göra EuroBonus mer förmånligt för fritidsresenärer, som normalt sätt inte reser lika ofta som 

affärsresenärer. Genom att göra det lättare att nå Silvernivån, som bland annat inkluderar 

förmåner så som prioriterad incheckning, ett extrabagage utan kostnad, samt tillgång till 

lounge under lågsäsong, så avser SAS att kunna locka till sig de mer prismedvetna 

fritidsresenärerna, som normalt väljer att flyga med ett lågprisbolag. (Molin, 2014) 

SAS val att göra EuroBonus programmet mer tillgängligt för kunderna går emot den rådande 

trend bland många Europeiska nätverksbolag, mest noterbart Lufthansa har gjort det svårare 

för kunderna att tjäna poäng på många billigare biljetter. De vill istället premiera sina 

lojalitetsprogram mot högt spenderande affärsresenärer i Business Class. (Lufthansa, 2013) 

SAS strategi går snarare ut på motsatsen där fokus ligger på att göra programmet lätt att förstå 

sig på, exempelvis genom en förenklad struktur för intjäning av poäng, vilket är ett tydligt 

exempel på att de väljer att rikta in sitt bonusprogram mot nya kundsegment. (SAS 

EuroBonus, 2014) 

4.5 Affärsresenären 
Flygmarknaden är idag mer konkurrensutsatt än någonsin där nätverksbolagen starkt 

konkurrerar mot lågprisbolagen om kunderna. Det har under de senaste två decennierna skett 

en avsevärd minskning i biljettpriser, både på lång och kortdistans. Priskonkurrensen berör 

främst fritidsresenärerna och biljetterna som säljs till dem gör flygbolagen oftast förlust på. 

För att kunna ta igen de förlorade intäkterna från konkurrensen med lågprisbolagen så väljer i 

stort sett alla nätverksbolag att konkurrera om affärsresenärerna. (Fickenscher, 2013) 

Affärsresenärerna kan betraktas som ett mycket lukrativt kundsegment för flygbolagen då de 

inte är priskänsliga i samma utsträckning som fritidsresenärerna och de premierar komfort, 

flexibilitet och tidtabell, något som de är villiga att betala för. Betalningsviljan hos dessa 

kunder avspeglas i biljettpriserna där en genomsnittlig Business Class biljett till USA eller 
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Asien kostar 20 000kr och uppåt, alternativt en ombokningsbar flygbiljett inom Europa som 

kan kosta mellan 5000 och 10000kr. (Fickenscher, 2013) Det är med andra ord 

affärsresenärerna som subventionerar biljetterna för fritidsresenärerna i Ekonomiklass och 

detta kundsegment spelar en kritisk roll för flygbolagens överlevnad. (Fickenscher, 2013) 

Konkurrensen från lågprisbolagen har gjort att många Europeiska nätverksbolag förlitar sig på 

långdistanstrafiken, som står för den övervägande delen av intäkterna. Flygbolag så som 

Lufthansa och SAS har en hög kostnadsbas som inte gör det möjligt att uppnå lönsamhet på 

Europarutter med den nuvarande prissättningen, då konkurrensen från lågprisbolagen har 

drivit ner biljettpriserna till näst intill orimliga nivåer. Likaså finns det en väldigt svag 

betalningsvilja hos affärsresenärerna att välja Business Class på kortare flygningar inom 

Europa då det varken erbjuds någon förbättrad sittkomfort och där den marginellt förbättrade 

mat och dryckesserveringen är av litet intresse (fokusgrupp). Som ett resultat har flygbolaget 

SAS tagit bort Business Class på sina Europaflyg och ersatt det med den nya kabinklassen 

SAS PLUS, som bäst kan beskrivas som Ekonomiklass med marginellt förbättrad service och 

flexibla biljettvillkor. (Augustsson, 2013) Många Europeiska flygbolag bedriver således sin 

Europatrafik med förlust och förlitar sig istället på långdistanstrafiken som sin primära 

intäktskälla. Syftet med Europatrafiken är dels att agera som matare till långdistansflygen, 

samt att användas som konkurrensmedel mot lågprisbolagen. (Carlsson, 2012) 

På långdistansflygen står försäljningen av First och Business Class biljetter för den allra 

största delen av intäkterna, där drygt en femtedel av stolarna på en flygning mellan New York 

och Paris står för hela 70% av intäkterna (Mouawad, 2014). Tillskillnad från Europaflyg där 

Business Class endast utgörs av en Ekonomiklass stol med blockerat mittensäte, så är 

långdistansflygen en mer extravagant affär där passagerarna kan slappna av i bekväma sov 

fåtöljer och avnjuta 5-rätters middagar med Champagne. (Fickenscher, 2013) På 

långdistansflyg finns en större betalningsvilja bland resenärerna att flyga Business Class då 

många företag vill att sina anställda skall komma fram till destinationen väl utvilade, och då 

stolarna ofta erbjuder gott om möjligheter att arbeta och sova så motiverar många företag den 

extra kostnaden, då det innebär att den anställde inte behöver spendera mer tid än nödvändigt 

på destinationen för att anpassa sig till tidsskillnader, etc. (fokusgrupp) 

Långdistansmarknaden domineras än så länge endast av nätverksbolagen och i den hårda 

konkurrensen om affärsresenärerna så satsar flygbolagen årligen stora belopp på att installera 

nya stolar, erbjuda bättre och lyxigare måltider, öppna nya lounger, samt erbjuda extravaganta 
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kringtjänster så som limousine transfer till och tillgång till spaanläggningar, för att bara 

nämna några få. Ombordprodukt kan på många sätt ses som ett starkt konkurrensmedel för 

flygbolagen, vilket även har en påverkan på kundlojaliteten. Ett flygbolag kan således skapa 

lojalitet genom att erbjuda en bekväm stol och bra måltider till passageraren. Då en lojal 

Business Class resenär kan på längre sikt bidrar med stora intäkter, så är det denna typ av 

kund som flygbolagen konkurrerar hårdast om. (Owen, 2014) 

Flygbolaget Norwegian är ett av ytterst få lågprisbolag som bedriver långdistanstrafik. Ett av 

de främsta skälen till varför få lågprisbolag har lyckats uppnå lönsamhet på långdistansrutter 

är då de inte erbjuder någon Business Class, och som ett resultat har många lågprisbolag gått i 

konkurs eller tvingats lägga ner sin långdistansverksamhet. (Skapinker, 2014) I likhet med 

många lågprisbolag så erbjuder Norwegian idag ingen Business Class på sina långdistansflyg, 

vilket gör dem till ett oattraktivt alternativ för affärsresenären. (fokusgrupp) Konkurrenten 

SAS däremot, påbörjade nyligen en omfattande renovering av långdistansflottan där det bland 

annat installeras nya stolar i Business Class, ett toppmodernt underhållningssystem och wifi 

ombord. De nya stolarna erbjuder direkt tillgång till mittgången för alla passagerare, såväl 

som möjligheten att omvandla stolen till en 180-grader platt säng. Attributen är väl lämpade 

för affärsresenären som vill kunna sova och arbeta ostört på sin flygresa, och genom 

satsningen vill SAS således locka till sig fler affärsresenärer som kan bidra med välbehövliga 

intäkter. (Molin, 2014) 

4.6 Utveckling inom flygbranschen 
Sedan början av 1970-talet har flygresorna mer än tio dubblats vilket har gjort att det till en 

början verkade vara en lukrativ bransch att slå sig in på för nya aktörer. Samtidigt så 14 

dubblades antal flygbolag under samma period, i och med att fler företag tog sig in på 

marknaden har konkurrensen ökat och lönsamheten har stadigt gått ner. (Brian Pearce, 2013) 

Det som ligger bakom den nedgångna lönsamheten går att beskriva utifrån Porters 

femkraftsmodell.(IATA, 2011) 

4.6.1 Kundens förhandlingsstyrka 
Flygbolagen har i och med den rådande konkurrensen varit tvungna att pressa priser då 

kunderna sett vilka möjligheter det finns i att jämföra olika företag med varandra. Detta gäller 

i störst utsträckning kunder som flyger enstaka resor och är mer priskänsliga. De som flyger 

flitigt det vill säga affärsresenären tenderar att inte vara lika priskänslig och har en större 
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benägenhet att ingå i lojalitetsprogram där helhetsintrycket av resan spelar störst betydelse 

och inte enbart priset. (IATA, 2011 s 22) 

4.6.2  Leverantörens förhandlingsstyrka 
Flygplan och motorer köps oftast direkt utav de få leverantörer som finns på marknaden vilket 

ger leverantörerna en stor makt vid försäljning och service. En annan aspekt som är viktig i 

sammanhanget är bränslet som i början av 2000-talet stod för 15% av den totala 

driftkostnaden för flygbolagen men som idag ligger runt 25%. Detta grundar på det faktum att 

oljepriset gått upp och varit volatil. (IATA, 2011 s 23-25) 

4.6.3 Substitut 
Tåg, bil och båt är exempel på alternativa substitut som kunder tar med i beräkningar när 

något eller någon ska transporteras och tiden inte är helt avgörande. Detta har pågått under en 

tid i och med att andra branscher har utvecklats och sett till att utöka transportsmöjligheterna. 

I och med aspekten att företag väljer att köpa och sälja varor på hemmaplan blir inte 

affärsresenären lika beroende av att flyga, när avstånden inom handeln minskar. (IATA, 2011 

s 26) 

4.6.4 Konkurrens för nya aktörer 
Från 1970-talet till 2000-talet har det tillkommit mer än 1300 flygbolag på marknaden vilket 

innebär att cirka 30 nya flygbolag tillkommer varje år. Många av flygbolagen som dyker upp 

börjar smått på en hemmamarknad för att kunna etablera sig, konkurrensen är hård men 

flygbolag har möjlighet att slå sig in på flera platser och marknader i världen vilket göra att 

konkurrensen ständigt ökar och rivaliteten är stor. (IATA, 2011 s 26) 

4.6.5 Konkurrens för nuvarande aktörer 
Det finns flera typer av flygbolag att ta i beaktande, dels finns det flygbolag som är allierade 

med andra det vill säga nätverksbolagen som infinner sig på en stor marknad där samarbetet 

med andra bolag gör det svårare för nya aktörer att slå sig in och konkurrera med dess rutter. 

Sedan finns bolag som ingår i kategorin lågprisbolag med en begränsad tillgång vad det gäller 

utrymme med bekvämligheter som den flitiga affärsresenären vill ha. Konkurrensen hos dessa 

bolag ligger i priset och är starka på dess hemmamarknader där sträckorna inte är lika långa 

och bekvämligheter som mer benutrymme och lounger inte är lika relevanta. (IATA, 2011 s 

26-28) 
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5 Empiri 
I följande kapitel finns en sammanställning av den empiriska data som samlades in från 

affärsresenärerna som deltog i fokusgruppen. Empirin är uppbyggd utifrån de frågor och 

svar som fokusgruppen gav samt utifrån de iakttagelser som gjordes kring respondenterna.  

Fokusgruppen genomfördes den 20 november 2014 från klockan 17.30 till 18.30 på Monks 

Café, på Wallingatan 38 i Stockholm. fokusgruppen skedde i samband med en inofficiell 

månadsträff för internetforumet BusinessClass.se, som är Skandinaviens främsta mötesplats 

för frekventa resenärer, där medlemmarna en gång i månaden samlas på för att dricka öl, äta 

god mat och utbyta konversationer. Många av fokusgruppsdeltagarna hade redan funnit sig 

rätta vid sina bord i det inglasade båset med varsin öl i handen, när jag och min kollega Linus 

dök upp. Totalt 11 personer valde att delta i fokusgruppen med en varierande aktivitetsgrad så 

somliga var mer pratsamma än andra. För att upprätthålla en viss anonymitet hos 

fokusgruppsdeltagarna så kommer dessa att benämnas efter deras användarnamn på forumet. 

5.1 Affärsresenärernas resevanor 
Fokusgruppen inleddes med frågan om hur många som hade rest med Norwegian under 

senaste året, där fyra av deltagarna medgav att de hade rest med Norwegian under senaste 

året. På följdfrågan bads respondenterna ge skäl till varför och varför inte de flugit med 

Norwegian. Kricka och SNIFF var två av personerna som hade flugit Norwegian under det 

senaste året. Kricka som normalt flyger med SAS svarade att han ibland blir tvungen att flyga 

Norwegian när det inte finns några andra rimliga alternativ att flyga, vilket övriga i gruppen 

tycktes hålla med om. SNIFF flög Norwegian i samband med en resa på sin fars 60 årsdag, 

där han blev bjuden på resan av sina föräldrar. Även han skulle i normala fall inte aktivt välja 

att flyga med Norwegian. SFC flög tidigare med Norwegian i jobbet då företagets resepolicy 

endast tillät det billigaste tillgängliga alternativet. NotRyan var tydlig i sina skäl till att inte 

flyga med Norwegian, vilka främst berörde flygbolagets kundförakt, samt deras dåliga 

personalpolitik. 

Nästa fråga som ställdes var hur många flygningar som fokusgruppsdeltagarna i snitt gör per 

år. Övervägande delen av deltagarna svarade mellan 40 och 60 flygningar vilket kan betraktas 

som ett genomsnitt för gruppen. NotRyan var den som flög mest per år med cirka 70 till 100 

flygningar, medan SNIFF bara gjorde cirka 15 flygningar. Johhenrik som mestadels flyger 

långdistans hade svårt att uppskatta antalet flygningar, men han uppskattade sin totala flugna 

distans på att vara cirka 150 000 miles per år. 
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Nästa fråga berörde hur mycket pengar som fokusgruppdeltagarna i snitt spenderar på 

flygresor varje år. NotRyan sade skämtsamt att han inte ville veta hur mycket han spenderade 

årligen, men att det troligtvis rör sig om minst 100-tusen. Övriga i gruppen ansåg också att 

100-tusen och över motsvarade vad de årligen spenderar på flygresor. Johhenrik var den i 

gruppen som spenderade mest på flygresor, då han årligen lägger ut cirka 300-tusen kronor. 

Då många av deltagarna reser i tjänsten, så tillfrågades fokusgruppsdeltagarna vilka 

yrkesroller de har som kräver att de reser i tjänsten. Denna fråga kunde alla i gruppen utom 

simon_says91 som uteslutande reser privat, svara på, men bland de övriga skedde resorna 

uteslutande eller delvis i tjänsten. Henrik_B är egenföretagare och reser runtom i Europa för 

att möta kunder, Marshall jobbar för Regeringen och reser således till Bryssel på regelbunden 

basis. Telelina jobbar på ett företag som har kontor i utlandet. Johhenrik jobbar inom IT 

branschen och har rest i tjänsten sedan 20 år tillbaka. Större delen av resorna går till Shanghai 

och Dubai, samt några enstaka resor inom Europa. 

5.2 Affärsresenärernas syn på flygbolagens värdeproposition 
Efterföljande fråga handlade om hur Norwegians värdeproposition upplevs i förhållande till 

SAS. Henrik_B menade att många som flyger med Norwegian endast gör det för att de vill 

komma fram och är inte speciellt intresserade i några kringtjänster så som lounge och 

lojalitetsprogram. Han nämnde att många av hans kollegor som också är egenföretagare 

föredrar Norwegian för att de tycker att de är enkla. Kollegorna var inte speciellt intresserade 

i att samla bonuspoäng då det ansåg att lojalitetsprogram bara är en distraktion, och då de inte 

har något intresse av att spendera flera timmar en lounge på flygplatsen fungerar Norwegian 

bra för att tillfredsställa deras behov. Både Marshall och Henrik_B påpekade att Norwegian 

ofta är dyrare än SAS när det kommer till flexibla biljetter, som affärsresenärer ofta 

efterfrågar. Telelina ansåg att prisskillnaden mellan SAS och Norwegian sällan brukar vara 

stor och att SAS i många fall till och med är billigare än Norwegian omdebokar i god tid. 

Bokardemed kort varsel så tenderar Norwegian att vara lite billigare. 

Henrik_B nämnde ett exempel om en vän som jobbar på IKEA, där de har som policy att 

alltid välja den billigaste biljetten. Då ledningen hos IKEA ansåg att det spenderades för 

mycket tid åt att leta efter den billigaste biljetten så bestämde de sig för att endast boka 

lågprisbolag så som Norwegian och Ryanair, utefter antagandet att de var de billigaste, även 

om detta skulle visa sig vara fallet i verkligheten. Telelina menar att lågprisbolagen har 
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lyckats bra i sin marknadsföring där de har skapat en slags saliens mot sina varumärken, där 

kunderna associerar dem som de billigaste. 

Linus ställde frågan vad Norwegian bör göra för att kunna locka till sig fler affärsresenärer? 

SNIFF menar att Norwegian alltför ofta drabbas av förseningar, vilket har gjort att många 

affärsresenärer inte betraktar dem som ett punktligt och tillförlitligt flygbolag. Likaså anser 

han att många betraktas Norwegian som ett obekvämt alternativ, och att många arbetsgivare 

vill att deras anställda ska komma fram utvilade till destinationen. Johhenrik menar att 

Norwegian måste införa ett ordentligt lojalitetsprogram om de vill kunna locka till sig fler 

affärsresenärer. Då han på kortare flygresor ofta flyger Ekonomiklass så anser han att lounge 

är en viktig del av resan, då han kan äta en bit mat och hinna med lite jobb innan flygresan. 

Då Norwegian inte erbjuder någon lounge tillgång till sina kunder, så anser han dem inte vara 

ett attraktivt alternativ för affärsresenären. 

Norwegian driver idag långdistansflyg till USA och Thailand, men de dessa flygplan inte är 

utrustade med ”flat-beds”, dvs. sovsäten i Business Class så lämpar de sig inte heller bra för 

affärsresenären som vill kunna sova hela flygresan och komma fram utvilad. Johhenrik har 

som krav från sin arbetsgivare att alltid flyga Business Class, främst då han vissa år har upp 

till 220 resdagar. När de spenderar så mycket tid ombord på flygplan så är det nästan omöjligt 

att kunna prestera väl på jobbet om resorna sker i Ekonomiklass. Han fick för ett par år sedan 

en nervskada i benet som ett resultat av en trång flygplansstol. 

5.3 Synen på lojalitet bland flygbolagen idag 
Nästa fråga berörde hur fokusgruppdeltagarna tycker att Norwegian ser på lojalitet idag, och 

ifall Norwegian Rewards är ett bonusprogram som främjar lojalitet? Denna fråga bemöttes 

med ett enhälligt nej från gruppen. NotRyan menar att Norwegian inte är ett 

lojalitetsorienterat flygbolag då de tvingar folk att gå till allmänna reklamationsnämnden när 

de exempelvis försöker söka ersättning för en försening, och utgifter så som hotell och 

måltider som flygbolag enligt EU261/2004 är skyldiga att ersätta passagerarna för. Likaså 

anser han att Norwegian gör det svårt för kunder att tjäna poäng då de exempelvis inte kan 

registrera poängen i efterhand eller lägga in sitt bonusnummer vid incheckning. 

Som följd ställdes frågan kring vilket sätt som är mest rättvist att belöna lojalitet efter, dvs 

antingen baserat på hur mycket kunden spenderar eller hur mycket den flyger. Marshall menar 

att den mest logiska varianten är att belöna kunden efter vad denne spenderar och att många 

flygbolag är på väg i denna riktning då intresset ligger i vad kunden spenderar istället för hur 
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mycket den flyger. Johhenrik tillade att United Airlines ska införa ett system där de får 

poängen räknade efter biljettens pris, snarare än efter den flugna distansen. Jonas passade på 

att i diskussionen lyfta fram SJ Prio som ett exempel, där de tjänar poäng efter spenderade 

kronor. Många kunder känner sig mindre motiverade att vara lojala mot SJ då det skapar en 

slags kostnadsmedvetenhet, exempelvis att en smörgås i Bistron kostar 1200 poäng vilket 

motsvarar 1200kr i spenderade kronor hos SJ. Övervägande delen av fokusgruppdeltagarna 

höll med om att kostnadsmedvetenheten inte är bra för att bygga lojalitet. 

Nästa fråga berörde huruvida fokusgruppsdeltagarna skulle tänka sig att flyga mer med 

Norwegian ifall de förbättrade Norwegian Rewards genom att lägga till fler förmåner, så som 

lounge och fasttråckla, etc. Henrik_B ansåg att förbättrade förmåner inte riktigt räcker till för 

att locka över honom som kund, utan att Norwegian även skulle behöva vara en del av en 

flygbolagsallians för att göra dem mer attraktiva. Henrik_B som mestadels flyger inom 

Europa skulle kunna tänka sig att flytta över stora delar av sitt resande från SAS till 

Norwegian om de gick med i exempelvis Oneworld. Han har idag Guldkort hos SAS och 

tycker inte att Diamantnivån ger några större förmåner, så om möjligheten finns att bygga upp 

status hos en annan allians så skulle han mer än gärna kunna tänka sig att flyga Norwegian 

inom Europa. Som en följd ställdes frågan hur attraktiva Norwegian skulle vara om de inte 

var med i en allians, men att de hade samarbeten med andra (icke-allians bundna) flygbolag, 

så som Emirates och Icelandair, etc. Denna fråga bemöttes med ett enhälligt nja från gruppen. 

Tommy A menade att denna typ av ”semi-allians” fortfarande inte kan ses som ett fullvärdigt 

alternativ, då de exempelvis inte har möjlighet att boka om passagerare vid störningar under 

denna typ av samarbeten. Han ansåg att det saknade tillförlitlighets aspektet som allianser 

medför, där flygbolagen med lätthet kan boka om passagerarna till ett annat flygbolag om 

problem uppstår. Allianser garanterar med andra ord att de kommer fram till sin destination, 

vilket anses vara viktigt för en affärsresenär. 

Nästa fråga handlade om hur viktigt respondenterna anser ombordservicen vara. Exempelvis 

om Norwegian gick med i en allians, samtidigt som de behöll sitt nuvarande servicekoncept. 

SAS gavs som exempel vars servicekoncept är snarlikt det hos Norwegian där passagerare i 

Ekonomiklass måste betala för mat, etc. NotRyan var väldigt kritisk i jämförelsen med SAS 

som ett lågprisbolag då han menar att det finns stora skillnader i koncepten. Hos SAS ingår 

exempelvis bagage, EuroBonus poäng, samt kaffe även i Ekonomiklass, vilket det inte gör 

hos Norwegian. Likaså erbjuder SAS en kundtjänst där de tar väl hand om kunderna ifall 

problem uppstår, vilket Norwegian inte gör. När det kommer till flexibla biljetter så erbjuder 
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SAS servicekonceptet PLUS, där bland annat mat och lounge ingår. Hos Norwegian fårdebara 

flexibilitet, men inget mer för sina pengar, trots att priset är detsamma. 

De flesta  i gruppen var enhälliga om att ombordservicen inte spelar någon stor roll när de 

flyger inom Europa och att de flesta kan klara sig med en kopp kaffe på en kortare 

Europaflygning. Kricka menade däremot att på längre Europaflygningar, exempelvis 

Stockholm–Istanbul som är en fyratimmars flygning så blir det mer aktuellt med 

ombordservice. Dels för att de blir hungrig på en länge flygning, men även för att den agerar 

som tidsfördriv då resan i sig upplevs gå fortare. 

5.4 Affärsresenärernas syn på sin egen lojalitet 
Nästa fråga berörde hur lojala fokusgruppspersonerna anser sig vara mot flygbolagen som de 

flyger med idag. NotRyan anser sig vara väldigt lojal mot SAS i en mycket positiv 

bemärkelse, medan Henrik_B och Telelina anser sig vara för lojala mot SAS men i en mer 

negativ bemärkelse. Bägge är ”tvungna” att flyga med SAS då det inte finns några bättre 

alternativ. Johhenrik anser sig vara medelmåttigt lojal mot SAS och Turkish Airlines, under 

förutsättning att priset är det rätta. Men är biljetten för dyr så kan han tänka sig att resa med 

ett annat flygbolag. Följdfrågan blev huruvida de anser sin lojalitet vara sann eller falsk, där 

övervägande delen av fokusgruppsdeltagarna ansåg sig besitta mer av en slags falsk lojalitet 

mot sina flygbolag då det ej fanns några bättre alternativ. 

Nästa fråga behandlade kundvård, och hur mycket lojaliteten mot ett flygbolag påverkas när 

det uppstår problem. Här ansåg alla att hanteringen av problem har en stor inverkan på 

lojaliteten. NotRyan påpekade även att en kund kan bli mer lojal mot ett flygbolag om denne 

exempelvis blir generöst kompenserad, mer än vad kunden förväntat. Telelina håller med om 

NotRyans påstående och menar även att sättet hur flygbolagen agerar vid problem blir som en 

slags försäkring, då de även i framtiden kan förvänta sig att flygbolaget tar väl hand om 

passageraren när något går fel. Detta kan ses som ett skäl nog till att vara lojal mot 

flygbolaget i framtiden. 

Nästa fråga handlade om “word-of-mouth”, där lojala kunder ofta sprider ett gott ord om de 

företag som de är lojala mot. Gruppen svarade enhälligt att “word-of-mouth” är mer 

tillförlitligt än reklam, där Kricka menade att företagen i reklamen i princip kan skriva vad 

som helst, medan ett ord från en vän ofta kan ses som mer trovärdigt då denne beskriver sina 

upplevelser från ett verkligt scenario. Telelina menar att en frekvent resenär ofta har en god 

erfarenhet kring olika flygbolag, vilket i sin tur bygger upp trovärdigheten när denne talar 
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gott/illa om ett visst flygbolag. De flesta av fokusgruppdeltagarna ansåg även att de aktivt 

spred ett gott ord om exempelvis SAS och att de ofta gav råd till bekanta med resplaner, att 

undvika vissa flygbolag. Telelina skulle exempelvis avråda folk att flyga med Norwegian till 

New York eller Bangkok, då hon som erfaren resenär vet att de ofta är försenade och erbjuder 

en sämre produkt till samma pris som SAS. 

Sista frågan behandlade hur viktig deltagarna ansåg immateriella förmåner att vara, och vilken 

påverkan de har på lojalitet? Dessa förmåner kan exempelvis vara att de blir hälsad vid sin 

sittplats av kabinchefen, eller att de får beställa sin måltid först. Dessa förmåner kostar inte 

flygbolaget några pengar, men kan tillföra ett starkt mervärde för kunden. Simon_says91 reser 

mycket med Emirates och berättade om att vid en flygning hälsade pursern honom 

välkommen personligen, som den ende passageraren i kabinen. Likaså lyckades pursern uttala 

hans efternamn helt korrekt, vilket kan vara svårt omdeinte talar svenska. Han ansåg att dessa 

små detaljer gör att de känner sig uppskattad som kund, vilket har en positiv inverkan på 

lojaliteten. 

Tommy_B flyger mycket med British Airways och är medlem i den hemliga nivån Gold 

Guest List. Han blir många gånger serverad först av alla passagerare vilket naturligtvis 

uppskattas av honom, men däremot anser han att det kan bli lite jobbigt när de andra 

passagerarna som sitter framför honom inte blir serverade först. Johhenrik kontrar med att 

säga att det är högst kulturellt och att Skandinaver ofta tycker att det är lite pinsamt när de blir 

tilltalade vid namn, medan en tysk hade sett det som en nödvändighet och blivit missnöjd om 

tilltal inte skedde. Johhenrik som även flyger mycket med Emirates var en gång med om att 

personen bakom honom blev serverad först då denne hade en högre medlemsnivå. Han 

upplevde det som ett knasigt system då han faktiskt har betalat för en Förstaklass biljett och 

därmed bör ha samma rättigheter som alla andra. Nu när han har nått Guldstatus hos Emirates 

är det såklart en självklarhet att han ska bli serverad först, men det tidigare scenariot lyfter 

fram en viss problematik med att ge lojala kunder lite extra service. 

Väl på ämnet om betald biljett mot lojalitet så berättade SFC om en händelses om nyligen 

inträffade på en flygning med United Airlines. På Amerikanska inrikesflyg får lojala kunder 

fria uppgraderingar till Förstaklass och alla passagerare i kabinen hade uppgraderats gratis då 

de hade Guld och Platinakort hos United. SFC var den ende i kabinen som faktiskt betalat 

pengar för sin Förstaklass biljett, men han blev ändå serverad sist då United har som policy att 

servera passagerarna efter vilken medlemsnivå de har. 
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Följdfrågan på detta var ifall lojalitetsprogram ibland går för långt? Dvs att flygbolag ofta 

behandlar en olönsam men lojal kund bättre än en lönsam men icke-lojal kund. Exempelvis på 

Arlanda där betald Business Class får tillgång till en sämre lounge, medan en Guldmedlem 

som reser på billig Ekonomiklass får tillgång till den bättre loungen. SFC menar att de rent 

logiskt bör behandla den lönsamma kunden bättre än den lojala. SNIFF kontrar med att de 

flesta som flyger Business Class betalar biljetten med arbetsgivarens pengar, så hardeinte 

samma känsla för spenderade pengar. I detta avseende blir då lojaliteten viktigare, då 

flygbolagen gärna vill försöka behålla en lönsam kund. 

6 Analys 
I detta kapitel analyseras den empiriska data med teorierna som togs upp i den teoretiska 

referensramen, för att kunna analysera kopplingarna mellan dessa två och skapa en 

förståelse kring de olika delarnas relevans till varandra . 

6.1 Synen på relationsmarknadsföring hos SAS respektive Norwegian 
Grönroos (1994) lyfter i sin artikel fram det rådande paradigmskiftet inom marknadsföring 

där företag, i synnerhet tjänsteföretag övergår från att vara produktions- och 

transaktionsinriktade till att vara kund och relationsinriktade. Baserat på vilken inriktning 

företaget har så lönar det sig på längre sikt att vara relationsinriktad, medan företag som 

primärt intresserar sig av kortsiktiga vinster är transaktionsinriktade. Inom flygbranschen 

skiljer sig synen på relationsmarknadsföring kraftigt mellan lågprisbolag så som Norwegian 

och nätverksbolag som SAS, det kommer här att analyseras respektive flygbolags syn på 

byggandet av kundrelationer. 

SAS syn på relationsmarknadsföring: Flygbolaget SAS har rent historiskt haft en inriktning 

på kundsegmentet affärsresenärer vilka kan betraktas som ett lönsamt kundsegment inom 

flygbranschen. Affärsresenärens vanor skiljer sig kraftigt från fritidsresenären i avseendet att 

de premierar komfort, tidtabell och flexibilitet över lågt pris. Affärsresenären ställer höga krav 

på flygbolaget gällande dessa attribut och är således villig att spendera mer pengar på sin resa 

för att tillfredsställa dessa behov. Att förlora en högt betalande affärsresenär till ett 

konkurrerande flygbolag kan kosta SAS stora pengar i förlorade intäkter, och ett effektivt sätt 

att behålla dessa kunder är genom att skapa en relation till dem. I likhet med övriga typer av 

relationer så fordras det att relationen byggs på ömsesidiga villkor, och där bonuspoäng såväl 
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som statusförmåner och förbättrad kundvård agerar som värdeskapande verktyg för att 

uppmuntra lojalitet hos kunden. 

Ytterligare en fördel med att skapa en lojal kundkrets, som Gilbert (1996) och Grönroos 

(1994) lyfter fram är de lägre underhållskostnaderna. Att upprätthålla en befintlig kund kostar 

företaget mellan en femtedel och en tiondel av kostnaden hos en nykundsetablering, vilket 

kan ses som det starkaste skälet till varför många flygbolag väljer att satsa på 

relationsmarknadsföring.  

Norwegians syn på relationsmarknadsföring: Flygbolaget Norwegian har i likhet med 

de flesta Europeiska lågprisbolag haft ett starkt fokus gentemot fritidsresenärer som sitt 

primära kundsegment, där inriktningen på affärsresenärer endast har tillkommit under de 

senaste två till tre åren. Fritidsresenären är tillskillnad från affärsresenären ett 

priskänsligt kundsegment och de är villiga att kompromissa komfort, tidtabell och 

flexibilitet mot ett lågt biljettpris. Lågprisbolag har som namnet antyder en affärsmodell 

som går ut på att nå den lägsta enhetskostnaden, där utnyttjandet av resurser skiljer sig 

kraftigt från nätverksbolagen. Klophaus (2006) lyfter i sin artikel fram outsourcing av alla 

tjänster som ej berör administration och den operativa kärnan som en av de främsta 

metoderna för att få ner enhetskostnaden. De vill likaså även sträva till att uppnå en hög 

produktivitet hos personalen i flygbolaget, där antalet passagerare per anställd är 

betydligt högre än hos ett nätverksbolag som SAS. En låg enhetskostnad betyder 

således att Norwegian inte satsar på service och kundvård i samma utsträckning som 

SAS, vilket resulterar i att servicenivån inte kan hållas konsekvent. Utifrån detta kan de 

konstatera att Norwegian per Grönroos (1994) definition är ett transaktionsinriktat 

flygbolag då de strävar efter att nå lönsamhet genom skalekonomi, dvs höga kundflöden 

snarare än att utveckla långvariga kundrelationer. Ett av de främsta skälen till varför de 

inte satsat på relationsmarknadsföring är då kundsegmentet fritidsresenärer alltid 

kommer att drivas av priset vid val av flygbolag. Då fritidsresenärer reser mer sällan än 

affärsresenärer så finns det således inget behov av förmåner så som fasttrack och 

lounge, därav en svagare betalningsvilja att motivera ett högre biljettpris hos Norwegian 

än en [vid tillfället] billigare konkurrent. 

6.2 Affärsresenärernas relationer gentemot SAS respektive Norwegian 
I teorin om byggandet av en relation lyfter Wilson (2008) fram fyra olika stadier i relationens 

livscykel: främlingsstadiet, bekantskapsstadiet, vänskapsstadiet och partnerstadiet. Varje 

stadie representerar hur ingående relationen är mellan kunden och företaget. Resultaten från 
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fokusgruppen analyseras mot denna teori, där det ska fastställas vilken relation 

affärsresenärerna besitter gentemot flygbolagen SAS, respektive Norwegian, samt vilka 

faktorer som har påverkat och gett upphov till deras relationer. 

Kunderna som vänner och partners SAS: Flygbolaget SAS var ett av de första flygbolagen 

i Europa att införa ett lojalitetsprogram och gruppen affärsresenärer har länge betraktats som 

ett viktigt kundsegment för flygbolaget, vilket därav gör det tämligen naturligt till varför 

flygbolaget systematiskt arbetar för att ständigt upprätthålla goda relationer gentemot sina 

kunder. Affärsresenärerna som intervjuades hade alla en god eller mycket god relation till 

SAS, där drygt hälften uppgav sig flyga SAS på en regelbunden basis. Ett av skälen till att 

affärsresenärerna har goda relationer till SAS är då de har funnits på marknaden längre än 

konkurrenten Norwegian och likaså haft affärsresenärer som målgrupp under en längre tid. 

Med hänvisning till den längre tiden på marknaden så har SAS lyckats bygga upp relationer 

med kunder som över tid har utvecklats och blivit allt mer ingående. Vissa av 

affärsresenärerna som deltog i folkgruppen hade rest i tjänsten i snart två decennier, vilket 

även innefattade tiden innan avregleringen. Under denna tid hade SAS mer eller mindre 

ensamrätt på den skandinaviska flygmarknaden. Större delen av affärsresenärerna besatt en 

stor tillit gentemot SAS då de har upplevt att flygbolaget tar väl hand om sina kunder, vilket 

har en stor påverkan på kundlojaliteten. 

Affärsresenärerna gjorde i snitt 40-60 flygningar per år vilket tyder på att dessa är frekventa 

användare av SAS produkter. Utifrån dessa kriterier kan det konstateras att kunderna befinner 

sig i vänskapsstadiet och partnerstadiet i sina relationer till SAS. En kund i vänskapsstadiet 

kan främst betraktas som en enskild resenär som väljer att resa frekvent, medan en 

partnerkund är en mycket frekvent och högt spenderande resenär, alternativt en företagsledare 

som väljer att låta sina anställda flyga SAS. I partner och vänskapsstadiet så fordras det att 

företaget erbjuder ett kunderbjudande som är väl anpassat till sina affärsresenärer, vilket i 

detta fall kan likställas med förmåner så som prioriterad säkerhetskontroll och lounge. Dessa 

kan betraktas som viktiga då resandet är en del av deras vardag och där en halvtimmes 

tidsbesparing på flygplatsen kan ha en stor roll för produktivitet och välmående hos 

affärsresenären. 

Kunderna som främlingar och bekanta med Norwegian: Avregleringen av flygmarknaden 

på det tidiga 2000-talet gav upphov till uppkomsten av lågprisbolag på den Europeiska 

flygmarknaden, där Norwegian sedan 2002 har växt fram som en stark aktör på den 
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skandinaviska hemmamarknaden. Norwegian har i likhet med de flesta lågprisbolag fokuserat 

på fritidsresenärer som sin primära målgrupp, där fokuseringen på affärsresenärer har 

uppkommit relativt nyligen som ett resultat av den allt mer växande kostnadsmedvetenheten 

hos företag. Då Norwegian har varit aktivt på marknaden under en kortare tid än SAS, så har 

de ej hunnit bygga upp kundrelationer av samma ingående natur som hos SAS. Av 

affärsresenärerna som deltog i fokusgruppen hade drygt  hälften flugit Norwegian vid något 

tillfälle, men bara en tredjedel hade flugit med dem under det senaste året. Somliga hade inte 

flugit med dem alls, och hade inga planer på att göra så i framtiden. 

Affärsresenärerna kan utifrån detta betraktas som främlingar eller bekanta till Norwegian. Ett 

av de främsta skälen till varför de inte var ett förstahandsval var då affärsresenärerna 

upplevde en svag tillit till företaget, vilket främst avsåg den bristande kundvården och 

avsaknaden av ett ordentligt lojalitetsprogram. Det nuvarande programmet ansågs inte belöna 

lojalitet i samma utsträckning som SAS då det varken erbjöds några förmåner eller generösa 

användningsområden av poängen, som uppskattning av deras lojalitet. Norwegian ansågs 

även sakna kundfokus, dels då de gör det svårt för sina kunder att registrera bonuspoäng, samt 

att företagets kundtjänst är svåråtkomlig. 

På långflygen har Norwegian under det senaste året drabbats av kraftiga förseningar, vilket 

bara det ansågs som ett skäl till att undvika dem i största mån. För en affärsresenär kan en 

försening innebära stora kostnader för arbetsgivaren, och de är därmed mycket mån om att 

välja de resealternativ som anses mest pålitliga. Norwegians kunderbjudande ansågs även inte 

vara lämpat för affärsresenären, då ”flex” biljetterna inte erbjöd några förmåner så som mat 

ombord, lounge eller sittplats i flygplanets främre del, vilket SAS erbjuder i sitt koncept 

PLUS. På långdistans erbjuds ingen Business Class, vilket ej gör Norwegian lämpliga för 

affärsresenären som vill kunna arbeta och sova ombord. 

6.3 Hanteringen av kundvård hos SAS respektive Norwegian 
Kundvård och lojalitet är två begrepp som går varandra hand i hand, där flygbolagets sätt att 

tillmötesgå eventuella problem och önskemål hos kunden har en avgörande roll i byggandet 

av ett långvarigt kundförhållande. I denna del kommer affärsresenärernas syn på kundvård 

analyseras, samt hur den förhåller sig sättet som SAS och Norwegian hanterar kundvård. 

Synen på kundvård skiljer sig kraftigt mellan transaktions- och relationsinriktade företag, där 

relationsinriktadeföretag satsar på kundvård i en större utsträckning i hopp om att behålla 

kunder, medan det transaktionsinriktade hellre förlitar sig på ett inflöde av nya kunder för att 
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kompensera för bortfallet av missnöjda kunder. Wilsons (2008) The Bucket Theory of 

Marketing ger ett grafiskt exempel på hur transaktions- och relationsinriktade företag skiljer 

sig i synen på kundvård. Hinken representerar företaget, vattnet representerar kunderna och 

hålen representerar faktorer som skapar kundbortfall. 

Flygbolaget SAS syn på kundvård: Som ett relationsinriktat företag så lägger SAS enligt 

affärsresenärerna ett starkt fokus på kundvård då de stävar efter att behålla dessa som kunder. 

Affärsresenärernas relation till SAS framgick att vara i vänskap och partnerstadiet, där de med 

cirka 50-100 flygningar per år har Guld eller Diamantnivå på sitt medlemskap i EuroBonus. 

Som medlem på dessa nivåer har SAS en dedicerad telefonlinje där Guld och 

Diamantmedlemmar lovas en kortare väntetid, såväl som tillgänglighet dygnet runt (Den 

normala kundtjänsten är stängd under natten). Möjligheten att kunna nå kundtjänst dygnet 

runt spelar en stor roll vid uppstånd av problem, där kunden är garanterad att få en lösning på 

sitt problem var i världen denne befinner sig. 

Affärsresenärerna anser även att SAS skiljer sig från andra flygbolag när det kommer till 

hanteringen av irreguljära händelser så som förseningar, missade anslutningar och inställda 

flyg där de snabbt och diskussionsfritt förser kunderna med eventuella måltider och 

hotellövernattningar. Sättet som SAS hanterar denna typ av händelser anser affärsresenärerna 

agera som en försäkring, där tilliten mot SAS stärks vilket gör dem mer benägna att förbli 

lojala i framtiden. Medlemskapet i Star Alliance stärker även kundernas uppfattning om SAS 

som ett pålitligt flygbolag, då ett alliansmedlemskap möjliggör ombokning till ett annat 

flygbolag inom alliansen ifall problem skulle uppstå. 

Uppstånden av irreguljära händelser kostar flygbolaget pengar och de gör med sannolikhet 

förlust på kunden när de tvingas stå för hotellövernattningar och förseningskompensation. På 

längre sikt lönar det sig däremot att SAS kostar på sig denna typ av kundvård då de stärker 

relationen till kunden och gör den mer benägen till framtida lojalitet. En förlorad kund kostar 

sannolikt betydligt mer pengar i missade intäkter, i synnerhet om kunden i fråga är en högt 

betalande affärsresenär. Som en koppling till Bucket teorin kan de konstatera att SAS arbetar 

med att stoppa läckorna i hinken, snarare än att hälla på mer vatten, då nykundsetableringar på 

längre sikt blir mer kostsamma. 

Flygbolaget Norwegians syn på kundvård: Synen på kundvård hos flygbolaget Norwegian 

skiljer sig från SAS i avseendet att de inte satsar lika mycket på kundvård då de är ett 
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transaktionsinriktat företag. Affärsresenärerna menar att ett tydligt exempel på detta är sättet 

som flygbolaget hanterar irreguljära händelser. Vid förseningar och inställda flyg så lämnas 

allt ansvar på resenären att ordna med boende och alternativa transporter. Flygbolaget betalar 

exempelvis inte för något hotellrum i samband med att en försening har uppstått, trots att detta 

står som krav i EU-reglerna. Istället uppmanas resenären att bekosta sitt eget boende, mat och 

transporter för att sedan skicka in kvittona till Norwegian för återbetalning. Affärsresenärerna 

anser att detta är en komplicerad och tidskrävande process, där få kunder känner sig 

motiverade att ta sig igenom besväret för att kräva ersättning. Affärsresenärerna menar också 

att Norwegian avsiktligen väljer detta upplägg då de är medvetna om att få kommer att söka 

ersättning. 

Som ett transaktionsinriktat företag så väljer Norwegian tillskillnad från SAS att till största 

möjliga mån undvika förluster på passageraren vid denna typ av händelser. De är således 

villiga att förlora en kund om det innebär att flygbolaget tjänar pengar vid den givna 

transaktionen. Enligt Wilsons (2008) Bucket Theory så förlitar sig Norwegian på ett inflöde 

av nya kunder för att kompensera för bortfallet av missnöjda kunder. Inflödet av kunder 

skapas genom marknadsföringsåtgärder så som reklam och priskampanjer, där kundsegmentet 

fritidsresenärer lockas av låga priser. 

Affärsresenärerna besitter idag en svag tillit gentemot Norwegian på grund av deras sätt att 

hantera irreguljära händelser, där flygbolagets förseningar på långdistanstrafiken ses som en 

avrådande faktor från att flyga med dem. Avsaknaden av tillit gör de även mindre benägna att 

fördjupa sina nuvarande relationer gentemot företaget. 

6.4 Implementeringen av kundpyramiden hos SAS respektive Norwegian 
Zeithaml (2001) introducerade teorin om kundpyramiden, som berör sambandet mellan 

kundlönsamhet och servicenivå. Zeithaml (2001) menar att det i många företag finns ett skevt 

samband mellan den servicenivå som ges till kunden mot vilka intäkter som kunden bidrar 

med Företag som levererar samma servicenivå oavsett lönsamhetsgrad tenderar att lägga för 

stort fokus på vissa olönsamma kunder, medan de lönsammaste kunderna inte får den 

uppmärksamhet de förtjänar. Målet med denna teori är att på bästa sätt kunna optimera 

förhållandet mellan företag och kund, så att ömsesidiga villkor skapas mellan bägge parter. 

Kundpyramiden hos SAS: Nätverksbolagets lojalitetsprogram kan på många sätt ses som en 

närmast replikering av kundpyramiden, där kunden baserat på sin lojalitet placeras i en 

medlemsnivå med tillhörande förmåner. SAS lojalitetsprogram EuroBonus består idag utav 
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fyra officiella medlemsnivåer, Bas, Silver, Guld och Diamant, där ju högre nivå innebär en 

lojalare och lönsammare kund. Merparten av affärsresenärerna i fokusgruppen hade en stark 

relation till SAS vilket innebar att dessa kan placeras i pyramidens två högsta nivåer. 

Kunderna på de högre nivåerna representerar generellt sett ett litet antal individer i 

förhållande till flygbolagets totala antal kunder, men dessa bidrar till större delen av 

intäkterna. Enligt Zeithaml (2001) så står de lojalaste tjugo procenten av kunderna i 

tjänsteföretag för upp till åttio procent av intäkterna, och då flygbolag som SAS är 

intresserade av att bibehålla dessa kunder så ges EuroBonus medlemmarna på Guld och 

Diamantnivå en bättre servicenivå än övriga kunder. 

Kundpyramiden hos Norwegian: Då flygbolaget Norwegian är ett transaktionsinriktat 

flygbolag så görs det idag inga större skillnader i servicenivå mellan en lönsam och en 

olönsam kund. Flygbolaget har idag ett lojalitetsprogram vid namnet Norwegian Rewards 

som skiljer sig kraftigt mot vad nätverksbolagen erbjuder. Programmet har tillskillnad från 

SAS EuroBonus inga medlemsnivåer, vilket medför att lönsamma kunder inte ges en 

förbättrad servicenivå i förhållande till sina intäkter. Då det inte görs någon skillnad på vilka 

kunder som är lönsamma eller inte, så innebär detta att resurserna fördelas jämnt mellan alla 

kunder. Ombord på flygplanet är detta extra tydligt där det på Europaflygningar endast finns 

en kabinklass, på långflygningar där det endast finns en liten sektion med Premium Economy 

i flygplanets främsta del. Flygbolaget Norwegian har idag affärskunder som använder 

flygbolaget för sina resor och då de inte förser dessa med några förmåner eller förbättrad 

kundvård, så finns det en överhängande risk att dessa kunder förloras ifall missnöjen uppstår. 

6.5 Affärsresenärernas relativa attityder gentemot SAS respektive 
Norwegian 
En lojal kund behöver inte nödvändigtvis innebära en nöjd kund, och lojalitet kan grunda sig 

på fler faktorer än enbart nöjdhet. Evans m.fl. (2006) diskuterar innebörden av relativ attityd 

till ett företag, och presentera fyra olika typer av lojalitet som kunder besitter mot företag. 

Dessa är sann lojalitet, där kunden besitter en positiv attityd gentemot företaget och känner sig 

genuint nöjd med värdepropositionen. Den andra varianten är latent lojalitet, där kunden har 

en stark attityd mot företaget, men där köpen främst styrs av vana snarare än av nöjdhet, och 

där det fordras att företaget jobbar hårdare för att göra kunden nöjd. Falsk lojalitet är den 

tredje varianten, som innebär att en kund besitter en svag attityd mot företaget och ofta är 

missnöjd med tjänsterna. Däremot blir den falskt lojale kunden tvungen att använda företagets 

tjänster i brist på bättre alternativ. Den sista kategorin är ingen lojalitet, som innebär att 
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kunden besitter en svag attityd mot företaget, och där kunden inte ser någon nytta eller 

tillfredställelse i företagets produkter, då det finns konkurrenter på marknaden som erbjuder 

en bättre värdeproposition. 

Affärsresenärernas relativa attityder gentemot SAS: Bland affärsresenärerna som deltog i 

fokusgruppen, så var merparten av dem frekventa SAS kunder. Detta må enligt det 

traditionella synsättet innebära att dessa kunder överlag är nöjda med SAS och att de besitter 

en positiv relativ attityd, som grund för deras lojalitet. Men i verkligheten visade sig detta inte 

stämma, då endast en av respondenterna i fokusgruppen ansåg sig besitta en sann lojalitet mot 

SAS. De övriga affärsresenärerna ansåg sig besitta en mer latent eller falsk lojalitet gentemot 

SAS. Detta grundade sig främst av skälet att det fanns få likvärdiga alternativ till SAS på 

Europarutter. SAS erbjuder direktflyg till många Europeiska städer vilket affärsresenärerna 

uppskattade mest, då de inte är intresserade av att göra mellanlandningar på en annan 

Europeisk storflygplats vid resa inom Europa, eftersom detta både blir dyrare och mer 

tidsödande. Likaså ansåg affärsresenärerna att medlemskap i en Allians är en av de viktigaste 

egenskaperna hos ett flygbolag, då Alliansen gör det möjligt för dem att utnyttja förmåner så 

som lounger på flygplatser utanför Skandinavien. 

På långdistansflyg var det få som ansåg sig besitta en stark lojalitet till SAS, då övervägande 

delen av affärsresenärerna föredrog andra flygbolag. Det främsta skälet till denna svaga 

lojalitet är SAS åldrande flygplansflotta där stolarna i Business Class inte lever upp till 

samma standard som konkurrenterna. Likaså ansåg många att de kunde tänka sig att göra en 

mellanlandning på en Europeisk storflygplats i samband med en långresa, då komfort, service 

och pris ansågs vara viktigare än restid på längre resor. 

Affärsresenärernas relativa attityder gentemot Norwegian: Bland affärsresenärerna som 

deltog i fokusgruppen så hade övervägande delen rest med Norwegian vid något tillfälle, men 

dock bara en tredjedel hade rest med dem under det senaste året. De flesta ansåg sig inte 

besitta någon lojalitet till Norwegian då de ansåg att flygbolagets värdeproposition inte kunde 

matchas till den hos SAS. Prismässigt ligger Norwegians flexibla biljetter på samma nivå som 

SAS, men då Norwegian inte erbjuder några värdeskapande förmåner så tenderade de flesta 

att välja bort Norwegian i största mån. Vid speciella omständigheter, exempelvis resor som 

planerats vid kort varsel, missade flyg eller ändrade resplaner så kunde affärsresenärerna 

tänka sig att resa med Norwegian eller annat lågprisbolag, om inte annat lämpligt alternativ 

fanns. Norwegian kunde således betraktas som affärsresenärernas sista utväg. 
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Affärsresenärerna ansåg däremot att Norwegian har stor potential att kunna locka till sig fler 

affärskunder om de bestämmer sig för att anpassa sin värdeproposition för att mer efterlikna 

SAS. Precis som i fallet med SAS ansågs allianstillhörighet vara ett starkt kriterium i valet av 

flygbolag, där många av affärsresenärerna skulle kunna tänka sig att mer eller mindre flytta 

hela sitt resande till Norwegian, ifall de bestämde sig för att ingå i en allians eller skapa flera 

samarbeten med flygbolag. Norwegian flyger idag till samma destinationer som SAS inom 

Europa, och då de likt SAS erbjuder direktflyg så finns en potential att locka till sig fler 

affärsresenärer. 

6.6 Viral Marknadsföring och skapandet av en ambassadör 
En nöjd och lojal kund sprider ofta ett gott ord om företaget till sina bekanta, vilket Grönroos 

(1994) definierar som kundens roll att agera som “deltidsmarknadsförare”. Denna virala 

marknadsföring är mycket eftertraktad bland företagen främst av skälet att de låter kunderna 

sprida gratisreklam, likaså anses rekommendationer från vänner och bekanta ha en större 

effekt på köpbeteendet hos potentiella kunder än traditionell reklam. I en bransch som 

flygbranschen där marginalerna är tunna, så har mängden pengar ett flygbolag lägger på 

marknadsföring en stor påverkan på resultatet. Det är ofta billigare att belöna lojala kunder än 

att driva igenom stora reklamkampanjer så är det således lönsamt för flygbolag att uppmuntra 

positiv “word-of-mouth” från kunderna. 

Affärsresenärerna som deltog i fokusgruppen ansåg sig alla på ett eller annat sätt vara 

deltidsmarknadsförare för flygbolagen som de var lojala till. Dessa flygbolag inkluderade inte 

enbart SAS exempelvis även Turkish Airlines, British Airways och Emirates, för att bara 

nämna några få. Affärsresenärerna spred rekommendationer till vänner och bekanta när de var 

i behov av hjälp vid bokning av en flygresa. Likaså ansåg affärsresenärerna att 

rekommendationer från bekanta vara mycket mer trovärdiga än reklam från flygbolag, samt 

visade en större köpvilja gentemot en produkt eller tjänst som rekommenderats av en vän, än 

något som visats i en reklamfilm. 

Många flygbolag är idag medvetna om vikten av positiv “word-of-mouth”, där de även 

försöker uppmuntra sina lojala kunder att rekommendera flygbolaget till sina vänner och 

bekanta. Detta görs exempelvis genom värvningskampanjer där den lojale kunden får en 

bonus för varje lyckad värvning. Flygbolaget SAS utnyttjar denna metod flitigt både när det 

kommer till värvning av medlemmar i EuroBonus samt för värvning av kunder till deras co-

branded American Express kreditkort. Likaså erbjuder SAS sina Guld och 
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Diamantmedlemmar möjlighet att ge bort ett EuroBonus kort i den lägre nivån till en vän, 

familjemedlem eller kollega. Genom att kunna ge bort status så får den nominerade 

medlemmen möjlighet att ta del av statusförmånerna som kommer med nivå, vilket på längre 

sikt har som mål att bibehålla kunden som en frekvent resenär. 

BCR står för benefits of customer retention, och är en teori som behandlar nyttan av lojala 

kunder för företagets verksamhet. Flygbolag kan systematiskt använda sig av BCR stegen för 

att locka till sig nya kunder och göra dem lojala. Ett exempel som ofta används inom 

flygbranschen är statusmatchningar, där flygbolag erbjuder ett Silver- , Guld- eller Platinakort 

i sitt eget lojalitetsprogram mot uppvisande av motsvarande status hos ett konkurrerande 

flygbolag, där målet blir att försöka locka över redan lojala kunder från en konkurrent till det 

egna flygbolaget. Många av affärsresenärerna som deltog i fokusgruppen medgav att de vid 

något tillfälle har utnyttjat en sådan kampanj. 

Efter att ha gjort kunden lojal, så strävar flygbolaget enligt BRC-stegen att göra relationen till 

kunden mer ingående, där slutmålet är att omvandla kunden till en ambassadör för 

flygbolaget. En ambassadör kan på många sätt ses som en kund som besitter en mycket 

ingående relation med ett företag, och till största möjliga mån sprider ett gott ord om 

företaget. En ambassadör kan även förbättra och försvara ett flygbolags rykte, exempelvis vid 

stora devalveringar i lojalitetsprogram (där kunder ibland bestämmer sig för att lämna 

flygbolaget), så står ambassadören fast som en trogen kund. Bland affärsresenärerna som 

deltog i fokusgruppen, fanns två som kunde betrakta sig som ambassadörer för SAS, baserat 

på deras starka relation till företaget. Då många av affärsresenärerna har högt uppsatta roller 

på sina företag, och därmed besitter en stark köpkraft gentemot flygbolagen, så kan dessa ses 

som flygbolagets absolut viktigaste kunder där det ligger en stor vikt att i största möjliga mån 

hålla dessa kunder nöjda. 

7 Slutsatser 
I följande kapitel diskuterades de slutsatser som har framkommit, baserat på den empiriska 

forskningen, resultatet från fokusgruppen och analysen. I tillägg till detta framförs egna 

synpunkter och förslag på hur flygbolaget Norwegian kan förbättra sin lojalitetsstrategi 

gentemot affärsresenärerna.  
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7.1 Norwegian Rewards 2.0 
Norwegian har i dagsläget ett förmånsprogram vid namnet Norwegian Rewards, som kan 

betraktas som en mer primitiv form av de lojalitetsprogram som nätverksbolagen använder. 

En av de största invändningarna gentemot detta program är att det inte främjar lojalitet hos 

kunden, då en lojal kund ej har möjlighet att få några värdehöjande förmåner i gengäld för sin 

lojalitet. Likaså ansågs programmet enligt affärsresenärerna som oförmånligt då bonusen 

baserar sig i direkt förhållande till de spenderade pengarna, vilket ansågs ha en negativ 

inverkan på lojalitet på det skapas en kostnadsmedvetenhet hos kunden. 

Ett ytterligare skäl till varför programmet ansågs oattraktivt var avsaknaden av partners, där 

de ej har möjlighet att tjäna och använda poäng på andra flygbolag som ingår i en strategisk 

allians (i likhet med SAS som är medlemmar i Star Alliance). Baserat på dem empiriska 

forskningen och affärsresenärernas synpunkter kommer här att framföras förslag på ett nytt 

Norwegian Rewards. 

7.2 Förenklat och förbättrat poängsystem 
Poängsystemet i dagens program baseras på att medlemmen tjänar en procentuell bonus på 

biljettpriset, där procentsatsen varierar beroende på vilken biljettypdeköper. Lojalitetsprogram 

som baserar sig på monetära bonusar anses vara mindre lojalitetsfrämjande på grund av att en 

kostnadsmedvetenhet skapas, där kunden känner sig mindre benägen att spendera pengar hos 

företaget. Exempelvis vill kunder ogärna spendera 2000kr på flygbiljetter för att få 50kr i 

bonus. 

Klophaus (2006) lyfter i sin artikel fram en rad olika modeller på lojalitetsprogram som de 

amerikanska lågprisbolagen använder. Exempelvis Southwest Airlines som är en av 

pionjärerna bland lojalitetsprogram inom flygbranschen. I programmet Rapid Rewards tjänar 

kunden Credits [poäng] där en credit fås efter varje flygning, oavsett biljettpris och 

flygdistans. När kunden nått 10 Credits så kan dessa inlösas mot en gratis flygresa. 

Tillskillnad från nätverksbolagen som strikt kontrollerar tillgängligheten på platser som kan 

köpas med poäng, så låter Southwest Airlines sina medlemmar att lösa in poängen på alla 

flygningar, så länge det finns lediga platser. Kunder som reser ofta med flygbolaget tilldelas 

även en högre medlemsnivå, som inkluderar förmåner så som sittplatser med bättre 

benutrymme, fria snacks och drycker ombord, samt tillgång till snabbare säkerhetskontroll. 

Då Norwegian är ett lågprisbolag med fokus på låga enhetskostnader så lämpar sig inte 

samma typ av lojalitetsprogram som nätverksbolagen SAS, utan de bör istället likt Southwest 
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fokusera på att utveckla ett enkelt och lättförståeligt program, som samtidigt tillför ett 

mervärde för kunden. Det nuvarande poängsystemet bör avvecklas tillförmån för ett system 

likt Southwest där kunden tjänar poäng baserat på antalet flygningar. Då Norwegian säljer 

dyrare flexibla biljetter och bedriver långdistanstrafik så bör poängstrukturen anpassas efter 

dessa. Ett följande exempel på poäng ges nedan. 

Flygning inom Skandinavien & Europa i low-flex: 1 Credit 

Flygning inom Skandinavien & Europa i flex: 3 Credits 

Flygning till USA & Asien i low-flex: 5 Credits 

Flygning till USA & Asien i Premium: 10 Credits 

Fördelarna med detta system är att det skapar en enkelhet för kunden, där antalet poäng endast 

baseras på enkla variabler så som vart resan sker och vilken biljettyp som kunden har köpt. 

Som jämförelse framstår nätverksbolagens lojalitetsprogram som mycket komplexa och 

svårförståeliga där de intjänade poängen baserar sig på variabler så som flygdistans och 

bokningsklass [prisnivå]. Varje bokningsklass ger en procentuell summa av den flugna 

distansen, där olika prisnivåer inom samma kabinklass ger olika poängsummor. Detta system 

anser många kunder vara komplext och svårförståeligt, då biljettens bokningsklass inte alltid 

är lätt att hitta och att de ofta tvingas leta i tabeller för att ta reda på hur mycket poäng 

biljetten ger. 

Genom att Norwegian inför detta förenklade system erhåller de en konkurrensfördel över 

exempelvis SAS, vars lojalitetsprogram EuroBonus baserar sig på ovanstående modell. Ett 

förenklat poängsystem medför således ett bättre kundfokus, vilket kan betraktas som en 

förutsättning vid skapandet av lojalitet. 

7.3 Utökade partnerskap och användningsmöjligheter för poäng 
En av de främsta invändningarna mot Norwegian Rewards i sin nuvarande form är de 

tämligen begränsade användningsmöjligheterna för poäng där de enbart kan användas för 

betalning eller delbetalning av flygbiljetter hos Norwegian. Affärsresenärerna ansåg att ett 

lojalitetsprogram blir mer attraktivt om användningsmöjligheterna för poängen utökades för 

att även inkludera partners så som flygbolag och hotellkedjor. Likaså finns det en stor 

potential för utökade användningsområden av poäng inom Norwegian, exempelvis 

möjligheten att köpa extra bagage, måltider eller uppgraderingar för poängen. Konkurrenten 
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SAS medlemskap i Star Alliance ansåg affärsresenärerna vara den främsta 

konkurrensfördelen hos SAS över Norwegian, där medlemmar i EuroBonus har möjlighet att 

använda sina poäng hos över 25 partnerflygbolag. 

Att gå med i en allians må visserligen inte ses som en möjlighet för Norwegian i dagsläget, 

även om det på sikt kan bli aktuellt för många lågprisbolag. Att utveckla partnerskap och 

strategiska allianser med flygbolag kan däremot betraktas som ett mer lämpligt substitut till 

flygbolags allianser för lågprisbolag. Ett bra exempel på flygbolag som har lyckats med detta 

är Virgin America och JetBlue i USA som ingår i samarbeten med ett dussintal Europeiska 

och Asiatiska flygbolag. Samarbetena medför bland annat möjligheten att tjäna och använda 

poäng hos partnerna, såväl som möjligheten att kunna boka en resa på genomgående biljett, 

vilket medför en större trygghet för kunden ifall störningar uppstår. 

För att kunna stärka lojalitetsfrämjandet i det nya Norwegian Rewards förutsätts det att 

användningsmöjligheterna för poäng utökas. Norwegian bedriver idag långdistanstrafik till 

USA och Asien, där de utöver vanlig Ekonomiklass även erbjuder klassen Premium, med 

förbättrad komfort och service. Att möjliggöra uppgraderingar till Premium för poäng kan ses 

som ett sätt att göra Norwegian Rewards mer attraktivt för kunden. Ur ett företagsperspektiv 

är även detta förmånligt då det möjliggör att Norwegian kan överboka Ekonomiklass, för att 

kompensera för passagerarna som väljer att uppgradera till Premium på avresedagen. 

Flygbolaget SAS använder redan idag denna metod, vilket medför en högre beläggningsgrad 

på flygplanen som resulterar en effektivare resursanvändning och högre intäkter. 

Utöver utökade användningsmöjligheter så förutsätts det även att Norwegian skapar en ny 

uttagstabell för poängresor, där nedanstående kan utgöra ett exempel på hur prissättningen 

kan se ut. 

Enkelresa till Skandinavien & Europa i low-flex: 10 Credits 

Enkelresa till USA & Asien i low-flex: 20 Credits 

Enkelresa till USA & Asien i Premium: 40 Credits 

Uppgradering enkelresa till Premium på långflygning: 20 Credits 

I likhet med tabellen för intjäning, så följer uttagstabellen samma enkla upplägg där kunden 

får en enkel översikt om hur många poäng som krävs för att boka en bonusresa. För att skapa 
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ett förhöjt kundfokus så rekommenderas det även att Norwegian följer samma koncept som 

Southwest Airlines där alla flygningar kan bokas med poäng så länge det finns lediga platser 

kvar på flygplanet. För att undvika kannibalisering av intäkter för resor bokade på kort varsel, 

så kan de införa ett förköpskrav på 5-7 dagar för resor köpta med poäng. 

7.4 Medlemsnivåer, värdehöjande förmåner och förbättrad kundvård 
Norwegian Rewards består idag inte av några medlemsnivåer vilket enligt Zeithaml (2001) 

innebär att en lojal kund inte ges något bättre kundbemötande än en engångskund. Enligt 

affärsresenärerna som deltog i fokusgruppen så ansågs detta vara en avgörande faktor till 

varför ansåg sig vara mindre benägna att flyga med Norwegian. För att Norwegian 

framgångsrikt skall kunna locka till sig högt betalande affärsresenärer från nätverksbolagen, 

så fordras det att det tillförs medlemsnivåer med tillhörande förmåner för att belöna och 

uppmuntra lojalitet hos kunderna. 

För en affärsresenär som gör 100 flygningar per år så blir resandet en del av vardagen, där 

förmåner så som prioriterad säkerhetskontroll och lounge agerar som hjälpmedel för att göra 

resan mer stressfri och avslappnande. En av de mest eftertraktade förmånerna bland 

affärsresenärerna är lounge tillgång. I loungen kan affärsresenären slappna av i sköna fåtöljer, 

arbeta ostört eller avnjuta en lättare måltid. En affärsresenär med ett hektiskt schema hinner 

sällan ta en måltid under tiden mellan att ha lämnat kontoret/hemmet och flygets avgång. Att 

snabbt kunna stanna förbi loungen för en snabb frukost innan morgonflyget bidrar starkt till 

en förbättrad reseupplevelse och arbetsdag. Prioriterad incheckning och säkerhetskontroll är 

ytterligare två eftertraktade förmåner som hjälper affärsresenären spara tid på flygplatsen. 

Då Norwegian är ett lågprisbolag med fokus på låga enhetskostnader, bedriver de idag inga 

flygplatslounger, eftersom dessa betraktas som dyra och oväsentliga kringtjänster. Då 

lågprisbolag primärt riktat in sig på fritidsresenärer så har det inte funnits något behov av 

lounger, men då de nu väljer att rikta in sig på affärsresenärer så ses det som en nödvändighet 

för dessa kunder. Lounger är en kostsam investering för flygbolag, men det är en investering 

som lönar sig om de lyckas locka till fler affärsresenärer till flygbolaget. Likaså tillför lounge 

även ett mervärde till flygbolagets flex och Premium produkter, där det skapas en starkare 

betalningsvilja bland kunderna om dessa inkluderar lounge tillgång. Norwegian kan även 

erbjuda fritidsresenärer resande i low-flex möjlighet att köpa tillgång till loungen, vilket även 

bidrar till minskade kostnaderna. Norwegian erbjuder redan idag prioriterad säkerhetskontroll 

på de skandinaviska storflygplatserna för passagerare med flex biljetter. Då detta redan är en 
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befintlig resurs, så innebär införandet av denna förmån till lojala Rewards kunder inga större 

merkostnader för flygbolaget. 

Värdehöjande förmåner behöver inte nödvändigtvis medföra kostnader för flygbolaget, där 

många flygbolag lägger större fokus på immateriella förmåner för att förbättra det upplevda 

värdet av en produkt. Kundbemötande är en faktor som har störst påverkan på värdeskapande 

och kundlojalitet, där flygbolaget har delar att vinna på att identifiera uppmärksamma sina 

lojala kunder. Flygbolag så som Emirates och United använder flitigt dessa metoder, där de 

bland annat ger sina Guld och Platinum medlemmar ett personligt välkomnande ombord, samt 

erbjuder att ta måltidsbeställningar först för att säkerställa att kunden får sitt förstahandsval av 

måltid. Även förmåner så som prioriterad ombordstigning där de låter frekventa resenärer 

kliva ombord på flygplanet först är en värdehöjande förmån som inte belastar flygbolaget med 

några merkostnader. 

Då lågprisbolag som Norwegian är måna om att hålla enhetskostnader nere, så kan ett 

systematiskt användande av immateriella förmåner ses som en effektiv metod för att skapa 

lojalitet hos kunderna. En ytterligare förmån som affärsresenärerna efterfrågar är förbättrad 

kundvård, främst i avseendet på kundtjänst. Norwegian erbjuder i likhet med de flesta 

flygbolag en kundtjänst, som är densamma för alla kunder. Flygbolaget SAS erbjuder idag en 

dedicerad kundtjänst för sina Guld och Diamantmedlemmar, som finns tillgänglig dygnet runt 

och erbjuder kortare väntetid och mer kompetent personal. Norwegian bör kunna erbjuda 

samma tjänst till sina lojala Rewards kunder, där förmånen endast kräver några mindre 

omfördelningar av resurser då de endast behöver avsätta en mindre grupp ur personalen åt 

detta uppdrag. 

De traditionella lojalitetsprogrammen som nätverksbolagen använder har i regel mellan tre till 

fyra förmåner, exempelvis Bas, Silver, Guld, Platinum, Diamant, osv. För att bibehålla en viss 

enkelhet till det nya Norwegian Rewards så kommer det endast att finnas två medlemsnivåer i 

programmet: Bas och Preferred. Den nya nivån Preferred kan på många sätt likställas med 

Guldnivån som många flygbolag erbjuder. Förmånerna kan bland annat komma att inkludera 

lounge, prioriterad incheckning och säkerhetskontroll, ett gratis bagage, fritt val av sittplats 

och prioriterad ombordstigning, såväl som en dedicerad kundtjänst och bättre bemötande från 

personal. Kvalificeringskravet på denna nivå kan sättas på 40-50 flygningar inom ett 

kalenderår, vilket bör vara uppnåeligt för de flesta affärsresenärer. 
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8 Avslutande Paragraf 
Det råder ingen tvekan om att relationsmarknadsföring är framtiden för flygbranschen, där 

nätverksbolag såväl som lågprisbolag tjänar på att bibehålla en lojal kundbas, snarare än att 

ständigt söka efter nya kunder. För att lågprisbolag som Ryanair, Easyjet och Norwegian 

framgångsrikt skall kunna locka till sig fler affärsresenärer så är det av stor vikt att dessa 

flygbolag börjar anta en mer relationsinriktadmarknadsföring. För en högt betalande 

affärsresenär så fordras det att de skapar en ömsesidighet i förhållandet mellan företag och 

kund, där bägge parter anses kunna dra nytta av relationen. Affärsresenärer är ett mer 

krävande kundsegment än fritidsresenärerna och för att kunna nå upp till förväntningarna hos 

dessa kunder så krävs det investeringar i bland annat lounger och utbildning av personal. 

Investeringarna må enligt lågprisbolagen ses som kostsamma, men de kan på längre sikt löna 

sig om de framgångsrikt kan attrahera fler affärsresenärer till flygbolaget. 

Flygbolaget Norwegian har en stor potential att kunna nå ut till fler affärsresenärer, då 

attityderna som dessa kunder besitter gentemot SAS ger en antydning att de är villiga att 

övergå till ett konkurrerande flygbolag, under förutsättning att de kan leverera en likvärdig 

eller bättre värdeproposition. Genom att anta ett mer relationsinriktat perspektiv så kan 

Norwegian på längre sikt gynnas av att både genom att ha säkerställt en stadig inkomstström 

från högt betalande affärsresenärer, men även genom den positiva ”word-of-mouth” som 

dessa kunder kommer att sprida om företaget. Potentialen är stor och arbetar de hårt, så finns 

det en chans att lyckas. 

9 Förslag på framtida forskning 
I detta avsnitt kommer det att lyftas fram idéer kring vad framtida forskare kan tänkas vilja 

studera vidare om i ämnet, lojalitet inom flygbranschen samt poängsystem. 

9.1 Samspelet mellan konjunkturscykler och flygbolagens satsande på 
kundlojalitet 
Konjunkturscykler har en viss påverkan på flygbolagens verksamhet, i synnerhet då 

affärsresandet har en tendens att minska under en lågkonjunktur och företagen blir således 

inte villiga att spendera pengar på resor åt sina anställda. Ett intressant ämne att forska är 

således hur flygbolagen arbetar med lojalitet under låg och högkonjunktur, samt att undersöka 
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om det finns ett samband mellan generösare lojalitetsprogram vid lågkonjunktur, samt mindre 

generösa vid högkonjunktur. En ytterligare intressant aspekt att forska om är 

affärsresenärernas resevanor vid hög och lågkonjunktur, samt hur dessa påverkas. 

9.2 Användandet av lojalitetsprogram som alternativa intäktskällor för 
flygbolagen 
Många flygbolag ingår idag partnerskap med hotellkedjor, kreditkortsföretag, hyrbilsfirmor, 

samt diverse detaljhandlare. I dessa sammarbeten ges kunden möjlighet att tjäna poäng vid 

vistelse på ett hotell som flygbolaget har samarbete med eller vid köp med ett kreditkort 

kopplat till flygbolagets lojalitetsprogram. Både SAS och Norwegian har idag denna typ av 

samarbeten där båda erbjuder möjlighet att tjäna poäng via exempelvis kreditkort. Denna 

princip går ut på att banken som handhåller kreditkortet eller hotellkedjan köper poäng från 

flygbolaget, där betalningen sker i rena pengar. För flygbolagen har detta således blivit en 

lukrativ intäktskälla, då den största delen av alla poäng som krediteras till ett flygbolag aldrig 

används. Ett intressant ämne att studera är således hur flygbolagen använder denna typ av 

partnerskap som en intäktskälla, samt till vilken utsträckning flygbolagen kan förlita sig på 

dessa samarbeten som en intäktskälla. 

9.3 Effekterna av ett monetärt baserat lojalitetsprogram 
Monetärt baserade lojalitetsprogram har införts av allt fler nätverksbolag, i synnerhet de 

amerikanska flygbolagen United Airlines och Delta Airlines. Dessa program skiljer sig i 

avseendet att kundens lojalitet belönas baserat på vad kunden spenderar, i motsats till det 

mer traditionella upplägget där lojaliteten belönas baserat på flugen distans. För flygbolaget 

kan ett monetärt baserat lojalitetsprogram medföra en mer rättvis fördelning av förmåner 

där kunden blir belönad baserat på ren lönsamhet, medan kunderna anser att dessa 

program är oförmånliga då det skapas en kostnadsmedvetenhet. Norwegian Rewards är ett 

monetärt baserat program som enligt affärsresenärerna som deltog i studien inte var 

förmånligt nog just av skälet att det saknades förmåner för lojalitet, samt att en 

kostnadsmedvetenhet skapades. Ett intressant ämne att forska kring är således hur 

kunderna upplever effekterna av ett monetärt baserat lojalitetsprogram i ett nätverksbolag, 

samt hur flygbolagen kan komma ifrån kostnadsmedvetenheten hos kunden vid införandet 

av denna typ av lojalitetsprogram. 
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Bilagor 

 
Frågor fokusgrupp 
 

Hur många av er har rest med Norwegian under det senaste året. Varför och varför inte? 
 
Hur många flygresor gör ni i snitt per år? 
 
Vilken position har ni i era företag, som kräver att ni reser? 
 
Hur mycket pengar spenderar ni årligen på flygresor? 
 
Upplever ni att Norwegian levererar en bra värdeproposition jämfört med SAS? 
 
Hur kan Norwegian göra för att förbättra sin värdeproposition åt affärsresenären? 
 
Hur upplever ni att Norwegian ser på kundlojalitet idag? Och anser ni att Norwegian 
Rewards är ett bonusprogram som främjar lojalitet? 
 
Hur skulle ni vilja se att Norwegian utvecklade sitt program, exempelvis införa 
statusnivåer, lounge, etc.? Och skulle de kunna göra dem till ett mer attraktivt alternativ 
mot SAS. 
 
SAS medlemskap i Star Alliance kan ses som en stor konkurrensfördel. Skulle 
Norwegian bli ett mer attraktivt alternativ om de öppnade upp fler partnerskap? 
 
Hur lojala anser ni er vara till det flygbolag som ni flyger mest med? 
 
Vilken typ av lojalitet anser ni besitta gentemot det flygbolag ni flyger mest med? Dvs 
sann lojalitet att ni medvetet valt att flyga med det specifika flygbolaget, eller falsk lojalitet 
att ni är tvungna att flyga med det specifika flygbolaget. 
 
Hur ofta sprider ni ett gott ord om flygbolaget som ni är lojala mot? 
 
Anser ni att ”word of mouth" är en bra typ av marknadsföring, och litar ni mer på den än 
exempelvis reklam? 
 
Hur viktigt anser ni kundvård vara och vilken påverkan har det på er lojalitet? 
 
Vad ser ni är för och nackdelar med ett bonusprogram som belönar lojalitet på flugen 
distans? 
 
Vad ser ni är för och nackdelar med ett bonusprogram som belönar lojalitet på intäkter? 
 
Skulle Norwegian Rewards vara ett mer attraktivt program om poäng/status tilldelades 
efter antal flygningar/flugna miles? 
 
Skulle SAS EuroBonus vara ett mer attraktivt program om poäng/status tilldelades efter 
spenderade kronor? 
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Vilken inverkan har immateriella förmåner, dvs förmåner som inte kostar flygbolaget något, för 
påverkan på er lojalitet? Dessa kan exempelvis vara bättre igenkänning, t.ex. att Guld/Diamant 
medlemmar får en hälsning av pursern. 
 


