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FÖRORD 

 
Att skriva detta arbete har varit mycket intressant. Jag har utvecklat min kunskap inom området 
lojalitet, något som jag började intressera mig mycket för under min sista tid på universitetet. Mina 

första tack går därför ut till lektorn Jason Turner vid University of Abertay Dundee som först fick upp 

mina ögon om lojalitet och lojalitetsprogram inom ämnena relationsmarknadsföring och direkt 

marknadsföring. Denna kunskap lade en bra grund för mitt arbete på denna uppsats.  
 

Jag skulle även vilja tacka de två källor som på eget intresse ställt upp med intervjuer: Urs W. 

Eberhard på Swiss International Airlines och Susanne Nordén på Scandinavian Airlines. 
Informationen de gav var till stor nytta för denna uppsats och dess syfte. Andra som bidrog med nyttig 

information var alla de användare samt icke-användare av lojalitetsprogram. Dessa gav möjligheten 

att komma närmre flygkunderna och få deras synpunkter i ämnet.  
 

Mitt nästa tack går ut till min handledare Christer Norr som gett mig god vägledning under hela denna 

tid. Jag skulle även här vilja tacka Högskolan i Halmstad för grunderna de gav mig inom 

företagsekonomi och då framförallt med inriktning på marknadsföring. Det var här intresset för 
marknadsföring inleddes för att sedan specificeras till de områden som rörs i denna uppsats.    
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1. INLEDNING 

 
1.1 Introduktion till ämnesområdet 

 

Innan man började med det som idag kallas lojalitetsprogram fanns det andra metoder för att försöka 

behålla sina kunder och vinna över nya kunder från konkurrenter. En av de vanligaste metoderna var 

troligen kuponger som stämplades varje gång man handlade så man fick en belöning då man fyllt dem 

med tillräckligt många stämplar. Detta är något som på många håll används än idag, till exempel är 

det vanligt hos frisörer.  

 

Det första frequent flyer – programmet introducerades 1981 av American Airlines, som än idag 

innehar ett av de starkaste lojalitetsprogrammen inom flygindustrin. De är nu som då ledande inom 

marknadsföring och datasystem, och har därför alltid haft givna fördelar inom detta. Deras mål med 

programmet då det startades var att de skulle uppnå flest regelbundna kunder genom att belöna dem 

för sin lojalitet. Lojala kunder påträffades genom att samla in data på hur många flygmil kunder flugit 

och baserat på detta belöna dem med fribiljetter och uppgraderingar.    

 

Under samma år som American Airlines startade sitt program tog flera andra flygbolag snabbt efter, 

då de såg att detta lönade sig, och snart var frequent flyer – program en nödvändighet snarare än en 

fördel för de flesta bolag i branschen. Idag finns det över 70 frequent flyer – program i världen och de 

är inte bara en självklarhet för flygbolagen utan även för kunderna. De anses lika viktiga som 

konkurrenskraftiga priser och kundservice, och det finns idag runt 100 miljoner frequent flyer - 

medlemmar världen över, och 10 miljoner belöningar delas ut till kunder varje år.  

(Frequent Flier, 2009) 

 

Marknadsföring med hjälp av lojalitetskort har växt i takt med utvecklingen av teknologi vilken gjort 

det möjligt att skapa detaljerade och utförliga databaser. I dagsläget tvingas många företag starta ett 

lojalitetsprogram eftersom deras konkurrenter använder ett. Men det är dyrt att skapa ett 

lojalitetsprogram, och brukar ta ett par år innan det lönar sig. Man ska därför se på lojalitetsprogram 

som en långsiktig investering, och inte något man provar under en kort period. (Evans et al., 1999) 

 

Leverantörer skapar gärna långsiktiga och interaktiva relationer med sina kunder. Denna typ av 

marknadsföring kallas relationsmarknadsföring, i vilken existerande kunder sätts i fokus. (Söderlund, 

1997) Företagens intresse för relationer har under senare år tack vare just utvecklingen av 

informationsteknologi fått ett stort genombrott. Denna har förenklat kommunikationen och därmed 

utbytet av information mellan företag och kunder. Det ger också ett ökat kunnande om tillverkning 

och organisationer vilket har lett till mer specialanpassade produkter, men även en ökning av 

konkurrensen, vilken gjort att man måste ta mer hänsyn till vilka som är de mest lönsamma kunderna. 

(Söderlund, 1997) 

 

Naturligtvis antar man att ju nöjdare en kund är, desto större är chansen att kunden återkommer till 

samma leverantör vid sitt nästa köp. Man antar också att ju nöjdare kunden är, desto större är chansen 

att kunden talar om det för folk i sin omgivning och bidrar på så sätt till leverantörens 

marknadsföring. Detta är positivt för företaget då det både minskar dess marknadsföringskostnader 

och dessutom ökar trovärdigheten då folk tenderar att lita mer på rekommendationer från vänner och 

bekanta än från själva företaget. Det finns flera olika mottagare som en kund kan sprida information 

till. (ibid.) 
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För det första har vi leverantören som är den som gett upphov till en viss kundtillfredsställelse. 

Leverantören kan vara en viss butik, en viss tillverkare eller liknande. Den andra sortens mottagare är 

word-of-mouth, vilket är när kunden sprider information till vänner, bekanta och så vidare, som 

nämndes ovan. Den tredje sortens mottagare är ”tredje man”, vilket är massmedia, statliga verk och 

liknande, det vill säga aktörer som kan påverka leverantören på olika sätt. (ibid.) 

 

Dock är det så att även företag som lägger sin fokus på att göra kunden nöjd och marknadsföra sig 

som kundinriktade misslyckas många gånger. Detta tyder på att det fortfarande finns en hel del att 

göra för att ett företag ska lära sig vad det är som skapar en nöjd kund och för att lära sig hur de ska 

använda denna kunskap och lägga fram erbjudanden som leder till en nöjd kund. (ibid.) 

 

 

1.2 Problembakgrund 

 

Inom marknadsföringen har fokus gått från att vinna nya kunder till att istället skapa relationer med 

existerande kunder. Man har insett att detta är mer lönsamt ur ett långsiktigt perspektiv. Det är utifrån 

denna vetskap som lojalitetsprogram börjat användas i allt större utsträckning. Lojalitetsprogram har 

blivit mer av ett krav än en fördel inom flygindustrin idag, en industri i vilken frågan om lojalitet 

blivit ett av de främsta ämnena då ett flygbolag har svårt att hålla sig kvar i marknaden utan trogna 

kunder. Det är därför författaren valt att titta närmare på just flygbolag när det handlar om lojalitet och 

lojalitetsprogram. Är ett flygbolag inte med i ett lojalitetsprogram är chansen stor att man förlorar sina 

kunder till de som redan har ett. Detta kan delvis bero på att när ett bolag med ett lojalitetsprogram väl 

vunnit över en kund kan de med hjälp av sitt lojalitetsprogram lättare övertyga kunden att stanna kvar 

hos företaget, medan det kan vara svårt för det andra bolaget att vinna över kunder från en konkurrent 

som gör vad de kan för att inte släppa taget om sin kundbas. Bästa sättet är att själva starta ett 

lojalitetsprogram, ett som från kundens perspektiv skiljer sig positivt från kundens nuvarande bolag. 

Det handlar alltså om att ha en nöjd kund, och att kunna underhålla kundens intresse på ett sådant sätt 

att kunden förblir nöjd.  

 

 

1.3 Problembeskrivning 

 

Författaren vill i denna uppsatsskrivning titta närmre på lojalitetsprogram inom flygindustrin, och de 

företag man valt att inrikta sig på är: KLM, British Airways, SAS och Swiss Air. Fokus ligger i 

lojaliteten en kund innehar och huruvida denna påverkas av ett lojalitetsprogram. Detta är information 

som är nödvändig för att ett företag ska kunna ta beslut om huruvida de ska ha lojalitetsprogram och 

hur de i så fall ska lägga upp det. Är lojalitetsprogram verkligen lönsamma för företagen? Får de 

verkligen fler lojala kunder tack vare dessa program? Dessa frågor ska besvaras med hjälp av 

kundundersökningar, men även via intervjuer med företagen. Vid denna undersökning försöker man 

nämligen också utreda vad respektive bolag hade för avsikter med att starta programmet, hur 

medvetna de är om sina svagheter och styrkor, samt hur det går tillväga för att förbättra dessa.     

 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka effekter lojalitetsprogram har på kundlojalitet. 
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1.5 Avgränsningar 

 

Författaren kan inte få exakt kundinformation från de studerade företagen, utan kommer använda sig 

av egna förstahandsundersökningar av kunder och företagsledning samt andrahandsinformation som 

finns utlagd för offentligheten vilken kan vara något begränsad och i vissa fall vinklad. Dock tror 

författaren att det stora antal källor man kommer använda sig av från olika håll trots allt kommer ge 

en rättvis granskning. Författaren kommer inte diskutera några siffror i form av inkomster, utgifter 

och liknande, utan mätningen av kundlojalitet kommer göras utan stöd från ekonomisk data.  Fokus 

kommer ligga på flygbolag, främst KLM och British Airways, vilket kan innebära en begränsad och 

något vinklad information. Författaren kommer dock översiktigt titta på ett fåtal andra företag, även 

utanför flygindustrin, för att få en mer generell synvinkel.   

 

  

1.6 Centrala begrepp  

 

Nedan finner du definitioner av vanligt förekommande begrepp i arbetet. Många av dessa begrepp 

kommer beskrivas djupgående under teoridelen, men författaren anser ändå att man bör ge en 

kortfattad version redan nu.  

  

Lojalitet: En kunds ståndaktiga hängivenhet till en viss leverantör, även om kunden har intresse för 

fler konkurrerande alternativ. (Sargeant och West, 2001) 

 

Lojalitetsprogram: System som övertygar kunder att föredra en leverantör framför en annan genom 

att locka med förmåner relaterade till hur mycket kunden spenderar, samt relaterade 

marknadsföringsaktiviteter. (Tapp, 2008)  

 

Relationsmarknadsföring: Det verkliga värdet mellan en kund och en leverantör uppstår först efter 

köpet. Företaget måste fokusera på att överlägsen kundtillfredsställelse genom kundrelationens livstid, 

snarare än att fokusera på bara ett köp. (Ballantyne et al., 2002)       

 

Direkt marknadsföring: Registrering, analys och spårning av kunders direkta responsbeteende över 

tiden. Detta för att utveckla framtida marknadsföringsstrategier för långvarig kundlojalitet och för att 

försäkra sig om en fortsatt företagstillväxt. (Sargeant och West, 2001) 

 

Databas: En databas är en organiserad samling av data om individuella kunder, tillgängliga och 

användbara för marknadsföringssyften såsom generering, kvalifikationer, försäljningar, eller 

underhållning av kundrelationer. (ibid.) 

 

Kundtillfredsställelse: Ett mätinstrument för hur företagets produkter framträder i relation till en viss 

serie kundkrav. (Hill och Alexander, 2006) 

 

Inertia: Kunden är intresserad av produkten och anser att priser är rimligt, men de vill inte lägga ner 

det arbete det krävs att köpa produkten. (Tapp, 2008) 
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1.7 Disposition 

 

Inledning: Bakgrund om lojalitetsprogram beskrivs, inklusive dess utveckling och betydelse för 

flygindustrin idag. Beskrivning av problem och frågeställning görs.  

 

Teoretisk referensram: En utförlig beskrivning av de relevanta delarna för att besvara huvudfrågan 

ges. Huvuddelarna är lojalitet, lojalitetsprogram, direkt marknadsföring och relationsmarknadsföring. 

Detta avsnitt innehåller även information om hur dessa teorier kan appliceras på flygindustrin. De 

modeller författaren ska använda beskrivs 

 

Metod: Här går författaren igenom vilka metoder man använt sig av, information om hur författaren 

valt att använda sig av både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning, och hur processen har gått 

tillväga. 

 

Empiri: Här finner du data om alla de företag författaren använt sig av, samt data från 

kundundersökningar och företagsintervjuer. 

 

Analys: Analyser görs av resultaten författaren fått in enligt empirin, med teorin som stöd. 

 

Slutdiskussion: Slutsatser från allt författaren fått fram i alla delar av undersökningen diskuteras och 

forskningsfrågan besvaras.  

 

Rekommendationer: Författaren ger här rekommendationer till eventuell vidare forskning i ämnet. 

 

Källförteckning och Appendix: Här finner du alla källor, samt de undersökningsblanketter författaren 

använt sig av och de frågor författaren ställde till flygbolagen. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

2.1 Inledning 

 

Kundlojalitet har fått uppmärksamhet på senare år, trots att vetskapen om dess fördelar funnits en lång 

tid. Under senare år har kundlojalitet blivit allt viktigare för företag. Detta beror på många olika 

faktorer som till exempel att fler produkter blir allt mer identiska med varandra, att konkurrensen 

ökar, och även att befolkningstillväxten sjunker vilket leder till att man inriktar sig på de existerande 

konsumenterna. Det har blivit lättare för företag att marknadsföra sig tack vare den framgångsrika 

utvecklingen av medier. Utvecklingen innebär att det blir svårare att skilja sig från mängden, vilket 

leder oss tillbaka till det faktum att det anses vara lättare att få gensvar på sin marknadsföring genom 

att vända sig till redan befintliga kunder. (Söderlund, 2003) 

 

Författaren beskriver nedan de olika aspekterna lojalitetsprogram och de olika byggstenarna, såsom 

lojalitet, direkt marknadsföring och relationsmarknadsföring. Författaren tar även upp tre olika 

modeller: Lojalitetsstegen, Fyra kategorier av lojalitet och Sex kundgrupper, från vilka författaren 

sedan kommer välja den mest lämpade för denna ämnesanalys.  

 

 

2.2 Begreppet lojalitet 

 

Kundlojalitet anses vara tendensen för en person att kontinuerligt visa liknande beteende i situationer 

liknande de som kunden tidigare upplevt, till exempel att fortsätta köpa samma märke och vara i 

samma butik varje gång han behöver eller vill ha en identisk eller liknande sak. (Söderlund, 1997) 

 

Vanligtvis används lojalitet som en benämning för att mäta relationen mellan till exempel en kund och 

en butik, ett varumärke eller en leverantör. Det finns alltså många olika former av lojalitet, då det 

finns mycket en kund kan vara lojal mot. Det är inte bara intressant för ett företag att veta hur lojala 

kunderna är mot en speciell produkt, men också hur lojala kunder är till de butiker till vilket företaget 

sålt sina produkter. På samma sätt är det inte bara intressant för en butik att veta hur lojala kunderna 

är till butiken i sig, utan också hur lojala kunderna är till produktsortimentet som erbjuds i denna 

butik. (ibid.) 

 

Man kan tala om parallella lojaliteter vilket tar upp det faktum att en kund kan vara olika mycket lojal 

till olika butiker, leverantörer och så vidare. Man kan inte säga att en kund är antingen lojal eller inte, 

utan det finns en kontinuerlig linje över lojalitet. Det är inte heller troligt att någon kund är längst ut 

på den lojala sidan av linjen, alltså att kunden är 100 % lojal. Det handlar därför mer om i vilken 

utsträckning en kund är lojal. (ibid.) 

 

Bara för att en kund är lojal idag behöver inte det innebära att samma kund är lojal i framtiden. På 

samma sätt behöver inte en kunds intentioner att göra ett köp innebära att kunden faktiskt kommer 

göra ett köp. I en undersökning som gjordes om köpet av margarin och kaffe visade det sig att 

samvariationen mellan intentionen att köpa och att verkligen köpa är låg. Däremot samvarierar 

kundtillfredsställelse positivt med lojalitet, alltså många gånger är en nöjd kund en lojal kund. (ibid.) 

Detta är dock långt ifrån en självklarhet. 
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Mätning av lojalitet 

 

En nöjd kund är inte nödvändigtvis detsamma som en lojal kund. Det har därför allt mer blivit så att 

man mäter lojalitet genom beteende snarare än attityd mot ett visst företag eller en viss produkt. 

Exempel på hur beteende mäts är genom att undersöka hur stor del av en kunds pengar som läggs på 

ett visst företag i förhållande till konkurrerande företag, hur ofta en kund handlar, och hur stor 

trolighet det är att kunden gör ett visst köp. Även beteendemätningar har dock kritiserats, då dessa 

inte har någon teoretisk eller konceptuell grund. Med detta menas att mätningar av kundlojalitet med 

hjälp av beteende inte ger någon förståelse för de faktorer som ligger bakom ett upprepat köp. Att 

man handlar många gånger hos ett visst företag kan bero på situationen en kund är i, medan om man 

handlar sällan hos ett visst företag kan det bero på faktorer som att kunden vill ha variation eller att 

önskat märke inte finns hos företaget. Som resultat av detta har Dick och Basu (1994) skapat en 

modell som visar de olika kategorierna av lojalitet. Dessa kategorier visar en mycket större 

föreställning av lojalitet än vad som tidigare funnits. (Söderlund, 1997) En närmre beskrivning av 

denna modell finner du längre fram. 

 

 

Lojalitetsuppbyggnad  

 

Utvecklingen av förhållanden inleds av en attraktion från kundens sida, följt av en successiv ökning 

av samspel och sammankomster som byggs upp till ett stadium av underhåll- och engagemang. (Long 

och Schiffman, 2000) Bästa sättet att behålla en kund sägs vara att skapa ett dominerande värde för 

kunden, och lojalitet är alltså en konsekvens av detta. För att uppnå hög lojalitet ska fokus sättas på 

kunderna och de anställda. En viktig del i att få kunden att känna sig betydelsefull är därför att träna 

upp de anställda, framförallt de som har mycket kontakt med kunden, så att de inser vikten av bra 

kundkommunikation. Detta ska bidra till att få kunden att känna sig viktig och därmed öka 

kundlojaliteten. (Building Customer Loyalty, 2007) Kundservice som leder till kundtillfredsställelse 

är en relationsinvestering som leder till långsiktig kundlojalitet. (Berger och Roberts, 1989) Medan 

värdet av lojalitet för de anställda diskuteras lätt i denna uppsats, sätts inte så mycket fokus på de 

anställda då detta inte är vad författaren vill uppnå med denna uppsats, men det är ändå värt att 

understryka deras betydelse.  

 

 

Återkommande kunder 

 

Söderlund (1997) nämner att enligt Reichheld och Sasser (2001)  kan ett företag förbättra vinsten med 

nästan 100 % bara genom att behålla 5 % av sina kunder. Reichheld (2001) beskriver vikten av att 

behålla kunder som så, att man kan fylla en hink mycket fortare om den inte läcker, alltså om man 

behåller sina kunder är chansen till ökad vinst mycket större än om man ständigt får nya kunder och 

knappt behåller några gamla. De menar också att en kund som stannar hos företaget troligtvis också 

kontinuerligt ökar sina inköp. Ökar kunden sina inköp kan företaget också höja sina priser eftersom 

psykologiska faktorer kan göra att kunden förblir lojal mot företaget.  

 

Även när det gäller kostnader är en lojal kund fördelaktig, framförallt eftersom det anses dyrt att 

skaffa en ny kund och därför är mer ekonomiskt att fokusera på de kunder man redan har. Dessutom 

minskar underhållskostnaderna av en existerande kund allteftersom företaget lär sig alltmer om 

kunden och vice versa. Dessutom är det troligt att en lojal kund bidrar till marknadsföringen med 

hjälp av word-of-mouth, vilket innebär att de personligen berättar för potentiella kunder om sina 
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erfarenheter. Slutligen leder hög lojalitet till nöjdare personal och därmed en minskning i 

personalomsättningen vilket leder till färre rekryteringskostnader. Det är nämligen så att 

kundtillfredsställelse tros påverka arbetstillfredsställelsen, det vill säga tillfredsställelsen hos de 

anställda på ett företag.  

 

 

Lönsamhetsaspekten 

 

Eftersom lojala kunder medför lägre värvnings- och servicekostnader bedöms de som mer värdefulla 

än kunder som inte anses lojala. Dessa kunder ger ökade intäkter och har ett högre värde till följd av 

deras rekommendationer till andra kunder genom word-of-mouth som tidigare nämndes. Det har 

därför visat sig vara billigare att underhålla den nuvarande kunden än att skaffa en ny kund, och om 

ett stadigt, långvarigt förhållande kan uppnås, är också chansen för lägre marknadsföringskostnader 

större. (Long och Schiffman, 2000)  

 

Men lojalitet måste inte nödvändigtvis leda till lönsamhet. Det är inte alltid fallet att långvariga 

kundförhållanden är mer lönsamma än kortvariga, enstaka försäljningar. (Long och Schiffman, 2000) 

En undersökning gjord på ett hightechföretag av Reinartz och Kumar (ibid.) visade att de lojala 

kunderna, det vill säga ungefär hälften av kunderna som handlade regelbundet på företaget under två 

års tid, knappt skapade någon lönsamhet för företaget. Samtidigt var hälften av de mest lönsamma 

kunderna sådana som handlade mycket, men enbart under en kort period för att sedan försvinna helt. 

Bevisen för att lojala kunder skulle vara de som är lönsammast att underhålla och att de är mindre 

priskänsliga är få. Kommunikationskostnaderna sägs, trots lägre marknadsföringskostnader då man 

inte behöver hitta många nya kunder, vara de samma oavsett. Detta är dock sådant som varierar 

beroende på företag, men man kan sammanfatta det som så att det är alltså inte alltid fördelaktigt med 

lojalitet. (Long och Schiffman, 2000) 

 

Kritikernas åsikter angående detta skiljer sig dock åt. Enligt Tapp (2008) kan en lojal kunds 

lönsamhet vara betydligt större än för en mindre lojal kund. Låt oss säga att det kostar £30 varje gång 

man rekryterar en ny kund, och varje kund som lämnar företaget måste ersättas med en ny kund. Varje 

kund är värd £10 i bruttomarginal per år. Återkommer en kund kontinuerligt under 7 års tid ser det ut 

som följer: Vid en beräkning av lönsamheten av sammanlagt 100 kunder leder en ökning av 5 % av 

att behålla gamla kunder till en ökning av 45 % i kumulativ vinst efter 7 år. För att uttrycka detta 

metaforiskt: så länge man fyller igen hålen på en hink så att den inte läcker, så kan man snabbare fylla 

hinken med vatten. Tapp menar också att lojala kunder är mindre priskänsliga då de är mer villiga att 

betala mer för produkterna eftersom de är nöjda med kvaliteten. De är inte enbart villiga att betala 

mer, utan de köper även fler produkter, då ju mer de lär känna företaget desto mer litar de på det.  

 

 

Illojalitet 

 

Att kunder inte är nöjda med företaget är en av de främsta anledningarna till att de slutar handla där. 

Det finns dock även andra skäl, som att kunden förändras, vill ha förändring eller för att ett annat 

företag har mer lockande erbjudanden. Är en kund inte nöjd är det bästa för företaget om kunden talar 

om detta för dem. Tyvärr är det så att kunden ofta hellre talar med vänner om missnöjdheten istället 

för att ta upp det med företaget. (Söderlund, 1997) På detta sätt försvinner kunderna, och tar eventuellt 

även med sig fler kunder därifrån. 
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Kunder som har låg lojalitet brukar vara sådana som jagar låga priser, handlar på impuls, är 

modemedvetna, och söker förändringar i allmänhet. Något annat som kan påverka en kunds lojalitet är 

huruvida involverad kunden är i sitt köp; är kunden inte speciellt involverad är det troligt att 

lojaliteten är låg, oavsett hur tillfredsställd kunden är med en viss produkt. (ibid.) 

 

Att köpare ibland inte är trogna ett märke, utan av olika anledningar köper produkter från många olika 

företag och märken kan benämnas repertoarköpare, eller registerköpare. Anledningen till att vissa är 

registerköpare kan vara att olika märken tillfredställer olika behov, att rabatterbjudanden lockar, eller 

så kan det bero på tid- och bekvämlighetsfaktorer. Ren märkeslojalitet är alltså sällsynt i de flesta 

marknader. (ibid.) Det är detta som menas med illojalitet, att en kund helt enkelt inte håller sig till ett 

företag eller märke. Det är dock sällan fallet att en kund antingen är helt lojal eller helt illojal, utan 

man brukar istället bedöma en kunds grad av lojalitet snarare än sätta en stämpel med ”lojal” eller 

”illojal”.  

 

 

Kundtillfredsställelse 

 

Kundtillfredsställelse är ett tillstånd hos en kund som uppkommer då kunden exponeras för ett 

erbjudande av leverantören. Det är alltid positivt för ett företag att veta att de har nöjda kunder, men 

det är inte tillräckligt. För att kunna upprätthålla nivån hos de nöjda kunderna samt förbättra nivån hos 

de som inte är lika nöjda måste företaget veta vilka faktorer som påverkar en kunds tillfredsställelse. 

Man måste också försäkra sig om att kundtillfredsställelse verkligen är relevant, det vill säga att det 

verkligen har effekter på företaget. Det är alltså inte själva kundtillfredsställelsen som är intressant, 

utan det är de effekter och orsaker som leder till kundtillfredsställelse. (ibid.) 

 

Det finns två nivåer av kundtillfredsställelse. Den första är mer detaljerad då den handlar om varje del 

i ett erbjudande. Om det gäller ett hotell till exempel så kan en kund vara nöjd eller missnöjd med 

incheckningstid, personalens beteende, städning och annat. På den andra nivån ser man mer på 

helheten av hotellupplevelsen; då är alla delar inräknade. (ibid.) 

 

Det räcker inte att bara tillfredsställa kunder till en viss grad om man vill att de ska vara fullt lojala, 

utan man måste tillfredsställa dem helt och hållet. Dock behöver inte tillfredställelse och lojalitet 

nödvändigtvis gå hand i hand. Även om de båda normalt sett är positivt korrelerade kan ibland kunder 

vara tillfredsställda utan att vara lojala. Ett exempel är taget från British Airways där man i en 

undersökning fann att 13 % av kunderna var ”jättenöjda” men att de ändå inte hade för avsikt att flyga 

med British Airways igen. Samma sak upptäcktes på Volvo Personvagnar där man funnit att 50 % av 

de kunder som inte är lojala ändå är tillfredsställda. Detta brukar bero på att dessa kunder söker ny 

erfarenhet och kanske därför vill prova att köpa bil från ett annat märke för omväxlings skull, eller så 

kan det vara som så att deras livssituation ser annorlunda ut än tidigare och att deras behov därför 

förändrats något. (ibid.) 

 

 

Kundorientering 

 

Vad gäller kundorientering finns det enligt Söderlund (1997) två vägar att gå inom den så kallade 

offensiva strategigruppen som handlar om att hitta nya kunder. Den ena är att man kan sätta sin fokus 

på att öka marknadens storlek genom att attrahera kunder utanför, som i detta fall, 

passagerarflygmarknaden, och på detta sätt vinna kunder från andra marknader såsom till exempel de 
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inom passagerartåg eller passagerarfartyg. Det andra är att man kan försöka öka marknadsandelen, det 

vill säga vinna över kunder från konkurrenter och på så sätt själva som företag växa i förhållande till 

sina konkurrenter inom samma marknad.  

 

Söderlund (1997) talar också om den defensiva strategigruppen som handlar om att behålla 

existerande kunder. Utfallet av defensiva strategier avser den lojalitet kunden har för leverantören 

räknat i leverantörens kundandel av kundens totala budget. Även här finns det två val; man kan 

antingen bygga bytesbarriärer eller så kan man bygga kundtillfredsställelse. Bygger man 

bytesbarriärer kan det bli svårare för en kund att byta leverantör och det kan även bli svårare för 

kunden att öka sina inköp hos en konkurrerande leverantör. Ett exempel på detta är frequent flyer-

program som ger fördelar för kunden om de fortsätter resa med samma flygbolag, till exempel med 

hjälp av bonuspoäng. Om kunden utnyttjar ett annat bolag vid sidan om, går kunden miste om poäng 

de kunde samlat på sig via det tidigare medlemskapet. 

 

Enligt British Airways chef, Sir Colin Marshall, (ibid.) håller bytesbarriärer på att bli nödvändiga 

inom flygbranschen. Han uttrycker sig som följer: ”I vår industri finns det fem grundtjänster som alla 

måste erbjuda. Vi måste: transportera passagerarna dit de vill, göra det säkert, köra dit de vill åka, 

erbjuda mat, och låta dem utnyttja frequent flyer-program.” Han klargör alltså här hur grundläggande 

lojalitetsprogram faktiskt blivit inom flygbranschen.  

 

Det är dock viktigt att hålla sig till båda strategigrupperna, det vill säga att man inte fokuserar enbart 

på de existerande kunderna, utan att man även kommer ihåg de potentiella kunderna. Gör man inte det 

kan utvecklingen inom framväxande marknader avstanna. (ibid.) 

 

 

Datainsamling 

 

Insamlandet av data tillhör troligen den viktigaste delen i användandet av lojalitetsprogram. Men för 

att kunna utnyttja data till dess fulla potential är det viktigt att man vet hur man använder den. Vet 

man inte det kan insamlandet snarare få motsatt effekt, då företaget kan komma att lida av 

överbelastning av data. (Evans et al., 1999) 

 

För insamling av data använder sig företag av så kallade ”smart cards” som ser ut som ett kreditkort 

med ett datorchip på utsidan. Dessa kort registrerar kundköpen som görs, och gör det därför möjligt 

för företag att hålla koll på varje enskild kund och deras köpvanor. Smart cards används för 

lojalitetsprogram, databaser och direkt marknadsföring. (Evans et al., 1999)  

 

Genom att samla data om kunders köpbeteende med hjälp av lojalitetskort får man betydligt mer 

tillförlitlig information än om man frågar kunden direkt. Frågar man kunden kan denne lätt glömma 

nämna vissa saker eller med flit utelämna vissa detaljer eller överdriva något. I och med att IT-

utvecklingen går framåt har användningen av data om köpbeteende ökat markant i marknadsföring, 

men den används mestadels för att skapa kunderbjudanden. Det är dock inte alltid tillräckligt att veta 

hur en kund beter sig, utan man behöver också ha kunskap om varför kunden beter sig på ett visst sätt. 

Detta kan man endast få vetskap om med hjälp av en attityd- och intervjuundersökning. Man tror 

därför att ökningen av beteendedata också kommer att leda till en ökning av behovet av 

intervjuundersökningar. (Söderlund, 1997) 
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Kostnaden för databaser har minskat på senare tid samtidigt som datorstatusen har ökat. Fler har nu 

möjlighet att tillämpa ett större urval av datorprogram eftersom det går snabbare och därför kostar 

mindre. (Berger och Roberts, 1989) Tack vare internet kan man dessutom lättare nå kunder med 

enkäter och liknande för att låta kunderna själva besvara frågor om deras shoppingmönster och annan 

information. Andra tekniska metoder för att samla in relevant information är inmontering av kameror i 

butikerna för att visuellt se kunders shoppingmönster, samt användningen av streckkoder på varorna 

vilket förenklar processen med att samla in kunddata.  

 

 

Direkt marknadsföring 

 

Direkt marknadsföring fick en snabb tillväxt under 1980-talet, något som berodde på faktorer som 

förändringar i hushållet, ökningen av mediekanaler, ökade kostnader för att nå ut till kunder samt den 

ökade tillgängligheten och de minskade kostnaderna för informationsteknologi. Termen kan definieras 

som följer: ”Direkt marknadsföring är ett interaktivt marknadsföringssystem vilket använder ett eller 

flera reklammedium för att uppnå en mätbar respons och/eller transaktion vid valfri plats.” (Evans, et 

al., 1999) 

 

En databas innehåller information som samlats in under en viss tid, om kunder och potentiellt 

återkommande kunder. Direkt marknadsföring använder sig av databaser för att vinna information 

som gör det lättare att hålla kontakt med kunderna. Detta kan man göra även mellan köpen med hjälp 

av direkt post och regelbundet utsända tidningar, vilket blir betydligt effektivare ju mer man vet om 

kunden. Nyckeln till framgång när det gäller direkt marknadsföring är troligtvis det faktum att de 

riktar in sig på individen snarare än stora segmenterade kundgrupper. Det blir på detta sätt effektivare 

marknadsföring, då möjligheten att rikta in sig på rätt kunder blir större. (Berger, Roberts, 1989) Med 

hjälp av insamlandet av kunddata och generering av marknadsföringsstrategier som är starkare, mer 

fokuserade, och mer individualiserade än traditionella marknadsföringsförsök får man precis vad som 

krävs för effektiv marknadsföring. (Berger och Roberts, 1989) 

 

Det är alltså en informationsdriven relationsmarknadsföringsprocess som uppstått på grund av 

intresset för privatisering av kunddata. Den har sin fokus på utveckling av kundrelationer som över 

tiden resulterar i upprepade försäljningar. Det är viktigt att företaget vet hur de ska använda sig av 

informationen de samlar in, då det är användandet, inte kvantiteten, som är den viktiga faktorn vid 

önskan om ett framgångsrikt företag. (ibid.) 

 

Med direkt marknadsföring kan man hålla en pågående dialog med en specifik kund för att underhålla 

relationen till kunden. Genom att få kunden att känna sig viktig och betydelsefull för företaget kan 

man skapa långsiktig lojalitet. (ibid.) Denna form av marknadsföring kan förenkla processen att nå ut 

till rätt kunder; det kan skapa lojalitet; det kan med hjälp av företagets förståelse för hur de ska 

marknadsföra sig till sina nuvarande kunder maximera företagsvinsten, och slutligen så kan det mäta 

hur många kunder som återvänder gång på gång.  

 

Det sistnämnda är en viktig del, och det som främst används i denna mätning är databaserna som 

innehåller information om kunderna; detta är information som kan samlas in med hjälp av 

lojalitetskort. Enda sättet att mäta kontinuerligt återvändande kunder är att se hur mycket varje kund 

spenderar under en viss tidsperiod, och detta kan alltså mätas tack vare databaserna. Frågan är dock 

varför behållning av kunder är så viktig? Kostnaderna för att införskaffa nya kunder är lika med noll, 

men äldre kunder är enligt Reichheld (1996) mer villiga att betala mer för produkterna än nya kunder. 
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Det är också så att äldre kunder som är nöjda med företaget ger fler rekommendationer till andra 

personer, och ju längre en kund stannar hos företaget desto mer litar kunden på det. De handlar 

därmed mer från just det företaget, vilket leder till ökad vinst från företagets sida.  

 

Övriga syften med direkt marknadsföring är att det är ett sätt att ge speciella erbjudanden till 

återkommande eller lojala kunder. Dessutom är det på detta sätt svårare för konkurrenter att få 

kunskap om företagets marknadsföringsstrategi. En annan fördel med denna form av marknadsföring 

är att det gör det lättare för företaget att mäta hur effektivt ett visst marknadsföringsprogram har varit, 

då mycket väsentlig information finns samlad på databaser. (Berger och Roberts, 1989) 

 

 

Relationsmarknadsföring 

 

”Relationsmarknadsföring är marknadsföring baserad på interaktionen mellan nätverk och 

förhållanden.” (Gummesson, 2003) ”Relationsmarknadsföring hänvisar till alla 

marknadsföringsaktiviteter som handlar om att etablera, utveckla, och underhålla framgångsrika 

relationsutbyten.” (citat från Morgan, R. M. and Hunt, Shelby D (ibid.)) 

 

Relationsmarknadsföring är motsatsen till transaktionsmarknadsföring. Det senare handlar om att bara 

fokusera på att vinna nya kunder, att till exempel få kunden att besöka butiken en gång för att sedan 

vända sig direkt till nästa kund. Relationsmarknadsföring, å andra sidan, handlar om att inte bara 

vinna nya kunder utan också om att behålla dem, att få dem att stanna kvar. I 

transaktionsmarknadsföring kanske kunden återkommer till företaget, men det har då oftare att göra 

med faktorer som bekvämlighet och höga kostnader för att byta till ett annat företag, och beror alltså 

sällan på att kunden vill skapa en relation med företaget. (Gummesson, 2003)  

 

Relationsmarknadsföringsprogram fokuserar alltså på att skaffa nya kunder och behålla samt 

uppgradera eller skapa ”cross-selling” med gamla kunder. Cross-selling innebär att få en kund som 

köper vissa varor på företaget att även köpa andra typer av varor inom företaget, och på detta sätt öka 

kundens inköp och lojalitet till företaget. Exempel på ett bra sätt att få kunden att stanna kvar kan vara 

ett kreditkortsföretag, eller som i detta fall ett flybolags lojalitetsprogram, som vill uppgradera en 

kund från lägsta nivån och erbjuda kunden en högre nivå eller speciella förmåner. (Berger och 

Roberts, 1989) 

 

 

Att skapa långvariga kundrelationer 

 

Fördelarna med långsiktiga kundrelationer är att utbyteseffektivitet kan skapas under tiden och 

effektivitet kan därmed öka, vilket leder till bättre kvalitet vid en lägre transaktionskostnad. När 

kunder tror sig få hög kvalitet för pengarna uppfattas produktens värde vara högt, och det är då troligt 

att deras lojalitet till företaget ökar. (Ghauri och Venetis, 2004) 

 

Kontinuitet är nyckeln till relationsutbyten, vilket betyder att förhållandet existerar och att det 

underhålls. Långsiktiga förhållanden är fördelaktiga för både kunden och företaget. För företaget är 

det gynnsamt då det stärker konkurrensbarriärer, minskar priskonkurrensen, samt sänker kostnaderna; 

detta leder till en högre vinst per kund.  
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Detta skiljer sig avsevärt från transaktionsrelationer där kunderna baserar sina köp på priset och gör 

sina inköp från en rad olika företag. (Ghauri, Venetis, 2004) Man ska dock alltid hålla i minnet att en 

kund är nöjd behöver inte nödvändigtvis betyda att kunden återkommer till företaget, och det är inte 

heller säkert att missnöjda kunder lämnar företaget. (ibid.) 

 

 

2.3 Lojalitetsprogram 

 

Definition av lojalitetsprogram 

 

Lojalitetsprogram kan definieras som en medveten åtgärd från företag med syfte att bygga upp 

ekonomiska och emotionella barriärer för att hindra kunden från att byta leverantörer. (Jacobsen et al., 

2004) En annan definiering av lojalitetsprogram är att det är ett system som övertalar kunden att 

föredra en leverantör över en annan genom att belöna köp och genom marknadsaktiviteter. (Tapp, 

2008) 

 

 

Hur vet man om man ska starta ett lojalitetsprogram? 

 

Lojalitetsprogram anses vara effektivast för de som har en produkt som inhandlas ofta, de som har en 

produkt med tillräckligt stor marginal för att gagna programmet, om produkten är en paritetsvara, det 

vill säga är likvärdig med en konkurrents produkt, om det är vanligt att människor flexar mellan 

märken, om företaget kan utnyttja alla resurser som krävs för att stödja programmet, om företaget har 

en tjänstekultur där intresset för kunden går ihop med företagets affärer, och slutligen, om företaget 

söker perfektion. 

 

När man startar ett lojalitetsprogram är det viktigt att undersöka tidigare program för att hitta fördelar 

och nackdelar med dessa och använda denna vetskap när man skapar ett nytt program. Det kan också 

vara till hjälp för att se hur vissa trender sett ut genom åren, som till exempel om kostnaden för att få 

nya kunder har förändrats genom åren. (Berger och Roberts, 1989) 

 

 

Fördelar med lojalitetsprogram 

 

Nedan är en sammanfattning av fördelarna med lojalitetsprogram. 

 

 Lojalitetsprogram skapar med sina erbjudanden, rabatter och bonuspoäng ett värde för kunden 

vilket gör att chansen ökar att kunden blir lojal till företaget. (Building Customer Loyalty, 

2007) 
 

 Kostnaden för en kund att byta till ett annat företag ökar när denne blir medlem i ett 

lojalitetsprogram, och detta göra att chanserna att kunden stannar hos sitt medlemsföretag 

ökar. För att ge ett exempel på hur det blir en kostnad för kunden att byta företag har vi 

British Airways som delar upp sina kunder i en hierarki efter hur trogna de är till företaget. 

Beroende på var kunden finns i hierarkin får de olika stora belöningar. Som medlem märker 

man av förändringar i alla stadier, från bokning till tjänster under resan. (Evan et al., 1999) 

Byter kunden då till ett annat företag måste denne börja om från början.  
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 Programmen skapar nya kunder samt behåller redan existerande kunder. (Evan et al., 1999) 

När kunden väl blivit lojal till ett företag har denne dessutom en förmåga att successivt öka 

antal inköp samt sin inköpsbudget. (Reichheld, 1996) Dessa program anses vara betydligt mer 

effektiva för detta syfte än klassiska försäljningsprovisioner i form av rabatter som företag 

tidigare använt sig av. (Evan et al., 1999) 

 

 Vid långsiktiga kundrelationer ökar marknadsföringseffektiviteten, vilket leder till bättre 

kvalitet till lägre kostnader. Vid hög produktkvalitet ökar dessutom kundlojaliteten 

ytterligare. (Ghauri och Venetis, 2004) 
 

 Insamlingen av data görs betydligt lättare med hjälp av lojalitetsprogram och detta bidrar till 

att företaget lär känna sin kund och kan ägna sig åt effektiv direkt marknadsföring. Tack vare 

den detaljerade information man samlar in om varje kund, blir det lättare att rikta in sig till 
den enskilda kunden på ett effektivt sätt. (Evans et al., 1999) Genom att samla beteendedata 

med hjälp av lojalitetskort blir informationen dessutom mer tillförlitlig än om man frågar 

kunden direkt. (Söderlund, 1997)  

 

 

Nackdelar med lojalitetsprogram 

 

 En fara med lojalitetsprogram är att de gör kunden lojala mot själva programmet och inte mot 

företaget eller varan. Då finns risken att kunderna bara är lojala under den tid som själva 

programmet finns till. För att undvika detta måste företaget försöka bygga en relation till 

kunderna. (Kotler m.fl. 2005) 

 

 Istället för att utveckla lojalitet mot företaget bildas falsk lojalitet mot programmet och 

chansen att kunden byter till ett annat företag om bättre erbjudanden uppstår, är stor. Det kan 

därför vara viktigt för ett företag att inte döma programmen efter antalet medlemmar, utan 

istället titta på hur det påverkar lojaliteten i sig. (Evans et al., 1999) 

 

 Många kunder som blir medlemmar i ett lojalitetsprogram, kanske hade varit trogna företaget 

oavsett, och ger därför inte företaget någon extra lönsamhet som medlemmar. Man belönar 

kunder som hade handlat lika mycket utan belöning. (ibid.) 

 

 Det är lätt att insamlandet av kunddata går överstyr och att företaget får in mer information än 

det kan hantera. Vet man inte hur man ska använda sig av den insamlade informationen kan 

det vändas till en nackdel. (ibid.) 

 

 Fördelarna med lojalitetsprogram uppstår enbart om kunden känner att medlemskapet är 

lönsamt och om kunden inte har några negativa erfarenheter av programmet i fråga. Det finns 

dock vissa faktorer inom ett lojalitetsprogram som kan göra kunden mer negativt inställd. Till 

exempel kan det faktum att lojalitetsprogram differentierar kunder beroende på vad de köper, 

hur ofta de handlar och så vidare, få kunden att känna sig orättvist behandlad eller 
diskriminerad. (Stauss et al., 2005) 

 

 Det är av stor vikt att man underhåller lojalitetsprogrammet för att det ska vara så effektivt 

som möjligt. Gör man inte detta på ett bra sätt, kan programmet bli till en ekonomisk och 
social börda snarare än en tillgång.  
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På flera chattsidor på internet kan man läsa vad kunder verkligen tycker om lojalitetsprogram. 

Exempel på sidor där kunder tar upp diskussioner i ämnet är eopinions.com och ciao.com. Den 
tidigare fokuserar främst på flygbolags frequent flyer-program, medan den senare är mer generellt 

inriktad. Kundkritik man kan hitta här handlar bland annat om hur företag inte håller sina löften då de 

inte har alla produkter de marknadsför som belöningar, att belöningarna enbart kan uppnås med ett 

stort antal hinder eller att de inte kan uppnås alls då de kräver ett oproportionerligt stort antal poäng 
eller går ut efter en viss tid, som för frequent flyer-program då de ofta nollställs efter något år. Annan 

negativ kritik gentemot lojalitetsprogram är att de utlovade belöningarna visar sig vara av lite värde 

eller att kundintegriteten inte skyddas tillräckligt väl. (ibid.) 
 

Negativ kritik från medlemmar bör tas på allvar av företaget, då detta innebär att lojalitetsprogrammet 

inte uppnått sitt mål att tillfredställa och på så vis behålla sina kunder. Även om lojalitetsprogrammet 
på kort sikt gett en radikal kundökning innebär inte detta att det kommer fortsätta under ett långsiktigt 

perspektiv, och det är därför viktigt att företaget underhåller programmet och håller sig kontinuerligt 

uppdaterade om kunders synpunkter och önskemål. (ibid.) 

 

 

2.4 Lojalitetsprogram applicerat på flygbolag 

 

Frequent flyer-program som en form av lojalitetsprogram 

 

När det gäller just tjänsteindustrier, som passagerarflygindustrin, är förhållandet till kunden extra 

viktigt. Då marknadsföring, produktion, leverans och konsumering av en tjänst sker delvis via direkt 

samspel mellan kund och företag. (Gummesson, 1987)  

 

Att bli medlem i ett flygbolags lojalitetsprogram brukar inte vara särskilt krävande, och därför 

behöver det faktum att en kund är medlem inte nödvändigtvis innebära att de utnyttjar det eller ens är 

speciellt medvetna om att de är medlemmar. Detta är en av orsakerna till vilken man inte kan mäta 

lojalitet med antalet medlemmar i ett lojalitetsprogram. Att man är medlem i ett sådant program leder 

inte automatiskt till att man blir lojal, det finns många andra faktorer som är minst lika viktiga. 

Klubbar i form av frequent flyer – program är ändå ett sätt att öka kundlojaliteten. De kan få kunder 

att känna sig speciella och betydelsefulla. Detta är framför allt applicerbart på bundna konsumenter. 

Dessa kunder anpassar sina flygvanor efter programmet och tycker sig få bra förmåner tack vare det. 

(Long och Schiffman, 2000)  

 

För att kvarhålla förhållandet med kunden krävs det att företaget har fördelar som är betydelsefulla för 

kunden och som är svåra för konkurrerande företag att kopiera. När det gäller lojalitetsprogram inom 

flygindustrin blir de dock ständigt kopierade då detta är lätt åstadkommet. De har kopierats ända 

sedan American Airlines påbörjade dem 1983. (ibid.) Ett försök att differentiera sig någorlunda är att 

likt många stora flygbolag, såsom British Airways och KLM, använda sig även av ”Cross-category 

promotion”, vilket är när flera företag samarbetar inom samma lojalitetsprogram. Detta ger kunden 

möjlighet att samla poäng från flera olika företag med ett och samma kort. (ibid.) 

 

För en del är frequent flyer-programmet effektiva, men för många är det inte så, och utveckling av 

olika program och promotioner baserade på vilket segment det gäller är därför nödvändiga. Denna så 

kallade variabelgeometri kan resultera i ett program som ger varje kundsegment en 

marknadsföringsansats som passar just deras konsumtionsvärderingar. Kärnan är fortfarande 

densamma, man delar ut poäng utefter hur mycket kunden reser, men förmånerna presenteras på olika 

sätt för att nå varje segments beteendekaraktärer. Det betalar också att förstå varje enskild kund. 

Istället för att bara titta på segment som helhet bör man därför också titta på varje kund individuellt. 
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Detta ger möjligheten till promotioner som riktar sig till varje kunds individuella önskemål. Varje 

frequent flyer-program kräver en omfattande databas och det finns därför en möjlighet att skapa så 

kallad ”one-to-one marketing”, marknadsföring till enskilda kunder. För att göra detta måste man 

börja med att fråga kunderna vad de vill ha ut av programmet och från flygbolaget. (ibid.) 

 

En kunds val av flygbolag kan påverkas av många andra faktorer än den att de helt enkelt föredrar ett 

bolag framför ett annat. Valet kan exempelvis påverkas av de alternativ som finns i ett bolag vad 

gäller flygrutt, flygtider, och liknande. Detta är faktorer som är mycket viktiga i en kunds val av 

bolag, men som inte alltid utgör vilket bolag en kund väljer att vara lojal mot. Dessutom påverkar en 

kunds medlemskap i ett frequent flyer-program den personliga uppoffring en kund gör, och kan på 

detta sätt påverka kundens val av flygbolag. Detta gör det svårt för ett företag att veta vilken kund 

som är lojal eller inte. Vissa flygrutter kanske står för extra hög konkurrens, medan andra rutter till 

och med har monopol. Andra faktorer som kan påverka kundens val av bolag är olika nationella och 

internationell företagsrelationer och även reserestriktioner. (Zins, 2001) Intervjuer som gjorts med 

flygbolagspassagerare har visat att ca 60 % har någon form av bokningsrestriktioner som kan påverka 

deras val av flygbolag vid en viss resa. Dessa passagerare har även visat sig ha en något högre 

lojalitetsskala för det bolag med färre restriktioner. Man kan inte se någon skillnad på den framtida 

lojalitetssiffran, men när det gäller prisfaktorn tycks den påverka passagerare med restriktioner 

mindre. (ibid.) 

 

Frequent flyer-program är den mest effektiva tekniken när det gäller att skapa långvariga relationer 

med enskilda kunder med hjälp av medlemskap. Medlemskap i ett frequent flyer-program kan ge 

tillträde till incheckningsfaciliteter, gratis måltider, gratis tidningar, internettjänster med mera. British 

Airways anpassar till och med sina måltider till kunden genom att erbjuda så mycket som sju olika 

specialmåltider utöver den vanliga måltiden. (Gummesson, 2003) 

 

Frequent flyer-program har en stark påverkan på de val kunder som är medlemmar i programmet 

väljer att göra när de flyger. Undersökningar har visat att medlemskapet många gånger går före 

preferenser av tid för avgång och ankomst när det gäller affärsmäns val av flygbolag. Detta sägs bero 

på att programmet ger en individuell fördel, nämligen gratis fritidsresor tack vare att man reser med 

bolaget under arbetstid då kunden på sitt företags bekostnad kan samla poäng under affärsresor som 

de sedan kan utnyttja på fritiden med samma lojalitetskort utan att själva ha betalat något för det. 

(Shaw, 1990) 

 

Under 1990-talet minskade fördelarna med frequent flyer-program. Till exempel har den lättåtkomliga 

tillgängligheten av klassuppgradering minskat den status det innebär att resa med första klass. 

Kundlojaliteten har dessutom minskat genom åren, då alla stora bolag numera innehar ett 

lojalitetsprogram, i vilket 50 % av medlemskunderna är medlemmar i minst fem olika frequent flyer- 

program. Detta innebär att en kund kanske är lojal till ett visst bolag fram till det att kunden till 

exempel erhållit en gratis biljett som resultat av sin tillfälliga lojalitet, men efter det är chansen stor att 

kundens lojalitet försvinner eftersom hans konto då nollställs. Istället kanske kunden går över till ett 

annat bolag där han redan påbörjat en insamling av poäng parallellt med det andra bolaget. (ibid.) 

 

I USA finns det 30 miljoner medlemmar av frequent flyer-program, men bara 15 % av dem utnyttjar 

fördelarna man får genom sitt medlemskap. De som anses mer lojala är de som håller sig till ett eller 

två flygbolag. En av de bästa strategierna med dessa program har visat sig vara uppgraderingarna från 
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en nivå till en annan. Syftet med dessa uppgraderingar är att öka antalet köp kunden gör med ett visst 

bolag i förhållande till ett annat bolag. (Gummesson, 2003) 

 

De flesta flygbolag är idag delaktiga i allianser vilka gör att en medlem av ett lojalitetsprogram kan 

utnyttja sina poäng och fördelar i alla bolag inom en allians. Användningen av kunddata kan ha en 

viss påverkan på kunden och följer inte alltid privatiseringslagen. Flygbolaget SAS låter därför 

kunden skriva på en överenskommelse om att SAS får använda insamlad kundinformation som grund 

för sina marknadsföringsprocedurer. Överenskommelsen inkluderar också att SAS registrerar när du 

beställer en biljett, då detta är nödvändigt för att beräkna bonuspoängen. Information insamlad med 

hjälp av databaser kräver underhåll samt systematisk och innovativ användning. Gör man inte detta på 

rätt sätt är risken stor att kundinformationen inte blir lönsam. (Gummesson, 2003) Anledningen till att 

flygbolag väljer att gå ihop och bilda allianser för sina lojalitetsprogram har till stor del att göra med 

att kvaliteten på programmet då stiger markant, tack vare den ökade monetära tillgången. (Shaw, 

1990) 

 

 

Direkt marknadsföring inom flygindustrin 

 

Det finns i boken Direct Marketing Management (Berger och Roberts, 1989) ett exempel på direkt 

marknadsföring i ett flygbolag. Ett specifikt flygbolag håller koll på sina frequent flyer-medlemmar 

med hjälp av en databas. Denna databas ger bolaget en hel del användbar information om varje 

medlem, såsom hur många Miles de samlat, användandet av hotell och biluthyrning, och så vidare. 

Denna information insamlas på olika sätt. Informationen om Miles och annan flyginformation från 

just det bolaget samlas givetvis enkelt in från deras egna kontakter med kunderna. Här finns 

information om hur kunderna samlar Miles, var de flyger, hur långt och liknande. När det gäller 

information om hotell och biluthyrning, samt utnyttjande av andra flygbolag så kan detta samlas in 

genom att rentav fråga kunderna. Troligtvis behöver man locka med extra Miles eller andra förmåner 

för att kunderna ska vilja ta sig tid till att svara på sådana frågor. Flygbolaget kan analysera dessa 

uppgifter för att hitta information användbar i marknadsföringen. Genom att veta hur en viss kunds 

resemönster ser ut kan flygbolaget rikta in sig på speciella resor, erbjudanden och liknande som passar 

just denna kund. Flygbolaget kan också vilja samla in data om kundattityd såsom hur nöjd kunden är 

med flygtider, kundtjänst och liknande. Annan information de kanske vill samla in kan vara om hur 

nöjd kunden är med konkurrenter och vad det är som avgör kundens val av bolag. Tack vare att 

flygbolaget vet tillräckligt mycket om medlemmen kan de vara mer personliga mot kunden och på 

detta sätt få personen i fråga att anförtro sig åt bolaget genom att svara på frågor kunden annars inte 

skulle vilja ägna sin tid åt. Informationen som samlas in kan sedan användas för att utveckla 

produkter, tjänster och erbjudanden som skulle vara speciellt intressanta för just denna kund och 

därmed även liknande kunder. (ibid.) 

 

Om en medlem slutat flyga med bolaget kan bolaget försöka ta reda på varför, och om möjligt försöka 

göra något åt det. Bolaget kan på detta sätt använda informationen för att bättre förstå 

beteendemönstren hos de ständigt återkommande kunderna. Det kan också samla information baserad 

på attityd och beteende. Detta kan både vara generellt insamlad information från alla medlemmar och 

speciellt insamlad information enbart från vissa utvalda kundgrupper. De kan även samla information 

från utomstående källor. (ibid.) 

 

Med hjälp av insamlad information från olika håll kan flygbolaget utveckla anpassade 

marknadsföringsprogram, det vill säga program som passar de speciellt segmenterade kundgrupperna 
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inom frequent flyer-programmet. På detta sätt blir marknadsföringen mer effektiv och lönsam då den 

når ut till rätt medlemmar på bästa sätt. (ibid.) 

 

I en undersökning som gjordes av Bo Edvardsson på flygbolag och hur dess kunder reagerar då olika 

kritiska incidenter uppstår visade det sig att endast 2,5 % av dessa incidenter ledde till byte av 

flygbolag för passagerarna. Edvardsson förklarade detta med att flygbolaget nästan har monopol, 

vilket visar att det även om det ser ut som lojalitet i själva verket handlar om att kunderna inte har så 

många andra val. Detta menar Söderlund (1997) att det även handlar om när det gäller bytesbarriärer 

såsom lojalitetsprogram, att valmöjligheten för kunden minskar när kunden går med i ett program. 

Även om kunden har möjlighet att välja så kan ett medlemskap i ett lojalitetsprogram av olika 

anledningar göra det problematiskt att byta företag. Dessa program handlar vanligtvis om att öka 

kundtillfredsställelsen, och därför är det viktigt att företag är medvetna om att kundtillfredsställelse 

inte alltid behöver vara en avgörande faktor för lojalitet. (ibid.) 

 

 

2.5 Teoretiska modeller 

 

Då lojalitet är ett väldiskuterat ämne finns det även många teoretiska modeller i ämnet. En av dessa är 

Reichhelds (1996) modell The Loyalty-Based Cycle of Growth. Denna går inte bara in på kundens 

lojalitet, utan även anställdas lojalitet och lojaliteten från investerare i företaget. Detta är en mycket 

bra modell för det syftet, men då denna uppsats är fokuserad på kundlojalitet är den inte direkt 

relevant här. En annan modell är Egans (2001) modell Customer loyalty: an integrated model som 

menar att en kunds positiva upplevelser med vissa produkter eller tjänster kan skapa en tillfällig form 

av lojalitet och att företagets priser därför spelar en viktig roll när det gäller kundlojalitet. Dock är 

inte heller denna modell relevant för detta ämne då intresset inte ligger i prisets inverkan utan i den 

från lojalitetsprogram. Slutligen har vi Johansen och Monthelies (Gummesson, 2002) matris Loyalty 

accounting matrix. Denna tar upp hur attraktiv en leverantör är och hur starkt förhållandet till 

leverantören är. Här delas kunderna in i nio olika grupper baserat på dessa två faktorer, där de så 

kallade ambassadörerna är de mest nöjda kunderna och de lojala kunderna inte är fullt lika 

entusiastiska som ambassadörerna, och så vidare. Denna modell hade fungerat att använda i arbetet, 

men i slutändan gallrades den bort, då de tre kommande modellerna passade ihop bättre med varandra 

och i sammanhanget.  

 

De modeller som i slutändan valdes var följande: ”Fyra kategorier av lojalitet”, ”Lojalitetsstegen” 

samt ”Sex kundgrupper”. Anledningen till att just dessa valdes var främst att de tillsammans passade 

in väldigt bra på forskningsämnet, och att de kompletterar varandra på ett sätt som gör att man på ett 

täckande sätt kommer kunna använda dessa när man besvarar forskningsfrågan. En annan viktig 

anledning var den att de tillät forskaren att dela upp kunderna i olika grupper beroende på sin grad av 

lojalitet, något som många av de andra modellerna inte gjorde på samma sätt. Detta var passande då 

uppsatsens syfte är att ta reda på hur lojalitetsprogram skapar lojalitet, och för att besvara detta är det 

bästa alternativet att titta på de olika former av lojalitet en kund kan inneha och hur detta påverkas av 

medlemskapet i ett lojalitetsprogram. De var även alla vanligt förekommande i litteratur av högt 

ansedda marknadsföringsförfattare vilket ökade reliabiliteten för användandet.  

 

Fyra kategorier av lojalitet handlar om de olika typerna av lojalitet en kund kan tillhöra. När man 

fastställt kundens lojalitet kan man titta på var i Lojalitetsstegen kunden befinner sig och hur 

sambanden ter sig mellan dessa två, det vill säga sambandet mellan de två olika grupperna kunden 

hamnar inom i respektive modell. Slutligen har vi en modell som fokuserar på flygindustrins 
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medlemmar av lojalitetsprogram och hur engagerad kunden är i att utnyttja flygbolagets tjänster. 

Denna modell är mycket relevant för denna undersökning, och var därför ett mycket bra komplement 

till de övriga två mer allmänna lojalitetsmodellerna.  

 

 

Fyra kategorier av lojalitet (Dick och Basu) 

 

Enligt Dick och Basu (1994) finns det tre olika perspektiv angående koncept som kan vara av 

användning i den här uppsatsen.  Det första är beteendekonceptet vilket tittar på beteendet av 

upprepade köp. Man är då intresserad av inköpsproportion, inköpssekvens och inköpstrolighet. Det 

andra perspektivet är attitydperspektivet. Detta ger extra förståelse för lojalitetsbeteende. I detta 

perspektiv är man intresserad av kundens mentala, emotionella samt vetenskapliga struktur. Det 

slutliga perspektivet är det författaren ska använda sig av i denna uppsats, nämligen det perspektiv 

som kombinerar attityd – och beteendedefinitioner. Modellen författaren valt innehar fyra olika 

kategorier av lojalitet. Nedan följer en beskrivning av modellen. 

- Enligt modellen är lojalitet förhållandet mellan den relativa attityden gentemot en viss enhet 

och en kunds inköpsbeteende.  

o Relativ attityd: Inte bara attityden till en enhet, utan också i jämförelse med andra 

företag eller varumärken 

o Inköpsbeteende: Mätningar av återkommande kunder, inköpssumma, inköpssekvens 

 

 
Dick och Basus lojalitetsmodell. Källa: Andreas Zins artikel Relative Attitudes and Commitment in 

Customer Loyalty Models - Some Experiences in the Commercial Airline Industry, 2001 

 

De fyra kategorierna är som följer: 

 Ingen lojalitet: lojalitetsfrånvaro, låg attityd, inget inköpsbeteende 
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 Falsk lojalitet: Liknande begreppet ”inertia”. Trots att data på beteende indikerar att 

upprepade inköp är vanligt förekommande så anser kunden egentligen inte att valen är 

differentierade. Anledningen till att kunden återvänder beror snarare på faktorer som 

tillgänglighet, erbjudanden, bekvämlighet och påverkan från andra kunder. Detta är därför en 

tillfällig form av lojalitet, som lätt kan rubbas av väl valda erbjudanden från konkurrenter 

 Dold lojalitet: Hög relativ attityd gentemot företaget eller varumärket, så det faktum att 

kunden inte är synbart lojal utgörs inte av inköpsbeteende utan av faktorer som att det är 

besvärligt att ta sig till företaget, att önskad produkt inte finns på lager, eller av påverkan från 

andra kunder 

 Lojalitet: Regelbundna inköp på grund av att en kund starkt föredrar ett företag eller 

varumärke framför ett annat. Detta är den form av lojalitet man helst vill att kunden ska 

uppnå.     

 

 

Lojalitetsstegen 

 

Marknadsförarens jobb är att förflytta kunden genom en serie steg som når sin höjdpunkt då kunden 

är en så kallad “advocate” för företagets produkt. (Berger och Roberts, 1989) I 

relationsmarknadsföring innebär detta att man strävar efter att först göra nya kunder till regelbundet 

återkommande klienter. Sedan ska man successivt förflytta dem genom stadiet att vara starka 

supportrar till att slutligen nå det högsta stadiet, vilket står för de aktiva ”advocates”. Dessa är väldigt 

trogna företaget på det sätt att de ofta handlar från dem och kommer att bidra med rekommendationer 

till potentiella kunder, så kallade prospekt. (Ballantyne et al., 1996) Dessa stadier kallas gemensamt 

för Lojalitetsstegen.  

 

 
Lojalitetsstegen. (Källa: The extension of construction partnering for relationship marketing av Low 

Sui Pheng, 1999) 

 

Stegen är relevant för såväl köpare som mellanhänder och konsumenter. Klättrandet uppför stegen ser 

ut som följande: Man vill först flytta ett prospekt, någon som företaget tror kan övertalas till att göra 

affärer med företaget, upp till nivån för köpare, någon som har gjort affärer med företaget endast en 

gång. När man vunnit en så kallad köpare ska man försöka få köparen att komma tillbaka till företaget 
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men vid detta stadium, som kallas klient-stadiet, kan kunden fortfarande vara neutral eller rentav 

negativ gentemot företaget. Man vill som företag istället att kunden går vidare till att bli supporter, 

någon som tycker bra om företaget men bara ger passivt stöd. Då kunden börjar rekommendera 

företaget till andra på ett aktivt sätt och på så sätt hjälper företaget med marknadsföringen har kunden 

uppnått stadiet som advocate. Slutligen blir kunden förhoppningsvis partner, en person som helt 

enkelt fungerar som en tillförlitlig partner för företaget. (ibid.) 

 

 

Sex Kundgrupper 

 

Enligt Long och Schiffman (2000) finns det sex olika kundgrupper inom flygindustrin: 

 

1. Ytliga konsumenter: Lite kontakt med tjänsteleverantören, får få fördelar av programmet, och 

är inte speciellt engagerade i någon specifik leverantör  

2. Drömmare: Lite kontakt med tjänsteleverantören, får få förmåner av programmet, men ser sig 

själva som mycket engagerade till en viss leverantör 

3. Ointresserade konsumenter: Flyger regelbundet men får få förmåner, och är inte speciellt 

engagerade i någon specifik leverantör   

4. Opportunistiska konsumenter: Flyger regelbundet och får många förmåner, men visar inget 

engagemang gentemot någon leverantör 

5. Hamstrare: Flyger regelbundet och visar engagemang till en viss leverantör, men de utnyttjar 

inte många av sina förmåner 

6. Bundna konsumenter: Flyger regelbundet, samlar många förmåner, och är engagerade i en 

viss tjänsteleverantör 

  

Dessa konsumentsegment bör tas till hänsyn ur marknadsföringssynpunkt, då de är viktiga eftersom 

konsumenter som skiljer sig åt i sina förhållanden till företaget även skiljer sig åt beträffande 

konsumeringsvärderingar.  
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Sex kategorier. (Källa: Sketchad av uppsatsskribenten Viktoria Grah baserat på skriftlig information 

om modellen från Long och Schiffman (2000)) 

2.6 Diskussion kring val av modell 

 

Författaren kommer använda sig av alla tre ovan beskrivna modellerna. Som nämndes i avsnittets 

inledning kompletterar dessa varandra på ett bra sätt, och är goda alternativ att använda för att 

uppfylla syftet med denna uppsats.  

 

Den främsta modellen är dock Fyra kategorier av lojalitet då denna tar upp olika former av lojalitet, 

vilket kan hjälpa till att förstå vilken grad av lojalitet en speciell kund eller kundgrupp har för ett 

flygbolags lojalitetsprogram. Den lojalitetskategori en kund tillhör indikerar nämligen relativt tydligt 

hur engagerad kunden är i ett visst företag eller märke. Denna information kan vara användbar för 

företag då de är intresserade av att veta hur lojala deras kunder är. Om det till exempel visar sig att en 

kund innehar dold lojalitet, kan företaget lägga resurser på att ta reda på varför kunden inte uppnår 

fullkomlig lojalitet.  

 

Lojalitetsstegen kommer vara av betydelse då denna visar hur en kund tar sig från att inte ens vara 

kund till företaget till att bli en så pass hängiven kund att man aktivt rekommenderar företaget till 

potentiella kunder (advocate) för att sedan nå ända upp till att bli en partner till företaget. Advocate är 

dock ett viktigt steg på vägen till att bli fullbordad partner, då word-of-mouth marknadsföring är en 

mycket effektiv metod. Denna modell är därför av stor vikt då den kan hjälpa företaget att veta var i 

stegen en kund befinner sig och på detta sätt försöka få kunden att flytta sig högre upp, via ”advocate” 

upp till partnerstadiet.  

 

Att modellen Sex kundgrupper fokuserar på just lojalitetsprogram ger den en mer specifik bild av hur 

en kund som är medlem kan bete sig, och hur detta kan fördelas i sex olika grupper. Vet man till 

exempel att vissa kunder är så kallade ”drömmare”, och därmed har lite kontakt med företaget men 

ändå ser sig själva som engagerade, så kan man försöka få denna kund att inse att den kan bli mer 

engagerad i företaget och faktiskt tjäna på det med hjälp av att samla poäng och på detta sätt få 

förmåner. Denna modell är alltså relevant då den kan hjälpa flygbolag såsom British Airways och 

KLM att placera sina medlemmar i olika grupper, och fokusera olika grader av direkt marknadsföring 

till respektive kundgrupp.  
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Kombination av de tre modellerna. (Källa: Sketchad av uppsatsskribenten Viktoria Grah baserat på 

skriftlig och visuell information om modellerna från Ballantyne et al. (1996), Berger och Roberts 

(1989), Dick och Basu (1994), samt Long och Schiffman (2000)) 

 

Modellen ovan visar hur de tre modellerna hänger samman och tillsammans täcker olika aspekter av 

lojalitet. Man ser exempelvis hur kategorin Lojalitet ligger nära kategorin Hamstrare, då båda tillhör 

den mest lojala och engagerade gruppen. På liknande sätt har övriga grupper från de olika modellerna 

blivit utplacerade intill varandra för att visa hur modellerna är relaterade till varandra, även om de 

självfallet fortfarande skiljer sig åt som man förstår enligt tidigare diskussioner i detta kapitel. 

Lojalitetsstegen var lite svårare att placera då den skiljer sig lite mer från de andra två modellerna. 

Dock placerades den på ett sådant sätt att botten på stegen hamnade på samma nivå som Ytliga kunder 

samt kunder utan lojalitet. Anledningen är att dessa två ligger utanför övriga grupper på grund av 

väldigt låg eller ingen lojalitet till företaget, liknande ett Prospekt som enbart ännu är en potentiell 

kund, och kategorin ”Kund” som precis börjat klättra sig uppåt i lojalitetsnivå. Nivån Partner och 

Advocate gör sig egentligen bättre högre upp i diagrammet, närmre Hamstrare och Lojalitet; dock 

hade modellen blivit alldeles för invecklad om den sketchats på detta sätt.   
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3. METOD 

 

 

3.1 Vad är metod? 

 

Metodik talar om hur man ska gå tillväga för att en undersökning ska bli verklighetstrogen. (Jacobsen, 

2002) Man ska samla in empiri, och denna empiri ska vara giltig, relevant, tillförlitlig och trovärdig.  

När man gör en undersökning finns det alltid risk för att resultaten man får skapats av själva 

undersökningen, och alltså inte är helt korrekt. Det är därför viktigt att noga överväga vilken metod 

man bör använda sig av för att resultaten ska vara så verklighetstrogna som möjligt. 

 

Vid genomförandet av en undersökning måste man på grund av metoden genomgå vissa steg. (ibid.) 

Metodik är ett hjälpmedel för författaren till att bli kritisk till vilka vägar man väljer att gå för att 

genomföra undersökningen, och med denna självkriticism kan man lättare nå tillförlitliga resultat och 

slutsatser.  

 

Valet av metod bör alltså tas med stor eftertanke för vilket alternativ som är det bästa för just denna 

undersökning. På så sätt kan man se till att hålla en så hög kvalitet och trovärdighet som möjligt. 

(Lekvall och Wahlbin, 2007) 

 
3.2 Deduktiv eller Induktiv ansats 

 

Det är oklart vilken av den deduktiva eller den induktiva ansatsen som är den bästa för att studera 

verkligheten. (Jacobsen, 2002) När det gäller den deduktiva ansatsen går man från teori till empiri. 

Man skaffar först förväntningar som bygger på tidigare forskningar, och sedan samlar man in empiri 

för att bekräfta eller avvisa förväntningarna. Denna ansats har dock kritiserats för att forskaren 

oavsiktligt letar information som ska bekräfta teorin, vilket gör resultaten vinklade mot 

förväntningarna. 

 

I induktiv ansats gör man tvärtom; utan förväntningar utgår man från empirin och skaffar sig baserat 

på den en teori. I detta fall är chansen större att informationen man samlar in blir relevant för 

forskningsfrågan, och att den inte blir vinklad. Denna metod har dock kritiserats som omöjlig, då man 

alltid går in i en undersökning med någon form av uppfattning och bakgrund.  

 

Författaren använde sig till största delen av en deduktiv ansats, då författaren valde ett ämne man 

redan hade lite kunskap om, samt egen erfarenhet av användandet av olika former av 

lojalitetsprogram. Författaren ansåg att lojalitetsprogram till viss del skapar lojalitet, men ville ta reda 

på till hur stor grad detta sker.           

 

 

3.3 Val av företag och kundbas 

 

I denna undersökning av lojalitetsprograms inverkan på lojalitet valde författaren att sätta fokus på 

fyra stora flygbolag: KLM, British Airways, SAS och Swiss Air. Anledningen att författaren valde 

just dessa fyra bolag var dels deras storlek i den Europeiska flygmarknaden, men framförallt för att de 

alla är medlemmar i varsitt likvärdigt lojalitetsprogram, alla vilka inkluderar ytterligare ett stort antal 

bolag. Författaren har valt att genom en kvantitativ metod undersöka medlemmar av flygbolags 
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lojalitetsprogram, och att med en kvalitativ metod undersöka två av företagen, nämligen SAS och 

Swiss Air. Förklaringen till dessa metodval finner du längre fram i kapitlet.  

 

Då antalet medlemmar av lojalitetsprogram i ett flygbolag är något begränsat då detta är ganska 

specifikt, så var det svårt att hitta respondenter. Urval gjordes därför på så sätt att forskaren sände ut 

frågeformulär till medlemmar som hittats via kontakter. Detta kan vara bra att ha i åtanke vid fortsatt 

läsning av denna uppsats, även om författaren inte anser att detta ska ha haft en alltför stor vinkling.  

 

Valet av de två respondenterna på flygbolagen gjordes till två av de flygbolag som omnämns i 

uppsatsen, just för att dessa var aktuella i undersökningen av skäl som beskrivits tidigare. Dock valdes 

de två mindre bolagen då dessa var lättast att komma i kontakt med under kort varsel.  

 

 

3.4 Kvalitativ och Kvantitativ metod 

 

Det finns många olika tillvägagångssätt att samla in data på. Dessa kan delas upp i två grupper: 

observationsmetoder och frågemetoder. Observationsmetoder innebär att man observerar olika 

situationer, utan att direkt integrera med objektet. (Lekvall och Wahlbin, 2007) De metoder 

författaren använder sig av tillhör dock den andra gruppen, frågemetoder. Man hade mycket väl även 

kunnat använda sig av observationsmetoden, men det hade varit mycket mer avancerat och 

tidskrävande. Författaren valde den enklare av två komplexa metodgrupper.    

 

Med kvalitativa undersökningar menas att man samlar information som förmedlas med ord. 

Informationen blir detaljerad, och man kan undersöka saker såsom olika situationer, människor och så 

vidare med hjälp av observationer eller intervjuer. (Merriam, 1994) Författaren kommer inte gå så 

djupt in på den kvalitativa delen, då man använder sig lika mycket av den kvantitativa metoden, det 

vill säga metoden där man samlar in information som förmedlas i form av siffror. Kvantitativ 

information kan användas för att ge stöd åt kvalitativa resultat, och vice versa.  

 

Man kan alltså kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder. (Jacobsen, 2002) Ett sätt på vilket 

man kan göra detta är att använda sig både av en kvalitativ undersökning och av en kvantitativ 

undersökning. Vad författaren gjorde var att använda en kvalitativ undersökning till företagen, då 

författaren ringde varje bolag för att ställa frågor direkt till dem, med utrymme för extra information 

och frågor från respondenten. Man använde sig också av en kvantitativ undersökning, då författaren 

delade ut frågeformulär till flygbolagens kunder, frågeformulär där de inte hade mycket utrymme att 

komma med helt nya idéer eller synpunkter, då detta inte ansågs vare sig möjligt ur författarens 

tidperspektiv eller nödvändigt för vår forskningsfråga.  

 

Man kan också kombinera de båda inom samma undersökning. I denna undersökning är den 

kvantitativa undersökningen delvis kvalitativ, då den innehåller öppna frågor. På samma sätt är också 

den kvalitativa undersökningen delvis kvantitativ, då författaren har förutbestämda frågor, och inte 

har för avsikt att låta respondenten sväva ut alltför mycket.   

 

Genom att använda både en kvalitativ och en kvantitativ metod får man en stadigare grund att stå på 

vad gäller generalisering. Man kan verifiera respektive undersökningsmetod med den andra metoden, 

och se saker ur olika perspektiv. Detta sätt att forska kallas metodtriangulering, vilket ger alla 

metoders fördelar samtidigt som man kan kontrollera alla nackdelar. (Merriam, 1994) I denna uppsats 

fall går författaren i den kvantitativa undersökningen till kunder och frågar om deras uppfattning om 
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lojalitetsprogram, medan man i den kvalitativa undersökningen pratar med personer på respektive 

företag om deras uppfattning och nytta av programmet. Man får därför delvis in helt olika typer av 

information, men vissa saker går ändå ihop och kan på detta sätt ses från både ett kundperspektiv och 

ett företagsperspektiv, något som är viktigt i marknadsföringssammanhang. På detta sätt kan man 

även ibland upptäcka att den ena metoden stämmer överens med forskningsteorin, medan den andra 

metoden inte gör det, vilket kan uppmuntra till vidare forskning i ämnet.    

 

Beslutet om huruvida man ska använda sig av intervjuer i sin undersökning bör noga övervägas med 

avseende på vilken information man är intresserad av. (ibid.)I denna undersökning är intervjuer 

nödvändiga för att fylla ut med information man inte kan få in med undersökningsblanketterna. Man 

hade möjligtvis kunnat ge respondenterna på företagen liknande undersökningsblanketter med 

frågorna författaren önskar få besvarade, men då är risken stor att informationen blir alldeles för tunn. 

Författaren skulle då inte ha möjlighet att förklara frågorna eller få dem att utveckla sina svar om 

nödvändigt. Dock lutar dessa intervjuer ändå luta lite åt det kvantitativa hållet, då de är relativt 

standardiserade, med frågorna till de båda företagen upplagda på exakt samma sätt med samma 

ordningsföljd. Anledningen till att man väljer att göra så, är att man är mer intresserade av flygbolag i 

allmänhet, tillsammans med kundundersökningarna, snarare än varje individuellt företag.  

 

 

3.5 Kvalitativ datainsamling 

 

När man ska samla in primärdata enligt den kvalitativa ansatsen så har man ett antal olika möjligheter 

att göra detta på, varav några är observation, öppna individuella intervjuer och gruppintervjuer. 

(Jacobsen, 2002) 

 

Författaren valde att använda sig av individuella intervjuer, dock inte fullt öppna, då man hade ett fast 

antal frågor som representanter i varje bolag fick besvara över telefon eller e-post. Visserligen är 

frågorna öppna i sig, men dels försökte man undvika följdfrågor och istället hålla sig till de 10 frågor 

författaren redan hade förberett. Detta gör att man ville att intervjuerna med de fyra bolagen skulle 

vara så standardiserade och likvärdiga som möjligt, med lite påverkan från författaren. Dessutom 

tenderar tiden att bli något begränsad då intervjuerna sker över telefon eller e-post istället för ansikte 

mot ansikte.  

 

Vid val av respondent bör man ta noga hänsyn till vem som kan tänkas vara lämpligast för ämnet i 

allmänhet och för forskningsfrågan i synnerhet. Det kan vara svårt att veta hur man får tag på den 

bästa kandidaten, men ett vanligt sätt är att man helt enkelt frågar en nyckelperson om de kan 

rekommendera någon. (Merriam, 1994) 

 

De två representanterna valdes ut genom att författaren först kontaktade varje enskilt bolag för att be 

dem rekommendera vem som var lämpligast att besvara frågor om lojalitetsprogram. När författaren 

fått in kontaktuppgifter till de mest lämpade ringde man upp dessa personer, förklarade 

undersökningens syfte, och läste sedan successivt upp de förberedda frågorna. Frågorna lästes inför 

varje respondent upp i samma ordningsföljd, och författaren gav varje respondent samma möjligheter 

att besvara frågorna. För respondenten som svarade på e-post såg situationen blev kommunikationen 

förstås mer indirekt än över telefon. I båda fallen hade dock respondenten sett alla frågor i förväg, så 

de hade haft samma möjlighet att förbereda sina svar.  
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3.6 Kvantitativ datainsamling 

 

I kvantitativa intervjuer använder man sig mestadels av frågeformulär, och det är precis det författaren 

har gjort. Författaren gjorde ett formulär i två versioner, en svensk och en engelsk översättning. 

Formulären bestod av 27 frågor, varav majoriteten var frågor för sådana som var medlemmar i ett 

lojalitetsprogram. Man hade dock även frågor för de som inte var medlemmar för att inte utesluta 

några kunder, men fokus låg trots det hos medlemmarna.  

 

Respondenterna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Författaren fick tag på dessa via kontakter. 

Denne frågade folk man kände om de visste någon som hade lojalitetskort på ett flygbolag, och sedan 

delade man även ut ett fåtal blanketter till sådana som inte var medlemmar. Anledningen till att 

författaren även delade ut till icke-medlemmar är att även deras synpunkter kan vara viktiga på det 

sätt att de kan tala om vad som fått dem att avstå från ett medlemskap.  

 

Om man i ett marknadsföringssammanhang inte intresserar sig även för denna grupp missar man en 

viktig källa för produktförnyelse och förbättringar. Författaren valde dock att begränsa antalet på 

dessa icke-medlemmar, då man inte ville att antalet insamlade frågeformulär från denna grupp skulle 

vara större än gruppen som bestod av medlemmar, då det alltså låg mest i denna undersöknings 

intresse att se om lojalitetsprogram gjorde medlemmar lojala snarare än varför vissa kunder valde att 

inte bli medlemmar. Detta är visserligen en grupp man hade kunnat sätta fokus på också, men tyvärr 

hade området då blivit alldeles för brett för att man skulle kunna göra ett fokuserat arbete.  

 

Att forskaren valde att göra ett bekvämlighetsurval kan naturligtvis ha haft sina effekter. Dels kan den 

vara något vinklad då den var baserad på kontakter. De som blivit tillfrågade har dessutom alla valt att 

ställa upp på att fylla i formulären, vilket inte hade varit fallet om man gjort ett fältarbete. Detta kan 

visserligen ses som en positiv punkt, då man inte missar någon men samtidigt är det viktigt att 

understryka att respondenterna var kontakter, något som kan ha påverkat urvalet.  

 

Respondenterna svarade utan författarens närvaro, och hade därför ingen möjlighet att ställa frågor till 

undersökaren. De få öppna frågor författaren hade gav heller inte mycket utrymme att uttrycka sig 

utöver ramen för formuläret. Detta ser författaren som positivt i detta fall då alla respondenter hade 

precis samma talan och då författaren när det gällde kundbasen var mer intresserade av kvantiteten än 

kvaliteten.     

 

Dessvärre var det svårt för författaren att få tag på ett stort antal respondenter i den kvantitativa 

undersökningen, men man försökte stärka denna brist genom att fokusera lite mer på företagens 

representanter än vad man avsett från början. Författaren inser dock att bristen på respondenter i den 

kvantitativa ansatsen kan ha haft en relevant inverkan på resultaten.  

 

Hade det i den kvantitativa undersökningen varit enklare att få tag på fler relevanta respondenter med 

hjälp av ett slumpmässigt tillvägagångssätt så hade undersökningen blivit tillförlitligare. Resultaten 

vägdes dock upp med den kvalitativa undersökningen där de som ansetts sitta på den bästa kunskapen 

inom området i respektive företag, var de som deltog i intervjuerna.  
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3.7 Reliabilitet, Validitet och Generalitet 

 

Termerna reliabilitet, validitet och generalitet kallas gemensamt för vetenskapens heliga treenighet. 

Det är nämligen dessa tre som avgör hur trovärdig en undersökning är. (Kvale, 1997) 

 

Reliabilitet kan mätas genom att göra samma test flera gånger om med samma mätvariabel, och se om 

det hela tiden ger samma resultat. I så fall har metoden hög reliabilitet. Ju tydligare frågorna är och ju 

mer standardiserad undersökningen är, desto större är chansen att reliabiliteten är hög. (Lekvall och 

Wahlbin, 2007) 

 

Då författaren höll en av intervjuerna över telefon så tog författaren anteckningar under 

telefonintervjuns gång, och försökte därför sakta ner intervjun något om möjligt, så att anteckningarna 

blev så tillförlitliga och utförliga som möjligt. Detta kan också ge respondenten mer tid att tänka efter, 

och på så sätt ge uttömmande svar. Denna metod för att registrera information har förstås nackdelar då 

man inte kan få ner precis allt som respondenten säger och att uppgifterna därför kan förvrängas 

något, samt att vissa delar kan gå förlorade då man inte hinner anteckna precis allt. Det kan också 

göra att mer uppmärksamhet läggs på att skriva ner vad respondenten säger än att fokusera på att se 

till att respondenten ger så givande svar som möjligt. Dessa saker kan minska reliabiliteten något. 

 

Fördelarna med personliga intervjuer är att möjligheterna till att ställa olika frågor och följdfrågor blir 

mer eller mindre obegränsade. Det finns dock även nackdelar med denna metod. Den är dyrare och 

mer tidskrävande än frågeformulärsundersökningar. Därför använder man sällan denna metod om 

man är intresserad av att få in svar från ett stort antal respondenter. (ibid.) Då man höll intervjuerna 

över telefon och e-post och med ett begränsat antal frågor minskade dessa kostnader dock. Å andra 

sidan blev de inte lika utförliga som personliga intervjuer, då de inte kundes hållas lika långa. Då det 

som i denna uppsats handlar om något som respondenterna förmodligen har ett stort intresse för 

brukar man dock kunna hålla relativt långa intervjuer, om upp till 30 minuter. Detta växlar förstås 

beroende på hur mycket respondenten vill dela med sig av. I vårt fall bokade respondenten inte tid för 

telefonintervjun i förväg, utan förberedde bara på att vi skulle ringa inom några dagar, vilket gjorde 

att respondenten inte hade så mycket tid att svara.    

 

Vad gäller den kvantitativa undersökningen använder författaren sig närmast av en så kallad statistisk 

generalisering, vilket innebär att undersökningspersonerna valts ut slumpmässigt. (Kvale, 1997) 

Författaren har frågat personer oavsett om de är medlemmar i ett lojalitetsprogram eller inte, dock har 

man begränsat antalet blanketter från de som inte är medlemmar eftersom författarens största intresse 

ligger hos medlemmarna. Det kan förstås finnas nackdelar med denna metod, då det alltid finns 

bortfall i form av sådana som inte svarar eller att författaren inte får tag på alla grupper. Antalet 

blanketter blev även mycket begränsat, då man inte lyckades genomföra undersökningen som planerat 

eftersom man inte lyckades hitta en metod att få tag på tillräckligt många respondenter. Dessa är 

faktorer som påverkar generaliserbarheten av undersökningen. En annan faktor är den att ett 

bekvämlighetsurval gjordes för att samla in respondenter som var medlemmar av ett program. Även 

detta kan ha påverkat möjligheten att generalisera.   

 

Även om frågeformulär är fördelaktiga med sina låga kostnader och möjligheten till ett stort antal 

respondenter och samt till anonymitet, så finns det dock ytterligare nackdelar med användandet av 

dessa. Det kan vara tidskrävande att samla information från ett stort antal personer, bortfallet kan som 

precis nämndes bli stort, det kan vara svårt att kontrollera hur enkäterna besvaras, man kan oftast inte 
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besvara eventuella frågor respondenten kan ha angående enkäten, och antal och längd på frågorna i 

formuläret måste ofta begränsas så att respondenten inte tappar intresset. (Lekvall och Wahlbin, 2007) 

          

Med validitet menas huruvida man med en viss metod undersöker det man avser undersöka, och 

därmed att observationerna tar fram det som verkligen är intressant för denna undersökning. (Kvale, 

1997) Det kan dock vara svårt att veta hur valida respondenters svar är, till exempel kan man inte veta 

på vilka grunder de svarar på frågorna och därmed om informationen man får verkligen är ett 

tillförlitligt bidrag för att besvara forskningsfrågan. (Lekvall och Wahlbin, 2007) Trots 

begränsningarna i form av telefonintervjun, e-post-intervjun och antal svarsblanketter anser 

författaren att man funnit en valid metod för ämnet, och att man samlat in information till 

forskningsfrågan på bästa möjliga sätt med hänsyn till begränsningar i form av tid och resurser.  
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4. EMPIRI 

 

4.1 Allianser 

 

Ungefär 60 % av alla världens flygbolag är med i en av de tre allianserna One World, Sky Team eller 

Star Alliance. Däribland finns de 15 största flygbolagen med. Några av anledningarna till att så många 

bolag är med i en allians är att det nu för tiden är en stor efterfrågan på fler destinationer än det varit 

tidigare samt en stor efterfrågan på lättillgänglighet. Dessa är krav som är svåra att uppnå för ett 

enskilt flygbolag, till stor del på grund av statliga restriktioner. (Seat Plans, 2008) 

 

 

4.2 KLM:s lojalitetsprogram 

 

KLM är del av lojalitetsprogrammet Flyinge Blue, som styrs av Sky Team. Sky Teams medlemmar 

består av elva flygbolag: KLM, Air France , Alitalia, Aeroflot-Russian Airlines, Aeromexico, China 

Southern Airlines,  CSA Czech Airlines, Delta Air Lines,  Korean Air, Air Europa och Kenya 

Airways. De samarbetar även med andra typer av organisationer såsom biluthyrning, hotell, telekom, 

finansiella organisationer och fritidsorganisationer.  

 

Ett fåtal Exempel på KLM:s samarbetspartners utöver flygbolag är följande: American Express, 

Avenir Consult Competition, Disneyland Resort Paris, Regent Hotels and Resorts och Sheraton 

Hotels and Resorts.  

 

Sammanlagt har Sky Team 130 partners, vilket ger kunden många möjligheter att samla 

lojalitetspoäng. Flyger de med KLM kan de till exempel utnyttja poängen de samlat genom att hyra en 

bil hos biluthyrningsföretaget Hertz, som också är medlem i Sky Team. För de flesta så kallade Air 

Miles (flygmil) man flyger inom Sky Team belönas man med en ”Award Mile” och en ”Level Mile”. 

Antalet Miles du tjänar beror både på hur långt och med vilken klass man flyger. (KLM, 2009) 

 

Så kallade Award Miles kan man bland annat utnyttja vid hotellbokning och bilhyrning, och poängen 

är giltiga så länge du flyger med Sky Teams medlemmar åtminstone en gång var tredje år. Med Level 

Miles är det annorlunda. Samlar man tillräckligt många poäng kan man komma upp på en högre nivå 

inom programmet; man kan gå från Ivory-medlem, vilket är det lägsta rangen, till Silver- eller 

Guldmedlem, eller till och med Platinum-medlem. Poängen nollställs dock var tredje år, så det hjälper 

inte att ha varit en lojal kund under en längre tid, utan man måste också vara en aktiv kund för att nå 

nya nivåer inom programmet. (KLM, 2009) 

 

 

4.3 British Airways lojalitetsprogram 

 

British Airways (BA) har varit en del av One World Alliance sedan starten i februari 1999; detta är en 

allians som inkluderar 10 flygbolag och ett stort antal bolag inom andra industrier. Flygbolagen är 

följande: British Airways, American Airlines, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, LAN, 

Malev, Mexicana, Qantas och Royal Jordanian.  

 

Exempel på samarbetspartners utöver flygbolag är: stormarknaden Tesco, biluthyrningsfirman Avis, 

samt flera hotell såsom Hilton Hotel, Radisson SAS Hotels and Resorts och Marriott Hotels.  
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British Airways Executive Club är BA:s lojalitetsprogram i vilket medlemmar kan samla BA-Miles, 

bland annat genom sina flygresor med BA eller annat partnerbolag som ingår i One World Alliance. 

Andra sätt att skaffa sig poäng är genom att handla med BA:s kreditkort, bo på utvalda hotell, hyra bil 

från BA:s partnerbolag eller handla i utvalda affärer. Poängen som insamlats kan kunden sedan 

använda till att köpa flygresor eller till att uppgradera sin resa till exempel från ekonomiklass till 

första klass. (British Airways, 2009) 

 

Om en medlem flyger med BA ofta kan han eller hon även samla Tier Points, så kallade nivåpoäng, 

som kan användas för att uppgradera medlemskapet. Hur många nivåpoäng man får beror på hur ofta 

man flyger och hur långa resorna är. BA har tre olika nivåer en kund kan nå genom sitt medlemskap. 

Den första är Blå, den nivå man är på när man först blir medlem. Man kan sedan under 

medlemskapets gång uppgraderas till Silver och slutligen Guld. När man nått en ny nivå så nollställs 

poängen och man får börja om på nytt, men på en högre nivå. Dessa poäng nollställs också efter varje 

år, och man går tillbaka till grundnivån. (ibid.) 

 

Man kan också införskaffa British Airways VISA-kort. Detta ger dig poäng på allt du handlar, såsom 

mat, nöjen, möbler och annat. Man får 10 Miles för varje hundralapp man betalar med kortet. Dessa 

Miles kan sedan användas på samma sätt som de Miles du samlat genom att till exempel flyga med 

bolaget. På detta sätt kan man alltså samla poäng snabbare. (Söderlund, 1997)      

 

 

4.4 SAS lojalitetsprogram 

 

Man samlar poäng genom SAS och genom deras partners som förutom andra flygbolag inkluderar 

hotell, biluthyrning och kreditkort. De andra flygbolagen som tillhör SAS lojalitetsprogram Star 

Alliance är: Adria, Air Canada, Blue 1, Egypt Air, Lufthansa, Span Air, Swiss International Airlines, 

ANA, Air China, Austrian, BMI, Continental Airlines, Polish Airlines, Croatia Airlines, South 

African Airways, Singapore Airlines, TAP Portugal, Thai, US Airways, Air China, Air New Zealand, 

Asiana Airlines, Shanghai Airlines, Turkish Airlines, United and ANA.   

 

Exempel på SAS samarbetspartners utöver flygbolagsmedlemmarna är: Park Inn Hotels, Radisson 

SAS Hotels and Resort, Best Western Hotels, HP Store, MQ, Telenor och Mastercard. 

 

Kreditkortsbolagen SAS samarbetar med är MasterCard och Diners Club som är en del av SAS 

lojalitetskort, vilka man kan tjäna poäng på när man handlar med dem. Man kan sedan byta insamlade 

poäng mot resor och andra förmåner såsom extra bagage och tillgång till lounger. När man samlat att 

visst antal poäng når man en ny nivå, och det finns inom SAS lojalitetsprogram Star Alliance tre 

nivåer: Bas, Silver och Guld. Har man inte tillräckligt många poäng för att utnyttja dem till en viss 

resa kan man om man vill köpa till poäng, och om man vill kan man även ge bort sina poäng till en 

annan medlem.     

 

Man kan samla Baspoäng och Extrapoäng. Med Baspoäng kan man få resor, erbjudanden, och man 

kan även kvalificeras till en ny nivå. Dessa insamlas med SAS, andra medlemsbolag och hotell. 

Extrapoäng ger även dem resor och erbjudanden, och man samlar in dem via partnerbolag, hotell, 

biluthyrningsfirmor samt vid användning av MasterCard eller Diners Club vid inköp.  
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När man går från en nivå till en annan, till exempel om man samlat så många poäng att man gått från 

Silvernivå till Guldnivå så har du ett år på dig att samla tillräckligt många poäng för att kunna hålla 

dig kvar på den nivån. Man måste inte nödvändigtvis ha samlat ihop ett visst antal poäng för att nå 

Guldnivån, utan den kan också nås om man rest 20 tur och returresor med Business Class inom ett års 

tid, detta med antingen SAS eller två specifika mindre bolag. (SAS, 2009)     

 

 

4.5 Swiss International Air Lines lojalitetsprogram   

 

Swiss International Air Lines använder sig av lojalitetsprogrammet Miles & More som fungerar i 

samarbete med StarAlliance. Med detta kan man liksom med övriga program samla Miles genom alla 

bolag som är med i programmet, inklusive vissa företag som inte innefattar flygindustrin. Exempel på 

företag är förutom hotell och biluthyrningsfirmor även parfymerier, modeaffärer och så vidare. Man 

kan inte bara samla så kallade Award Miles som är giltiga i tre år, och kan användas till olika 

belöningar, utan man kan även samla ytterligare två sorters poäng. Den ena är Status Miles, som 

avgör om man är en så kallad Frequent Traveller eller om man innehar en högre status vid namn 

Senator Status. Den andra sortens poäng man kan samla in förutom Award Miles och Status Miles är 

så kallade HON Circle Miles. Dessa kan ge en HON Circle Status och räknas under två års tid. HON 

Circle Status-nivån är den högsta nivå man kan uppnå. (Miles & More, 2009) 

 

För alla program är det så att de mest lönsamma kunderna är de som nått högre status inom 

programmet, vilket ofta är de som flyger med högre klass än economy class. Detta gör att företagen 

månar mycket om dessa kunder då de alltså ger störst värde för företagen, och då dessa kunder redan 

innehar en hög grad av lojalitet till de respektive företagen.  

 

 

4.6 Resultat från kundundersökningar 

 

Av de 18 personer som deltog i undersökningen var 10 medlemmar och av dessa var det ganska jämnt 

uppdelat mellan antalet män och kvinnor. De var alla någonstans mellan 21-60 år. Av alla de 

tillfrågade medlemmarna är de medlemmar i minst ett av tre av de program man använder sig av i 

undersökningen, nämligen följande: KLM, British Airways och SAS, medan vissa även var 

medlemmar i Lufthansas lojalitetsprogram, vilket är detsamma som Swiss Air använder sig av. Dock 

används den sistnämna inte som exempel vid svar på frågorna, utan de tre första är just de som 

medlemmarna hänvisat till då de fyllt i formulären. Detta tyder dock på att författaren valde ett 

relevant urval av flygbolag.  

 

Hälften av medlemmarna, det vill säga 5 stycken, har varit medlemmar i minst 6 år, vilket kan komma 

att stärka undersökningen lite, då detta skulle kunna tänkas ha gjort dem mer lojala till bolaget över 

åren relativt de som inte varit medlemmar lika länge. Man kan då se huruvida det faktum att de varit 

medlemmar såpass länge påverkat deras lojalitet till företaget. Av de som varit medlemmar i över 6 år 

tycker alla att deras medlemskap ökar deras lojalitet till programmet. Av de som varit medlemmar 

mindre än 6 år svarar endast 5 personer, alltså 50 %, Ja på den frågan. Detta ger indikationer på att ju 

längre en kund varit medlem i ett lojalitetsprogram, desto större är chansen att kundens lojalitet ökar 

tack vare sitt medlemskap.   

 

Angående hur ofta medlemmarna reser och hur många av de gångerna de reser med sitt 

medlemsbolag, så kan man på grund av de stora generaliseringarna inte veta exakta siffror, vilket man 
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inser är en nackdel. Det ser dock ut som om 50 % för det mesta flyger med sitt så kallade 

medlemsbolag då de flyger, vilket tyder på någon form av lojalitet. Frågan är dock om det är 

lojalitetsprogrammet som gör dem lojala eller om de hade åkt med bolaget lika ofta om de inte varit 

medlemmar. 

 

Majoriteten av medlemmar menar själva att de ökar sin lojalitet då de är medlemmar i ett program, 

och 40 % (4 respondenter) väljer till och med bort att resa med annat transportmedel såsom tåg, buss 

eller båt just för att de är medlemmar i ett flygbolags lojalitetsprogram. De menar också att det är 

främst bekvämlighet eller lönsamhet som gör dem lojala. Dock är det svårt att kontrollera om 

medlemskapet verkligen ökar lojaliteten, trots att medlemmarna själva säger att det gör det. För att 

undersöka detta skulle man även behövt ställa frågor till kunderna om deras vanor hos bolaget innan 

de blev medlemmar, eller om de varit medlemmar hos bolaget så länge de flugit. På detta sätt hade 

man kunnat se hur vanorna förändrats sedan de blev medlemmar.  

 

De flesta medlemmar tycker att kraven för att nå en ny nivå inom programmet är rimliga och några 

tycker även att möjligheten att uppgraderas till en högre nivå är viktig för deras beslut om att vara 

medlemmar eller inte. Dock finner man också i kundundersökningen att 75 % av de medlemmar som 

är missnöjda med något inom lojalitetsprogrammet är detta på grund av höga nivåkrav. De flesta 

tillfrågade ligger på den lägsta nivån, trots att många flyger 4-6 tur och returresor per år. Detta pekar 

på att kraven är ganska höga. Det faktum att medlemmarna i allmänhet ligger på lägsta nivån kan 

också innebära en oturlig vinkling mot de mindre tillgivna kunderna, och att man kanske går miste om 

en väldigt lojal grupp innehållandes de som flyger väldigt mycket. Dock behöver så inte vara fallet 

och det är tvivelaktigt att det skulle vara så, då en stor andel alltså flyger 4-6 gånger vilket kan anses 

ovanligt mycket på ett år. Dessutom, att en kund handlar mycket på ett visst företag behöver inte 

betyda att det är de som är mest lojala. Med en lojal kund syftar man på hur många gånger ett företag 

handlar hos bolaget jämfört med hos andra bolag, alltså är inte kvantiteten nödvändigtvis relevant i 

detta sammanhang.  

 

Den andra av de två huvudsakliga förmånerna i lojalitetsprogrammen, förutom nivåuppgradering, 

nämligen insamlandet av bonuspoäng utnyttjas ganska flitigt av medlemmarna. De flesta utnyttjar 

dem, och de använder dem då vanligtvis till att köpa flygresor. De använder sig däremot sällan av 

flygbolagets andra tjänster i programmet, såsom hotell och biluthyrning. 

 

Avslutningsvis visar undersökningen att medlemmarna i det stora hela är antingen nöjda eller 

likgiltiga vad gäller sin inställning till respektive lojalitetsprogram, och att det alltså inte finns någon 

missnöjdhet.  

 

Vad gäller de 8 icke-medlemmar som deltog i undersökningen var det även där jämt fördelat mellan 

män och kvinnor, och åldrarna skiftade mellan 21 år till över 60 år. 75 % av dessa flyger 1-6 resor per 

år, men övriga 25 % (2 respondenter) flyger inte ens varje år. Förklaringen till att respondenterna inte 

är medlemmar, och aldrig har varit medlemmar, är enligt de själva att de inte flyger mycket eller för 

att de reser med olika bolag när de flyger, så de tror inte de skulle tjäna på ett medlemskap. En liten 

del av respondenterna skulle kunna tänka sig att bli medlemmar, men de allra flesta skulle inte vilja 

bli det. Något som skulle få många av dem att faktiskt bli medlemmar är om det vore lättare att samla 

poäng, och ett fåtal svarar att de skulle bli medlemmar om de flög oftare.   
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4.7 Resultat från intervju med SAS 

 

En telefonintervju gjordes måndagen den 1 juni 2009 med Susanne Nordén, som är så kallad ”director 

of communication and consumer insight” på Scandinavian Airlines (SAS) Euro Bonus. Nordén var 

mycket samarbetsvillig, men har inte funnits med i företaget från början av deras användande av 

lojalitetsprogram, och ville därmed påpeka att dennes svar därför inte kan bli helt fullständiga. Nordén 

gav forskaren följande information:  

 

Anledningen till att SAS valde att gå med i Star Alliance var dels att det skulle ge bättre erbjudanden 

till kunden och att SAS skulle få fler partners via programmet. Det var även av sådana skäl som att det 

skulle göra flygbolaget mer konkurrenskraftigt och göra det möjligt för kunder att samla poäng och på 

så sätt tjäna på att flyga med bolaget. 

 

Det finns inga siffror på hur mycket lojaliteten har ökat sedan introduktionen av lojalitetsprogrammet, 

men det har synts mönster på ökning då kunderna som blir medlemmar fortfarande flyger med SAS. 

Det är därmed också svårt att veta helt säkert om SAS användande av Euro Bonus och dess 

medlemskap i Star Alliance har gjort några av SAS kunder fullt lojala till företaget, då man inte kan 

följa kundens affärer utanför bolaget. Däremot gör SAS regelbundna kundundersökningar där de 

ställer frågor till kunderna om hur stor så kallad ”share of wallet”, eller på svenska, andel av 

plånboken, som läggs på SAS relativt andra bolag. Målet är att nå så hög share of wallet som möjligt.  

 

Enligt Nordén är inverkan som kunddata har på programmet av stor betydelse. Insamlandet och 

användandet av kunddata bidrar till en stor utveckling för programmet; det hjälper företaget att se 

vilka tjänster kunderna efterfrågar och kommunikationen med kunden bygger på insamlad data. Det 

gör att man kan anpassa och individualisera erbjudanden, och marknadsföringen blir därför mer 

relevant.   

 

Relativt andra marknadsföringsstrategier har lojalitetsprogrammet stor betydelse för SAS då detta är 

en långsiktig metod. Den bygger på relationen med kunden och är ett sätt att bearbeta denne. Man kan 

dock inte bara använda sig av detta utan behöver andra kortsiktiga strategier till att locka till sig 

kunder så att man kan få så stor kundbas som möjligt. Man lockar alltså till sig kunder med kortsiktig 

marknadsföring såsom reklam, annonser och så vidare, och dessa kunder behåller man sedan med 

hjälp av en långsiktig marknadsföringsstrategi, nämligen lojalitetsprogrammet.  

 

Nordén tror att det skulle vara förödande för SAS att säga upp medlemskapet i lojalitetsprogrammet. 

De skulle då mista ett viktigt verktyg, kunder skulle inte veta var de skulle vända sig och därför börja 

flyga med andra bolag som har bättre förmåner och ger möjlighet att samla poäng genom 

lojalitetsprogram.  

 

Lojalitetsprogrammen kommer inte försvinna i framtiden, förutspår Nordén, utan det är troligare att 

antalet program kommer att öka. Merparten av kunderna är dessutom nöjda med programmet 

eftersom de väljer att använda sig av det. Det är dock viktigt att lyssna till kunderna så att man kan 

anpassa erbjudanden baserat på deras önskemål och preferenser.  

 

 

 

 

 



37 
 

4.8 Resultat från intervju med Swiss International Air Lines 

 

En skriftlig intervju gjordes via e-post med Urs W. Eberhard som är ”head of partnership marketing” 

på Swiss International Air Lines (Swiss Air). Denne gav i sina svar en hel del användbar information, 

inklusive en del relevant historia och bakgrund om bolagets lojalitetsprogram.  

Eberhard börjar med att beskriva bakgrunden till hur Swiss Air började använda sig av ett eget 

lojalitetsprogram för att sedan gå samman med Lufthansas Miles & More. Swiss Air startade sitt egna 

lojalitetsprogram 1992, det så kallade Qualiflyer, för att utveckla, underhålla och effektivisera 

relationen mellan företag och kund. Detta gjordes med hjälp av utvecklingen och administrationen av 

en kunddatabas som kan kommunicera på ett relevant sätt med målgruppen, förse kunder med 

individualiserade lösningar, öka vinsterna genom att binda upp kunder, använda sig av pågående 

informationsinsamling genom att analysera kundbeteendet. Detta leder i sin tur till en ökad share of 

wallet från individuella kunder, optimala kundrelationer enligt finansiella perspektiv, möjlighet att få 

in nya kunder tack vare kunskaper om den aktuella strukturen som gäller för kärnkunder. 2002 

skapade Swiss Air ett nytt frequent flyer-program, Swiss Travel Club. 2006 gick Swiss Air och deras 

program samman med Miles & More.     

 Vad gäller mönstren på lojalitet så anser Eberhard att lojalitetsprogrammet har skapat en konstant 

ökning av share of wallet. Det har även lett till en tillväxt av kundbasen, bland annat genom att 

företaget tagit sig in i helt nya kundsegment. Det har på detta sätt även ökat företagsvinsten. Vill man 

veta hur mycket lojaliteten har ökat i siffror på Swiss Air kan man se på hur mycket företagsvinsten 

har ökat, och denna har ökat med 40 %, och inom högsta programnivån med 50 % sedan 

introducerandet av lojalitetsprogram.  

Ökningen beror till stor del på kunddatabasen. Denna gör det möjligt att hantera kundmätningar, 

kundval, kundengagemang och liknande. Med kunskap inom detta kan man enklare behålla nya 

kunder och säkra långsiktiga förhållanden. Man kan då tänka på att försöka vinna lönsamma kunder 

och att utveckla relationerna med de kunder man redan har.  

Man kan med hjälp av kundbaserna utveckla skilda erbjudanden beroende på kundsegment utan att 

öka kostnaderna. Man kan också öka värdet på företaget, vilket leder till högre försäljningssiffror och 

bättre finansiella resultat. Målet med lojalitetsprogram och kundbaser är att öka antalet kontinuerligt 

återkommande kunder, öka marknadsandelen, öka vinsten genom att sälja till högre klasser, och att 

utöka marknaden genom att engagera nya passagerare.    

Enligt Eberhard har kunder på senare år fått mer makt gentemot företagen. De har mer kunskap, större 

krav och mer skilda önskemål än tidigare. Frequent flyer-program har varit ett sätt att tillgodose denna 

nya generation kunder. Swiss Air skulle inte kunna säga upp sitt medlemskap i Miles & More då detta 

är deras nyckeltillgång och det som gör att de kan tillfredsställa dagens kunder på ett sätt som kanske 

inte var nödvändigt i flygbranschen förr, men som definitivt är nödvändigt i dagsläget.  

Att vara del i ett frequent flyer-program är för ett flygbolag numera ett sätt att överleva. Det är till och 

med del i flygbolags kundvärdeskedja: pris, produkt, nätverk, frequent flyer-program. 

Lojalitetsprogram är det som avgör valet för många resenärer. I dagsläget är det viktigare än någonsin 

att inneha en fast strategi för hur man ska ta sig an kunder.  
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Man har gått från transaktionsekonomi till relationsekonomi. Enligt Eberhard kommer därför frequent 

flyer-program fortsätta att öka sitt värde för flygbolagen. Dock tror den tillfrågade att programmet 

kommer börja leda transformeringsprocessen till en mer kundfokuserad ekonomisk värld med nya 

typer av värderingar. Detta kommer leda till att frequent flyer-program kan identifiera och skapa nya 

typer av källor av individuella, personliga värden bortom flygresan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

5. ANALYS 

 
5.1 Introduktion till analysen 

 

I analysen av denna uppsats kommer författaren främst använda sig av Dick och Basus modell Fyra 

kategorier av lojalitet, då denna är mest lämpad för att besvara forskningsfrågan. Som namnet antyder 

innehåller denna modell fyra olika typer av lojalitet, och tanken är att författaren ska analysera vilka 

kategorier medlemmar av lojalitetsprogram tenderar att falla i, och om det är vanligt förekommande 

att de hamnar i den mest lojala kategorin. Författaren kommer även ta hjälp från de andra två 

modellerna Lojalitetsstegen och Sex kundgrupper, då dessa kan komma att styrka analysen genom att 

ge undersökaren lite fler synvinklar. Grunden för denna analys kommer vara de kvalitativa 

intervjuerna med flygbolagen samt den kvantitativa kundundersökningen. Författaren kommer inte i 

analysen gå igenom varje företag individuellt, utan istället se på flygindustrin som helhet. 

 

 

5.2 Lojalitetsprogram och allianser 

  

Enligt Susanne Nordén på SAS Euro Bonus är en viktig anledning till att man använder sig av ett 

lojalitetsprogram det faktum att det ger bättre kunderbjudanden vilket gör att kunden återkommer till 

flygbolaget och därmed börjar bygga upp en form av lojalitet gentemot bolaget. Att ett företag 

dessutom går med i en allians med andra flygbolag, som i SAS fall Star Alliance är för att detta ger 

större konkurrenskraftighet. Även Swiss Air ansåg det bättre att så småningom gå med i Lufthansas 

Miles & More istället för att inneha sitt eget lojalitetsprogram utan hjälp från konkurrenter.  

 

Detta är, som har kunnat läsas under delen Teori, till stor del för att man då får in alla fördelar från 

olika bolag och kan samla in data från samtliga bolag, utan att som individuellt företag använda alltför 

stora resurser. I dagsläget finns det bara ett fåtal flygbolagsallianser i världen, men dessa är mycket 

konkurrenskraftiga, då majoriteten av flygbolag är medlemmar i något av dessa program. Det har 

därmed blivit ett krav snarare än bara en fördel att vara med i en allians.  

 

Tack vare att så många bolag är med i varje allians kan utvecklingen av lojalitetsprogram och 

möjligheten att tillfredsställa kunden framskrida mycket snabbare än vad ett bolag kan klara på egen 

hand. Det är alltså fråga om att överleva som företag. Är man inte medlem i en allians, och innehar 

man heller inget lojalitetsprogram, är chansen liten att man kan hålla sig kvar i marknaden. 

Respondenterna inom flygindustrin tror därför att lojalitetsprogram som främsta 

marknadsföringsstrategi kommer fortsätta, men att de möjligtvis kommer avancera och bli än mer 

kundfokuserade i framtiden.  

 

 

5.3 Dick och Basus modell applicerad på flybolagen 

 

Falsk lojalitet 

 

Man ser ett tydligt mönster på falsk lojalitet vad gäller många av kunderna. Falsk lojalitet är enligt 

Dick och Basus (1994) modell något som påminner om så kallad ”inertia”; även om kunder ständigt 

återkommer till företaget så ser kunden egentligen inga skillnader mellan det valda bolaget och andra 

bolag. Även om de är medlemmar i ett program och flyger med bolaget handlar det många gånger 
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snarare om faktorer som bekvämlighet och tillgänglighet snarare än att de föredrar flygbolaget utöver 

ett annat. Mönstret tyder på att kunden lika gärna kunnat vara medlem i ett annat lojalitetsprogram, 

om detta hade varit lättillgängligare. Kunderna vet att eftersom de ändå regelbundet utnyttjar 

flygbolagets tjänster så är det lika bra att vara medlemmar i programmet, då detta ger dem bra 

förmåner.  

 

Många blir alltså bara medlemmar i ett program då de ändå redan utnyttjar bolagets tjänster, och 

därmed ändrar de inga vanor för att de plötsligt blir medlemmar i bolagets lojalitetsprogram. För 

dessa kunder skapar alltså lojalitetsprogram inte lojalitet, utan gör varken till eller ifrån. När ett 

företag har många kunder med falsk lojalitet ligger det i riskzonen, då det lätt kan förlora sina kunder 

till konkurrerande bolag som kommer med attraktiva erbjudanden.  

 

Av just denna anledning att många kunder är innehavare av falsk lojalitet skulle bolagen, som 

flygbolagsrepresentanterna säger, inte kunna säga upp sitt lojalitetsprogram. Eftersom många kunder 

inte ser någon annan skillnad på flygbolagen än möjligtvis de något differentierade förmåner de får 

som medlemmar i de olika företagens lojalitetsprogram, så skulle det vara ödesdigert för ett bolag att 

säga upp sitt program. De skulle tappa konkurrenskraftighet, och hamna långt efter alla de som 

fortfarande använder sig av lojalitetsprogram. Detta skulle alltså inte vara en möjlighet för bolagets 

överlevnad.  

 

 

Full lojalitet 

 

Den ultimata lojaliteten är förstås full lojalitet. Det är ett stort steg att gå från att vara en kund med 

falsk eller låg lojalitet till en kund med full lojalitet. I kundundersökningen hittar författaren dock en 

liten grupp som tillhör just denna kategori. Denna grupp är den som gör regelbundna inköp då de har 

en stark preferens för ett visst företag eller för ett varumärke. Anledningarna till varför kunder gör 

vissa preferenser kan skilja sig åt mellan kunderna. Till exempel valde någon enstaka kund att vara 

lojal mot företaget SAS för att gynna svensk företagsamhet. Andra valde ett visst bolag för att de 

anser att bolaget prickar in förväntningarna vad gäller kombination av destinationer och priser. Dock 

finns alltid risken att kunders syn på företaget ändras eller att faktorerna ändras och att kunden därför 

väljer något annat bolag och halkar ner till någon av de tre lägre lojalitetsnivåerna. Det är därför alltid 

viktigt att företaget gör vad de kan för att fortsätta tillfredsställa sin kunds behov, och det är här 

insamlingen av kunddata kommer väl till pass.  

 

Då företaget innehar en databas med information om kundernas köpvanor blir det lättare för företaget 

att ha koll på vilka vägar som är bäst att gå för att alltid vara ett steg före kunden och potentiella 

konkurrenter. Denna kunskap är förstås av stor betydelse även för mindre lojala kunder, men då det 

gäller de mest lojala har företaget troligtvis mest användbar data och bäst översikt över kundens vanor 

i de fall då kunden i fråga enbart flyger med just detta bolag. Företaget går därmed inte miste om lika 

mycket relevant information som det kan komma att göra om en kund till exempel är lite lojal mot 

flera bolag samtidigt.  

 

Den fullt lojala kunden syns varken hos SAS eller hos Swiss Air. Representanterna säger att det är 

svårt att urskilja en fullt lojal kund, då man inte kan följa dem utanför företaget på annat sätt än att 

ställa frågor direkt till kunden. Gör man det kan man förstås få korrekta svar, men chansen är också 

stor att kunden av olika anledningar vrider på sanningen lite eller utelämnar relevant information. 

Flygbolagen använder share of wallet som mätinstrument av en kunds lojalitet, men de har alltså inga 
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data på om de med vissa kunder uppnått full share of wallet, dvs. att kunden är fullt lojal mot företaget 

och alltid reser med dem när de flyger. Detta är något enbart kunden verkligen kan veta, men ett 

företag kan ändå sträva efter att uppnå detta genom att ständigt försöka tillfredsställa kundens behov.   

 

 

Låg lojalitet 

 

Låg lojalitet innefattar lojalitetsfrånvaro, låg attityd samt inget köpbeteende. Denna form av lojalitet 

är något som syns då man analyserar resultaten från de som inte är medlemmar. De bryr sig inte om 

vilket företag de flyger med, utan är mer intresserade av pris och destination för varje enskilt tillfälle. 

Troligen flyger de inte regelbundet, och inte heller till samma destination varje gång. Detta innebär att 

det blir svårt att urskilja ett inköpsbeteende hos dessa kunder, då det troligtvis inte ens finns något 

beteendemönster.  

 

Ett av skälen till att flygbolag som British Airways och KLM väljer att starta ett lojalitetsprogram är 

att ändra på sådana kunder. De försöker vinna över kunder med låg lojalitet genom att använda sig av 

databaser och på så sätt lära känna dem och försöka tillfredsställa deras önskemål, och locka med 

förmåner som får kunderna att återkomma till bolaget. På lång sikt kommer dessa kunders share of 

wallet förhoppningsvis öka, och lojaliteten kommer som bäst gå från låg lojalitet till full lojalitet.  

 

 

Dold lojalitet 

 

Dold lojalitet kan vara svår att se då den är just dold, och inte visar sig genom att analysera en kunds 

inköpsbeteende. Även om en kund av ett flygbolag har en hög attityd gentemot företaget behöver 

detta inte innebära att kunden innehar eller använder ett lojalitetskort eller överhuvudtaget handlar hos 

företaget. Detta kan bero på faktorer såsom att det är svårt att fysiskt sett nå företaget eller produkten, 

att det är brist på en specifik vara, eller att andra kunder påverkar beteendet.  

 

Ska man kunna hitta och analysera dessa kunder behöver man sätta en annan fokus på 

datainsamlingarna än vad författaren valt att göra i denna undersökning. Exempelvis skulle man 

behöva ställa kunderna frågor om vilket företag de favoriserar mest, snarare än att fokusera på det 

författaren har störst intresserade för i denna undersökning, det vill säga vilket företag de är mest 

lojala mot. Vad gäller företagen skulle de även behöva samla information om kunder som inte är 

medlemmar, så som gjorts i denna kundundersökning, för att bland annat spåra deras inköpsmönster. 

På detta sätt skulle man kanske kunna övertyga kunder med låg lojalitet att bli medlemmar i 

programmet, och på så sätt lättare försäkra sig om att de stannar hos företaget. I de undersökningar 

SAS till exempel säger att de gör med medlemmar skulle de även också behöva nå ut till de som inte 

är medlemmar och de som inte flyger med bolaget, då dessa kan vara minst lika viktiga kunder.  

 

   

5.4 Lojalitetsstegen applicerad på flybolagen 

 

Ett viktigt delmål med lojalitetsprogram är många gånger att kunden ska klättra i Lojalitetsstegen. De 

ska gå vägen från potentiell kund till en trogen kund som rekommenderar företaget till nya potentiella 

kunder, som i sin tur även dem klättrar upp till den högsta positionen i stegen. På detta sätt får 

företaget lojala kunder samt ständigt nya kunder. De kan dock inte vara säkra på att kunderna kommer 

klättra långt i stegen, utan chansen är stor att de trillar ur, kanske redan vid ett tidigt stadium.  
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Blir en kund till exempel medlem i ett flygbolags lojalitetsprogram, kanske de inser att de inte får ut 

tillräckligt stora förmåner, och därför väljer de att inte utnyttja programmet så ofta, eller att till och 

med säga upp sig helt från programmet. Andra medlemmar kanske når toppen av stegen, och därmed 

alltid utnyttjar programmet när de flyger då de är nöjda med vad det har att erbjuda. En nöjd kund 

delar ibland med sig av sina goda erfarenheter, och lockar på så sätt till sig fler potentiella 

medlemmar.  

 

Dock finns risken att kunden av någon anledning slutar resa med bolaget och därmed slutar använda 

sig av bolagets lojalitetsprogram, och beroende på anledningen till detta, kan de på så sätt dra med sig 

potentiella kunder med sin negativa kritik till företaget; det är en balansgång. Även om ett företag 

lyckas fånga upp ett stort antal lojala kunder så är chansen stor att de mister dessa med tiden, eller att 

formen av lojalitet ändras, enligt Dick och Basus modell, såvida de inte är noga med att kontinuerligt 

tillfredsställa varje enskild kunds behov. Detta är som nämnts flertalet gånger tidigare något de gör 

med hjälp av insamling av kunddata.   

 

 

5.5 Long och Schiffmans modell applicerad på flybolagens lojalitetsprogram 

 

Modellen av Long och Schiffman tar upp de olika kundgrupperna inom just flygindustrins 

lojalitetsprogram. De sex kundgrupperna är som följer: Ytliga konsumenter, drömmare, ointresserade 

konsumenter, opportunistiska konsumenter, hamstrare, och slutligen, bundna konsumenter. Dessa 

olika grupper anses viktiga då konsumenter som skiljer sig åt i sina relationer till företaget normalt 

också skiljer sig åt vad gäller konsumeringsvärderingar. Har en kund en bra relation till ett visst 

flygbolag så handlar den troligtvis mer produkter från bolaget. Att en kund har en bra relation med 

bolaget kan bero på att bolaget har precis vad kunden söker vad gäller destinationer, priser, 

erbjudanden, tjänster och liknande. Det kan också, som vi sett i kundundersökningarna, bero på att 

företaget kanske vill gynna bolaget av andra skäl, eller att bolaget helt enkelt har visat ett starkt 

intresse för kunden och på så sätt lockat den till sig. 

 

En ytlig konsument har många egenskaper gemensamt med de kunder i denna undersökning som inte 

är medlemmar i programmet, trots att denna modell alltså gäller medlemmar. Detta är kunder som har 

lite kontakt med tjänsteleverantören, har få fördelar av att vara medlemmar och inte bryr sig så 

mycket om vilket bolag de reser med. Detta är precis de egenskaper majoriteten av icke-

medlemmarna visat sig inneha, och dessa är också de främsta skälen till varför de inte är medlemmar. 

De är helt enkelt ändå inte lojala till bolaget. Detta är ändå en väldigt viktig grupp för flygbolagen att 

rikta in sig på, då de är potentiella kunder som om ett bolag lyckas få dem att bli medlemmar i sitt 

program kan komma att se skäl att gång på gång återkomma till detta bolag . Dessa skäl är då de 

fördelar de skulle få av att resa med samma bolag så ofta som möjligt när de reser, och på så sätt 

samla poäng och få gratis resor och andra erbjudanden.  

 

Drömmare påminner lite om gruppen med dold lojalitet i Dick och Basus modell på det sätt att det 

handlar om att kunden har lite kontakt med bolaget och därmed får få förmåner, men ändå anser sig 

engagerad, och därmed troligtvis också relativt lojal till bolaget. Som nämndes ovan är detta en svår 

kundgrupp att upptäcka, och skulle kräva ytterligare undersökningsmaterial för att kunna analyseras 

på ett trovärdigt sätt.  

 

Ointresserade konsumenter flyger regelbundet men får få förmåner och är inte engagerade i något 

speciellt bolag. Detta är en kundgrupp man sett mycket av i denna kundundersökning, då många trots 
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att de flyger 4-6 tur och returresor per år, i många fall bara flyger 1-3 resor med det bolag vars 

lojalitetsprogram de är medlemmar i.  

 

Även de som flyger största delen av sina resor med medlemsbolaget har en tendens att ligga på den 

lägsta nivån inom programmet, vilket tyder på höga krav för att uppnå en ny nivå. Gruppen 

Hamstrare innehar just dessa egenskaper. Dessa lockas ofta av långsiktiga löften som kan anses värda 

att samla poäng för. Denna långsiktighet är precis det som Susanne Nordén menar är det som skiljer 

lojalitetsprogram åt från andra marknadsföringsstrategier. Istället för att locka en kund för en kort 

period, för en så kallad transaktionsaffär som även Urs W. Eberhard tar upp, där man bara har kontakt 

med kunden över ett köp, så försöker man använda sig av relationsmarknadsföring och alltså bygga 

upp en långsiktig relation, och detta är alltså precis vad kundgruppen hamstrare är ute efter. Detta 

förklarar varför lojalitetsprogram är så viktiga i dagsläget, och varför ett flygbolag inte kan konkurrera 

med en lojalitetsprogramsbaserad flygindustri utan ett program. Det handlar i dagsläget i grund och 

botten om lojalitet, och även om man inte kan bygga upp full lojalitet, kan man kontinuerligt försöka 

bygga på mer lojalitet.  

 

Gruppen opportunistiska konsumenter är liknande den med ointresserade konsumenter. Den 

innehåller kunder som flyger ofta och får många förmåner, men utan speciellt engagemang gentemot 

ett visst bolag. Detta är en grupp man inte sett mycket av i kundundersökningen, då de flesta 

regelbundna resenärerna alltså inte tycks få alltför många förmåner. Detta kan delvis ha att göra med 

det faktum att om man inte flyger så ofta och om man när man väl flyger alltid väljer att flyga så 

billigt som möjligt, såsom economy class, är chansen att samla in poäng och därmed får förmåner inte 

så stor. 

 

Författaren vill dock inte antyda att kunderna inte är nöjda med de förmåner de får, och många av dem 

säger sig utnyttja poäng till flygresor vilket kan tyckas bra nog i form av förmåner. Det man baserar 

detta på är dock de låga nivåer de alla ligger på. De olika nivåerna och möjligheterna att nå nya nivåer 

är inget som tas upp i intervjuerna med flygbolagen men däremot tror bolagen att kunderna är nöjda 

med medlemskapet eftersom de fortsätter komma tillbaka och fortfarande är medlemmar. Detta tyder 

givetvis på att även om kunderna inte är så att säga opportunistiska, så kan de ändå vara nöjda och 

lojala.  

 

Den sista gruppen är bundna konsumenter. De flyger regelbundet och samlar många förmåner, och är 

dessutom engagerade i ett specifikt bolag. Dessa kunder anpassar sina flygvanor efter 

lojalitetsprogrammet och anser sig på detta sätt få bra förmåner. Detta kan anses vara den ultimata 

kunden, och kan jämföras med Lojalitetsstegens Partner och Dick och Basus Fullt Lojala kundgrupp. 

Detta är förstås vad flygbolagen vill uppnå, och när de talar om share of wallet är det största målet att 

försöka få hela kundens andel, även om detta kan vara svårt att uppnå, och huruvida de tillfrågade 

bolagen uppnått det är som tidigare nämnts svårt att bedöma.    
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5.6 Sammanfattning av analysen 

 

Man ska inte säga att de tre toppkategorierna i de respektive modellerna har samma innebörd, då alla 

tre modeller har uppstått från olika grunder och vinklar. Däremot är de tre respektive toppgrupperna 

alla svåra att uppnå och tar mycket tid och resurser att försöka åstadkomma, och när ett företag väl 

uppnått det är det viktigt för dem att göra vad de kan för att upprätthålla sitt rykte i kundens ögon, 

samt ständigt uppdatera sig och stå emot konkurrenters dragkraft. I denna kundundersökning har man 

inte hittat några kunder som passar in i alla dessa tre metoders toppgrupper, men ändå i vissa av dem. 

Hade kvantiteten av de besvarade frågeformulären varit större är chansen stor att man samlat in ett 

visst procentantal av ”den ultimata kunden”, men enligt dessa undersökningar blir ingen kund fullt 

lojal enligt alla tre modellers kriterier, och det är till och med sällsynt att de blir fullt lojala enligt 

enbart en av modellerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

6. SLUTDISKUSSION 
 

Vad gäller marknadsföring så är området om lojalitet det viktigaste då det främst handlar om att få 

samma kunder att kontinuerligt återkomma till företaget och på så sätt bidra till att leda det till vinst. 

Förlorar man lojala kunder minskar försäljningsvolymen, vilket givetvis leder till minskad 

företagsvinst. Dessutom ökar kostnaderna då man måste locka till sig kunder med ytterligare 

marknadsföringsmetoder utöver lojalitetsprogrammen. Det är därför ett viktigt område för ett företag 

att vara ständigt uppdaterad inom, så att man hela tiden får in ny kunskap om hur man bör göra för att 

underhålla kundlojaliteten, samt öka antalet och intensiteten av lojala kunder ännu mer. Många 

experter menar att det därför är lönsammare att behålla kunder än att försöka värva nya. (Zins, 2001) 

Ökad lojalitet leder alltså till ökad lönsamhet. Detta innebär också att man genom att behålla sina 

kunder erhåller mer pengar som kan användas till att underhålla lojalitetsprogrammet, och på så sätt 

förbättrar man värdet för kunderna så att de förblir lojala. 

 

Den främsta anledningen till att många kunder väljer att avstå från medlemskap i ett lojalitetsprogram 

tycks vara att de helt enkelt inte känner sig lojala till något specifikt bolag. Detta tyder på att många 

av de som faktiskt visar någon form av lojalitet till ett visst bolag har blivit medlemmar just av den 

anledningen att de ändå redan var lojala. Det är alltså kundens redan existerande lojalitet som lett 

till medlemskapet och inte medlemskapet som lett till lojalitet. Detta är väldigt viktigt att markera, 

då tankegången för en kund i många fall är att de ändå alltid går till detta företag, så de kan lika gärna 

tjäna på det samtidigt. Det kan även vara så att kunden är i övergångsstadiet från ett företag till ett 

annat, och att medlemskapet i ett lojalitetsprogram får kunden att stanna hos det företaget det redan är 

lojalt till. Detta tyder på att det blir en vinst för företaget i ett långsiktigt perspektiv, samtidigt som det 

ändå inte direkt skapar en lojal kund, utan snarare behåller kunden.  

 

En kunds existerande lojalitet leder alltså till att medlemskapet också kan innebära vinst i form av att 

företaget behåller kunden i ett mer långsiktigt perspektiv än vad som varit fallet om de inte kunde 

locka kunden till sig via sitt lojalitetsprogram. Att kundens existerande lojalitet leder till medlemskap 

är alltså inte nödvändigtvis en neutral eller negativ faktor. Detta bekräftar också att lönsamheten 

företag får från att behålla sina kunder handlar om att de får kunderna att förbli just lojala, och inte att 

företaget ökar kundbasen eller att varje kunds utgifter hos företaget ökar i takt med deras lojalitet. 

 

Det är även viktigt att påpeka i allt detta är att den inställning många ickemedlemmar har kan vara 

densamma för vissa kunder som faktiskt är medlemmar; de är medlemmar utan att de utnyttjar eller 

vinner något från sitt medlemskap. De är medlemmar, men ändå likgiltiga till vilket bolag de flyger 

med, likt en ickemedlem som inte har några direkta preferenser i val av företag. 

 

Efter analysen av dessa kundundersökningar kan man dra slutsatsen att de kunder som är mest lojala 

till KLM, British Airways och SAS många gånger redan var lojala till att börja med. Däremot visar 

det sig att många anser sig öka sin lojalitet till bolaget tack vare sitt medlemskap. Detta är förstås en 

stor fördel för de respektive flygbolagen och tyder på att det lönar sig att ha lojalitetsprogram, att 

flygbolagen så länge kostnaderna för programmet ligger på en relativt låg nivå faktiskt lyckas uppnå 

sina mål att öka vinsterna med hjälp av dessa program. Även om de bevisligen inte alltid skapar 

lojalitet, ökar de den ändå. I ett fåtal fall lyckas de uppnå full lojalitet, men majoriteten av kunderna 

blir aldrig fullt lojala, och blir de det så är det inte helt och hållet lojalitetsprogrammen som står till 

svars för det utan även företaget i sig självt.    
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Det är också mycket troligt att de som flyger economy class i ett lojalitetsprogram inte ökar sina 

flygresor med ett visst bolag trots förmåner, då de anser att det är alldeles för svårt att uppnå dessa. 

Kunder som väljer att flyga billigt istället för att flyga i business class eller en ännu högre klass har en 

längre väg att gå för att uppnå tillräckligt många poäng för flygresor än vad en resenär i ekonomiklass 

har, och detta kan göra att de anser det vara meningslöst. Av samma anledning är chansen stor att de 

som flyger business class gärna utnyttjar det faktum att de kan samla poäng, och på detta vis blir 

lojala då det går relativt snabbt för dessa resenärer att samla poäng. 

 

Inom flygindustrin är frågan inte längre om man ska ha ett lojalitetsprogram eller inte, eller om 

man ska vara med i en allians eller inte. Frågan är vilken typ lojalitetsprogram man har, och 

vilken allians man väljer att vara medlem i. Även om långt ifrån alla kunder är medlemmar i 

frequent flyer-program så är de som är medlemmar väldigt viktiga, vinstgivande kunder, då många av 

dessa tenderar att komma tillbaka gång på gång. Det anses därför värt uppoffringar och resurser att 

inneha ett program. Kan man inte behålla kunder, försvinner de lätt till en konkurrent. Kan en kund 

inte se någon större skillnad mellan två flygbolag kan lojalitetsprogrammet och dess fördelar i 

respektive flygbolag vara den avgörande faktorn för kundens val av bolag. Skulle ett bolag då inte ha 

ett program skulle den fördelen omedelbart försvinna.  

 

Bland de som inte är medlemmar i något program spelar detta dock ingen roll, då dessa tenderar att 

välja flygbolag enbart baserat på faktorer som flygdestinationer, flygtider och priser. Även dessa 

kunder kan vara lojala, men undersökningen tyder på att om man inte är medlem i ett 

lojalitetsprogram innehar man vanligtvis ingen hög lojalitet. Är man medlem innehar man inte heller 

nödvändigtvis en hög lojalitet utan man kan även då vara passiv. 

 

Lojalitetsprogram skapar alltså många gånger lojalitet, men inte alltid. Lockar man till sig kunder till 

programmet som inte redan är medlemmar är chansen stor att deras lojalitet ökar, men då detta sker 

behöver det inte nödvändigtvis ha med programmet i fråga att göra utan chansen finns att de ökat sin 

lojalitet även utan ett medlemskap. Däremot finns det inget som tyder på att en kunds lojalitet minskar 

då personen i fråga blir medlem i ett lojalitetsprogram vilket i sig självt tyder på viss effektivitet med 

lojalitetsprogram. Lojalitetsprogram kan hindra en kund som är på väg att byta till ett konkurrerande 

företag från att göra detta. Hur det än är så är förstås det faktum att lojalitetsprogram inte minskar på 

lojaliteten positivt.  

 

Sammanfattningsvis skapar lojalitetsprogram alltså inte alltid lojalitet, då många inte ändrar sina 

inköpsvanor bara för att de blir medlemmar. Däremot är ett lojalitetsprogram många gånger en 

nödvändighet för att stå emot konkurrensen, och låta kunden gå över till ett annat företag. 

Programmen får inte alla kunder att bli mer lojala än de var tidigare, men i flygbolagens fall 

tillräckligt många för att det ska vara mer lönsamt för dessa att inneha ett lojalitetsprogram än att inte 

ha ett.  
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7. REKOMMENDATIONER TILL VIDAREFORSKNING 

 
Det finns nästintill obegränsat med litteratur i ämnet, så med hjälp av enbart andrahandskällor kan 

man finna en hel del intressanta aspekter av lojalitet att forska vidare inom.  

 

Något som saknades i detta arbete som skulle vara av stort värde att forska vidare på är beteendet hos 

en kund före kunden blev medlem i ett lojalitetsprogram. Man kan på detta sätt jämföra hur kunden 

betedde sig före medlemskapet i förhållande till hur kunden beter sig som medlem, och se om det 

finns tydliga mönster på att kunden blir lojalare som medlem. Även om detta var del av vad som 

undersöktes i denna uppsats var det svårt att säga hur kunden betedde sig just före medlemskapet, då 

frågor om detta av prioritetsskäl inte togs med i frågeformulären.  

 

Insamlingen av data är många gånger av stor relevans och betydelse för att ett lojalitetsprogram ska 

vara lönsamt. Det kan därför vara intressant att i vidare forskning fokusera mer ingående på 

användandet av datainsamling och dess betydelse för lojaliteten, samt hur man kan använda sig av 

data på ett effektivt och lönsamt sätt så att kunden förblir lojal.  
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APPENDIX 

 

Frågeformulär om flygbolags lojalitetsprogram 
 
Detta frågeformulär ska bidra till en djupgående undersökning om huruvida flygbolags 
lojalitetsprogram påverkar kunders lojalitet. Detta är ämnet för en c-uppsats som görs av 
högskolestudenten Viktoria Grah på Europaekonomprogrammet som utgår från Högskolan i 
Halmstad. Uppgifterna som lämnas i detta frågeformulär kommer främst användas som bidrag till 
denna uppsats, men kan även vid särskild framgång skickas vidare till något av de berörda 
flygbolagen. Det finns dock ingen anledning för uppgiftslämnaren att oroa sig över sin integritet, då 
allt kommer behandlas anonymt, enligt den svenska sekretesslagen. Det är heller inte så att det är 
varje individs svar som är intressant, utan detta är ett formulär som ges ut till ett stort antal 
personer och svaren kommer behandlas som helhet. Skulle ni vid senare tillfälle vilja kontakta mig så 
finner ni här min e-postadress samt telefonnummer:  
Viktoria Grah e-post: viktoria.grah@hotmail.com Tel: 0705524861 
      
 

1. Kön? 
 

Man Kvinna  Annat 
 
 

2. Vilken åldersgrupp tillhör du? 
 

<20  21-30  31-40  41-50  51-60  >61 
 
 

3. Vilket/vilka flygbolags lojalitetsprogram är du medlem i? Är du inte medlem i något 
flygbolags lojalitetsprogram, vänligen gå vidare till fråga 6.  

 
 

 
 
4. Vid fler än ett medlemskap, välj det bolag du känner dig mest lojal mot, och använd detta 

bolag som utgångspunkt vid kommande frågor. 
 
Det bolag jag känner mig mest lojal mot: 

       
 

5. Hur länge har du varit medlem i ditt medlemsbolags lojalitetsprogram? 
 

<6 mån <1 år <2 år <3 år <4 år <5 år <6 år >6 år 
 
 

6. Hur många gånger flyger du per år (oavsett bolag)? (T/R)  
 

0 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 >16 
 
7. Hur många av de gånger du flyger reser du med ditt medlemsbolag? Är du inte medlem i 

något flygbolags lojalitetsprogram, vänligen gå vidare till fråga 23.  

mailto:viktoria.grah@hotmail.com
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0 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 >16 
   
 

8. Varför blev du medlem i just detta flygbolags lojalitetsprogram? 
 

Lönsamhet  Tillhörighetskänsla Bekvämlighet  Annat: _________________ 
 
 

9. Anser du att ditt medlemskap ökar din lojalitet till bolaget? 
 

Ja  Nej 
 
 

10. Använder fler än du ditt lojalitetskort? 
 

Ja, ofta  Ja, det har hänt  Nej, aldrig 
 
 

11. Vad anser du om kraven för att nå en ny nivå inom programmet? 
 

För höga krav  Rimliga krav  Låga krav 
 
 

12. Vilken nivå har du uppnått i nuläget? 
 

 

 
 
13. Vad gör dig lojal till detta flygbolag? 

 
Bonuspoäng Tillhörighetskänsla Bekvämlighet  Annat: _________________ 

 
 

14. På vilket sätt påverkar möjligheten att uppgraderas till en högre nivå din lojalitet för 
medlemsbolaget? 

 
Påverkar inte alls  Påverkar lite  Påverkar mycket 
 

 
15. Är du missnöjd med något i ditt lojalitetsprogram? 

 
Ja  Nej 
 
 
16. Om Ja, vad? 
 
Komplicerat För höga nivåkrav Inte lönsamt  Annat:_________________ 
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17. Har det hänt att du valt att flyga med medlemsbolaget istället för att resa med en annan 
typ av transportmedel, såsom tåg, buss, båt och så vidare, tack vare ditt innehav av ett 
lojalitetskort? 

 
Ja  Nej 

 
 

18. Utnyttjar du även andra av programmets tjänster, såsom biluthyrning, hotellbokning och 
så vidare? 

 
Ja, varje gång jag har möjlighet Ja, ibland Nej, aldrig 

 
 

19. Lojalitetsprogram används i många fall för att ett företag på ett effektivt sätt ska kunna 
samla information om individuella kunder. Tycker du att lojalitetsprogram inkräktar på 
din integritet? 

 
Ja  Nej 

 
 

20. Hur ofta då du har möjlighet utnyttjar du dina bonuspoäng? 
 

Alltid Ofta Nästan aldrig Aldrig 
 
 

21. Hur använder du dina poäng? 
 
Köpa flygresor Uppgradering  Annat:______________    

 
 

22. I det stora hela, är du nöjd eller missnöjd med ditt medlemsbolags lojalitetsprogram? 
 

Nöjd Missnöjd Varken eller 
 
Tack för din medverkan! Övriga frågor gäller inte din kundgrupp, så vänligen ignorera dessa. 
 
 

23. Varför är du inte medlem i ett lojalitetsprogram? 
 

Inte intresserad  För mycket jobb För komplicerat  Flyger inte mycket 
 
Flyger med olika bolag Annat: _______________ 
 
 
24.  Har du varit medlem i ett flygbolags lojalitetsprogram? 
 
Ja  Nej 
 
 
25. Om Ja, varför avslutade du medlemskapet? 
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Inte lönsamt  Flög inte tillräckligt mycket  Missnöje med flygbolaget 
 
Annat: _________________ 
 
 
 
26. Skulle du i dagsläget kunna tänka dig att gå med i ett flygbolags lojalitetsprogram? 
 
Ja  Nej 
 

 
27. Vad skulle kunna få dig att bli medlem i ett flygbolags lojalitetsprogram? 

 
Lättare att samla poäng    Lättare att bli medlem   
 
Fler användningsmöjligheter av poängen  Annat: ___________________ 
 

 

Tack för din medverkan! 
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Questionnaire about airlines’ loyalty programmes 
This questionnaire will add to an in-depth study about how airlines’ loyalty programmes affect 

customer loyalty.  This is the subject for a dissertation that is being made by the university student 

Viktoria Grah at the European Business Programme based at Halmstad University. The information 

received in this questionnaire will first and foremost be used as a contribution to this dissertation, 

but can also at a certain success be passed on to the airlines involved in this research.  This survey 

will be handled anonymously according to the Swedish law of secrecy. It is not every individual’s 

reply that is of interest, but this is a survey that will be handed out to a great number of people and 

their replies will be treated as a unity. If you would like to contact me, please find my email address 

and telephone number below: 

Viktoria Grah email: viktoria.grah@hotmail.com Tel: 0705524861 

 

 

1. Sex? 

 

Male Female  Other 

 

 

2. Age group? 

 

<20  21-30  31-40  41-50  51-60  >61 

 

 

3. What airline loyalty programme/programmes are you a member of? If you are not a 

member of any airline loyalty programmes, please move on to question 6. 

 

 

 

 

4. If you are a member of more than one loyalty programme, please choose the airline you 

feel most loyal to, and use this company as a basis of your replies in this survey 

 

The airline that I am most loyal to:  

 

 

5. For how long have you been a member of this airline’s loyalty programme? 

 

<6 months    <4 years 

<1 year   <5 years 

<2 years   <6 years 

<3 years   >6 years 

 

 

6. How many times do you fly every year (regardless of the company)? (Return flight) 

mailto:viktoria.grah@hotmail.com
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0  1-3  4-6  7-9  10-12  13-15  >16 

 

 

7. How many out of your total return flights do you travel with your membership airline? If 

you are not a member of any airline loyalty programmes, please move on to question 23. 

 

0  1-3  4-6  7-9  10-12  13-15  >16 

 

 

8. Why did you become a member of this particular loyalty programme? 

 

Profitability  Feeling of belonging  Simplicity Other:_____________ 

 

 

9. Do you think that your membership increases your loyalty to the company? 

 

Yes   No 

 

 

10. Do other people than you use your loyalty card? 

 

Yes, often  Yes, occasionally  No, never 

 

 

11. What do you think about the requirements to reach a new level within the programme? 

 

Too high requirements Reasonable requirements  Low requirements 

 

 

12. Which level have you reached at this point? 

 

 

 

 

13. What makes you loyal to this airline? 

 

Bonus points Feeling of belonging  Simplicity  Other: __________ 

 

 

14. In which way does the opportunity to upgrade to a higher level affect your loyalty to the 

airline? 

 

No affect  Some affect  Great affect 
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15. Are you displeased with something in your loyalty programme? 

 

Yes  No 

 

 

16. If yes, why? 

 

Complicated  Too high requirements  Not profitable   Other:___________ 

 

 

17. Have you ever chosen to fly with your membership airline instead of travelling with 

another kind of transportation vehicle, such as train, bus, boat and so on, thanks to your 

possession of a loyalty card? 

 

Yes  No 

 

 

18. Are you also using other services within the services, such as car renting, hotel booking, 

and so on? 

 

Yes, every time I get the opportunity Yes, sometimes  No, never 

 

 

19. Loyalty programmes are sometimes used for a company to effectively collect information 

about individual customers. Do you think that loyalty programmes intrude on your 

integrity? 

 

Yes  No 

 

 

20. How often when you have the opportunity do you use your bonus points?  

 

Always  Often  Rarely  Never 

 

 

21. For what purpose do you use your points? 

 

To buy flights  To upgrade my level    Other: ________________ 

 

 

22. In total, are you pleased or displeased with your airline’s loyalty programme? 

 

Pleased  Displeased  Indifferent 
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Thank you for your participation! Please just ignore the remaining questions, since those are 

for non-members only. 

 

23. Why are you not a member of a loyalty programme? 

 

Not interested  Too much effort  Too complicated   

 

Do not fly a lot  Fly with different airlines Other: _______________ 

 

 

24. Have you ever been a member of an airline loyalty programme? 

 

Yes  No 

 

25. If yes, why did you finish your membership? 

 

Not profitable  Did not fly enough  Displeased with the airline 

 

Other: _______________ 

 

 

26. Would you at this point consider joining an airline’s loyalty programme? 

 

Yes  No 

 

 

27. What would make you become a member of an airline’s loyalty programme? 

 

Easier to collect points  Easier to become a member   

 

More ways to use your points Other: ________________________ 

 

 

Thank you for participation! 
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Telefonintervju med Susanne Nordén på SAS 

 
Director Communication and Consumer Insight, SAS Euro Bonus. 

 

Varför valde ni att ta del i ett lojalitetsprogram? 

Bättre erbjudanden för kunden, fler partners tack vare programmet, möjlighet för kunderna att samla 

poäng, mer konkurrenskraftigt 

 

Har ni sett tydliga mönster på ökning av kundlojalitet sedan ni introducerade ert lojalitetsprogram?   

Ja eftersom de fortfarande flyger med SAS, dock har de inga exakta siffror på ökningen 

 

Till hur stor del har den ökat? 

Se ovan: Inga exakta siffror 

 

Till vilken utsträckning är det tack vare ert insamlande och användande av kunddata som ni lyckas 

behålla kunder? 

Stor utveckling för programmet, man ser vilka tjänster kunderna efterfrågar, kommunikationen bygger 

på insamlad data, gör att man kan anpassa och individualisera, och marknadsföringen  blir på så sätt 

mer relevant 

 

Hur ser ni på programmet i det stora hela, och i jämförelse med andra marknadsföringsstrategier ni 

använder er av? Hur viktigt är lojalitetsprogrammet relativt andra marknadsföringsmetoder för att 

göra kunderna lojala?  

Långsiktig metod, bygger på relation med en kund och är ett sätt att bearbeta kunden, man kan dock 

inte bara använda sig av detta utan behöver andra kortsiktiga strategier till att locka kunder, för få med 

så många som möjligt, kunder som sedan kan ta del i programmet 

 

Hur skulle det påverka företaget om ni valde att säga upp medlemskapet i programmet? 

Förödande för SAS, mista ett viktigt verktyg, kunder skulle inte veta var de skulle vända sig och börja 

flyga med annat bolag, de skulle inte kunna samla poäng osv. 

 

Hur viktigt är det i dagsläget att som flygbolag vara delaktig i ett lojalitetsprogram? 

 

Tror ni att lojalitetsprogrammen på sikt kommer försvinna? Varför? Varför inte? 

Ja, fler program i framtiden. 

 

Vet ni om ni har gjort kunder fullt lojala tack vare lojalitetsprogrammet, det vill säga så pass lojala att 

de alltid reser med er? 

Svårt att veta helt säkert, då man inte kan följa kundens affärer utanför bolaget, men SAS ställer 

frågor till kunderna angående deras ”andel av plånboken”, dvs. hur mycket de utnyttjar SAS i 

förhållande till övriga bolag, målet är att nå så stor ”andel av plånboken” som möjligt 

 

Är kunderna i allmänhet nöjda med ert lojalitetsprogram? 

Merparten eftersom de väljer att använda sig av detta, man måste lyssna till dem och anpassa 

erbjudanden baserat på deras önskemål och preferenser. 
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Intervju via e-post med Urs W. Eberhard på Swiss Air 

Head of Partnership Marketing, Swiss International Air Lines Ltd 

Why did you as a company decide to take part in a loyalty programme? Swissair started its own FFP 
back in APR1992 (Qualiflyer) in order to develop, maintain an intensify the relationship between 
company and customer (develop and administer customer data base, communicate appropriately with 

target group, provide individualized solution for customers, increase revenue through bonding, engage 

in ongoing information gathering by analyzing customer behaviour => increase share of wallet of 
individual customer, optimize customer relationship from financial perspectives, acquire profitable 

new customers on the basis of our knowledge of the current structure that applies for core/prime 

customers). With the grounding of Swissair, Swiss International Air Lines Ltd. created a new FFP – 

Swiss Travel Club – in 2002. In April 2006, Swiss Travel Club was migrated into LH’s Miles & More 
Program 

Have you seen clear patterns on an increase in customer loyalty since you introduced the loyalty 
programme? Constant increase of share of wallet, growth in customer base, tap into new customer 

segments, increase revenue share 

How great has the loyalty increase been? Currently: >40% revenue share overall (50% in premium 

class) by 1/3 of total pax 

To what extent do you believe that the increase is thanks to your customer databases? Allows 
management of customer esteem, choice, essential and involvement => customer retention, secure 

long-term relationship, acquire profitable new customers and develop lasting relationship, develop 

distinctive offers/services for selected customer segments without increasing costs at same time, add 
value to business, which leads to higher sales and better financial results. Mission: Increase customer 

retention, raise market share by capturing new passengers, increase revenue/profit by up selling to 

higher booking classes, expand market by engaging novice passengers 

How do you look at the loyalty programme and its benefits in comparison to your other marketing 

strategies? Is the programme of the greatest benefit when it comes to loyalty, and if so, why?  

Airlines are faced today with customers that become more powerful, more knowledgeable, 

more demanding and more diverse than ever. FFP =>  

In which way would it affect the company if you quit your membership in the loyalty programme? 
Customer database (FFP) key asset of airline business 

How important is it today to be part of a loyalty programme? FFP a key factor within the airline’s 
customer value chain (price, product, network, FFP). FFP is most important factor for airline choice 
among corporate travellers. Today, it’s more important than ever to have a consistent, hand-in-hand 

strategy how to approach the customer on- and offline in the future => from transaction economics to 

relationship economics 

Do you believe that loyalty programmes will diminish in the future? Why? Why not? FFP will 

further increase it’s value for airlines. BUT: FFPs to anticipate the transformation process to 

a more customer focused economic world with new sources of value => FFPs to identify and 

create new forms and sources of individual, personal value beyond the flight. 

Do you know if you thanks to the loyalty programme have accomplished complete loyalty from 

certain customers? 

Are the customers satisfied with the programme? 
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Resultat från kundundersökningarna 

 
 
 
 Kund A B C D E F G H I J 

Fråga Typ LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP 

1  1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

2  3 3 5 3 2 3 2 5 4 3 

3  1 och 3 1 1 och 3 1 och 4 2 3 1 och 2 3 1 3 

4  3 1 1 1 2 3 2 3 1 3 

5  8 8 8 8 2 5 6 4 8 5 

6  3 2 3 3 3 2 2 2 4 2 

7  3 2 2 3 2 2 2 2 4 2 

8  4 3 3 4 1 4 1 4 1 3 

9  1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 

10  3 3 2 1 3 2 3 3 1 2 

11  2 1 2 2 2 2 1 1 3 2 

12  3 3 1 3 3 2 3 9 2 3 

13  4 3 3 4 1 3 1 1 1 9 

14  3 2 2 1 3 2 1 1 3 1 

15  2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 

16  9 2 2 9 9 3 9 2 9 9 

17  1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 

18  2 1 3 2 3 3 3 3 2 2 

19  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

20  2 3 3 3 1 1 1 4 1 3 

21  2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 

22  1 3 3 1 1 3 3 3 1 3 
 
Fråga 1-
2,6,23-
27: 
 
K L M N O P Q R 

No LP No LP No LP No LP No LP No LP No LP No LP 

2 2 1 2 1 1 2 1 

2 6 5 2 3 2 4 4 

        

        

        

3 1 2 3 2 1 2 2 

        

4 9 4 5 4 4 4 5 

2 2 2 2 2 2 2 2 

9 9 9 9 9 9 9 9 

2 9 2 1 2 2 2 1 

1 9 1 1 4 4 4 3 
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