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Förord
Denna uppsats har varit både lärorik och intressant för oss att skriva. Vi vill här passa på och
tacka Kalmarflyg som medverkat i vår uppsats eftersom utan Er skulle vår uppsats inte ha
blivit till. Vi vill därför rikta ett stort tack till Anna Soltorp och Daniel Långsten som ställde
upp på varsina intressanta intervjuer. Vi vill tacka Kalmarflyg för att de har givit oss
statistiskt säkerställt material om kundernas associationer kring Kalmarflyg. Detta material
har tillfört ett betydelsefullt underlag i uppsatsen.
Utöver dessa vill vi även rikta ett stort tack till vår handledare Olle Duhlin som hjälpt oss med
uppsatsen och kommit med inflytelserik feedback.
Ett stort tack till Er alla!
Vi hoppas Ni får en trevlig och intressant läsning!

Elin Arnsvik

Marina Milicevic

-2-

Sammanfattning
Uppsatsens titel: Kalmarflyg, din lokala prispressare till Stockholm
– En Fallstudie om Kalmarflyg som varumärke
Författare: Elin Arnsvik, Marina Milicevic
Handledare: Olle Duhlin
Examinator: Christine Tidåsen
Institution: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Kalmar
Nyckelord: Varumärke och Varumärkesuppbyggande
Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse av varumärkesuppbyggande av
varumärket Kalmarflyg samt lyfta fram kundernas syn på Kalmarflyg. Våra frågeställningar
är:
-

Vilken identitet har Kalmarflyg?
Vilka egenskaper kan vi identifiera i varumärket Kalmarflyg med hjälp av Kapferers
tre varumärkesuppbyggande modeller?
Hur ser kunderna på varumärket Kalmarflyg?

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod och kontrasterat denna med en kvantitativ
metod. Den kvalitativa metoden består av två intervjuer medan i den kvantitativa metoden
återfinns kundernas röster i from av statistisk säkerställd data från Svenskt Kvalitetsindex
(SKI): ”Rapport Sverigeflyg 2009 Privatpersoner”. Från SKI-rapporten har vi använt
värdefull data och sammanställt dem i diagram för att belysa kundernas åsikter i olika
områden kring varumärket Kalmarflyg. Frågeställningarna för empiriinsamlandet har en
grund i teorin samtidigt som vi ville skapa oss en förståelse samt vara pålästa kring vårt valda
ämnesområde. Av denna anledning valde vi en deduktiv ansats i uppsatsen.
Teori: Teorikapitel är uppdelat utifrån huvudrubriken Varumärkesuppbyggande där vi
presenterar och analyserar Kapferers tre varumärkesuppbyggande modeller.
Empiri och teoretisk analys: Detta kapitel är strukturerat utifrån tre huvudrubriker nämligen
Brand kernel, Brand style samt Brand themes, acts and product. Kapitlet basera sig på
Kapferers modell ”Identity and Pyramid Models”. Vi har applicerat vår empiri med en
teoretisk analys samt egna tolkningar. Vi redovisar våra två intervjuer kvalitativt medan
kundernas röster redovisas kvantitativt i from av diagram.
Slutsatser: Kalmarflyg är ett lokalt flygbolag som vill värna om sina kunder och detta
uppskattas av kunderna. Kalmarflygs kunder har överlag en överrensstämmande bild av
Kalmarflygs identitet. Personalen är en viktig del i varumärket Kalmarflyg eftersom de ser till
att varumärket fortlöper. Relationen till kunderna är essentiell för Kalmarflyg då de agerar på
en begränsad marknad. Den bristande faktorn i varumärket som vi har upptäckt är att de bör
synliggöra sin miljösatsning ännu mer eftersom kunderna inte har fått någon nämnvärd
uppfattning om detta.
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Abstract
The essay title: Kalmarflyg, your local price cutters to Stockholm
- A Case Study of Kalmarflyg as a brand
Authors: Elin Arnsvik, Marina Milicevic
Advisor: Olle Duhlin
Examiner: Christine Tidåsen
Department: School of Business and Economics at Linnæus University in Kalmar
Keywords: Brand and Brand creation
The aim: The purpose is to create a deeper understanding of value and brand creation for the
brand Kalmarflyg and highlight customers’ views of Kalmarflyg. The questions we want to
answer are:
-

Which identity has the airline Kalmarflyg?
Which characteristics can we identify of the brand Kalmarflyg by using Kapferer’s
three brand creation models?
How is the customers' view of Kalmarflyg?

Method: We have used a qualitative methodology and extended this method by a quantitative
method. The qualitative method includes our respondents that we interviewed, and the
quantitative method consist statistical data from “Swedish Quality Index: Report Sweden
Flight 2009 Citizens”. This report is a customer survey that is made by the Swedish Quality
Index to measure the quality of the company through various specific questions. From this
report, we used data and made diagrams to show the customers’ view of different subjects.
The questions for the empirical collection have a basis in theory as we wanted to make us an
understanding and be well informed about our chosen subject area. For this reason, we chose
a deductive approach in the paper.
Theory: The Theory chapter is divided from the main headings Brand creation there we have
analyzed Kapferer’s brand creation models.
Empery and Theoretical analysis: This chapter is divided according to three main headings
such as Brand kernel, Brand style and Brand themes, acts and products. This chapter is based
on the Kapferer Model "Identity and Pyramid Models". We have applied our empirical
analysis with adequate theory and our own interpretations. We present our two interviews
qualitatively and we present the customers’ voices quantitatively with charts.
Conclusions: Kalmarflyg is a local airline that wants to protect its appearance to their
customers. Kalmarflyg’s customers generally have a compatible image of Kalmarflyg’s
identity. Their staff is an important part of the brand Kalmarflyg as they see that the brand
continues to progress. The relationship with customers is especially important for Kalmarflyg
when they act in a limited market. The failure to factor in the brand that we have discovered is
that they should highlight their environmental efforts even more.
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1. Inledning
Vi kommer i detta inledningskapitel presentera bakgrunden till det valda ämnet som berör
varumärkesuppbyggandets åtgärder. Vidare presenterar vi en problemdiskussion där vi
diskuterar vårt valda ämnesområde som sedan mynnar ut till forskningsfrågor. Kapitlet
fortlöper vidare till uppsatsens syfte och dess avgränsningar samt avslutas med en
begreppsförklaring.

1.1 Bakgrund
Vi har intresserat oss för och undersökt ett företag inom flygbranschen – Kalmarflyg; ett
dotterbolag till Sverigeflyg Holding AB där Kalmarflyg är ett av 12 lokala flygbolag med
nischade marknader segmenterade efter geografisk tillhörighet. Vi är först och främst ute efter
att undersöka, tolka, analysera och förstå Kalmarflyg och deras varumärke. Vi har undersökt
företaget ur både ett lednings- och ett kundperspektiv.
Utgångspunkten i denna uppsats är att se hur ett lokalt varumärke förhåller sig på marknaden.
Detta gör vi utifrån ett personligt intresse av varumärken i resebranschen. Till vår hjälp har vi
kommit i kontakt med Kalmarflyg som är ett dotterbolag till Sverigeflyg Holding AB.
Kalmarflyg AB bildades år 2007 av lokala entreprenörer som var verksamma i både
Kalmarregionen och Sverigeflyg Holding AB (www.kalmarflyg.se). Kalmarflyg AB är ett
inrikesflygbolag och destinationerna de täcker är främst mellan Kalmar - Stockholm
(Bromma) samt mellan Kalmar - Åre/ Östersund. Flygbolaget planerar hösten, 2010, att
utveckla sitt utbud av destinationer såsom Egypten, Spanien och Lettland. Kalmarflyg är en
liten organisation med lokalt förankrad anställd personal. Trots att de är ett dotterbolag till
Sverigeflyg Holding AB så agerar Kalmarflyg som en egen aktör på marknaden
(www.kalmarflyg.se). Kalmarflyg är indirekt en researrangör eftersom de inte har egna piloter
och flygplan och andra saker som vanligtvis för med sig höga kostnader. Detta gör att
Kalmarflyg istället kan fokusera på marknadsföring, varumärke och försäljning.
Vi avser att denna uppsats ska vara ett bidragande hjälpmedel till Kalmarflyg för att se hur de
förhåller sig på den regionala marknaden. Vårt intresse är att studera hur en lokal aktör
förhåller sig i verkligheten. När ni läst denna uppsats vill vi att ni läsare ska få en förståelse av
var Kalmarflyg befinner sig i nuläget och hur de kan utvecklas till det bättre utifrån kundernas
uppfattning.
Enligt Linn (2002) har beståndsdelarna bakom ett varumärke en lång historia tillbaka i tiden
och fenomenet har varit och är även idag en essentiell egenskap för att skapa ett starkt
varumärke. Varumärkets funktion är att agera som en så kallad värdebärare som kännetecknas
av att vara en inarbetad association hos människan som utvecklats under en lång period (Linn,
2002).
Enligt den finländske varumärkesforskaren Christian Grönroos (2008), som till stor del
inriktat sin forskning mot, och blivit en av världens främsta auktoriteter inom,
tjänstemarknadsföring och tjänste varumärken, har det sedan 1970-talet skett en svängning
mot att det monetära värdet som kunden får betala utgörs av ett varumärkes betydelse (alltså
ett värde som varumärkningen bidrar med till det faktiska produktvärdet som exempelvis
användbarhet, kvalitet, hållbarhet). Detta innebär att det värde som en produkt eller tjänst
betingar på marknaden har från och med 1970-talet fått ytterligare en dimension genom att de
numera även innehåller och baseras på den betydelse kunden sätter till ett visst varumärke
(Grönroos, 2008).
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Vi kommer i denna uppsats identifiera Kalmarflygs varumärke utifrån Kapferers
varumärkesuppbyggande modell. Vad ett varumärke består av kan sammanfattas enligt
Kapferer (2004) i tre varumärkesuppbyggande modeller och dessa modeller är: ”The brand
system”, ”Identity prism” och ”Identity and pyramid models”. Genom de tre modellerna
hjälper man ett varumärke att finna sitt värde (Kapferer, 2004). De varumärkesuppbyggande
egenskaperna vi kommer att fokusera på i denna uppsats är fysik, personlighet, kultur,
relation, reflektion och självbild.
Linn (2002) poängterar att det är kunden som i slutändan bedömer villkoren för vad som är
betydande för vad ett varumärke ska bestå av. Även Grönroos (2003) instämmer med att
kundens upplevelse måste vara positiv för att kunden ska känna att dennes uppoffring av tid
och pengar har resulterat i något positivt. Författaren tillägger att det expanderade utbudet av
produkter och tjänster på marknaden har medfört att kundernas kriterier på ett varumärke har
ökat. Då kundernas kriterier har eskalerats har det resulterat i att företagen har ett större behov
av att identifiera samt lyfta fram värdefulla egenskaper i företagens kundrelation (Grönroos
2008). Wikström, Lundkvist och Beckérus (1998) tillägger att företag hjälper kunderna
genom exempelvis sina olika erbjudanden av produkter och tjänster för att kunna få kundernas
uppmärksamhet. Enligt Andersson och Larsson (2006) är det betydelsefullt för företag att
skapa sig en större förståelse för hur man går tillväga för att skapa ett starkt varumärke.
Att skapa dignitet inom flygbranschen kan vara svårt eftersom många flygbolag erbjuder
likartade tjänster anser vi. Därför bör det finnas bra varumärkesuppbyggande egenskaper i
varumärket som kunderna uppskattar menar vi. Flygbranschen tillhör enligt Grönroos (2008)
tjänstesektorn. En bransch som till stor del karaktäriseras av likartade produkter är
flygbranschen. Det är vidare en bransch där många säkerhetsaspekter och stor priskänslighet
hos stora kundgrupper är avgörande och påverkar företagens möjligheter att sticka ut och
differentiera sina produkter och sina företag/varumärken.
Kapferer (2004) klargör att ett vanligt problem för företagen är att kunderna börjar med att
identifiera de mer påtagliga egenskaperna som ett varumärkes produkt eller tjänst erbjuder.
När de identifierat detta gör de sedan en noggrannare granskning av varumärket för att ta reda
på dess bakomliggande faktorer såsom varumärkes företagskultur, personlighet, självbild,
image, det vill säga vad ett varumärke står för (Kapferer, 2004).
Gelder (2003) tillägger att ett varumärke måste ha vissa egenskaper som ska vara tydliga och
noggrant genomtänkta för att kunden ska uppskatta det. Egenskaperna som författaren
presenterar utgör olika dimensioner av ett varumärke. Dessa karaktärsdrag är till för att
varumärket ska nå en närhet till sina kunder tydliggör Gelder (2003). Detta anser vi kan liknas
vid Kapferers identitetsprisma som behandlar olika faktorerna som ett varumärke bör bestå av
och som enligt vår mening är det som skapar ett varumärke.

1.2 Problemdiskussion
Det intryck vi fick av Kalmarflyg till en början var att det är ett litet flygbolag som är relativt
nytt på marknaden men som har en ambition att utvecklas till att bli ett starkare varumärke.
Via deras marknadsföring har vi fått intrycket av att de är ett lokalt präglat flygbolag där det
finns utvecklingspotential i varumärket Kalmarflyg. Vilka faktorer anser Kalmarflyg är
viktiga i deras varumärke? Hur ställer sig kunderna till Kalmarflygs varumärkesuppbyggande
egenskaper? Ofast har företag i allmänhet en egen bild av vilken identitet de har samt vad de
tror att kunderna uppskattar hos dem. Flygbolagets självbild omfattar bolagets koncept, men
stämmer denna syn överrens med vad kunderna egentligen tycker om dem? Ibland kan
självbild och verklighet vara avvikande från varandra och detta gäller även Kalmarflyg tror vi.
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Kan detta bero på att flygbolaget inte har den kommunikation med kunderna som de önskar
att de hade? Vår uppfattning är att det kan bero på att företagets arbete för att utveckla ett
starkt varumärke inte är tillräckligt omfattande för att tillfredställa kunderna. Denna
diskussion leder oss in i teoretisk diskussion med en utgångspunkt av Kapferers
pyramidmodell, ”The Brand System”. Modellen omfattar olika nivåer ett varumärke består
av. Ett varumärke består av företagets interna - respektive externa nivåer där de externa
nivåerna är synliga för kunderna. De första två nivåerna i modellen handlar om varumärkets
vision och personlighet. Utifrån varumärkets personlighet och vision har kunden möjlighet att
identifiera sig med varumärket. Kapferer (2004) menar att trots företagets interna vision är det
inte en självklarhet att visionen når ut till sina kunder. Den tredje nivån i modellen omfattar
olika kommunikationssätt som företaget vill förmedla till sina kunder. modellens fjärde nivå
är det synliga delarna som varumärket erbjuder det vill säga det kunden kan se och känna på
(Kapferer, 2004). Genom att undersöka dessa nivåer kan vi få en förståelse av hur Kalmarflyg
arbetar med sitt varumärke. Dessa nivåer består av olika egenskaper som är betydelsefulla för
ett varumärke enligt vår mening.
Enligt Kapferer (2004) är image den perception kunderna har av ett varumärke. Kundernas
image av ett varumärke styrs av deras erfarenheter och preferensramar. Gustavsson, Kullvén
och Larsson (1997) menar att imagen styrs av kundens positiva och negativa erfarenheter av
varumärket. En stark image kan medföra att eventuella negativa erfarenheter inte behöver
påverka kundernas image negativt. Även Grönroos (2008) instämmer med att kunder som har
en stark positiv image om företaget tillåter att företaget gör mindre misstag utan att de
påverkar deras image om dem. Om kunden fått en positiv upplevelse av tjänsteföretaget kan
en relation mellan kund och tjänsteföretag utvecklas redan efter första mötet (Grönroos,
2008). Men däremot kunder som har en negativ image om företaget tillåter inte att företaget
gör mindre misstag eftersom det kan medföra att kunderna inte återkommer till företaget
tydliggör Grönroos (2008).
Edvardsson och Larsson (2004) förklarar att företagen tar hjälp av sina kunder för att förstå
trenderna för att kunna utveckla varumärket. Grönroos (2008) menar att kunden är en av de
viktigaste komponenterna i ett tjänsteföretag, deras erfarenhet av varumärket skapar en
bedömning av varumärkets kvalitet. Utan kunden skulle en tjänst inte existera och därför är
kunden en viktig del i ett tjänsteföretag (Gustavsson, Kullvén & Larsson, 1997). Vi undrar
vad Kalmarflyg gör för att utveckla sitt varumärke?

1.3 Problemformulering
Utifrån ovanstående diskussion kring varumärkesuppbyggandet och kundens syn undrar vi
över följande saker:
-

Vilken identitet har Kalmarflyg?
Vilka egenskaper kan vi identifiera i varumärket Kalmarflyg med hjälp av Kapferers
tre varumärkesuppbyggande modeller?
Hur ser kunderna på varumärket Kalmarflyg?

1.4 Syfte
Syftet med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse av varumärkesuppbyggande av
varumärket Kalmarflyg samt lyfta fram kundernas syn på Kalmarflyg.
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1.5 Avgränsningar
Kalmarflyg är ett dotterbolag till Sverigeflyg Holding AB men vi kommer inte ha med
moderbolaget i uppsatsen. Trots att moderbolaget, Sverigeflyg Holding AB, kan påverka
företaget och dess varumärke är dotterbolaget, Kalmarflyg, ett självständigt flygbolag med
stora möjligheter att själva bygga ett varumärke med en egen identitet och det är just detta
som har intresserat oss. Vi kommer basera studien på varumärket Kalmarflyg men när det
kommer till att presentera kundernas röst i empirin har vi valt att utöver Kalmarflygs kunder
även presentera Blekingeflygs kunder. Detta för att ni läsare ska få en mer överskådlig bild
hur Kalmarflyg förhåller sig till ett annat dotterbolag inom samma koncern samt sätta
Kalmarflyg i kontrasat till Blekingeflyg. Valet av Blekingeflyg föll sig naturligt eftersom
detta dotterbolag anses vara ett av de bättre dotterbolagen inom Sverigeflyg Holding AB men
även för att både Kalmarflyg och Blekingeflyg agerar på liknande marknader. Både
Kalmarflyg och Blekingeflyg har funnits ungefär lika länge på marknaden och den
gemensamma nämnaren är att båda flygbolagen flyger till Stockholm/Bromma.

Begreppsdefinition
SKI- mätningarna står för Svenskt Kvalitetsindex och detta är en tjänst som erbjuder att
genomföra marknadsundersökningar åt företag (www.kvalitetsindex.se). Med deras arbete
mäter de kvalitetsfrågor i form av enkäter som är riktade till företagets kunder. Mätningen
innebär att de mäter kundernas förväntningar och upplevd kvalitet bland företags befintliga
och potentiella kunder. Frågorna som de genomför kan bland annat handla om servicekvalitet,
förväntningar och kundnöjdhet. Svenskt Kvalitetsindex har genomfört en större
marknadsundersökning för Sverigeflyg och dess dotterbolag där Kalmarflyg är ett av dem. Vi
har använt SKI- mätningen genom att sammanställa tabeller som berör Kalmarflygs olika
kvalitetsmätningar. Vi bedömer att SKI har en relevans i vårt arbete eftersom detta är en
värdefull och statistisk säkerställd data (www.kvalitetsindex.se).
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2. Metod
I detta kapitel kommer vi att redovisa hur vi gått till väga under uppsatsens gång. Vi kommer
här att presentera våra metodval och motivera dem väl. Kvalitativ metod är vårt
huvudsakliga metodval som vi har kontrasterat med en kvantitativ metod. Efter att ha läst
detta kapitel vill vi att ni som läsare ska ha fått en förståelse för hur vi gått till väga och
varför vi valt just dessa metoder.

2.1 Deduktiv ansats
Vi har valt en deduktiv ansats i vårt arbete. Detta innebär enligt Bryman och Bell (2005) att
man ska utgå från teorin och sedan samla in empirin. Vi valde att utgå från teorin när vi
formulerade frågorna eftersom vi ville vara pålästa innan vi samlade in vår empiri. Vi kunde
sedan applicera den insamlade empirin under lämpliga teorier och modeller. Det är mer
intressant för läsaren att veta att frågorna och empiriinsamlandet härstammar från teorin. När
vi valde teorier utgick vi från våra frågeställningar för att se om vi fick med allt vi ville fråga
Kalmarflyg om. Senare kunde vi som sagt tillämpa vår insamlade empiri under lämpliga
teorier. Eftersom vi skriver om varumärkesuppbyggande letade vi efter lämpliga teorier om
dessa ämnesområden. När vi formulerade intervjufrågorna använde vi bland annat oss av
Kapferers modell om varumärkesuppbyggande, ”The Identity Prism”. Inför den första
intervjun tog vi hjälp av teorin när vi formulerade intervjufrågorna medan till den andra
intervjun på Kalmarflyg anpassade vi intervjufrågorna efter den första intervjun samt efter
SKI - mätningarna. Vi ville ha likartade frågor till båda intervjuerna och därför bestämde vi
oss för att anpassa den andra intervjuns frågor till den första intervjun men även till SKI –
mätningarna. Vi redogör mer om SKI - mätningarna senare i detta kapitel. Nu när vi hade
teorier att utgå ifrån kunde vi anpassa frågorna efter det och på så sätt vara säkra på att vi fick
med allt vi ville från våra datainsamlingar. När vi valde teorier till teorikapitlet valde vi ut
ämnen som handlar om varumärke och varumärkesuppbyggande. Det var inte alltid lätt att
hitta lämpliga teorier att skriva om eftersom det finns en mängd olika böcker att välja mellan
och många ämnen av det vi skrev om går ihop med varandra. Fördelen att använda detta
tillvägagångssätt är att man vet att man kan applicera den insamlade empirin under lämpliga
teorier. Konsekvensen vi har upptäckt med detta tillvägagångssätt är att formulera exakta
frågor eftersom en del frågor som vi ställde går ihop i varandra och det kan ibland vara svårt
att hålla sig till enbart detta tillvägagångssätt. En annan implikation är att man inte kan sväva
ut allt för mycket när man formulerar frågor eftersom frågorna måste ha en grund i teorin.
Eftersom vi anpassade frågorna till den andra intervjun med den första intervjun och SKI –
mätningarna kan det se ut som att vi hamnat utanför detta tillvägagångssätt. Men eftersom vi i
grunden har anpassat frågorna efter framförallt Kapferers modell om varumärkesuppbyggande
har vi inte glömt bort detta tillvägagångssätt. Vi har därför ett deduktivt tillvägagångssätt.
Bryman och Bell (2005) utvecklar vidare att den deduktiva metoden oftast följer en tydlig
ordning fram till resultatet. Genom att vi började med teorin blev vi mer insatta i ämnet och
var även väl pålästa och väl förberedda då vi gjorde vår datainsamling. Under arbetets gång
kom vi på att vi kunde ta del av SKI- mätningarna. Detta var inget planerat från början men
under arbetets gång insåg vi att det skulle tillföra arbetet på ett bra sätt. Genom att ta del av
SKI – mätningarna kunde vi få ett annat perspektiv på Kalmarflyg än bara flygbolagets egen
version. SKI – mätningarna var till en stor hjälp för att få ett annat perspektiv på företaget.
Detta gjorde att vi i empiri och teoretisk analyskapitlet kunde presentera både ett internt- och
ett externt perspektiv på flygbolaget Kalmarflyg. Den induktiva ansatsen som vi utelämnar
handlar enligt Bryman och Bell (2005) om att teorin är resultatet då en sådan ansats utgår
ifrån empirin för att sedan hitta lämpliga teorier.
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2.2 Kvalitativ och kvantitativ ansats
Vi har använt oss av både kvalitativ och kvantitativ data i vårt arbete. Enkelt uttryck är
kvalitativ metod mer inriktad på ord medan en kvantitativ ansats är mer fokuserad på siffror
menar Bryman och Bell (2005). Patel och Davidson (2003) anser att syftet med en kvalitativ
ansats är att få fram en djupare kunskap i ett ämne. Vi valde en kvalitativ metod eftersom vi
ville kontrastera SKI – mätningarna med utsagor från flygbolagets respondenter. Vår ambition
var att vii ville höra våra respondenters egna formuleringar och tankar och se vad de är
intresserade av och fokuserade på utan att styra dem allt för mycket med förutbestämda
svarsalternativ. Genom respondenternas egna svar kunde vi använda citat på väl valda ställen
i empiri och teorietisk analys kapitlet. Citat förstärker trovärdigheten samtidigt som man
kommer nära respondenterna inom flygbolaget anser vi. Vårt syfte var att undersöka och
skapa oss en förståelse genom att intervjua verksamhetschefen på företaget samt ta del av SKI
- mätningarna för att ta reda på vad kunderna och företaget värdesätter och därför har vi valt
att använda oss av en kvalitativ ansats. Vi har valt att komplettera och kontrastera den
kvalitativa ansatsen med en kvantitativ ansats eftersom vi vill redovisa kundernas syn på olika
ämnesområden i form av diagram. Genom att använda SKI – mätningarna har vi fått statistiskt
säkerställd data från företagets kunder. Detta gör vi för att ge er läsare en bättre förståelse för
hur kunderna ser på de olika ämnesområdena som vi diskuterar med hjälp av våra två
kvalitativa intervjuer samt teoretiker. När vi redovisar diagrammen presenterar vi både
Kalmarflygs- och Blekingeflygs kunder för att ni läsare ska få en förståelse på var Kalmarflyg
befinner sig. Skälet till varför vi valt att presentera både Kalmarflygs- och Blekingeflygs
kunder är för att ni läsare ska kunna se var Kalmarflyg befinner sig och kunna jämföra
resultaten med varandra. Valet av just Blekingeflyg är för att detta flygbolag är ett av de bättre
dotterbolagen i Sverigeflyg Holding AB. Blekingeflyg och Kalmarflyg har funnits nästintill
lika länge på marknaden och den gemensamma nämnaren för dessa flygbolag är att de flyger
till Stockholm/Bromma.
SKI står för Svenskt Kvalitetsindex och är ett företag som gör större marknadsundersökningar
för olika företag. Kalmarflyg är ett dotterbolag till Sverigeflyg Holding AB och SKI –
mätningen vi fick ta del av var för Sverigeflyg Holding AB och dess dotterbolag.
Respondenterna för SKI – mätningarna är privatpersoner. I SKI - mätningen ingår totalt cirka
900 stycken privatpersoner varav cirka 150 privatpersoner ingår för Kalmarflyg och cirka 150
ingår för Blekingeflyg.
Vi var tvungna att ta kontakt med Svenskt Kvalitetsindex för att få svar för vissa oklarheter
som inte framkom i ”Rapport Sverigeflyg 2009 Privatpersoner”. Vi är tacksamma att vi har
fått ta del av SKI – mätningarna. Det är en omfattande kundundersökning som Svenskt
Kvalitetsindex har gjort för Sverigeflyg och dess dotterbolags räkning. Eftersom rapporten är
framtagen för internt bruk inom Sverigeflyg medförde detta att vi endast fick använda
materialet från SKI i uppsatsen (vi får inte ha med den som en bilaga i uppsatsen).
Kvantitativ metod innebär enligt Patel och Davidson (2003) om forskning och arbeten som är
mer fokuserad på mätningar av olika slag och siffror vid datainsamlingen samt statistik vid
både bearbetning och analysen av arbetet. Med andra ord har siffror och statisk en stor del i en
kvantitativ metod förklarar Patel och Davidson (2003).
Skälet till att vi har valt både kvalitativ- och kvantitativ ansats i uppsatsen beror på att vi med
den kvalitativa ansatsen ville undersöka och få fram olika faktorer som vi ansåg av värde,
sedan komplettera och kontrastera dessa faktorer med hur kunderna förhåller sig till dessa
faktorer. Detta gjorde vi med hjälp av SKI – mätningarnas kvantitativa data.
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Vi vill även med den kvantitativa ansatsen visa kundernas syn på Kalmarflyg. Vi har valt att
jämföra Kalmarflyg med Blekingeflyg när vi presenterar SKI – mätningarna och detta har vi
gjort för att ni läsare ska kunna relatera data vi presenterar med något. Skulle vi bara
presentera Kalmarflyg skulle förmodligen ni läsare undra hur Kalmarflyg förhåller sig till de
andra dotterbolagen. Dessa två metodval, kvalitativ och kvantitativ, har hjälpt oss att komma
fram till ett relevant resultat enligt vår mening.

2.3 Fallstudie
Vi har i denna uppsats utgått från en fallstudie, Kalmarflyg, och som handlar om varumärket
Kalmarflyg och hur deras kunder förhåller sig till dem. En fallstudie är enligt Patel och
Davidson (2003) en beteckning som innebär att göra en undersökning på en mindre avgränsad
grupp. Ett ”fall” kan ha olika betydelser nämligen en individ, en grupp med individer, en
organisation eller en situation. När man vill studera processer och förändringar kommer ofta
en fallstudie till användning menar Patel och Davidson (2003). Vår fallstudie baserar sig på
ett område inom varumärket Kalmarflyg som berör ämnet varumärkesuppbyggandet. Med en
fallstudie vill vi få ett helhetsperspektiv och vill därför ta reda på så mycket information som
möjligt av våra respondenter. Om vi hade velat skulle vi kunnat utgå från fler fallstudier
eftersom en studie kan bestå av fler än en fallstudie menar Patel och Davidson (2003) men vi
kommer i denna uppsats endast utgå från en fallstudie. Att vi utgick ifrån enbart en fallstudie
var för att ge er läsare en tydlig bild av Kalmarflyg och dess kunder men även för att vi ansåg
detta var ett intressant ämne och företag.

2.4 Disposition
Vi har valt att skriva empiri och teoretisk analys i samma kapitel eftersom vi fann att det föll
sig naturligt att applicera empirin med lämpliga teoretiker samt lite av vår egen tolkning.
Upplägget valde vi eftersom vår insamlade empiri grundar sig i teorin. På detta sätt får läsaren
en bättre inblick hur empiri och teori hänger ihop. I empiri och teoretisk analyskapitlet
diskuterar vi respondenternas svar och underbygger dem med teori. Vi kontrasterar och
kompletterar diskussionen med diagram som motsvarar kundernas syn. Diagrammen förklarar
vi utifrån våra tolkningar och applicerar dem med teori samt vad våra kvalitativa intervjuer
yttrar om de olika områdena. När diagrammen redovisas redogör vi både för Kalmarflygsoch Blekingeflyg kunder och sedan görs en jämförelse mellan dem. Dispositionen i empiri
och teorietisk analyskapitlet utgår ifrån Kapferers modell: ”Identity and Pyramid Model”.
Varför vi valt just denna modell som disposition är för att den sammanfattar vår uppfattning
om varumärkesuppbyggande..
I teorikapitlet redovisar vi teorier om varumärkesuppbyggande. Dessa teorier passar in på ett
varumärke anser vi. Ett varumärke består inte bara av en komponent utan ett varumärke består
av många faktorer som är beroende av varandra både internt och externt på olika sätt.
Uppsatsen avslutas med kapitlet, Slutsatser, där vi presenterar slutsatser som är baserad på vår
analys. I det kapitlet besvaras uppsatsens syfte och dess frågeställningar och vi avslutar
kapitlet med att ge rekommendationer.

2.5 Urval
I vår uppsats har vi valt att utgå ifrån Kalmarflyg och detta val tyckte vi passade bra eftersom
vi ville skapa en förståelse av vilka faktorer ett varumärke består av. För att göra allt detta
möjligt valde vi att basera uppsatsen på en fallstudie. Den första kontakten med Kalmarflyg
skedde via mail då vi presenterade oss och undrade om de ville ställa upp och hjälpa oss.
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Redan då berättade verksamhetschefen att hon skulle sluta på Kalmarflyg den 30 april, 2010
men ville trots detta ställa upp och hjälpa oss i vårt arbete.
För att på bästa sätt besvara syftet har vi försökt komma nära företaget och skapa oss en
uppfattning av vilka faktorer vi kan hitta i varumärket Kalmarflyg. För att ta reda på detta
intervjuade vi verksamhetschefen för Kalmarflyg. På grund av vulkanutbrottet på glaciären
Eyjafjallajökull på Island som ägde rum den 15 april, 2010 (www.aftonbladet.se), var vi
tvungna att skjuta upp intervjun på grund av flygstopp i luftrummet. Vi skulle ha intervjuat
henne den 23 april, 2010 då hon fortfarande arbetade kvar på Kalmarflyg men vi var som sagt
tvungna att skjuta upp intervjun med två veckor och genomförde intervjun istället den 7 maj,
2010. Veckan innan intervjun slutade verksamhetschefen på Kalmarflyg men ställde ändå upp
på en intervju en vecka efter hennes avgång.
Även den tillförordnade verksamhetschefen, Daniel Långsten, som tog över posten efter Anna
Soltorps avgång har intervjuats. Av honom fick vi tillgång till SKI – mätningarna som varit
till stor hjälp. Daniel Långsten kontaktade vi via mail och telefon.
Som komplement till våra respondenters syn på Kalmarflyg har vi valt att använda oss av
SKI- mätningarna för att sedan jämföra vilka faktorer som stämmer respektive inte stämmer
överrens med varandra. Christensen et al. (2007) anser att urvalsmetoden vi använt oss av är
icke-sannolikhetsurval eftersom vi inte har valt respondenterna vi har intervjuat
slumpmässigt. Vi har istället valt dem efter deras position och kunskap inom ämnesområdet.
Däremot har respondenterna i SKI – mätningen valts slumpmässigt. Dessa respondenter har
åkt med Kalmarflyg och Blekingeflyg. Sannolikhetsurval innebär enligt Bryman och Bell
(2005) att respondenterna har valts ut slumpmässigt.

2.6 Litteratur och informationskällor
Enligt Booth, Colomb och Williams (2004) finns det två olika sorters källor nämligen
primärdata och sekundärdata. Primärdata är det material i form av ”rådata” som man direkt
använder medan sekundärdata är forskningsrapporter, böcker och artiklar. Oftast grundar sig
den sekundära källan i den primära källan anser författarna. Vår primärdata har varit det vi
samlat in i form av intervjuer av både anställda samt information från företagets hemsida.
Sekundärdata vi använt oss av har bestått av litteratur och artiklar och dessa har haft fokus på
varumärkesuppbyggande. SKI – mätningarna som vi använt oss av är sekundärt material och
har stort fokus i arbetet då de representerar kundernas röst i uppsatsen. Därför kan även SKI –
mätningarna räknas som en sekundär källa.
Huvudförfattarna vi använt oss av i teorin är Grönroos och Kapferer. Eftersom vi skriver om
varumärkesuppbyggande i ett tjänsteföretag ville vi välja författare som är väl insatta i ämnet.
Vi valde därför Grönroos eftersom han är en av världens främsta auktoritet inom
tjänstemarknadsföring och tjänstevarumärken. Eftersom vi skriver om ett tjänsteföretag har vi
haft en stor nytta av Grönroos i både teorin och analysen. Kapferer är en av Europas främsta
auktoriteter inom varumärken då han har forskat mycket inom varumärkesuppbyggande och
varumärken. Eftersom vårt huvudområde är varumärkesuppbyggande har vi haft en stor nytta
av honom i både teori och analys. Vi har med hjälp av hans modeller om
varumärkesuppbyggande i både formulering av intervjufrågor och i teorikapitlet, i analysen
och dispositionen i empiri och teoretisk analyskapitlet.
Litteraturen och modellerna hjälper oss att hitta vad som är väsentligt för problemområdet.
Den utvalda teorin anser vi stödjer vårt ämnesområde. I empiri- och teoretiskanalysdelen har
vi både använt oss av primärdata och sekundärdata. Primärdata i empiridelen består av
- 14 -

sammanställning av respondenternas röster. Sekundärdata består av SKI – mätningarna och en
teoretisk analys och alla dessa olika röster har vi analyserat och vägt samman för att få en
empiri och teoretisk analys i ett och samma kapitel.

2.7 Intervjuer
Intervjufrågor är ett tillvägagångssätt som används för att ge ett bra underlag till det specifika
problemområdet och det är en insamlingsprocess av data för fältarbetet enligt Bryman och
Bell (2005). Författarna anser även att det är viktigt att vara införstådd med vilka våra egna
frågeställningar är för att kunna utforma frågor till intervjupersonerna. Vi har varit pålästa då
vi formulerade frågorna och därför har vi inte upplevt svårigheter med att formulera de rätta
frågorna till våra respondenter. Frågorna vi ställde handlade om ämnesområdet
varumärkesuppbyggande. Dessa var viktiga för det fortsatta arbetet och var en viktig faktor
som bidrog till att vi kunde besvara frågorna som uppsatsen kretsar kring. Våra intervjufrågor
har vi formulerat med hjälp av framförallt Kapferers modell ”The Identity Prism” men de
andra två modellerna om varumärkesuppbyggande också varit till hjälp.
Respondenterna bestod av två anställda från Kalmarflyg samt SKI – mätningarna. Målet var
att komma nära företaget på ett djupare plan för att förstå hur de tänker och agerar och detta
innerfattar den interna hållningen, men också externa inom ämnesområdet
varumärkesuppbyggande. Vi tyckte att det var bra att få intervjua två verksamhetschefer från
Kalmarflyg eftersom de har en stor inverkan på företagets rikting och styrning. Dessa två
verksamhetschefer var även insatta i ämnesområdet ansåg vi.
I intervjuerna med de två verksamhetscheferna på Kalmarflyg använde vi öppna frågor för att
få en djupare förståelse om verksamheten.
De

respondenter

vi

valt

att

intervjua

på

Kalmarflyg

består

av

följande:



Anna Soltorp, Verksamhetschef för Kalmarflyg, 2010-05-07. Hon har den högsta
positionen i Kalmarflyg. Hennes ansvarsområden är marknadsförning, ekonomin samt
coachning av medarbetare. Hon avgick som verksamhetschef på Kalmarflyg den 30
april, 2010.



Daniel Långsten, tillförordnad Verksamhetschef för Kalmarflyg, 2010-06-11. Han tog
över posten efter Anna Soltorps avgång. Därmed intog han samma roll som Anna
Soltorp hade när hon var verksam i Kalmarflyg.

Forskningsfrågorna gör att vi tyckte att Kapferers modeller är användbara vilket gjorde att vi
använde författaren Kapferer som inspirationskälla när vi skrev intervjufrågorna. Modellen
hade heltäckande egenskaper som vi tyckte passade till de frågor vi ville få besvarade. När vi
formulerade intervjufrågorna använde vi även andra teorier. Teorierna berörde ämnesområdet
varumärkesuppbyggande. Till verksamhetschefen och den tillförordnade verksamhetschefen
ställdes öppna informativa frågor som berörde varumärkesuppbyggande.
På grund av vulkanutbrottet var vi tvungna att skjuta upp all insamling av empiri. Under den
aktuella perioden hade vi kontakt med verksamhetschefen för Kalmarflyg i väntan på att få
genomföra intervjun. Under denna period fokuserade vi istället på andra delar av uppsatsen
och ändrade våra planer för det empiriska genomförandet till ett senare tillfälle. När intervjun
med verksamhetschefen väl ägde rum hade hon slutat på Kalmarflyg men ville ändå ställa upp
på intervjun. Ibland kan det vara en fördel att intervjua en person som ska sluta eller slutat
eftersom en sådan person kan vara mer frispråkig. Vi upplever att intervjun med
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verksamhetschefen var intressant och informativ eftersom Soltorp var väl insatt i Kalmarflyg
och dess verksamhet. Intervjun med Anna Soltorp ägde rum i ett grupprum vid
Ekonomihögskolan/Linnéuniversitetet. När vi genomförde intervjun med Soltorp frågade vi
om vi fick tillåtelse att spela in den och hon godkände det. Vi förde ändå en del anteckningar
trots att vi spelade in intervjun, vilket vi tyckte var säkrast för att säkerställa att vi fick med
alla betydelsefulla svar som gavs.
Efter Anna Soltorps avgång tog vi som sagt kontakt med den tillförordnade
verksamhetschefen, Daniel Långsten. Denna intervju ägde rum i restaurangdelen på Kalmar
Airport. Vi upplevde denna intervju som informativ och intressant trots att det var mycket
störande ljud runtomkring respondenten på grund av att intervjun skedde under lunchtid i
restaurangdelen där många människor vistades. Till en början trodde vi att det skulle vara
svårt att få med allt Daniel Långsten pratade om i diktafonen men det visade sig att
ljudupptaget i diktafonen blev mycket bra. Det blev trots allt lätt att transkribera trots störande
ljud i bakgrunden. Daniel Långsten fick inte frågorna innan vi intervjuade honom. Detta var
inte något problem för honom eftersom han besvarade utförligt och informativt på våra frågor.

2.8 Källkritik
Vi har varit försiktiga med att använda källor och information från Internet i uppsatsen men i
den mån vi har använt oss av Internet har vi granskat dem väl och bedömt att dessa var
relevanta för oss i vårt arbete. Empiriska källor utöver intervjuerna som vi har använt oss av
är Kalmarflygs- samt Blekingeflygs hemsida eftersom vi ansåg sidorna hade intressant
information som vi ville ha med i vårt arbete. SKI – mätningarna som vi har använt oss av i
vår uppsats anser vi är tillförlitlig då det är ett stort företag som gjort denna undersökning.
Den är omfattande och baserad på många kunder och därför en statistisk säkerställd data. Vi
är medvetna om att en del litteratur är av äldre årgång i detta arbete men vår motivering till
det är att vi anser att dessa i hög grad är intressanta och informativa. Vi har naturligtvis lagt
ner mycket tid på att försöka hitta den senaste litteraturen inom ämnesområdet för att få en så
bra och aktuell information som möjligt. Det har dock varit svårt att hitta lämplig litteratur då
det finns otroligt många böcker att välja mellan men den litteratur vi hade valt är relevant och
intressant för vårt arbete. De litteraturer vi använde oss av är många auktoriteter inom sina
områden och därför använde vi oss av dem. Exempelvis är Grönroos auktoritet inom sitt
område tjänstemarknadsföring och tjänstevarumärke och Kapferer inom varumärke och
varumärkesuppbyggande.
Patel och Davidson (2003) menar att källkritik handlar om att vi måste ta reda på var och när
dokumentationen tillkommit och förhålla oss kritiska till dokumenten. Bara för att en
författare har skrivit en bok behöver det inte innebära att dessa teorier och/ eller data är
relevant och det är därför vi måste vara kritiska till alla böcker innan de används i uppsatsen.
Vi tycker att vi har varit kritiska och bara använt oss böcker som vi anser är lämplig för oss i
vårt arbete. Vi har varit kritiska eftersom vi inte har använt oss av internet i teorin. Vi har
exempelvis använt teorier från många kända författare, vi har använt statistik säkerställd data
från SKI. Att vara kritisk enligt Patel och Davidson (2003) är att ta reda på vilket syfte
upphovsmannen hade med dokumentet, varför och under vilka omständigheter dokumentet
tillkommit. Efter detta skall vi själva ta ställning och undersöka vem upphovsmannen var,
vilken relation hade det till ämnet, var upphovsmannen en känd person med kännedom om
ämnet eller var det en lekman och så vidare. Det är med andra ord mycket vi behövde titta på i
valet av litteratur och artiklar. De flesta böcker vi valt att använda oss av är kända författare
som är väl förtrogna med ämnesområdet och därför lämpliga för vår uppsats. Vi har sett till att
använda många kända författare i uppsatsen men vi har inte tagit reda på vilket syfte
upphovsmannen hade med dokumentet.
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3. Teori
I detta kapitel kommer vi att redogöra för den valda teorin som har relevans för vårt valda
uppsatsområde som är varumärkesuppbyggande. De huvudsakliga delarna vi har valt att
presentera i detta kapitel är Kapferers tre modeller som handlar om
varumärkesuppbyggande.

3.1 Varumärkesuppbyggande
Kapferer presenterar tre modeller som förklarar olika grundstenar av ett
varumärke. Här följer en presentation av tre sammanhängande modeller där
varje modell som presenteras för oss närmare varumärkets viktiga
komponenter.

3.1.1 The Brand System

Figur 1: The Brand System (Kapferer, 2004 s. 36)

Kapferer (2004) presenterar ”The brand system” som är en modell som behandlar
varumärkets viktiga nivåer. Modellen har sitt syfte att identifiera varumärkets ideal, vision
och själ som ett specifikt varumärke ska bestå av (Kapferer, 2004). Den
pyramidliknandemodellen visar hur ett varumärke är uppbyggt, de olika etapperna som
varumärket består av påverkar kundernas förväntningar och tillfredställelse som kunderna har
av varumärket. Ur ett företagsperspektiv ska alla individer inom organisationen känna en
tillhörighet som de vill att kunderna ska kännas genom företagets rötter, personlighet, styrkor
och svagheter vilket kunderna ska vara införstådda med (Olins, 1989). Vidare förklarar Olins
(1989) att verksamheten ska styras av en tydlig identitet som ska avspegla sig på agerandet
inom verksamheten. Organisationer och verksamheters identitet grundar sig i hur kunder
uppfattar dem. Människor har ofta en jaguppfattning om ett företag (Heide, Johansson &
Simonsson, 2009). Åtgärder som kan anses som små och betydelselösa, kan vara mer
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betydelsefulla för kunderna och hur varumärket mottas (Kapferer 2004). Företags identitet
kan verka otydlig om företag omorganiseras eller förändras på något sätt och detta kan i sin
tur skapa missförstånd bland både kunder och anställda. Vid sådana situationer bör ledare och
chefer vara pålästa och försöka bemästra frågor som kan komma från kunder och medarbetare
(Heide, Johansson & Simonsson, 2009). För att minska missförstånden bör chefer och ledare
diskutera och ta ställning till vilken identitet företaget vill ha och diskutera detta med
medarbetarna (Heide, Johansson & Simonsson, 2009).
Det första steget i ”The brand system” modellen som Kapferer (2004) introducerar behandlar
varumärkets vision och syfte. Bender Urs (1999) förklarar visioner som en passion och energi
som förverkligar våra drömmar. Vidare förklarar författaren att visioner är en bild av var vi
befinner oss i framtiden. Visioner skapar vår verklighet och ger oss en vägledning av vart vi
är på väg. Detta fenomen bidrar till motivation och att arbetet utvecklas förklarar författaren.
Visioner är något som präglar alla individer, det är bland annat en vision man har när man ser
en växande potential av någonting (Bender Urs, 1999). Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2006)
menar att visioner handlar om att verksamheter skapar en gemensam bild av företaget om hur
de vill vara i framtiden. Det underlättar om alla i företaget är införstådda i och strävar efter
samma mål för att kunna lyckas i framtiden (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2006).
Cooper och Edgett (1999) menar däremot att inom tjänstesektorn finns två alternativa val, att
antingen utveckla en ny service eller att misslyckas som företag. Författarna talar om
framgång inom servicebranschen där en bra strategi krävs för att en god kommunikation, tillit
samt ha en klar plan som uppnås inom servicekonceptet (Cooper & Edgett, 1999). Uggla
(2002) anser att företag står inför ett flertal olika strategiska valmöjligheter i relation till sitt
varumärke. Vidare menar författaren fungerar varumärket som basen för affärsutvecklingen.
När vi arbetar med att bygga upp strategier är det viktigt att göra det utifrån företagets
varumärke och dess ursprung ska betraktas som en tillgång (Uggla, 2002).
Andra steget i pyramidmodellen ”The Brand System” är enligt Kapferer (2004) ”Brand
values” som innebär varumärkets personlighet. Det är varumärkets värde som skapar ett unikt
varumärke (Kapferer, 2004). Den produkt som ett företag skapar eller säljer måste leverera en
standard och ett visst värde (Olins, 1989). Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2006)
menar att personlighet och identitet handlar om företagets egen bild och uppfattning de har
om sitt eget företag. Heide, Johansson och Simonsson (2009) menar att identitet handlar inte
enbart om min egen uppfattning utan handlar även om en tillhörighet till en grupp eller
organisation.
Tredje steget i pyramidmodellen är ”Brand tone codes and personality”. Detta steg förklarar
Kapferer (2004) motsvarar företagets positionering samt valet av kommunikation för att nå ut
till omgivningen. Olins (1989) anser att företagets kommunikation måste vara av kvalitet och
måste på ett trovärdigt sätt reflektera hela organisationen och dess ändamål. Armstrong och
Kotler (2007) menar att marknadsföring handlar om att synliggöra sin produkt för
konsumenterna genom annonsering och reklam av olika slag. Fill (2006) tillägger att företag
kan välja olika typer av marknadsöring beroende på var och hur de vill att kunderna ska
uppmärksamma dem. Företag kan med sin marknadsföring rikta sitt budskap till den
målgrupp/kundgrupp de är ute efter menar Fill (2006).
Fjärde steget som är det sista steget i pyramiden kallar Kapferer (2004) för ”Strategic benefits
and attributes”. Detta steg innebär att man lyfter fram ett varumärkes segment med dess olika
fördelar och utmärkande egenskaper. Segmentering handlar enligt Armstrong och Kotler
(2007) om att man delar in den stora marknaden i mindre grupper. Det kan exempelvis handla
om att företag delar in marknaden efter beroende på vart man bor och då delar man in
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marknaden geografiskt eller efter kön och ålder och då handlar det om att dela in marknaden
demografiskt et cetera (Armstrong & Kotler, 2007).
Kapferer (2004) menar att problemet med denna pyramid är att kunder ofta tittar på
pyramiden från botten och uppåt. Synsättet gör att det oftast leder till ett större missnöje bland
kunderna. Anledningen till missnöjet är att individer till stor del utgår från de fysiska och
påtagliga egenskaperna som varumärket erbjuder för att sedan ta reda på företagets
personlighet och vision (Kapferer, 2004). Cooper och Edgett (1999) förklarar att processen är
en viktig del i hur tjänsten accepteras av kunderna och därför bör servicen vara av god
kvalitet. Inom tjänstesektorn ska processarbetet avspegla företagets koncept (Cooper & Edgett
1999). Cooper och Edgett (1999) anser att misstaget som många företag gör är att de inte har
en tillräckligt stark intern disciplin vad gäller beslutsfattandet vilket tenderar att försvåra
servicens framgång. Kapferer (2004) klargör att genom att pröva varumärket från toppen och
neråt bidrar detta till att kunden får en bättre förståelse för vad som ligger bakom varumärket.
Kapferer (2004) menar att företag vill att kunder ska börja med att ta reda på företagets vision
och identitet som man finner i toppen av pyramiden för att sedan röra sig neråt i den.

3.1.2 The Identity Prism

Figur 2: The Identity Prism, (Kapferer, 2004, s. 107)

Enligt Kapferer (2004) handlar ”The Identity Prism” om olika faktorer som förknippas med
ett varumärke. Ett varumärke måste verka trovärdigt både för sig själv och för andra för att
verka stark och bli långvarig på marknaden menar författaren. Oftast är det mer fokus på ett
varumärkes utseende än på ett varumärkes väsen. Författaren menar att människor inte är
villiga att titta djupare på varumärket utan fokuserar på det som går att observera och ta på
(Kapferer 2004).
Kapferer (2004) tydliggör att med identitets koncept finns det tre avgörande
framgångsfaktorer till framgång och de är; ett varumärkes behov och varaktighet, sända ut
sammanhängande symboler och produkter och slutligen ska varumärket vara realistiskt. Dessa
nämnda framgångsfaktorer försvarar sig mot riskerna för exempelvis en idealiserad och/eller
en ostadig varumärkesprofil menar Kapferer (2004). Han menar att har man inte tydliga
framgångsfaktorer kommer varumärket att uppfattas som diffust. Kapferer (2004) fortsätter
- 19 -

med att förklara att ”brand identity” uppstod för att försöka komma bort från det klassiska
tänkandet och det moderna varumärkets kommunikationsteori som ofta handlar om vem som
kommunicerar ut varumärket. Detta baseras på vem som bygger upp varumärket, hur
budskapet kommuniceras ut, vem varumärket riktar sig till. Detta kommer ha en avgörande
roll i hur relationen byggs upp mellan kund och företag menar Kapferer (2004). Han menar att
detta sätt att tänka är omodernt. Han menar att det moderna sättet att kommunicera ut ett
varumärke åstadkoms via produktservicen, tillfredställelse och kommunikationsteori som är
de relevanta delarna i sammanhanget tillägger författaren. Detta kallar författaren för ”Brand
Identity”, till den följer sex faktorer där alla tillsammans bildar ”The Identity Prism”.
Faktorerna som tillhör denna prisma är Fysik, Personlighet, Kultur, Självbild, Reflektion och
Relation menar Kapferer (2004). Här nedan kommer dessa sex faktorer i denna
identitetsprisma att förklaras.

Fysik
Enligt Kapferer (2004) är Fysik den första faktorn i denna modell. Detta steg handlar om att
ett varumärke har fysiska särdrag och egenskaper. Fysikdelen är varumärkes ryggrad och dess
påtagliga mervärde. Med detta avses att skulle ett varumärke vara en blomma skulle fysik
vara stjälken, utan stjälken skulle blomman dö. Edvardsson och Larsson (2004) anser att inom
tjänsteverksamheter skapar fysiska resurser möjligheter av att utföra moment inom bland
annat en tjänst. Författarna tar även upp teknisk- fysiska resurser som exempelvis lokaler,
datorer och andra tekniska system vilka har betydelse framförallt inom tjänsteföretag.
Kapferer (2004) menar att den fysiska delen i modellen handlar om hur produkten ser ut och
hur produkten fungerar.
Setijono (2008) har en annan tolkning av den fysiska delen i ett varumärke och hans tolkning
handlar om att kunden påverkas av ”functional value”, ”experiential value”, ”symbolic value”
och ”cost value”. Författaren poängterar att kunden även tittar på graden av abstraction. Med
detta menar Setijono (2008) att individen har olika preferenser och förväntningar på en
produkt eller en tjänst som är beroende av dessa nämnda kategorier. En produkt har en hög
grad av ”abstraction” vilket får kunden att titta på egenskaper så som perception, upplevelse
och personlighet, medan det inom en tjänst uppskattas genom att titta på egenskaperna så som
service, konsekvenserna efter utnyttjandet av en tjänst eller en produkt med låg grad av
”abstraction” (Setijono, 2008). Även Nilson (1993) talar om det abstrakta värdet och menar
att det baserar sig på värderingarna som kunden skapar genom tidigare upplevda erfarenheter
av en tjänst vilket skapar en positiv eller negativ upplevelse för kunden. Det abstrakta värdet i
varumärket kan påverkas utifrån olika grad av marknadsföring som ska skapa möjligheter till
att skapa både fördelar men också förstärka det specifika konceptet (Nilson 1993).
Enligt Nilson (1993) beror fördelarna oftast på kvaliteten som erhålls av produkten eller
tjänsten och nackdelarna kan identifieras av priset och kostnaderna. Dessa faktorer kan ha en
avgörande roll för tolkningen av varumärket eftersom värdet i varumärket består av faktorer
som ska uppfyllas eller levereras till kunderna som mål, behov och efterfrågan som levereras
genom att använda en produkt eller en tjänst förklarar Nilson (1993).
Cooper och Edgett (1999) har en annan syn på tjänstens påtagliga egenskaper som kommer ha
en stor påverkan på hur varumärket uppfattas. De menar att väl utvalda resurser ska ha god
förankring i servicen för att lyckas skapa en bra serviceupplevelse. Resurserna innefattar
bland annat tillgänglig personal, en resurs är även tid men självfallet även kapital som
används till fortsatt investering och utveckling av tjänsten tillägger Cooper och Edgett (1999).
Parment (2006) talar om faktorer såsom kostnadsbesparingar och kostnadsdrivande åtgärder
som är relevanta för att öka efterfrågan på lång sikt av en viss produkt eller tjänst. I och med
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detta är det nödvändigt med en bättre varumärkesprofilering för att kunna uppnå detta. Vidare
krävs det att hitta en balans mellan kostnadsminimeringen och aktiviteter för kostnadsdrivning
för att skapa varumärkesutveckling (Parment, 2006).
Wilson et al (2008) förtydligar att inom tjänstesektorn är det viktigt för personalen att ha
tillgång till rätt utrustning och rätt teknologi på arbetsplatsen, detta för att kunna utföra arbetet
på ett effektivt sätt. Genom att ha rätt tillgång till resurser inom företaget kommer det att leda
till större möjlighet att leverera bra servicekvalitet och att minimera risken för frustration
bland anställda (Wilson et al. 2008).
Grönroos (2008) talar om tjänstekvaliteten som innebär kundens upplevda kvalitet av en
produkt eller tjänst. Författaren fortsätter, med att tjänstekvalitet har två dimensioner
nämligen en teknisk eller resultatmässig dimension och den andra är funktionsmässig eller att
ha en processinriktad dimension. Grönroos (2008) anser att kvalitetsdimensionerna består av
frågeställningarna vad och hur. När det kommer till vad ställer man sig frågan vad kunden får
ut av interaktionen med företaget och detta har stor betydelse för hur kunden bedömer sin
kvalitetsupplevelse med det valda företaget (Grönroos 2008).
Det är oftast detta som företaget bedömer av kvaliteten på tjänsten som levereras till kunderna
menar Grönroos (2008). Vad kunden får ut av det valda företaget är oftast bara en av flera
kvalitetsdimensioner som exempelvis den tekniska kvaliteten på resultatet av den valda
tjänsten inom företaget klargör Grönroos (2008). Författaren fortsätter med att det väsentliga
är att inte bara ställa sig frågan vad kunden får ut av företaget, utan även hur kunderna får
tillgång till tjänsten av det valda företaget. Med frågan hur tar man reda på hur tjänsten
hanteras och hur den fungerar tillhör dimensionen för processens funktionella kvalitet
(Grönroos 2008).
Gustavsson, Kullvén och Larsson (1997) förklarar att kvalitet handlar om personlig
uppfattning och en tillhörande känsla när den uppträder. Kvalitet har både individuella
egenskaper men även mätbara och produktbaserade egenskaper anser författarna. Med detta
menas att kvaliteten kan sättas i relation till pris men är även en individuell upplevelse hos
kunden. I slutänden är det ändå kunden som avgör vad som är kvalitet och vad som inte är det
poängterar Gustavsson, Kullvén och Larsson (1997).
Setijono (2008) menar däremot att det är företagens uppgift att lära känna sina kunder för att
skapa värde för kundens uppfattning av varumärket, hur företagen lyckas med att skapa en
kvalité av tjänsten eller produkten kommer att påverka kundernas uppfattning av
organisationen.
Enligt Thomson (1999) omfattar kvalitén egenskaperna av produkten, kärnkvalitén,
bemötandet och upplevelsen i kund och leverantörs förhållanden vid exempelvis
transaktionerna. Dock ser författaren även risker med att företagen kundstyrs allt för mycket.
Om organisationer inför produkter eller tjänster som kunderna efterfrågar finns risken att de i
slutändan inte blir villiga att betala det som erbjuds tydliggör Thomson 1999.
Enligt Grönroos (2008) är kunden en viktig resurs för företaget eftersom det är dem som i
slutänden skapar värde för företaget. Han menar att företaget skapar en förutsättning till en
bra tjänst men det är kunderna som styr hur de vill uppleva och acceptera tjänsten och dess
kvalitet. Även Setijono (2008) antyder att i alla typer av företaganden eftersträvas att uppnå
en kund tillfredställelse. Han talar om ”Total quality management” (TQM) som innebär att
skapa kundvärde. ”Total quality” innebär en ökad förståelse av kundernas tillfredställelsegrad,
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vilket förutsätter en ständig förbättring av aktiviteter inom företagen för att företaget ska
kunna utvecklas (Setijono 2008).

Personlighet
Enligt Kapferer (2004) är personlighet ett annat steg i ”The Identity Prism”- modellen. Ett
varumärke kommunicerar och byggs även successivt upp till en karaktär. Personligheten
handlar om sättet varumärket talar om sin produkt eller tjänst som i sin tur visar vilken sorts
person den skulle vara om varumärket var en mänsklig varelse tydliggör Kapferer (2004).
”USP” som står för ”Unique, Selling, Personality” och det handlar om att bygga upp ett
varumärkes personlighet. Det bästa sättet att bygga upp en personlighet är att använda sig av
ett språkrör eller en figur som kan vara fiktiv eller verklig beroende på vad företaget väljer att
göra menar författaren. Kapferer (2004) fortsätter med att personlighet handlar om all
information som inte kan relateras till produktens materiella fördelar.
I den personliga egenskapen i ett varumärke anser vi att både identitet och image tillhör
eftersom identiteten kommer inifrån företaget medan imagen skapas av kunderna. Båda är
dock en förutsättning för att varumärket ska kunna skapa sig en personlighet anser vi. Heide,
Johansson och Simonsson (2009) beskriver dock att både interaktioner och ömsesidiga
relationer mellan de som finns inom organisationen och det som finns utanför företagets
räckvidd resulterar i att identiteten skapas genom kundernas uppfattning. De förklarar även att
profil och image brukar vara till hjälp för att organisationsmedlemmarna ska förstå sin
organisationsidentitet och vad som präglar organisationen. Heide, Johansson och Simonsson
(2009) tillägger även att den image som omgivningen får ta del av återfinns i kulturen men
imagen används även som en bekräftelse av identiteten. Både den personliga identiteten och
organisationsidentiteten påverkas av hur andra uppfattar oss förklarar Heide, Johansson och
Simonsson (2009). Genom att organisationsmedlemmarna samtalar med varandra hjälper de
till att utveckla och förstå organisationsidentiteten. Organisationens identitetsbygge påverkas
av när organisationsmedlemmarna lyssnar på andra och jämför med sina egna uppfattningar
av organisationen tillägger författarna. Heide, Johansson och Simonsson (2009) menar att
interaktionen med utomstående personer och massmedia påverkar organisationsidentiteten.
Organisationsidentiteten sjunker då deras egna uppfattningar och omvärldens uppfattningar
inte överensstämmer med varandra tillägger författarna. Vidare fortsätter Heide, Johansson
och Simonsson (2009) att imagen försvagas då organisationsmedlemmarnas kommunikation
och
deras
agerande
inte
stämmer
överens
med
ledningens
profil.
Image är enligt Normann (2000) underbyggd av en grupp människor eller av en enskild
individ och är en ”mental representation av verkligheten” (Normann, 2000, s 138). Man kan
säga att image är en modell som baseras på våra uppfattningar och förståelse om olika
situationer och/eller företeelser menar författaren. Imagen kan både basera sig på bra och
dåliga representationer av verkligheten och är oftast bestämd av en viss person eller viss
grupp tydliggör Normann (2000) och han fortsätter med att förklara att imagen styr vårt
beteende och oftast handlar vi utifrån våra egna uppfattningar om verkligheten. Imagen kan
även ses som en ”social realitet” (Normann 2000). Gustavsson, Kullvén och Larsson (1997)
tillägger att marknadsföringen är ett uttryck för hur företagets image är. De menar att
tillsammans med den tekniska kvaliteten och den funktionella kvaliteten byggs företagets
profil och image upp. Imagen brukar vara den bild utomstående såsom kunder har av företaget
anser Gustavsson, Kullvén och Larsson (1997). Med andra ord kan imagen påverka
människors syn på verkligheten förklarar författarna.

Kultur
Enligt Kapferer (2004) har alla varumärken sin egen kultur. Kultur handlar inte bara om att
själva produkten representerar en kultur utan kultur motsvarar ett kommunikationsmedel.
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Kulturen har många olika värden och är en inspirationskälla för varumärket. Kultur en källa
till varumärkes makt och varumärkes kärna anser Kapferer (2004). Den kulturella aspekten
hänvisar till de grundläggande principerna för varumärket i dess yttre tecken såsom produkter
och kommunikation menar författaren. Varumärken påverkas till stor del av deras egen kultur
inom företaget men även av andra kulturer fortsätter Kapferer (2004). Genom kulturen blir det
lättare att förstå skillnaden mellan likartade varumärken menar författaren. Genom att
fokusera allt för mycket på reklam, forskning och personlighet kan kulturen ibland komma i
skymundan anser Kapferer (2004). Både landskap och land kan användas som hjälpmedel när
varumärken formar sin kultur. Detta gör att kulturen även är en länk mellan varumärket och
företaget anser författaren. Innebörden är att ett varumärke oftast anpassar sin kultur efter
företaget, därmed är vissa företag mer beroende av kulturen än andra företag. Olika märken
och olika företag symboliserar olika värden av kulturer med vilket avser att vissa märken står
för kapitalism medan andra märken är mer dynamiska. Detta indikerar olika värden som är ett
uttryck för produkter och tjänster av ett märke (Kapferer 2004).
Eriksson- Zetterquist, Kalling och Styhre (2006) tar upp en så kallade företagskultur som de
definierar som en egenskap hos en organisation. Många konsulter och forskare hävdar att med
en stark företagskultur kan företag styra sina medarbetare till att bli mer produktiva anser
författarna. Företag ska ses som en mänsklig organisation istället för kontor, byggnader,
slutresultat, strategiska analyser eller femårsplaner. De tycker att den mänskliga synen
återfinns i företagskulturen. Ledord som företagskultur strävar efter är att ” en stark kultur
leder till framgång” (Eriksson- Zetterquist, Kalling & Styhre, 2006, s 237) och det är viktigt
för företag skapa en stark förankrad kultur i sitt arbete.
Målen i företagskulturen ska vara enkla och lättbegripliga klargör Eriksson- Zetterquist,
Kalling och Styhre (2006). Ett företags kultur påverkas av hur de anställda blir ledda och
exemplifierar med att människor kan bli beordrade till en viss klädsel inom företaget. Vidare
utvecklar Eriksson- Zetterquist, Kalling och Styhre (2006) att de anställdas tillfredställelse
ökar samt att de arbetar hårdare om företaget präglas av en stark företagskultur. Grönroos
(2008) förklarar att företagskultur är en uppsättning av gemensamma normer och värderingar
som företagets anställda delar med varandra. Kultur är ett begrepp som förklarar varför
människor inom samma företag eller organisation tänker på nästan samma sätt, har likartade
målsättningar, skrattar åt samma sak och följer samma rutiner menar författaren. Grönroos
(2008) beskriver företagskultur som ”det mönster av gemensamma värderingar och
övertygelser som ger organisationsmedlemmarna mening och förser dem med regler för
handlandet inom organisationen” (Grönroos, 2008, s. 392) . Företagskultur sitter oftast i
företagets ryggmärg och representerar företagets värderingar och den är ständigt närvarnade
även om det inte alltid är synligt. Författaren fortsätter med att förklara att kulturen inom
organisationen är bland annat ett resultat av dess historia och den ger ofta en stabil grund och
mening för verksamheten men även en viss förutsägbarhet åt organisationen (Grönroos,
2008).
Företagskultur kan beskrivas enligt Grönroos (2008) som det interna klimatet i företaget. Det
interna klimatet på företaget är beroende av företagets medlemmar och relationen dem
emellan. Företagsklimatet kan ses som anställdas känsla och syn för vad som är viktigt inom
företaget, vilket innebär att de anställda påverkar det interna företagsklimatet anser Grönroos
(2008). Vidare förtydligas att företagsklimatet kan ha inflytande över företagets målsättningar
och hur de dagliga rutinerna hanteras inom företaget (Grönroos, 2008). En svag kultur inom
företaget kan avspeglas i osäkerhet, hur personalen hanterar olika situationer. En stark
företagskultur medför en större säkerhet av personalens agerande. Vidare, en stark
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företagskultur ger mer utvecklingsmöjligheter för personalen, än vad en svag företagskultur
gör (Grönroos, 2008)
För att en stark företagskultur ska uppstå behöver företagen en stark intern kommunikation
menar Heide, Johansson och Simonsson (2009). De tar upp en kommunikationsform som
kallas för den regulativa kommunikationen behandlar företagets värderingar och normer i det
dagliga arbetet anser författarna. En annan kommunikationsform är Integrationsfunktionen
och den handlar bland annat om att få medarbetarna att sträva mot samma mål i sitt arbete.
Den så kallade ledningsfunktionen är en tredje kommunikationsform som ska se till att
motivera medarbetarna till att nå de uppsatta målen och se till att skapa en god relation mellan
ledning och anställda (Heide, Johansson & Simonsson, 2009). Socialiseringsfunktionen
handla bland annat om att nätverka och integreras med varandra däribland kunna veta vem
man ska få ta del av relevant information för sina arbetsuppgifter och andra frågor gällande
sina arbetsuppgifter (Heide, Johansson & Simonsson, 2009).

Relation
Kapferer (2004) finner att varumärken oftast är en kärna av transaktioner och utbyten mellan
två parter. Detta gäller både varumärken inom tjänste- och återförsäljningssektorn. Vissa
varumärken vill symbolisera charm där de exempelvis vill betona en kärleksaffär medan
andra varumärken vill symbolisera storslagenhet och uppseendeväckande, skrytsam förklarar
Kapferer (2004). För banker, banktjänster och service varumärken i allmänhet är
relationsaspekten avgörande i valet av ett varumärke anser författaren. Tjänster är per
definition en relation då de ofta möter människor menar författaren. Denna aspekt definierar
dess beteende som är mest identifierbar med varumärket. Detta för med sig en rad av olika
konsekvenser för hur varumärket agerar samt levererar tjänster till kunden. Det är kunden som
i slutändan avgör om de vill köpa produkten eller inte menar Kapferer (2004).
Edvardsson och Larsson (2004) anser att det som kan påverka relationen mellan kunden och
företaget är bland annat den funktionella kvaliteten är tillräckligt bra. Den funktionella
kvaliteten bygger på beteende och attityd som kunden bedömer hos personalen, tillgänglighet,
fysisk miljöer samt den interna relationen mellan de anställda (Edvardsson & Larsson, 2004).
Exempelvis kan öppettider påverka relationen mellan tjänsteföretaget och kunden förklarar
författarna. Kvalitetsbrister kan uppfattas som tillfälligt i kundens ögon i den mån
tjänsteföretaget i slutändan trots allt levererar en tillfredställande tjänst och som i sin tur inte
kommer påverka relationen negativt (Edvardsson & Larsson, 2004).
Thomson (1999) talar om att den tidigare synen man hade om en homogen marknad har
ändrat fokus till kundnivån. Författaren anser att företagen måste sätta sig in i kundernas
situation och behov och där kundbasen måste avspegla sig i företagens system. Detta är ytterst
viktigt inom uppbyggnaden av värdet i varumärket eftersom servicesektorn inte enbart skapas
av producenterna utan det bästa egenskaperna i varumärket utvecklas via ett samspel mellan
leverantörer, företag, partners och inte minst av kunderna (Thomson 1999). Thomson (1999)
tydliggör att det är med hjälp av kunderna som nya möjligheter utvecklas, kunden är med och
tillför med nya idéer genom deras konsumtion av produkten.
Grönroos (2008) förklarar att relationen till kunderna växer fram då kunden på något sätt
kommer i kontakt med företaget och det kan exempelvis vara via telefonsamtal eller att den är
gäst på en restaurang. I denna process då kunden är i kontakt med företaget är
tjänsteleverantören alltid närvarnade, genom antingen direkt sätt (då kunden besöker
företaget), eller genom att företaget tillhandahåller en infrastruktur till processen via
exempelvis telefonoperatör (Grönroos 2008). Det spelar ingen roll om kundmötet bara sker en
enstaka gång eller om den sker fler gånger eftersom dessa möten innehåller olika element som
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kan bygga en relation mellan kund och leverantör anser författaren. Grönroos (2008) tillägger
att en relation växer fram då kunden återkommer fler gånger till företaget. Relationen
utvecklas då kunden anser att relationen till företaget är givande och värdefullt anser
författaren. Även om kunden anser sig ha en relation till ett företag är det inte tillräckligt nog
för att kunden alltid ska vara lojal mot företaget. De lojala kunderna är oftast de lönsammaste
kunderna för företaget och det är därför viktigt att företag vårdar sina kundrelationer väl
utvecklar Grönroos (2008).
Edvardsson och Larsson (2004) tillägger att en kundrelation handlar om att företag ska
tillgodose kundernas behov. Alla kunder har olika uppfattningar om vad som är av kvalitet
och de har även olika längtan att tillgodose sina behov och förväntningar anser författarna.
Det är bra för företag att involvera kunderna mer eftersom det kan generera att den
kundupplevda kvaliteten ökar klargör Edvardsson och Larsson (2004). En kunds relation till
ett företag är beroende av företagets öppettider, kunskap om företaget, hur serviceinriktade
medarbetarna är, hur bra information företaget presenterar för tjänster de erbjuder
(Edvardsson & Larsson, 2004).

Reflektion
För Kapferer (2004) handlar reflektion om kundernas syn på varumärket. Vissa kunder anser
att ett visst varumärke är mer passande för unga än för äldre, för kvinnor än för män eller
tvärtom. Genom varumärkets kommunikationsåtgärder skapas en viss reflektion av
varumärkets köpare och användare menar författaren. Varumärkets målgrupp beskrivs som
dess potentiella köpare eller användare. Dock ses inte reflektionskunden som den typiska
beskrivningen av målgruppen (Kapferer 2004). Istället bör kunder reflekteras eftersom
kunden vill ses som ett resultat av att använda varumärket. Det gör att varumärken måste
kontrollera kundernas reflektions uppfattning. Kunder köper vissa varumärken för att bygga
upp sin egen identitet menar Kapferer (2004).
Enligt Armstrong och Kotler (2007) delas kunder in i olika grupper med personer med
likartade behov och beteende. Kunderna kan delas in geografiskt (beroende på vad du bor),
demografiskt (kön, ålder, inkomst et cetera), psykologiskt (livsstil, personlighet et cetera) eller
efter beteendemässiga (kundernas kunskap och attityd till produkten et cetera) (Armstrong &
Kotler, 2007). Grönroos (2008) förklarar att kunder har olika krav, behov och önskemål på
tjänsten och även hur de ska bli behandlade. Detta gör att det är omöjligt för företag att
tillfredställa alla tänkbara kunders behov helt menar författaren. Istället för att företag ska
försöka tillgodose varenda liten enskild kund bör de istället dela in dem i homogena segment
(Grönroos 2008). De olika segmenten bör på ett tydligt sätt skilja sig från varandra anser
författaren. Sedan väljer företaget olika segment för att passa verksamhetens tänkbara
kundgrupp men det kan vara en svårighet inom tjänsteföretag, eftersom önskemål och behov
skiljer sig åt allt för mycket. Författaren poängterar att inom tjänsteföretag kommer kunder
kontakt med varandra när de utnyttjar tjänsten vilket kan påverka varandra på ett negativt sätt
(Grönroos, 2008).
Fill (2006) tillägger att segmentering är en funktionell och konkurrenskraftig strategi från
företagets sida. Vidare fortsätter författaren att förklara att segmentering är ett verktyg som
företagen använder för att dela in den stora mass- marknaden till mindre mer tydliga och
identifierbara grupper. Dessa grupper har som de andra författarna redan nämnt likartade
behov och karaktär. Med hjälp av segmentering kan företagen välja ut olika segment och
tillfredställa deras behov förklarar Fill (2006).
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Självbild
Kapferer (2004) ser reflektion som kundens passiva spegel där självbilden motsvarar kundens
egen uppfattning av vem denne är och vad denne känner. Individens olika attityd och
inställning till vissa varumärken utvecklar en inre relation mellan varumärket och individen.
Författaren förtydligar att självbilden handlar om hur jag själv uppfattar ett varumärke och
vilken relation jag har till varumärket. Vidare förklarar Kapferer (2004) att varumärket talar
oftast om vem kunden är, exempelvis kan en som köper sportiga varumärken framstå som en
person som gillar sport men i själva verket prefererar personen inte sport utan föredrar istället
det mer nischade varumärken. Kapferer (2004) fortsätter med att när man kontinuerligt köper
samma sorts varumärken kan oftast en samhörighet till varumärket identifieras vilket kan
liknas vid en fiktiv medlemsklubb för de som köper det specifika varumärket. Genom att
gynna ett märke eller organisation kan kunderna känna både gemenskap och självbild vilket
underlättar och till och med stimulerar kommunikation mellan dem menar Kapferer (2004).
Lagergren (1998) förklarar att företagens mottagare är varje enskild individ och alla dessa
individer bearbetar företagens information på rätt sätt. Vidare, identitet kan bestämmas genom
att ställa sig frågan, vem man är, var man hör hemma, var man har varit och vart man är på
väg. För vårt välbefinnande är självbilden vikigt och det bygger på en social respons som
skapas via omgivningen tillägger Lagergren (1998). Lagergren (1998) klargör att självbilden
inte fungerar ensam utan fungerar i närvaro och samspel med andra företag eller människor.
För företag är det viktigt att veta vad man gör och för vem man gör det samt hur man går till
väga för att få en stark position på marknaden. Det är utifrån detta som författaren förklarar att
företag måste ha en gemensam identitet och en gemensam image som har en betydelse av hur
självbilden upplevs. Detta är en förutsättning för att företag ska kunna skapa en god affärsidé
som motsvarar deras framtidsplaner och visioner (Lagergren 1998).
Parment (2006) fortsätter med att förklara att ett varumärke har både rationella och
emotionella funktioner. De rationella funktionerna handlar om att kunden kan identifiera sig
med produkten men även att varumärket ska garantera produktkvalitet, kontinuitet, etik och
kontrakt menar Parment (2006). De emotionella funktionerna ett varumärke har är att
kunderna blandar in sina känslor genom att produkten exempelvis tilltalar kundens känslor
samt dess behov av självtillfredsställelse men även att de vill profilera sig mot de andra
konsumenterna klarlägger Parment (2006). Parment (2006) fortsätter att förklara att den
enskilde kunden uttrycker sin självbild genom att föredra, prata om varumärkena med andra
samt att köpa och bruka utvalda varumärken.
Bruce Litton (2001) uppger att det så kallade kärnvärdet är det som sätter en prägel på hela
verksamheten, kärnvärdena motsvarar de värden som företaget står för och arbetar efter som i
sin tur kan påverka företagets självbild. Självbilden kan uttryckas genom kärnvärdena som
vanligtvis uttrycks genom företagens ledord (Bruce Litton, 2001). Författaren tillägger att
ledorden ska både sätta en prägel på företagets verksamhet och bygga varumärket, med hjälp
av ledorden kan företagen identifiera sin vision och affärsidé (Bruce Litton 2001).

Sammanfattning av Identitetsprisman
Kapferer (2004) avser att dessa sex faktorer, (Fysik, Personlighet, Kultur, Relation, Reflektion
och Självbild) som förklaras ovan, är definitioner av en identitet för ett varumärke och de har
gemensam sammankoppling mellan dem med, det är fritt att både ändra eller utveckla något
inom identitetsprisman. Han menar att dessa delar är beroende av varandra för varumärkets
uppbyggande. Identitetsprisman består av olika faktorer som hänger ihop med varandra och
som bildar en väl konstruerad enhet som i sin tur leder till ett starkt varumärke (Kapferer
2004). Prisman kommer från ett grundläggande koncept som innebär att varumärken har
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gåvan att tala ut till omgivningen anser författaren. I en uppbyggnadsprocess har ett
varumärke ingen verklig konkret sändare men ändå tror kunderna att de har en sändare om
man skulle fråga dem. Både fysik och personligheten hjälper till och definierar sändaren som
är byggt för detta ändamål förklarar Kapferer (2004). All typ av kommunikation bygger upp
en mottagare eftersom när människor pratar med varandra verkar det som att varumärket är
riktat till dessa personer som då blir varumärkes mottagare anser författaren. Både reflektion
och självbild hjälper till att definiera mottagaren som också tillhör modellen (Kapferer 2004).
Relation och kultur är en länk mellan sändaren och mottagaren menar Kapferer (2004).
Modellen har även en vertikal delning vilket innebär att faktorer på vänster sida i modellen
nämligen fysik, relation och reflektion är sociala faktorer som ger varumärket dess externa
uttryck. De är med andra ord synliga faktorer menar författaren. Faktorerna på den högra
sidan i modellen personlighet, kultur och självbild motsvarar varumärkets interna egenskaper.
Kapferer (2004) menar att modellen hjälper oss och förstå det väsentliga av varumärkena och
återförsäljarnas identitet.

3.1.3 Identity and Pyramid Models

Figur 3: Identity and Pyramid Models, (Kapferer, 2004, s. 223)

Kapferer (2004) gör en sammankoppling av de tidigare nämnda modellerna och beskriver
dem i en modell som kallas ”Identity and Pyramid Model”. Detta är en modell som består av
pyramidmodellen som innehåller ”The Identity Prism” kvalitéerna klargör författaren. ”The
Identity and Pyramid Model” är till viss del annorlunda då den innehåller tre delar som
författaren namngivit ”Brand kernel”, ”Brand style” och ”Brand themes, acts and products”
vilket leder till att ny modell formas till just ”Identity and Pyramid Model” (Kapferer 2004).
Första delen i denna modell är varumärkets kärna, vilket är varumärkets vision och identitet.
Detta är vad Kapferer (2004) kallar för varumärkets sammanhållningsfaktorer. ”Brand style”
är den mellersta delen i modellen som fokuserar på hur varumärket kommuniceras och därtill
även vilken image den använder. Kapferer (2004) poängterar att varumärkets image skapar en
viss stil och uttryck bland kunderna och resten av omgivningen. Författaren förklarar att
botten på modellen motsvarar det fysiska egenskaperna av en produkt eller tjänst. Kapferer
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(2004) menar att de fysiska egenskaperna motsvarar varumärkets koncept som även
innerfattar företagets positionering av en tjänst eller produkt.
Edvardsson och Larsson (2004) bedömer en fysisk produkt medför en lättare
kvalitetsbedömning än som exempelvis mat i samband med en flygresa. Vidare utvecklar
författarna att de teknisk- fysiska resurserna bör ändras för att skapa bättre förutsättningar för
en ny tjänst. Grönroos (2003) poängterar att fysiska resurser är sådana som kunden tar del av
i ett tjänsteföretags olika system. Dock anses alla fysisk- tekniska resurser som ickepersonella resurser. Kapferer (2004) anser att företagen oftast kommunicerar de fysiska
attributen och dessutom produktens eller tjänstens image och till sist kulturella skildringar
som alla tillsammans skapar ett meningsfullt varumärke. I modellens botten finner vi ”brand
themes”, vilka innefattar varumärkets stil, personlighet och kulturella utryck. Dessa måste
vara tydliga och stabila menar Kapferer (2004). När egenskaperna är tydliga är risken för
misslyckande mindre när varumärket går från ett tema till ett annat. Ett inarbetat varumärke
med stark identitet har större möjlighet att utveckla fler differentierade varumärken. Olika
teman gör att varumärket får större flexibilitet vilket underlättar utveckling av nya produkter
och skapar gynnsamma förutsättningar för en ökad kundbas (Kapferer 2004).
De olika skiftena finns och bidrar till sammanhang till att framhäva varumärkets olika delar
på ett attraktivt sätt (Kapferer 2004). Grönroos (2008) tillägger att varumärket bör framhäva
attraktion för att dra till sig kunder. I kundens ögon måste det finnas något som gör
leverantören intressant för att de ska välja dem. Attraktion baseras på tre olika faktorer
nämligen ekonomiska, tekniska och sociala klargör författaren. Grönroos (2008) förklarar att
parter som har attraktion till varandra oftast har förutsättningar att utveckla relationen.
De tre nya olika delarna som presenterades ovan ska enligt Kapferer (2004) vara en
motiveringskälla till att utveckla ett varumärke samt bidra till attraktiva och
konkurrenskraftiga egenskaper.
Kapferer (2004) tycker att flertalet varumärken saknar identitetsbas. De flesta använder sig av
enbart kommunikationskoder som ger varumärket en viss stil. Författaren menar att chefer
sällan är medvetna om sitt varumärkes centrala drivkraft. Ett varumärke ska upplevas som en
kontakt som binder, lovar och engagerar både kunder och företag (Kapferer 2004). Grönroos
(2008) klargör att engagemang är något som bör finnas i relationen och det räcker med att en
av parterna i relationen känner motivation för att vilja göra affärer. Vidare avser Kapferer
(2004) att varumärket förväntar sig lojalitet från kunderna i samma utsträckning som ett
varumärke ska vara lojal mot kunderna. Ett varumärke ska skapa värde men detta värde måste
utvecklas och förnyas för att bli ett långvarigt varumärke menar Kapferer (2004).
Det är viktigt för företagen att förstå att varumärkets värde förändras över tid eftersom
kundernas syn på varumärket förändras lika väl som deras krav på en tjänst eller produkt
(Kapferer, 2004). Armstrong och Kotler (2007) menar att kunder både kan vara lojala till
varumärken och till företag eller affärer. Vissa kunder är väldigt lojala till varumärket eller
företaget och väljer samma varumärke hela tiden medan andra kunder är lojala till viss del av
varumärket eller företaget. Kunder som är lojala till viss del kan ha ett favorit varumärke men
väljer ibland att köpa andra produkter av andra varumärken när de har bättre erbjudanden
(Armstrong & Kotler, 2007).
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4. Empiri och teoretisk analys
I detta kapitel kommer vi att presenta resultatet av vår insamlade empiri. Vi börjar med att
presentera våra respondenter från företaget samt kunder och slutligen ge en förklaring.
Sedan övergår vi till att presentera vårt empiriska resultat genom att belysa våra
respondenters röster. Här kommer vi att belysa varumärkesuppbyggande utifrån våra
respondenters röster. Deras röster kommer att appliceras med lämpliga teorier. Kundernas
uppfattningar kommer att presenteras i figurer som vi kommer att analysera. Vi varvar våra
respondenters värderingar med egna tankar och reflektioner löpande i texten.
Vi har använt oss av en kvalitativ metod i uppsatsen och vi har förstärkt denna metod med en
kvantitativ metod. Vi diskuterar empirin från Soltorps och Långstens intervjuer kvalitativt och
kompletterar deras resonemang med lämpliga teorier och våra egna tolkningar. Vi kommer
presentera kundernas röster kvantitativt i form av figurer.


Anna Soltorp, (Före detta) Verksamhetschef på Kalmarflyg i Kalmar, 2010-05-07



Daniel Långsten, Tillförordnad Verksamhetschef på Kalmarflyg i Kalmar, 2010-0611
Kunder via Svensk Kvalitetsindex, SKI – mätningarna, rapport Sverigeflyg 2009
privatpersoner, mätningen består totalt av cirka 900 stycken kunder varav cirka 150
för Kalmarflygs räkning och cirka 150 för Blekingeflygs räkning.



4.1 Varumärket – Företagets - och kundernas perspektiv
4.1.1 Förklaring
Vi kommer i detta kapitel strukturera vår empiri och teoretisk analys utifrån Kapferers
modell: ”Identity and Pyramid Models” (för att påminna er läsare vilken modell vi menar
finns den här nedan) eftersom vi anser att denna modell sammanfattar
varumärkesuppbyggande på ett bra sätt. Huvudrubrikerna i kapitlet utgår från denna modell.

Figur 4 : Identity and Pyramid Models, (Kapferer, 2004, s. 223)

Siffrorna i figurerna i detta kapitel kommer från SKI – mätningen: Rapport Sverigeflyg 2009
privatpersoner. Enligt SKI - mätningen är ett resultat som är mellan 0-60 procent lågt, ett
resultat mellan 60-75 procent är normalt och slutligen är ett resultat mellan 75-100 procent
mycket bra resultat. Alla figurer som presenteras i detta kapitel utgår från 100 procent.
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4.1.2 Brand Kernel
Brand kernel betyder varumärkets kärna. I kärna återfinns varumärkets
identitet. Kärnan är det som motsvarar hur ett varumärke vill framstå
gentemot sig själva och utåt till sina kunder.
Enligt Kapferer (2004) handlar varumärkets kärna om ett varumärkets vision och identitet. I
kärnan finns varumärkets sammanhållningsfaktorer vilket motsvarar stommen i varumärket
menar författaren. Soltorp anser att Kalmarflygs identitet går via Kalmarflygs ledord:
”Kalmarflyg din lokala prispressare till Stockholm” (Soltorp 2010-05-07). Ledorden omfattar
Kalmarflygs roll på marknaden genom att de är lokala, prispressare och personliga. Dessa
ledord ”ska sitta i ryggmärgen” (Soltorp 2010-05-07) bland Kalmarflygs kunder. Utöver
dessa nämnda ledord strävar Kalmarflyg även efter att vara billiga, miljövänliga samt att de
vill erbjuda en enkel tjänst för kunder menar Soltorp. Enligt Kalmarflygs hemsida är
Kalmarflygs existens att tillgodose regionens behov genom att de pressar priserna och
förbättra regionens infrastruktur (www.kalmarflyg.se). Långsten utvecklar detta resonemang
med att deras agerande utgår hela tiden från Kalmarflygs behov på marknaden genom att de är
lokala och ställer upp på regionens utveckling.
Bruce Litton (2001) definierar att företagets ledord ska prägla verksamheten samt fungera
som ett hjälpmedel i varumärkesuppbyggande. Ledorden ska för omgivningen vara ”lätt att
förstå, lätta att komma ihåg, lätta att utrycka” (Bruce Litton, 2001, s. 46 ).
Soltorp anser att Kalmarflygs identitet går via medarbetarnas driv och engagemang och
genom deras dagliga arbete vårdar de Kalmarflygs ledord. Det är inte de anställdas uppgift att
se till att bolaget är prispressare utan det styr marknaden. Medarbetarnas uppgift är istället att
se till att upprätthålla trevligheten, lokalheten, enkelheten samt personligheten som
Kalmarflyg vill leverera. Det är medarbetarna som träffar kunderna varje dag och det är
utifrån deras insats som varumärket upplevs. Att sträva efter att ha ”glimten i ögat” och att
vara personliga är något som är viktigt för Kalmarflyg. Enligt vår mening motsvarar dessa
ledord identiteten av varumärket Kalmarflyg. Dock poängterar Soltorp att Kalmarflyg trots
deras engagemang lever varumärket inte alltid upp till förväntningarna som deras ledord
förespråkar.
Långsten utvecklar att Kalmarflygs identitet även återfinns i det kunderna uppskattar
nämligen att komma fram billigt, snabbt, enkelt och trevligt. De nämnda egenskaperna är vad
Kalmarflyg arbetar med och han menar att de sätter sig in i kundens synvinkel för att ta reda
på ”hur vill man som kund att de ska vara på ett flygbolag, hur vill man resa ” (Långsten
2010-06-11). Detta anser vi är något som speglar Kalmarflygs identitet eftersom de tar reda på
vad kunden efterfrågar och arbetar utifrån det. Medarbetarnas dagliga arbete ska genomsyra
varumärkets identitet av att vara personliga och ett bra flygbolag som gör sitt bästa för
kunden. Gustavsson, Kullvén och Larsson (1997) menar att förmågan att förstå kunden inom
ett tjänsteföretag är kunna leva sig in i kundens syn och intressen av företaget.
Vår tolkning av ett varumärkes identitet är att ju tydligare företags identitet är utåt desto större
är förutsättningarna att skapa ett starkt och framgångsrikt varumärke. Genom att ha en
inarbetad och stark identitet på marknaden har företagen en större frihet att göra små
förändringar som både kan gynna och missgynna varumärket. Här menar vi att när ett
varumärke har en stor och trogen kundgrupp gör det lättare för varumärket att stärka sin
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identitet. Även om ett varumärke prioriterar fel faktorer vid en viss tidpunkt som exempelvis
att välja fler inrikesorter som inte är uppskattade av kunderna som de hade hoppats på kan
ändå detta snedsteg gynna varumärkets identitet i längden. Vi menar att det är tillåtet att göra
fel trots att man är ett inarbetat varumärke men att rätta till sina snedsteg gör varumärket
starkare. Ett snedsteg gör att företaget reflekterar över det och vill visa på förändring till det
positiva enligt vår mening. Detta skapar förtroende för kunden eftersom de ser att företaget tar
till sig och gör ständiga förbättringar av kärnan i varumärket. I flygbranschen överlag är det
svårt att göra förstora förändringar eftersom de måste tillgodose behovet på marknaden och
agera utifrån det. Kärnan i uppbyggnaden av ett varumärke finns huvudsakligen i varumärkets
identitet. Det är i identiteten som man bör lägga störst arbete på för att lyckas anser vi. Enligt
Grönroos (2008) har företagets stamkunder större förståelse om något oförutsett skulle hända
eftersom dessa kunder litar på att företaget agerar utifrån kundernas bästa när något
oförutsedd händer.

4.1.3 Brand Style
Brand style betyder varumärkets stil som motsvarar den interna bilden som
företaget har av sitt varumärke. Det är en viss stil som företaget internt vill
förmedla till sina kunder och det gör de genom deras företagskultur,
personlighet och självbild. Detta är vad de vill att kunderna ska uppfatta om
dem men det är kunderna i slutänden som hyser sin åsikt om varumärket.

Kultur
Enligt Kapferer (2004) är kulturen inom företaget en inspirationskälla för varumärket.
Företagskultur skapas tillsammans med medarbetarna inom företaget och en bra
företagskultur är en resurs för varumärket att bli ännu starkare menar Kapferer (2004).
Företagskultur är enligt Bakka, Fivelsdal och Lindqvist (2006) ett sätt för företag att överleva
på marknaden. Företagskultur består av en mängd gemensamma normer och värderingar som
är uppsatta av företaget och delas av de anställda inom företaget (Grönroos, 2008).
Långsten definierar att en stark företagskultur skapas när de anställda får göra sin röst hörd.
Han utvecklar att alla inom företaget det vill säga både ledningen och medarbetarna ska kunna
bjuda på sig själva samtidigt är det viktigt att kunna säga ifrån när det behövs och inte vara
konflikträdd. Utifrån både Långstens och Soltorps intervjuer har vi noterat att deras
företagsklimat är öppet och högt i tak. Långsten uppmuntrar sina medarbetare till att de ska
arbeta som om de vore sitt eget företag för att uppnå ett bra resultat. Vi anser för att skapa en
stark företagskultur är det viktigt att det finns tillit och öppenhet på arbetsplatsen där alla
tillsammans ska vara införstådda med att sträva mot ett och samma mål. Medarbetarnas
engagemang och uppoffring av att prestera sitt bästa inom företag kommer av en stark
företagskultur och det visar även att medarbetarna trivs och därför vill arbeta mot samma mål
anser vi. Eriksson- Zetterquist, Kalling, Sthyre (2006) menar att företagets produktivitet styrs
genom en stark företagskultur. Heide, Johansson och Simonsson (2009) presenterar den så
kallade integrationsfunktionen vilket innebär att få verksamheten att arbeta mot samma mål.
Även Eriksson- Zetterquist, Kalling, Sthyre (2006) tydliggör att en stark företagskultur sker
genom de anställdas strävan om att arbeta mot samma mål. Vi anser att det är viktigt att se
företaget som en mänsklig organisation där de anställda agerar. Hur företaget lyckas agera
utifrån deras ledord kommer att vara ett resultat av hur stark företagskulturen är inom
företaget anser vi. Eriksson- Zetterquist, Kalling och Styhre (2006, s 237) citerar ”en stark
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kultur leder till framgång”. Detta citat är något vi håller med om eftersom vi anser att en stark
företagskultur gör att de anställda trivs och vill prestera bra resultat på arbetsplatsen.
Långsten uppger att det är viktigt som chef att ta till sig kritik och feedback från sina
medarbetare för att kunna utvecklas till en bättre chef vilket skapar en förutsättning till en
stark företagskultur. Soltorp anser att en stark kultur inom företaget skaps genom att chefen
visar tillit till sina medarbetare samt kunna visa sitt ledarskap i alla situationer.
Enligt vår tolkning av en stark företagskultur är det viktigt att chefen ska kunna vid kritiska
situationer visa tillit till medarbetarna. Detta för att stäkra medarbetarnas självförtroende
vilket i slutändan skapar en motivation att lyckas uppfylla de satta målen bland medarbetarna
även vid kritiska situationer. Vid krissituationer kan företaget komma att sättas på prövning
och hur de hanterar situationen kommer spegla hur stark företagskulturen är inom företaget
anser vi. En stark företagskultur får en positiv påverkan av varumärket och dess identitet.
Vidare skapar en stark företagskultur till tydliga direktiv för medarbetarna och det blir med
det lättare att arbeta mot samma mål anser vi. Har man inom verksamheten lyckats skapa en
stark företagskultur kommer det att leda till att medarbetarna blir mer självständiga och
självsäkra i sitt arbete anser vi. Detta resonemang är något som motsvarar det moderna
ledarskapet som förutsätter medarbetarna är mer självständiga och kan fatta egna beslut
(Heide, Johansson & Simonsson, 2009).
Vår tolkning av Soltorps ledarskap är att hon har ett bra ledarskap eftersom hon får sina
anställda att trivas och ger dem tillåtelse att ta egna initiativ inom deras egna ansvarsområden.
Det intrycket vi har fått av Långstens ledarskap är positivt eftersom han lyssnar på sina
anställda och tar även till sig av kritik.
Eftersom vi inte har intervjuat några medarbetar förlitar vi oss på det Soltorp och Långsten
berättar om detta område. Genom våra respondenter verkar det som att deras medarbetare
trivs och får även tillåtelse att ta mer ansvar. Det är viktigt att få de anställda att trivas och
detta kan ske genom att chefen visar sin uppskattning till dem och det verkar det som att
Kalmarflyg arbetar mycket med. Detta eftersom enligt vad Långsten berättade så brukar han
ge både positiv och negativ feedback till sina medarbetare, detta för att medarbetarna ska
kunna utvecklas och växa som människor. En viktig faktor vi förknippar med Kalmarflygs
företagskultur är att de anställda har en nära relation med chefen samt att det är en god
kommunikation mellan medarbetare och chef. Detta resonemang kan vi koppla till Soltorps
uttalande om Kalmarflygs företagskultur vilket är att Kalmarflyg har ett ”öppet och
demokratiskt företagsklimat” (Soltorp 2010-05-07). Vi menar att genom en stark
företagskultur skapas förutsättningar till att förbättra både den interna kommunikationen inom
företaget samt den externa kommunikationen till sina intressenter. Genom att arbeta som om
det är sitt eget bolag inom koncernen underlättar det deras arbete av att komma närmare
kunden på ett personligt sätt. Eftersom de inte är hårt styrda av Sverigeflyg bidrar det till att
Kalmarflyg kan skapa sig egen företagskultur som präglar personligheten och deras lokala
position på marknaden som är en del av deras ledord anser vi.
Soltorp utvecklar att en stark företagskultur har bildats i Kalmarflyg därför att samma
personer har varit med i företaget sedan de bildades och detta kan betyda att de har skapat en
trivsam företagskultur. Soltorp är medveten om att en företagsanda är i behov av
underhållning och därför fokuserar de mycket på kommunikationen mellan varandra genom
att har regelbundna möten. Heide, Johansson och Simonsson (2009) menar att det finns olika
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slag av intern kommunikation som exempelvis handlar om den regulativa kommunikationen
vilket behandlar företagets värderingar och normer i det dagliga arbetet.

Personlighet
Enligt Kapferer (2004) motsvarar personligheten de egenskaper som ett varumärke besitter.
Utifrån personligheten får man en bild av vilka personer som kan tänka sig köpa tjänsten eller
produkten varumärket erbjuder. Personligheten talar om vilka fördelar ett varumärke har
menar Kapferer (2004). Vi anser att personlighet och image hör ihop eftersom personligheten
genomsyrar företagets agerande medan imagen är det som kunderna tyder utifrån den
personlighet som företaget vill förmedla till sina kunder. Enligt vår mening är image en
representation av verkligheten. Image är enligt Gustavsson, Kullvén och Larsson (1997) den
bild kunderna har av företaget och denna bild ligger till grund för hur tjänstekvaliteten
upplevs av kunderna. Även Normann (2000) instämmer med detta resonemang och menar att
imagen skapas av en grupp eller en person. Imagen kan vara en bra eller dålig representation
av verkligheten. Heide, Johansson och Simonsson (2009) menar däremot att imagen har en
viss distanserad uppfattning av verkligheten och att den inte alltid stämmer överrens med
verkligheten.
Kalmarflyg har en tydlig image genom deras slogan ”din lokala prispressare till Stockholm”
som sammanfattar deras position på marknaden och den bilden omgivningen har av dem. För
att förstärka imagen utgår Kalmarflyg hela tiden från regionens behov och för att göra detta
arbetar de med att synas genom sponsring samt höras lokalt inom regionen. De gör mycket för
sin image genom att synas på olika lokala evenemang och lokala medier. För att förstärka sin
image gentemot kunderna försöker de sätta en lokal touch på sin marknadsföring genom att
använda sina flygvärdinnor i den, där exempelvis ”Karina” säger ” hej vi ses imorgon på
flyget” eller ”imorgon bjuder jag på färska frallor på morgonen”(Soltorp 2010-05-07).
Långsten anser att Kalmarflyg har en stark image som till viss del beror på att det finns en
stark patriotism i Kalmarregionen och därför stödjer många dem eftersom de tycker att ”det
är bra att det finns en regional spelare”(Långsten 2010-06-11). Långsten klargör att deras
flygplanstyp kan ha en bidragande effekt till att deras image blir sämre. Däremot har
Kalmarflygs lokalt förankrade flygvärdinnor en bidragande roll i att förstärka Kalmarflygs
image och gör även dem mer personliga vilket till viss del också utgör deras image. Kunderna
skapar en relation till flygvärdinnorna. Normann (2000) menar att inom servicebranschen har
ett större intresse av att skapa mer personlighetsintensiva verksamheter vilket imagen grundar
sig på.
Enligt vår tolkning är image och personlighet beroende av varandra och därför kan vi tolka
det Soltorp berättar om Kalmarflygs personlighet: ”Kalmarflyg är både självsäker och
professionell i sitt agerande men man är mer personlig och mogen men lättsam på något
sätt” (Soltorp 2010-05-07). Vi anser att i ett litet företag finns det en större frihet till att vara
mer personliga gentemot sina kunder och detta kan påverka kundernas image av Kalmarflyg
på ett positivt sätt. Kundbemötandet är en viktig del i uppfattningen om Kalmarflygs
personlighet enligt vår tolkning. För kunder är det viktigt att bli igenkända och det är denna
faktor som påverkar kundernas image av företaget samt deras uppfattning om att företaget är
personliga eller inte anser vi. I ett litet företag finns det ett större utrymme att vara personliga
i det dagliga arbetet och mötet med kunden anser vi. Både Soltorp och Långsten berättar att
”glimten i ögat” är något som är viktig för Kalmarflygs personlighet och detta speglar även
deras image. Enligt Långsten har deras personlighet uppfyllts väl men Soltorp anser att
personligheten inte har uppfattats av kunderna utan det är något som de bör arbeta mer med
för att bli ännu mer personliga.
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Enligt Grönroos (2008) har image en stor betydelse för företagets framgång. Företag som har
en stark image bland kunderna har lättare att bli förlåtna av sina kunder om något skulle gå
fel. Detta innebär att företag som har en svag image bland kunder oftare har mindre tolerans
bland kunder om något skulle gå fel (Grönroos, 2008). Vi anser att ju starkare personlighet
Kalmarflyg har desto bättre blir kundernas bild at flygbolaget. Kundernas image baserar sig
på ett företags personlighet och ett företag som har en otydlig personlighet medför det att
kunderna skapar sig en egen uppfattning av företaget. Denna uppfattning kan både gynna och
missgynna företaget eftersom kunderna skapar sig en egen bild som inte stämmer med
verkligheten. Kunder skapar sig en uppfattning av företaget utifrån dess marknadsföring och
lever inte företaget upp till förväntningarna som kunderna har kan de i sin tur missgynna
varumärket.

Figur 5: Image enligt kundernas uppfattning

Denna figur visar den allmänna imagen kunderna har av respektive flygbolag. I figuren kan vi
se hur kundernas uppfattning av image för respektive flygbolag har ändrats från år 2008 till år
2009. Vi kan utläsa att för år 2008 hade Kalmarflyg ett bättre resultat än Blekingeflyg hade
detta år men år 2009 hade Blekingeflyg ett bättre resultat än Kalmarflyg. Mellan år 2008 och
2009 hade Blekingeflyg en stagnerande ökning än vad Kalmarflyg hade mellan samma år.
Kalmarflygs resultat i figuren är normala för båda åren medan Blekingeflygs resultat har gått
från att vara låg till att bli normal enligt SKI. Denna ökning som Blekingeflyg har indikerar på
att deras kunder har fått en bättre bild av flygbolaget än vad Kalmarflygs kunder har. Vi antar
att Blekingeflyg har gjort många åtgärder som påverkar imagen. I och med att Kalmarflyg inte
har lika stor stegring som Blekingeflyg beror på att de inte har investerat lika mycket i
varumärkets image. En större satsning på annonseringen och deltagande i lokala event skulle
gynna varumärket Kalmarflyg anser vi.
I och med att Kalmarflyg inte har funnits på marknaden lika länge som Blekingeflyg har
förmodligen detta påverkat imagen bland Kalmarflygs kunder. Ju längre man finns på
marknaden desto lättare blir det att skapa en starkare image men det gäller att leva upp till
förväntningarna som efterfrågas anser vi. Detta kan relateras till vad Grönroos (2008) skriver
om förväntningar nämligen, att kunderna har olika förväntningar beroende på när relationen
inleddes. Kunderna har högre förväntningar i början av en relation medan ju längre relationen
- 34 -

pågår ökar förväntningarna ytterligare på företaget (Grönroos, 2008). Utifrån resonemanget
tolkar vi att Kalmarflygs kunders förväntningar inte uppfylldes tillräckligt mycket år 2008 och
därför var imagen lägre året innan.
Enligt vår mening har Kalmarflyg haft en jämnare fördelning på resultatet än vad
Blekingeflyg har haft, även om resultatet för respektive flygbolag är olika för år 2009 är det
ändå ett relativt jämt resultat för dem. Kalmarflyg har en stadigare förändringsprocess när det
gäller imagen än vad Blekingeflyg har. En brant positivt lutande kurva göra att kundernas
förväntningar ökar och i och med denna konstanta ökning ställs större krav på företaget. Detta
gör att kundernas förväntningar i Kalmarflygs fall inte är lika höga som för Blekingeflyg. För
Blekingeflygs del kan denna stora förändringsprocess skapa stora förväntningar hos deras
kunder eftersom det blir svårt för Blekingeflyg att upprätthålla de önskade förväntningarna.
Grönroos (2008) hävdar att kundernas förväntningar är bra för att den påverkar upplevelsen
av tjänstekvaliteten. Förväntningarna och upplevelsen av en tjänstekvalitet hänger samman
eftersom förväntningarna kan vara en bidragande faktor till hur kunden upplever kvaliteten på
tjänsten (Grönroos, 2008).

Figur 6: Kundernas bild av företaget

Denna figur visar en detaljerad bild av vad kunderna har av respektive flygbolag. Dessa har
en stor påverkan på kundernas allmänna bild av flygbolagen. I denna figur kan vi se att den
allmänna bilden (F) av båda flygbolagen är hög och jämn mellan respektive flygbolag. Enligt
SKI – mätningarna är resultatet för båda flygbolagen i denna kategori ett normalt resultat. När
det gäller kundernas bild av pålitlighet (A), kundservice och kompetent personal (B) samt
prisvärda resor och tjänster (C) är resultatet för de båda flygbolagen hög och jämnt dem
emellan. Enligt SKI – mätningarna är resultatet normalt för dessa tre kategorier. För
Kalmarflyg är miljöarbetet (D) och deras teknologi (E) är resultatet lågt medan för
Blekingeflyg är resultatet normalt enligt SKI- mätningarna.
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Alla flygbolag vill vara pålitliga och utifrån figuren kan vi utläsa att både Kalmarflyg och
Blekingeflyg har ett normalt resultat. Båda flygbolagen bör sträva efter att får ett ännu bättre
resultat i denna kategori. Vi anser att pålitligheten och den allmänna bilden av flygbolaget
påverkas utifrån alla de andra återstående kategorierna i figuren. I figuren kan vi se att
kategorin för miljöansvar samt kategorin för tekniskt avancerat flygbolag är de kategorier som
har lägst resultat och därmed de som påverkar pålitligheten och den allmänna bilden av
flygbolagen mest anser vi. Vi anser att den korta restiden kan ha en bidragande faktor i det
relativa höga resultatet i kategorin att erbjuda prisvärda resor. Vi menar att vid en kort restid
förväntar sig kunden inte att bli uppassade på samma sätt som man blir vid längre flygningar.
Utifrån detta resonemang är resultatet i denna kategori ett bra resultat eftersom man inte
förväntar sig någon större uppassning på en resa som tar cirka 50 minuter. Men utifrån våra
respondenters resonemang blir kunderna uppassade och uppvaktade och därför tolkar vi detta
att resultatet i figuren i denna kategori inte är tillräckligt högt som den borde vara.
När det kommer till respektive flygbolags långsiktiga miljö- och samhällsansvar är resultatet
för Blekingeflyg normalt medan Kalmarflygs resultat är lågt enligt SKI – mätningarna. Detta
beror på att Kalmarflygs miljöarbete inte har nått ut till kunderna i den utsträckning som
Kalmarflyg skulle önska att den borde gjort. Utifrån figuren ser vi att Blekingeflygs
miljöarbete inte heller har nått ut till kunderna på de sätt som de hade önskat. Båda
flygbolagen måste arbete mer med att synliggöra deras miljösatsning anser vi. Att arbeta med
miljön är viktig för många företag oavsett bransch anser vi. Detta är en ständig diskussion i
dagens samhälle och företag som inte arbetar med miljöfrågor anses vara förrädare anser vi.
Ett företag som är miljömedvetet är mer seriöst och pålitligt utifrån kundernas synvinkel anser
vi. Soltorp menar att de är medvetna om kundernas efterfrågan på miljöarbetet och därför har
de börjat arbeta mer med det för att kunderna ska åka med lite bättre samvete. Kunden kan
exempelvis köpa ”utsläppsrätter ombord” berättar Soltorp och detta är en del deras
miljösatsning. Kalmarflyg har även köpt in ett så kallat miljöledningssystem som innebär att
företag kan göra ett effektivt och strukturerat miljöarbete som håller en viss standard.
Gustavsson, Kullvén och Larsson (1997) intygar att det är viktigt att företag arbetar med
miljön för att tjänsteprocessen ska bli så effektiv som möjligt och detta är något som berör de
fysiska resurserna som används inom företaget som exempelvis flygplanen. Utifrån att
resultatet är lågt när det gäller deras miljösatsning kan vi tolka att deras miljösatsning inte har
nått ut till kunderna utan det är något de bör arbeta mer med. Miljötänkandet är ett relativt
nytt fenomen som har blivit mer och mer populärt under de senaste åren. Alla flygbolag har
en grundpolicy de måste följa gällande miljöarbetet men för att sticka ut ur mängden är det
nödvändigt att erbjuda högre miljösatsningar till kunderna. Långsten poängterar att det är
extra viktigt att agera miljövänligt eftersom deras existens utgår från regionens behov. Att
agera miljövänligt skapar en hög acceptans bland kunderna och de förstärker varumärkets
ryckte eftersom de tar ett samhällsansvar och därför bör Kalmarflyg synliggöra deras
miljöarbete ännu mer än vad gör idag. Både Soltorp och Långsten menar att de arbetar mycket
med deras miljösatsning med närproducerad catering, källsortering, resursförbrukningen
miljökompensationer samt att de använder propellerflyg som anses vara miljövänligare än
jetplan. Propellerplan drar mindre bränsle och släpper ut mindre koldioxid och andra skadliga
ämnen per stol och kilometer än vad större plan gör utvecklar Långsten.
Även om de har mycket miljösatsning i sitt arbete är det viktigt att synliggöra miljövänligare
åtgärder som kunden kan associera till. Exempelvis är kunden inte medveten om att
propellerplan är ett miljövänligare alternativ än jetplan enligt vår mening. Propellerplan kan
snarare ses som ett icke-miljövänligare alternativ eftersom det är ett litet plan med hög
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ljudnivå vilket gör att kunderna antar att de är mer förorenade än vad det egentligen är anser
vi. De bör lyfta fram deras miljösatsning ännu mer genom att använda produkter som kunder
lätt kan associera till som ett miljövänligt alternativ. Genom att servera Fair Trade kaffe och
andra ekologiska produkter får de kundernas uppmärksamhet eftersom dessa åtgärder är något
som kunden personligen uppleva och vet också att det är ett miljövänligt alternativ. En annan
faktor som skulle förbättra deras miljöarbete är att servera säsongsanpassad mat ombord.
Detta skulle innebära för dem att köpa in mat som är närproducerad och ekologiskt.
Kalmarflyg arbetar mycket internt med sin miljösatsning men det är viktigt att få kundernas
uppmärksamhet på detta område eftersom även om Kalmarflyg har reducerat sin
resursförbrukning är det inte något kunderna märker av. Eftersom Kalmarflygs resultat är lågt
när det kommer till miljösatsningen beror på att de inte har synliggjort dessa alternativ vi har
diskuterat här ovan.
När det gäller kundernas blid av att flygbolaget är professionellt, modernt och teknologiskt
avancerat är resultatet för Kalmarflyg lågt enligt SKI - mätningarna medan Blekingeflygs
resultat är normalt enligt SKI - mätningarnas bedömning. Även om Kalmarflyg vill lyfta fram
sin personliga och lokala prägel i varumärket så måste de ändå hänga med i den teknologiska
utvecklingen anser vi. Om de inte tar till sig denna utveckling kan det påverka varumärket
negativt vilket gör att kunderna väljer konkurrenten istället. Detta gäller även Blekingeflyg
som visar sig ha ett sämre resultat än Kalmarflyg i denna kategori. Kalmarflyg bör införa
incheckningsautomater som en alternativ incheckning till den personliga incheckningen på
den lokala flygplatsen också och inte bara på Stockholm/Bromma som de har i nuläget.
Soltorp berättar att de inte har några incheckningsautomater vilket gör att köbildningar lättare
skapas och medför att kunder känner att de får stå i kö för länge. Långsten tillägger att de har
en incheckningsautomat i Bromma vilket är: ”ett litet steg för mänskligheten men ett stort
steg för Kalmarflyg” (Långsten 2010-06-11). Långsten är medveten om att Kalmarflyg har en
ålderdomlig incheckningsform och de bör för att underlätta för kunden införa en
onlineincheckning och kanske till och med incheckning via SMS för att utveckla varumärket.
Normann (2000) uppger att med en ny och utvecklad teknologi kan många företag bli
kostnadseffektiva samtidigt som det höjer kvaliteten på tjänsten. Exempelvis internetbaserade
tjänster kan vara mer lönsamma då de oftast är tillgängliga i 24 timmar om dygnet vilket
skulle vara mindre lönsamt om människorna skulle utföra samma arbete (Normann, 2000).
Soltorp tillägger att resultatet kan bero på att deras bokningssystem är ”lite gammeldags” och
klargör att de ska införa en ny IT-plattform som kommer upp senare i år. Soltorp spekulerar
kring att kundtjänsten kan vara en faktor som drar ner resultatet eftersom de inte har någon
sådan funktion i Kalmar utan kunderna kommer istället till Visby samt att det kostar mer
pengar för kunden att boka sin biljett via kundtjänsten.
Att förbättra flygplanstypen är ett sätt att öka professionaliteten och moderniteten på
Kalmarflyg. I nuläget har Kalmarflyg ett lågt resultat vad gäller kategorin för tekniskt
avancerat flygbolag. Både Långsten och Soltorp är överrens om att det som sänker resultatet
när det gäller kategorin för att vara professionellt, modernt och teknologiskt avancerat för
Kalmarflyg är att de har små och bullriga flygplan. Soltorp anser att de inte har de fräschaste
flygplanen och är medveten om att det kan påverka varumärket. Långsten tillägger dock att
resultatet gällande tekniskt avancerade flygplan kan förbättras om de köper in bättre flygplan.
Grönroos (2008) tar upp skillnaderna mellan high tech och high touch vilket innebär att high
tech inom ett tjänsteföretag är beroende av olika teknologiska förbättringar för att leverera sin
tjänst och detta motsvarar internetbaserad handel. High tech är något som Cooper och Edgett
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(1999) går in på att internetbaserad service bidrar till ett bredare utbud av tjänstepaket för
kunden med större funktioner som kunden kommer att värdesätta.
High touch är enligt Cooper och Edgett (1999) mer beroende av människorna inom tjänsten
som exempelvis servicepersonalen innan. Vid klagomålshanteringen är servicekänslan
viktigare än inom high touch (Grönroos, 2008). Utifrån resonemanget kan vi konstatera att
Kalmarflyg är mer ett high touch flygbolag eftersom de vårdar kundbemötandet. Men
Kalmarflyg är ändå till viss del high tech då de måste se till att flygplanen fungerar samt att de
erbjuder kunderna en internetbaserad biljettbokning. För Kalmarflyg är servicepersonalen
extra viktig eftersom det är dessa personer som möter kunderna och blir med det flygbolagets
ansikte utåt anser vi. Enligt Grönroos (2008) är servicepersonalen företagets ansikte utåt i
kundens ögon eftersom dessa personer har bäst kontakt med kunden. Enligt Gustavsson,
Kullvén och Larsson (1997) är personalen avgörande för verksamhetens framgång då mötet
mellan kund och personal är för kunden är en avgörande del i hur tjänsten upplevs. Även
Grönroos (2008) menar att det som skapar värde för kunden är personalen som möter kunden
i tjänsten. Ett positivt upplevt servicemöte skapar köp- och säljunderlag för kunden utvecklar
Grönroos (2008).

Självbild (Self- projection)
Enligt Kapferer (2004) handlar självbild om den bild varumärket vill förmedla till kunderna.
Författaren menar att kunden ska kunna förlika sig med varumärket och skapa en relation till
varumärket. Vi anser att via Kalmarflygs självbild ska kunderna kunna förlika sig med dem
och därför diskuterar vi Kalmarflygs självbild här. Vi betraktar att självbilden för Kalmarflyg
bör genomsyra kalmariternas mentalitet. Självbilden är något som styr varumärket och för att
starka Kalmarflyg som varumärke så bör de agera utifrån marknaden och den lokala
mentaliteten.
Enligt Kalmarflyg skapas en självbild utifrån de känslor som de vill förmedla till kunderna
och dessa känslor är att de är varma, personliga och trevliga. Kunden ska känna sig
välkommen. Soltorp berättar för att skapa den personliga självbilden tillåter de deras anställda
att bära jeans och kavaj under stora delar av året och kjol under sommaren. Syftet med detta
är att de inte vill förmedla känslan av att vara för strikta utan de vill erbjuda en tjänst som är
okonstlad. ”Man ska få den här känslan av tillhörighet att man känner åh det här är mitt
flygbolag, mitt lokala flygbolag det ska vara enkelt och trevligt” (Soltorp 2010-05-07). Det är
bra att de har en form av klädkod anser vi eftersom skulle de inte ha någon klädkod skulle de
ge ett oseriöst intryck. För att vårda deras varumärke genom ledorden lokala och personliga
är deras klädval passande för dem men vi anser att den allmänna bilden av en flygvärdinna är
att hon ska vara strikt uppklädd och det ökar kundens intryck av att flygbolaget är
professionellt. Deras val av kläder är något som vi tror har påverkat deras varumärke negativt
eftersom kunder vill få en känsla av att flygbolaget ska vara professionella. Deras position på
marknaden gör automatiskt att de är lokala men vår åsikt om detta är att man kan vara ett
lokalt och personligt flygbolag genom att ändå agera professionellt och etablerat flygbolag
genom sin klädsel i detta fall. Vidare anser vi att klädkod kan förmedla samhörighet och tillit
till kunderna eftersom det blir mer förtroendegivande med anställda som har klädkod.
Medarbetare som engagerar sig i sina kunder för att ge kunderna den bästa servicen medför att
kunderna känner sig välkomna på grund av den positiva känslan Det är inte kläderna som gör
att de känns mer personliga även om de kan vara en bidragande faktor utan det är för att de är
ett litet företag med anställda som engagerar sig som gör att de känns mer personliga och
trevliga anser vi.
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En annan känsla Kalmarflyg vill förmedla är att kunderna ska känna att de kan komma från
punkt A till B snabbt, billigt och enkelt. Kalmarflyg har utvecklat sina kringtjänster allt för att
underlätta processerna som kunderna tar sig igenom när de är i konakt med flygbolaget.
Kunder anser att det är viktigt att de anställda visar omtanke och hänsyn genom att kunden får
en känsla av att de engagerar sig i kundens problem och försöker finna lösningen på deras
problem (Grönroos, 2008). Soltorp vill att kunderna ska känna ”det var trevligt, det här gör vi
om”. Långsten instämmer med detta resonemang och tillägger att kunderna ska känna en
tillfredställelse samt att de kan rekommendera Kalmarflyg till sina vänner och bekanta.
Kunder som återkommer ofta till flygbolaget har fått den positiva känslan som Kalmarflyg
vill förmedla. Kunder som känner att de får valuta för pengarna de vill säga kommer till sin
slutdestination i rätt tid har fått en positiv känsla av att flyga med Kalmarfly anser vi. En del
kunder som åker med Kalmarflyg bryr sig inte om kringtjänsterna utan vill istället komma till
sin slutdestination i rätt tid. Dessa kunder bryr sig inte om vilken känsla Kalmarflyg vill
förmedla utan är mer fokuserade på sin slutdestination.
Man kan formulera upplevelsen genom att muntligt eller skriftligt beskriva själva tjänsten för
att väcka kundernas intresse för att vilja återkomma (Normann, 2000). En upplevelse
förutsätter att den måste upplevas på plats för att få ett värde och kunna avgöra om
upplevelsen är positiv eller negativ (Normann, 2000).
Enligt Soltorp innebär en positiv upplevelse om att tillföra ett bra bemötande till kunderna,
vilket är en av de viktigaste faktorerna inom tjänsten. Detta eftersom man som kund ska ta sig
igenom olika steg i processen fram till flygplanet. Att under processen kunna erbjuda
kunderna en ”personlig och trevlig service är A och O” poängterar Soltorp. Långsten
definierar den positiva upplevelsen genom att man ”levererar på eller över förväntningar”
(Långsten 2010-06-11). Långsten bedömer att Kalmarflyg har skapat en positiv upplevelse för
kunderna eftersom Kalmarflyg upplevs som ett flygbolag fast de inte egentligen är ett ”låtsats
flygbolag” (Långsten 2010-06-11) eftersom de inte har egna piloter och flygplan. Kalmarflyg
kan istället ”fokusera på det som vi är bra på, marknadsföra och sälja” (Långsten 2010-0611). Genom en bra marknadsföring skapar kunderna förväntningar på tjänsten som i sin tur
kan vara en avgörande faktor på hur tjänsten upplevs i slutänden anser vi. Kunden upplever
kvalitet på en tjänst genom att jämföra förväntningarna med erfarenheterna (Grönroos, 2008).
Vi anser att eftersom Kalmarflyg är ett litet flygbolag blir det lättare att komma närmare
kunderna eftersom deras flygvärdinnor flyger samma sträcka hela tiden och kan därför bygga
en långsiktig relation med dem. Flygvärdinnorna på stora flygbolag kan ha svårare att skapa
den goda atmosfären eftersom de arbetar på olika destinationer hela tiden och flyger sällan till
samma destination flera gånger i rad finner vi. Långsten anser att flygvärdinnornas uppgift är
att skapa en god atmosfär som ska vara kul, personligt och med glimten i ögat. Detta menar
han uppfylls lättast om man är ett lokalt flygbolag.
Det kan vara mycket som spelar in på en kunds bedömning om en positiv upplevelse. Vissa
kunder nöjer sig med att komma till slutdestinationen i tid och anser att de fått en positiv
upplevelse, medan andra grundar sin uppfattning på många faktorer såsom kundbemötandet,
komfort, servicelandskapet, de anställdas agerande och så vidare anser vi. Soltorps
uppfattning för en positiv upplevelse finner man i mötet mellan kunden och den anställde
samt att kringtjänsten på flygplatsen och ombord ska löpa på smidigt för att tillfredställa
kunden. För Grönroos (2008) handlar upplevelse bland annat om spontanitet som innebär att
anställda ska våga bemöta sina kunder samt ha viljan att ta hand om deras problem på ett
spontant sätt och inte att strikt följa regelboken. Soltorp kan dock reta upp sig på att hennes
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anställda inte alltid är så spontana som hon skulle vilja att de är eftersom deras uppgift är att
skapa en positiv stämning ombord. Enligt vår mening går det väldigt fort att ta sig mellan
destinationerna Kalmar – Stockholm och detta kan medföra att det är svårt att få upp en bra
stämning på den korta tiden. Det är mycket som ska hinnas med på cirka en timme vilket gör
att det ibland kan vara svårt att både göra det man ska och samtidigt skapa en positiv
stämning.
Vår uppfattning är att det inte enbart är de anställdas uppgift att skapa en positiv stämning
utan kunderna har en viktig roll i det då flygvärdinnor och passagerare tillsammans kan skapa
en god atomsfär ombord. Enligt Grönroos (2008) ska kunden ses som en medproducent av
tjänsten och kunden är även den som är med och påverkar upplevelsen av tjänsten. Författaren
menar att företaget förväntar sig att kunden ska delta i tjänsten, exempelvis använda
webbplats samt ge förbättringsförslag till företaget. Enligt Edvardsson och Larsson (2004) är
kunden med och utför vissa delar av en tjänst och kan därmed vara delaktig i att bestämma
kvaliteten av en tjänst. Kundens åsikt är av värde för företaget för att de ska kunna förbättra
den erbjudna tjänsten tillägger Grönroos (2008). De anställdas ansvar är dock att skapa
förutsättningar till en god upplevelse exempelvis starta en diskussion eller bjuda på något
anser vi. Vidare anser vi att om de anställda trivs kan de smitta av sig på kunderna vilket gör
att kunderna får en positiv upplevelse av situationen. Det är viktigt att alla anställda strävar
efter samma mål sam att de har en god kommunikation mellan varandra enligt vår
uppfattning. Medverkar kunderna i varandras sällskap inom en tjänst kan det medföra att en
god atmosfär skapas (Normann, 2000). Det handlar om att vara personlig och att få kundernas
uppmärksamhet samt att få kunderna att känna en speciell känsla ombord flygplanet.
Passagerare som pratar med varandra och skrattar ihop utan att de känner varandra sedan
tidigare kan göra att stämningen ombord är positiv anser vi.

4.1.4 Brand Themes, Acts and Products
Brand themes, acts and products omfattar den externa uppfattningen av
varumärket, det vill säga kundernas inställning till varumärket. Denna del i
modellen innefattar kundens uppfattning genom fysiken, reflektionen och
relationen av ett varumärke.

Fysik
Enligt Kapferer (2004) är fysik det som täcker det materiella värdet av ett varumärke det vill
säga de fysiska delarna. De fysiska delarna i ett varumärke är de som skapar
förbättringspotential av exempelvis en tjänst anser vi. Det fysiska delarna inom flygbranschen
är kringtjänster och dessa är essentiella anser vi. Produkten som flygbranschen levererar är
upplevelsen av tjänsten men det är svårt att ta på själva upplevelsen och därför måste man
förstärka den med kringtjänsterna som exempelvis incheckningsautomater, flygplanet,
servicelandskapet vilket motsvarar den fysiska delarna i ett varumärke anser vi. Edvardsson
och Larsson (2004) menar att det är nödvändigt med fysiska resurser för att förbättra en tjänst
genom att förstärka de fysiska kringtjänsterna som finns inom ett tjänsteföretag. Vi menar att
kunden avgör upplevelsen av tjänsten genom att bedöma de fysiska kringtjänsterna som de
kan känna och se på. Enligt vår mening är kringtjänsterna en mycket viktig faktor för hur den
totala tjänsten upplevs. Vi anser att med bra kringtjänster förstärks själva produkten då
kunden självständigt integreras med kringtjänsterna. Detta innebär att det krävs att processen
fortlöper enkelt och att den är anpassad till individer tillägger vi. Även personalen ingår i den
fysiska delen i ett varumärke och har en stor bidragande påverkan på hur starkt varumärket
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upplevs. Enligt vår mening är de anställda en av de viktigaste resurserna i den fysiska delen i
ett flygbolag eftersom medarbetarna är de som driver flygbolaget framåt. Det är även de
anställda som fungerar som flygbolagets ansikte utåt. Detta eftersom de har den närmaste
kontakten med kunderna anser vi. Långsten berättar att man ska låta sina anställda bli
engagerade och agera som om de vore sitt eget bolag för att uppnå bästa resultat.
Enligt Wilson et al. (2008) ska företag se sina anställda som företagets kunder och erbjuder
produkten till sina anställda som karaktäriceras själva jobbet som oftast innebär olika
förmåner men även ett arbetsliv som ska vara av god kvalitet. Att om anställda känner sig
uppskattade och om deras behov tas på allvar kommer de med större sannolikhet att stanna
kvar inom företaget (Wilson et al. 2008).
Edvardsson och Larsson (2004) förklarar att de anställda ofta har ett stort ansvar för att ett
servicemöte ska bli så bra som möjligt men det gäller även att ledningen skapar
förutsättningar till att kund- och anställdrelationen ska bli så bra som möjligt genom
utbildning och uppföljnig och liknande saker. Kalmarflygs flygvärdinnor har gått en särskilld
utbildning samt personalen på golvet har gått en säkerhetsutbildning för att hantera farligt
gods. Enligt vår mening är det viktigt att de anställda besitter kunskap eftersom kunskapen
utgör en makt i hur företaget fungerar. Inom flygbranschen är det viktigt att ha den senaste
kunskapen både den teksniska delen och oväntade räddningssituationer anser vi. Eftersom
man färdas i luften upplever många människor obehag och därför är det extra viktigt att ha
kompetent personal inom de olika områderna anser vi. Kunskapen för de anställda på
Kalmarflyg är en viktig faktor eftersom de symboliserar makt gentmot kunderna. Kunskap
inom sitt område symboliserar även professionalitet enligt vår tolkning.
Långsten karaktäriserar en anställd som en person som vet vad som ska göras och kan ta till
sig den rätta informationen för att leverera en god service till kunderna. Som anställd handlar
det om att våga ta ansvar. Långsten anser att kompetensmässigt håller Kalmarflyg en god
standard men dock är både Långsten och Soltorp överrens om att Kalmarflygs personal bör
bjuda mer på sig själva. Soltorp fortsätter med att berätta att styrkorna en anställd bör ha är att
”man ska vara genuint intersserad av service, det är A och O” (Soltorp 2010-05-07). Vidare
anser hon att personal ska stimuleras av nära kundkontakt och ha viljan att göra kunderna på
”gott humör”(Soltorp 2010-05-07). Soltorp tillägger att personalen lär sig genom att utföra
det praktiska arbetet, hon menar att det handlar om ”learning by doing” (Soltorp 2010-0507). Långsten anser att flygvärdinnorna bör bjuda lite mer på sig själva och vara mer bland
passagerarna samt känna efter vilka kunder som behöver mer service.
Gustavsson, Kullvén och Larsson (1997) förklarar att det som är unikt inom tjänsteföretag är
att det anställda och kunderna hanteras som mänskliga resurser. Vi tolkar detta resonemang
som att både kunder och anställda är en viktig resurs för att företag ska existera och
expandera. Det är de anställda som är viktiga för att ta till sig kundbehoven samt anpassa
tjänsten utifrån deras behov (Gustavsson, Kullvén & Larsson, 1997). Genom att kunna ta till
sig av kundbehoven utvecklas företaget positivt eftersom kunderna märker av att personalen
lyssnar och vill hjälpa en anser vi. Grönroos (2008) tillägger att personalen bör ha en förmåga
att kunna visa empati vilket innebär att vara till kundernas förfogande genom personlig
service. Vi menar att även kundbehoven ska tillgodoses för att företagets ska utvecklas
eftersom kunder vet ofta vad de vill ha och levererar företaget kundernas efterfråga så
tillfredsställs kunderna enligt vår mening. Både Soltorp och Långsten anser att Kalmarflyg
framgång är på grund av deras flygvärdinnor genom att både vara kompetenta och personliga
på samma gång.
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Långsten menar att Kalmarflyg ofta lyckas överträffa kundernas förväntningar på
servicekvaliteten. En god servicekvalitet är då kunder känner att de får valuta för pengarna
menar han. Wilson et al. (2008) menar att när kundernas tillfredställelsegrad överträffas
genom exempelvis bra kvalitet eller andra fördelar kommer sällan relationen mellan kunden
och företaget avgöras av kostnaderna som medföljer. Kunder som har en bra relation och är
bundna till företaget är inte priskänsliga och är därför mer medgörliga att ta del av företagets
olika erbjudanden (Wilson et al. 2008)
Vidare utvecklar Långsten att ”vi skulle behöva vara ännu mer kreativa och återuppfinna oss
hela tiden”. De försöker göra detta genom olika åtgärder som exempelvis tema veckor på
cateringen. Vidare utvecklar Långsten att de även har infört ett eget mineralvatten, och
tillägger att Kalmarflyg bör göra ännu mer sådana åtgärder för att förbättra kvaliteten på
servicen. Cooper och Edgett (1999) menar att det inom tjänstesektorn finns möjlighet att
utveckla sin tjänst genom att vara mer kundanpassade. Detta tolkar vi som att det även
handlar om att ha en viss servicekänsla och kunna se vad kunder behöver i en viss situation.
Cooper och Edgett (1999) utvecklar även att service med en hög grad av innovativa åtgärder
kommer ha en större säljfördel.
Långsten berättar att det är viktigt att lyssna på kundernas åsikter för att förbättra servicen.
Han tillägger att incheckningsautomaten på Bromma är ett steg i rätt riktning för att underlätta
för stressade affärsresenärer.
Långsten tror ändå att de måste bli bättre på att kommunicera ut vad deras tjänst erbjuder
exempelvis den bästa transporten till och från flygplatsen, vilken destination de flyger till et
cetera. Genom att bli tydligare med att kommunicera vad de erbjuder kan det leda till att
kunderna uppfattning om Kalmarflyg ändras.

Figur 7: Servicekvalitet

I figuren kan vi se att Kalmarflygs servicekvalitet har gått ner från 71,1 procent till 67,3
procent medan Blekingeflygs servicekvalitet har gått upp från 68,7 procent till 69,9 procent
mellan år 2008 och 2009. Vi utläser att kunderna är mer nöjda med servicekvaliteten på
Blekingeflyg jämfört med Kalmarflyg. Siffror för båda flygbolagen för respektive år är ett
normalt resultat enligt SKI- mätningarna. Även om Soltorp och Långsten har gjort mycket för
att förbättra Kalmarflygs service anser vi att de bör arbeta ännu mer med att förbättra den. De
borde satsa mer på att vara proffessionella och erbjuda kunderna något unikt för att förstärka
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det personliga exempelvis skulle de kunna ha avslappnande musik som bakgrundsmusik
ombord. Alla tjänsteföretag oavsett bransch strävar efter att vara trevliga men det håller inte i
längden att enbart vara trevliga eftesom man måste erbjuda något extra utöver det vanliga
enligt vår uppfattning. I figuren kan vi se att Kalmarflygs kunnder inte är helt nöjda med
servicen fastän Soltorp och Långsten har en uppfattning om att kunderna är nöjda med den.
Om man vill vara framgångsrikt på marknaden räcker det inte med att vara medelmåttigt bra
utan de bör sträva efter att få hundra procentig kundnöjdhet. Det negativa resultatet i figuren
kan bero på att Kalmarflyg inte lyssnat på kunderna tillräckligt och inte satt in åtgärder. Den
negativa resultatet kan även bero på att kunderna inte har tagit till sig och uppfattat
förbättringarna som Kalmarflyg har gjort. Enligt vår mening bör Kalmarflyg synliggöra deras
förbättringar så att kunderna lättare kan ta till sig dem. I Blekingeflygs fall ser vi att nöjdheten
på servicen har stigit med få procentenheter medan Kalmarflyg har tappat lite mer
procentenheter. Belkingeflyg har lyssnat mer på sina kunder än vad Kalmarflyg har gjort i
detta fall. Blekingeflyg har troligtvis arbetat mer med att synliggöra sitt servicearbete mer än
vad Kalmarflyg har gjort. Det är bättre att stå still eller få bättre resultat som i Blekingeflygs
fall men än att tappa fler procentenheter som i Kalmarflygs fall är inte helt okej utan de bör
förändra de svaga delarna i servicen för att få ännu bättre resultat. Det är lätt att säga hur man
ska göra men det är svårare att verkligen genomföra det man säger att man ska göra anser vi.
Det låga resultatet kan bero på att Kalmarflyg prioriterar andra faktorer som det behöver
arbeta med och därför kommer denna kategori lite i skymundan. En medarbetare behöver
någon som står bakom än och coachar en till att göra ett bra arbete och ha en förmåga att
engagera sig i sina anställdas arbetsuppgifter.

Figur 8: Totalt upplevd produktkvalitet, år 2009

I figuren kan vi läsa av kundernas allmäna uppfattning av produktkvaliteten för respektive
flygbolag och för respektive år. Kalmarflygs upplevda produktkvalitet har minskat från 68,4
procent år 2008 till 66,1 proent år 2009. Däremot har Blekingeflygs produktkvalitet ökat från
65,7 procent år 2008 till 69,2 procent år 2009. Resultaten i figuren för båda flygbolagen och
respektive år klassifiseras som normal enligt SKI.
En tolkning av varför Kalmarflygs resultat har sjunkit gällande produktkvalitet kan bero på att
det inte har sett någon synlig förändring mellan år 2008 och 2009 och det kan påverka
kundernas nöjdhet negativt. En annan teori som vi anser har påverkat produktkvaliteten
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negativt är deras flygplanstyp som för med sig hög och bullrig ljudnivå. Kalmarflyg skulle
tjäna på att modernisera sin incheckningsform på Kalmar Airport. Det skulle även vara bra
om det skaffa nya och tilltalande flygplan eftersom det skulle öka kunderna inställning till
Kalmarflyg genom att de då uppfattas som mer proffessionella och säkra. Mång människor är
flyrädda och baseras sin uppfattning om produktkvaliteten utifrån flygplanstypen anser vi.
En orsak till den minskade produktkvaliteten beror inte enbart på att deras flygplanstyp är
liten och bullrig utan det beror istället på deras anpassningsförmånga. Eftersom Kalmarflyg
har funnits ett tag har kunderna hunnit skaffa sig en uppfattning om flygbolaget och där även
bristerna i förändringsprocessen vad gäller incheckningen, flygplanstyp och servicen är
densamma som när de startade. Att kunna förändra sig efter vad tiden förutspår gällande de
nämnda faktoerna är något som påverkar produktkvaliteten positivt. Kalmarflyg är medvetna
om att deras flygplanstyp är en bidragande faktor till den minskade produktkvaliteten och de
är beredda på att byta ut sina flygplan berättar Långsten. Om de byter ut flygplanen kan den
totala produktkvaliteten bli bättre nästa år. Att införa incheckningsautomater kan vara psitivt
på så sätt att de utvecklar tecknologin men den negativa aspekten med att vara modernt
teknologist uvecklat blir att Kalmarflyg inte blir lika personliga och kan till och med mista
den viktiga kundkontakten som de värnar om. Ett av deras ledord är att vara personliga men
med för myket teknologi kan man inte vara så personlig som de önskar. Det är viktigt att visa
att de hänger med i tiden och utvecklingen men samtidigt är det viktigt att sats på personlighet
och kundbemötande som är en del av deras identitet.
Blekingeflyg totala upplevda produktkvalitet har ökat och det beror troligtvis på att
Blekingeflygs har tagit till sig och lyssnat på kundernas åsikter. Men det kan dock bli svårare
för Blekingeflyg att upprätthålla denna höga totalt upplevd produktkvalitet eftersom de måste
arbeta ännu mer på att tillfredställa kunderna för att resultatet ska bli densamma eller bättre
året därpå. Om Blekingeflyg vill ha samma branta kurva nästa år också måste de arbeta
mycket med att förbättra produktkvaliteten på alla faktorer och inte bara förbättra en enstaka.
Om Kalmarflyg skulle föbättra betydelsefulla faktorer skulle det synas tydligare eftersom
Kalmarflygs kurva är mindre brant än vad Blekingeflygs kurva är. Ju brantare en kurva är
desto tydligare syns misstagen bolagen gör anser vi.
Grönroos (2008) menar att tekninkens roll har blivit allt vikigare och tekniken gör det lättare
för företag att uppdatera exempelvis kundinformation. Tekniken underlättar för kunden att
komma åt information samt gör det även enklare för företagets personal att förbättra
kvaliteten produkten och servicen (Grönroos, 2008). Normann (2000) anser att produkten är
en viktig del i hur tjänsten mottas av kunderna och att produkten fungerar som en metafor
som ska framhäva vad kärnan i själva tjänsten erbjuder. Vi tolkar detta som att produkten är
en viktig del för hur tjänsten ska upplevas i sin helhet. Inom flygbranschen är enligt vår
mening det som avgör hur tjänsten upplevs baserad på hur det fysiska produkterna som
exempelvis flygplanen och kringtjänstenra upplevs. Brister något av dessa försärmas
kundernas syn på den totala produktkvaliteten som motsvarar den totala tjänsten.
Kringtjänsterna har påverkat kundernas uppfattning av produktkvaliteten och därför har den
sjunkit från år 2008 till 2009. Enligt Edvardsson och Larsson (2004) spelar den tekniska
produktkvaliteten en stor roll för kundernas totala upplevda produktkvalitet och dessa är
transportmedel, kompetens hos personal. Den funktionella kvaliteten däremot är baserad på
den fysiska miljön och personalens beteende och attityd mot sina kunder menar Edvardsson
och Larsson (2004).
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Figur 9: Upplevd produktkvalitet

Ett sätt att mäta den totala produktkvaliteten är att se hur punktliga bolagen är eftersom
majoriteten anser att det är viktigt att komma fram i tid anser vi. I figuren kan vi se att
Kalmarflygs punktlighet är 76,3 procent, år 2009 och för Blekingeflyg är punktligheten 75,8
procent, år 2009. Resultatet för respektive flygbolag är ett mycket bra resultat enligt SKI.
Enligt Långsten har Kalmarflyg blivit bättre med punktligheten än var de var tidigare vilket
kunderna är mycket nöjda med enligt undersökningen som viasas i figuren. Att de har en
mycket bra punktlighet är väldigt positivt för kundernas uppfattning och upplevelse av
varumärket och detta gäller Blekingeflyg och Kalmarflyg anser vi. Det är ingen stor skillnad
mellan Blekingeflygs och Kalmarflygs resultat gällande punktligheten även om Kalmarflyg är
något bättre i denna kategori. Genom att ha en bra punktlighet medför att man har ett större
förtroende för flygbolaget och chanserna blir större att man väljer att flyga med den samt att
rekommendera dem vänner och bekanta. Det blir en effekt av ryktesspridning och en bra
marknadsföringsmetod anser vi.
Soltorp berättar att de arbetar mycket med att vara punktliga vilket ingår i att leverera en bra
service till kunden. Enligt Fill (2006) är word-of-mouth en marknadsföringsform som handlar
om att kunderna sprider positiva och negativa erfarenheter av företaget men som dock är svår
för företagen att påverka. Kunder använder word-of-mouth för att stödja och förstärka sitt
inköp eller val av tjänst eftersom kunder har en tendens att lyssna mer på varandra än på andra
marknadsföringskanaler menar Fill (2006).
Även Kvalitet och komfort är viktiga kategorier för bedömningen av produktens kvalitet anser
vi. Dessa har även en stor betydelse för hur varumärket upplevs. I figuren kan vi se att
resultaten när det gäller komfort och bekvämlighet är 56 procent, år 2009 för Kalmarflyg och
61,6 procent för Blekingeflyg samma år. Kalmarflygs resultat klassificeras som lågt enligt
SKI. Resultatet på denna kategori gällande komfort och bekvämlighet beror på deras
flygplanstyp. Sedan kan bekvämligheten anses för en del vara en fördel, att komma till
Bromma eftersom det är centralt beläget i Stockholm medan andra ser mer fördelar med att
anlända till Arlanda ifall de ska resa vidare till andra destinationer eller bor i närheten. Så
Bromma kan både vara en fördel och en nackdel beroende på vem man frågar anser vi.
Resultatet för Blekingeflyg klassificeras som ett normalt resultat. Att Blekingeflygs resultat
inte är högre beror kan även här bero på att man kommer till Bromma och inte till Arlanda.
Även dessa kunder kan se både fördelar och nackdelar med att bara komma till Bromma.
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Den allmäna synen på kvaliteten på resor som erbjuds är en del för hur varumärket upplevs
bland kunderna. I figuren kan vi se att kvaliteten på resor som erbjuds är för Kalmarflyg 65,2
procent, år 2009 och för Blekingeflyg 70,4 procent samma år. Resultatet för för respektive
flygbolag är normalt enligt SKI även om Blekingeflyg har ett större utbud av resor enligt
kundernas syn på dem. Långsten poängterar att Kalmarflyg arbetar med att utveckla sina
destinationer som exempelvis kan man till hösten flyga till Riga och Egypten från Kalmar
Airport. När de utökar destinationer i Sverige och internationellt så kollar de mycket på hur
efterfrågna ser ut. Långsten menar att det skulle vara roligt att kunna flyga från Kalmar till
New York men kundunderlaget är inte tillräckligt stort för det även om många kunder skulle
tycka att det var kul. Det är roligt att de har lekt med tanken att erbjuda resor till New York
men det är viktigare att studera kundunderlaget och lönsamheten vilket i detta fall inte är
tillräckligt. Viljan finns men budgeten tillåter inte det. Om det skulle finnas många stora
företag här i Kalmaregionen som samarbetar med företag i exempelvis New Yorks skulle
kundnunderlaget med hjälp av marknadföringen bli tillräckligt stort för att kunna finansiera
detta alternativ anser vi. En vanligt turist åker inte till New York var och varannan dag men
affärsresenärer skulle troligtvis resa oftare om marknaden tillåter och möjligheten fanns anser
vi. Både flygbolagen lever till största del på affärsresenärerna eftersom dessa personer reser
oftare och är mer lönsamma än vad privatpersoner är enligt vår mening.
Kundens kvalitetsuppfattningar baserar sig på utifrån vad kunden förväntar sig och upplever
av tjänsten som utifrån förväntningarna kan upplevelsen antingen bli bätrre eller sämre
(Edvardsson & Larsson 2004). Kundens uppfattning av produktkvaliteten kan utöver de tre
diskuterade kategorierna även påverkas utifrån de fysiska kringtjänsterna som antingen kan
påverka produktens kvalitet positivt eller negativt anser vi.

Reflektion
Enligt Kapferer (2004) handlar reflektion om att begränsa marknaden genom att tillfredställa
en viss målgrupp och tillgodose dess behov. Reflektionen bland kunderna skapas utifrån
varumärkets kommunikationsåtgärder.
Vi anser att segmentering har en viktig roll hur varumärket reflekteras bland företagets tänkta
kunder. Ett tillräckligt utökat och genomtänkt segment gör det möjligt för Kalmarflyg att vara
ett starkt varumärke. Reflektion handlar om hur företage tror och vill att kunden ska tycka om
den och därför har segmentering en viktig roll i detta anser vi.
Enligt Armstrong och Kotler (2007) handlar segmentering om att dela in den breda
marknaden i mindre grupper där de mindre grupperna har likartade intressen. Fill (2006)
tillägger att segmentering innebär att hitta grupper som har gemensamma mål och bidrar till
att på ett effektivt sätt nå gruppernas olika intressen. Enligt Grönroos (2008) fungerar deras
valda segment som företagens framtida målgrupp. Målgruppen som Kalmarflyg riktar sig till
är privatpersoner men framför allt affärsmän av det manliga könet mellan 45 och 65 år.
Affäramännen motsvarar 65 procent medan privatpersoner motsvarar 35 procent av
marknaden. Enligt Fills (2006) segmenteringsindelning ingår bland annat kön och ålder i
demografisk segementering. Vidare förtsätter Soltorp att 90 procent av kunderna ska bara till
Stockholm samt ett fåtal reser vidare till Bryssel eller andra destinationer. Hon menar att
Kalmarflygs två huvudmålgrupper har olika resvanor eftersom fastän affärsresenärerna betalar
mer än vad privatpersonerna gör. Skillnaderna mellan målgrupperna märker man av då
affärsmännen har mer förstående vid oförutsedda händelser som exempelvis punktering eller
sjukdom bland pitolerna än vad privatpersoner har. Detta beror på att affärsmännen reser
oftare och har därför mer van än vad privatpersonerna har utvecklar Soltorp.
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Långsten berättar om att utöka erbjudanden till sina segment genom ”att erbjuda paketresor
med hotell både i Kalmar och i Stockholm”. Han menar att detta ska förenkla livet för
kunden. I allmänhet menar Soltorp att de resenärer som har ”upptäckt Bromma och
fördelarna med Bromma” är de kunder som oftast återkommer till Kalmarflyg. Både
Långsten och Soltorp beskriver att Kalmarflyg och deras systerbolag samarbetar tillsammans
med Malmö Aviation vilket innebär att resenärerna kan ta sig till i stort sätt alla städer i
Sverige. Kalmarflyg har utökat sina destinationer och flyger nu även till Riga och Egypten. Vi
tolkar detta som att Kalmarflyg lyssnar på kundernas efterfrågan gällande utökande av antal
destinationer. Långsten anser att det skulle vara roligt att utöka sina destinationer och flyga
exempelvis till New York. Men det kan vara svårt eftersom det handlar om lösamhet och
efterfrågant menar Långsten. Enligt Grönroos (2008) är behov och önskemål individuellt
bland kunderna. Om de utökar sina destinationer kommer även deras kundeunderlag att
expandera då fler kommer vilja åka med dem och detta bidrar till att varumärket blir starkare
anser vi.
Fill (2006) förklarar att marknaden kan delas in i geografiska områden där man tror att de
potentiella kunderna finns. Vi anser eftersom Kalmarflygs marknad är Kalmarregionen och
Öland så ingår denna segmentering i den geografiska segmenteringen. Detta innebär enligt vår
tolkning att de framförallt försöker nå personer i Kalmarregionen och Öland. Det är lättare för
dem att nå kunder i Kalmarregionen och Öland än att försöka sig på att nå Stockholmare. I
Stockholm är det många flygbolag som konkurrerar med varandra och därför är det bättre för
Kalmarflyg att investera i marknadsföringen inom Kalmarregionen och Öland där de redan är
inarbetade.
Det är fler resenärer som flyger med Kalmarflyg med utgångspunkt från Kalmar än med
utgångspunkt från Bromma berättar Soltorp. Detta tror hon beror på att de är lokala och mer
kända i Kalmarregionen. De vill utöka sitt segment genom att nå fler personer från
Stockholmsområdet och detta gör de tillsammans med hela Sverigeflyggruppen genom att
marknadsföra sig i Stockholmområdet och Mälardalen. Men Soltorp är medveten om att det är
svårt för ett litet flygbolag att marknadsföra sig i Stockholm eftersom det är en stor
konkurrens mellan flygbolagen. Soltorp tydliggör att Kalmarflygs resenärantal ökar hela
tiden. Vi tolkar att detta till viss del kan bero på att många vill stödja dem på grund av den
lokala prägeln medan Soltorp till stor del tror att det beror på föredelarna med Bromma.
Långsten tillägger att deras marknad är framförallt Kalmar och Öland och Stockholm är bara
en bonus.
Vi anser att reflektion är viktig för att stärka varumärkets identitet eftersom har företaget
positivt ryckte om sig kommer fler vilja köpa en specifik tjänst. I detta fall är det viktigt att
hitta ett brett segment om man vill kunna tillgodose en bredare målgrupp anser. I Kalmarflygs
fall agerar de på en begränsad marknad men samtidigt har de skapat ett brett segment för vad
deras marknad tillåter. Varumärket Kalmarflyg är inarbetat på den regionala marknaden som
de agerar på enligt vår uppfattning. Därmed anser vi att detta är positivt för varumärket
Kalmarflyg.
Förväntningarna skapas genom vilken reflektion kunden har av ett varumärke menar vi.
Reflektionen är baserad på hur företaget marknadsför sig som i sin tur skapar förväntningar
bland kunderna enligt vår uppfattning. Förväntningarna som Kalmarflyg vill frambringa är att
erbjuda en trevlig, personlig och billig resa till slutdestinationen. Kunderna har fått högre
förväntningar på dem och detta kan ibland vara besvärligt: ”Eftersom det är svårare att
tillfredställa kräsna kunder” (Soltorp 2010-05-07). Om kunder har för höga förväntningar
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kan den upplevda kvaliteten på tjänsten bli sämre, även om kvaliteten kan klassificeras som
god (Grönroos, 2008). Kundernas förväntningar kan utöver erfarenheter och behov påverkas
av vad andra tycker om tjänsten i fråga och detta kallas för word-of-mouth eller
rycktesspridning (Gustavsson, Kullvén & Larsson, 1997). Enligt vår mening har kunder
nuförtiden blivit kräsnare och detta kan bero på att kunder begär mer eftersom de har blivit
vanare att resa. Även konkurrerande företag, media och företagens marknadsföring har en stor
inverkan på kundernas förväntningar av företaget anser vi. Rycktesspridningen påverkar
kundernas förväntningar av företag eftersom kundernas inställning på företaget blir mer
trovärdigt och därmed skapas stora förväntningar enligt vår mening. Kunder som har höga
förväntningar av ett företag är oftast de kunder som förväntar sig mest och därför svåra att
tillfredställa eftersom de begär mer av företaget enligt vår uppfattning. Wilson et al. (2008)
menar att kundernas förväntningar påverkas av erfarenheten av andra företag och behoven
som kunderna har påverkats genom kundernas förväntningar av en tjänst.

Figur 10: Kundförväntningar

I figuren kan vi utläsa att Kalmarflygs kundförväntningar för år 2008 är 76,6 procent medan
Blekingeflygs kundförväntingar samma år är 78,6 procent. För år 2009 är Kalmarflygs
kundförväntningar 76 procent och Blekingeflygs kundförväntningar samma år är 79,7
procent. Resultaten respektive år betraktas som mycket höga förvätninignar för de två
regionala flygbolagen enligt SKI. Kalmarflyg startade sin verksamhet år 2007 vilket sannolikt
har bidragit till att förväntningarna på Kalmarflyg var högre år 2008 än för 2009. Anledningen
till att kundernas förväntningar på Kalmarflyg har sjunkit beror på att kunderna är bekanta
med verksamheten och vad den erbjudander anser vi. Det är inga dramatiska skillnader mellan
åren och respektive flygbolag när det gäller kundernas förväntningar. Det höga
kundförväntningarna är för att båda flygbolagen har lyckats marknadsföra sig väl på den
lokala marknaden de agerar på vilket påverkar förväntningarna bland kunderna.
Enligt vår mening är det lättare att skapa höga förväntningar när ett företag är ny på
markanden. Ett nytt etablerat företag skapar höga förväntingar bland kunderna men det gäller
för företagen att upprätthålla de höga förväntningarna och intresset även i framtiden. Enligt
vår uppfattning är det viktigt att även ett inarbetat företag ska upprätthålla spänningen för att
öka förväntningarna bland kunderna. Den svaga minskningen för Kalmarflyg från år 2008 till
2009 visar på att bolaget inte lyckats upprätthålla samma intresse bland kunderna och därför
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har förväntningarna sjunkit. Trots att Blekingeflyg har funnits ett år längre än Kalmarflyg har
de ändå lyckats höja kundförväntningarna ytterligare enligt vår uppfattning. För många
företag sjuker förväntingarna när företaget funnits ett tag på marknaden och det kan bero på
att kunderna vet vad de får och förväntar sig inte mer anser vi. Dessa företag har inte
upprätthållt kundernas behov och därför sjunker förväntningarna. Stamkunder har höga
förväntningar av ett företag eftersom de vill ständigt ha mer av tjänsten. Nyetablerade företag
styrs av konkurrenter och potentiella kunder och därför är förväntingarna höga för företaget.
Detta eftersom nyetablerade företag skapar spänning bland kunderna enligt vår uppfattning.
Grönroos (2008) tolkar förväntningar utifrån erfarenheter man har genom att uppleva en tjänst
men det är svårt att mäta förväntningar av något man inte har någon erfarenhet av. Enligt vår
mening är det därför viktigt att uppleva en tjänst innan man bedömer tjänsten. Även Grönroos
(2008) instämmer med detta resonemang som handlar om att förväntningar förändras genom
erfarenheter av att uppleva en tjänst vilket gör att dessa erfarenheter kan antingen öka eller
minska förväntningarna på tjänsten. När kunden värderar den upplevda kvaliteten tittar den
även på vad den får och hur den får tjänsten (Gustavsson, Kullvén & Larsson, 1997).
Grönroos (2008) tilläger att kunden jämför sina förväntningar med sina upplevelser och
erfarenheter och avgör om den upplevda kvaliteten är bra eller inte.

Relationen
Enligt Kapferer (2004) är tjänsten en definition på relation där relationen är en viktig
komponent utbytet mellan två parter. Denna relation utgör kärnan i ett varumärke. Enligt vår
mening är kundbemötande en viktig komponent i en relation och därför ingår kundbemötande
under relation i Kapferers varumärkesuppbyggande modell.
När det kommer till kundbemötandet förklarar Långsten att de oftast försöker sätta sig in i
kundernas perspektiv för att hantera situationen. Enligt Grönroos (2008) ska företag ta till sig
av kunderna åsikter för att ständigt förbättra tjänsten samt kunna identifiera vem kunden är.
Armstrong och Kotler (2007) förklarar att för att identifiera sina kunder bör kundernas delas
in i olika segment där kundgrupperna delar likartade behov och intressen. Här gäller det att
man lyssnar på vad kunden har att säga, Långsten klargör att det är viktigare att kunden
känner av att företaget lyssnar på en mer än vad man egentligen kommer fram till. Även
Soltorp håller med om att det är den fysiska närvaron och det mänskliga mötet som dels
handlar om att de anställda lyssnar och bryr sig om sina kunder. Edvardsson och Larsson
(2004) menar att i kunden involveras i tjänsten genom kundbemötande och i denna situation
är det viktigt att kunna tillgodose kundernas behov. Enligt vår mening är relationen mellan
personal och kund avgörande på för hur kvaliteten på den totala tjänsten upplevs. För företag
är det därför viktigt att lyssna extra mycket på kunderna för att kunna förbättra tjänsten anser
vi.
Kunder uppskattar att företaget vårdar relationen med dem och lyssnar på dem mer än det
egentligen värderar själva tjänsten (Grönroos, 2008). Detta innebär att en positiv upplevelse
skapas genom att kunden känner sig bekräftad av företaget menar författaren. Långsten
förklarar att inom flygbranschen är det lätt hänt att man gömmer sig bakom en uniform och
har svårt lyssna på kunden. Han menar att ett trevligt kundbemötande är viktigt och kan vara
avgörande för om kunden vill återkomma till flygbolaget. Även Grönroos (2008) anser att
kundbemötandet är ofta en avgörande faktor för om kunden vill återkomma. Vi anser att ett
bra kundbemötande är en viktig faktor för hur själva tjänsten upplevs. Vi menar att ett bra
kundbemötande inte enbart handlar om det personliga mötet mellan personal och kund utan
det handlar om att sätta kunden i främsta led. Kundbemötandet handlar även om att
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personalen har den kompetens som krävs för lösa kundens problem på ett effektivt och
professionellt sätt anser vi. Vidare anser vi att ett kundbemötande handlar inte enbart om att
välkomna kunden och se glad ut utan det handlar om att tillgodose kundens behov samt att
vara lättillgänglig.
Långsten menar att kunder har uppskattat att de har erbjudit alternativa lösningar under
kristider som askmoln och strejk eftersom detta visar att de vill kundens bästa. Även Soltorp
berättar att de försöker sätta sig in i kundens perspektiv för att lösa situationen. Soltorp menar
att Kalmarflyg är lätta att samarbeta med och tydliggör att: ”har man en vilja att komma
överrens så brukar man lyckas komma överrens med oss”(Soltorp 2010-05-07). Enligt
Howden, C. och Pressey Andrew D. (2008) är det nödvändigt med professionella tjänster som
kan erbjuda bra kundsupport som kan lösa eventuella problem på ett effektivt sätt. Grant, R.
Clarke R.J. och Kyriazis, E. (2010) menar att det handlar om att ge kunden nödvändig
inforation i tjänsten som i slutänden gynnar kunden.
Både Soltorp och Långsten är nöjda med arbetet gällande kundbemötandet och anser att deras
medarbetare utför ett bra jobb. Båda håller med om att kundbemötandet är det viktigaste i
tjänsten och Långsten tydliggör att så länge man kan förklara situationen för kunderna samt
att kunderna blir respekterade och väl behandlade så spelar det ingen roll hur exempelvis
tillgängligheten och antal destinationer ser ut.
Eftersom Kalmarflyg är ett litet företag med egna anställda flygvärdinnor medför det att
flygvärdinnorna lättare kan bygga upp en relation till sina kunder anser vi. Kalmarflyg har i
och med detta lättare att skapa en personlig relation till sina kunder. Eftersom Kalmarflyg är
ett litet och lokalt företag förstärks kundrelationen genom att de kan känna igen sina
återkommande kunder enligt vår uppfattning. Soltorp håller med om att det är viktigt med
igenkänning för kunderna och hon vet att kunderna uppskattar det. Soltorp tycker att
Kalmarflyg är duktiga på att känna igen sina kunder. Hon vill skapa den känslan av att det ska
bli personligt att åka med dem och hon vill att man ska få känslan av att åka sin lokala buss.
Denna kundvård uppstår exempelvis när flygvärdinnan hälsar på en specifik kund med dennes
namn och kan till och med förbereda biljetten till den berättar Soltorp. Enligt vår uppfattning
tolkar vi att Kalmarflygs kundbemötande består av den personliga kontakten samt
igenkänningen av sina kunder och denna typ av kundbemötande är något som de värnar om.
Vi tycker att det är bra att de lägger fokus på att känna igen sina kunder eftersom det är något
kunder brukar uppskatta. Eftersom Kalmarflyg agerar på en lokal marknad gynnar det
varumärket Kalmarflyg att känna igen sina kunder. Vi menar att den lokala mentaliteten
skapar en förväntning av personalen på det lokala flygbolaget ska känna igen sina kunder.
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Figur 11. Kvaliteten på Kundbemötande år 2009

I figuren kan vi se att kvaliteten på kundbemötande för Kalmarflyg är 77,3 procent år 2009
och för Blekingeflyg 74,5 procent samma år. Enligt SKI är Kalmarflygs resultat mycket hög
medan Blekingeflygs resultat är normalt. Vi kan även utläsa i figuren att den allmäna synen
på kvaliteten på servicen som deras personal erbjuder är för Kalmarflyg 70,5 procent år 2009
och för Blekingeflyg 71,8 procent samma år. Resultaten för både flygbolagen i denna kategori
anses vara normala enligt SKI.
Utifrån denna figur kan man utläsa att Kalmarflygs resenärer är 2,8 procent nöjdare med
kundbemötandet än Blekingeflygs resenärer är i denna kategori. Långstens och Soltorps
resonemang kring att Kalmarflyg levererar ett bra kundbemötande stämmer överrens med
denna figur. Denna effekt beror på att kunderna uppskattar den den personliga servicen de får
på Kalmarflyg anser vi. Blekingeflygs resenärer är inte lika nöjda med kundbemötandet de får
av flygbolaget anser vi.
Att Kalmarflygs resultat när det gäller kundbemötande kan återkopplas till att kunderna
uppskattar igenkännigsfaktorn och den personliga servicen de får vid mötet. Med tanke på att
Kalmarflyg är så pass litet gör det möjligt att personalen kan känna igen sina återkommande
kunder anser vi. Inom servicebranschen är igenkänning en viktig faktor för många kunder
eftersom som kund känner man sig speciell och delaktig i relationen då de blir igenkända
anser vi. Enligt Grönroos (2008) utvecklas en relation då kunden känner att relationen med
företaget är givande och värdefullt. I och med detta anser vi att det är viktigt för företagen att
ha en god relation till sina nuvarande samt nytillkomna kunder. Detta eftersom relationer med
sina stamkunder skapar förutsättning för företaget att bygga långsiktiga relationer anser vi.
Den allmäna synen på både Kalmarflygs och Blekingeflygs service på vad deras personal
erbjuder är lägre än kundbemötandet. Vi anser att det minskade resultatet beror på att
kringtjänsterna inte lever upp till kundernas omdömen vilket på så vis sänker det totala
resultatet på den allmäna synen. Även om Blekingeflyg har en liten ökning i jämförelse med
Kalmarflyg i denna kategori är deras kunder uppfattar deras kringtjänster bättre vilket ökar
den totala synen på servicen och vad dess personal erbjuder. Soltorp anser att detta för
Kalmarflygs del beror på att de inte alltid är så personliga som de vill vara. Yiging Yu och
Lili Yuan (2008) menar att det inom servicebranschen är väsäntligt med funktionella och
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emotionella värden för att påverka den totala upplevelsen av den service som personalen
erbjuder kunderna.

Figur 12. Andel Klagande, år 2009

Edvardsson och Larsson (2004) förklarar att företag bör ha någon form av forum där
kunderna kan klaga eller framföra sina synpunkter till. Detta forum är till för att se hur väl
företaget lever upp till det de erbjuder menar författarna. Gustavsson, Kullvén och Larsson
(1997) menar att det kan öka kundernas medverkan i företaget och ta del av deras synpunkter
som är viktig för företagets utveckling.
I figuren kan vi se att 30 procent av Kalmarflygs kunder har klagat direkt till flygbolaget för
år 2009 medan för Blekingeflyg är resultatet 16 procent samma år. Cirka en tredjedel av
Kalmarflygs kunder har klagat direkt till flygbolaget och detta beror på enligt vår uppfattning
att Kalmarflygs kunder har förtroende för dem att de kan lösa deras problem. Det kan även
bero på att Kalmarflyg har lyckats skapa en personlig relation till sina kunder vilket gör det
lättare för kunden att klaga direkt. En annan viktig aspekt är att varken Kalmarflyg eller
Blekingeflyg inte har någon personlig kundtjänst utan de har istället en röststyrd sådan som
dessutom är dyr att ringa till. Resultatet för Blekingeflyg i denna kategori beror på att
kunderna inte har samma förtroende på dem men det kan även bero på att de inte har haft
någon större anledning att klaga på dem. Det är inte kul att kunder klagar men samtidigt är det
utvecklande för företaget eftersom det tar till sig av vad kundernas åsikter. Därför anser vi att
Kalmarflygs resultat i denna kategori är bra för deras fortsatta utveckling.
Klagomålshantering används för att fånga fel och brister i verksamheten men det används
även för att ta reda på vad som styr kvalitetsupplevelsen bland kunderna (Gustavsson,
Kullvén & Larsson, 1997).
Wikström, Lundkvist och Beckérus (1998) poängterar att kunderna ser nackdelen i att
företagen inte är tillräckligt personliga vilket skapar irritation bland kunderna. Vidare menar
författarna att uppföljningar är viktiga för kunderna i situationer där kunden avtalar eller
utbyter information med företaget. I dessa situationer förväntas ett bra samarbete inom
företaget för att lösa kundproblemet. Det kunden värdesätter i sådana situationer är att
företagen gör en uppföljning men detta är något som många företag glömmer bort att göra
(Wikström, Lundkvist & Beckérus, 1998). Det detta resonemang tar upp, tolkar vi med att den
personliga kontakten och uppföljningen som i detta fall värdesätts av kunderna i exempelvis
klagomålssituationer. Enligt Soltorp hanterar Kalmarflyg klagomålen på ett personligt plan
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vilket innebär att de personligen ringer kunder vid eventuella klagomål. Detta visar att
Kalmarflyg vill skapa en direkt och personlig relation till sina kunder och få dem att känna
flygbolaget bryr sig om dem enligt vår tolkning. Vidare anser vi att denna hantering har
tillfört relationen i allmänhet mellan Kalmarflyg och deras kunder på ett positivt sätt. Ytterst
få klagomålshanteringar sköts via mail tillägger Soltorp. Vidare tror hon att deras
klagomålshantering är något som kunderna uppskattar även om kunden inte alltid får som den
förväntade sig men de får det bästa av vad situationen tillåter. Långsten menar att
klagomålshanteringen karaktäriseras som ”snabb, uppriktig och flexibel”(Långsten 2010-0611) och han är mycket nöjd med deras insats. Både Soltorp och Långsten är nöjda med
Kalmarflygs klagomålshantering.
Fyra procent av Kalmarflygs kunder går istället till någon extern instans om de har något att
klaga på medan Blekingeflygs kunder inte har haft någon anledning till att ta hjälp av någon
extern instans. Vi tolkar att den externa instansen är att man klagar via internet eller att man
via mail till Sverigeflyg eller till de respektive bolagen. Extern instans kan även vara att ringa
till den externa kundservicen som är gemensam kundservice för hela Sverigeflygkoncernen.
För Kalmarflygs del motsvarar detta resultat cirka sex personer av de cirka 150 personer som
deltagit i SKI- undersökningen. Vi anser att detta resultat för båda flygbolagen är ett lågt
resultat vilket är bra eftersom detta visar att båda flygbolagen har skapat en god relation till
sina kunder.
I figuren ser vi att fyra procent av Kalmarflygs kunder och nio procent av Blekingeflygs
kunder har haft en anledning till att klaga men inte tagit något initiativ till att klaga direkt eller
externt till sitt bolag. Detta resultat visar att Kalmarflyg har ett lägre resultat än Blekingeflyg
har i denna kategori och detta beror på att Kalmarflyg har lyckat skapa en god och trygg
relation till sina kunder vilket gör det lättare för deras kunder att höra av sig vid eventuell
missnöjdhet. För Blekingeflygs del innebär det att de inte har skapat samma trygga relation
vilket leder oss in till den sista kategorin i figuren. Vi tolkar detta resultat som att det är fler
av Blekingeflygs kunder som är nonchalanta och inte bryr sig om att klaga vilket i sin tur kan
hämma det lokala flygbolagets utveckling.
I den sista kategorin i figuren ser vi att 61 procent av Kalmarflygs kunder och 75 procent av
Blekingeflygs kunder inte har haft någon anledning att klaga. Detta resultat visar att fler
kunder är nöjda med Blekingeflyg än Kalmarflyg. Vi anser även att resultatet beror på att
Blekingeflygs kunder inte har skapat sig en lika bra relation till sina kunder som Kalmarflyg
har. Blekingeflygs kunder har inte en lika nära relation till sina kunder som Kalmarflyg har.
Detta gör att Blekingeflygs kunder inte känner av den lokala patriotismen och behovet av att
stödja det lokala flygbolaget på samma sätt som Kalmarflygs kunder gör.
Vi anser att det är bättre att ha klagande kunder eftersom det visar att kunderna bryr sig och
vill se förbättring samtidigt som de känner tillit till flygbolaget. Kunder brukar klaga för sin
egen vinnings skull eller om de vill se förbättring anser vi. Det kan även bero på att kunderna
tror på att bolaget kommer att ta till sig av klagomålen och därför anstränger de sig att klaga.
Resultatet i kategorierna visar inte vad kunderna är missnöjda med utan bara att de är
missnöjda med något. En aspekt kan vara kunderna till största delen är missnöjda med samma
sak. Exempelvis i Kalmarflygs fall kan missnöjet gälla deras flygplanstyp. Kalmarflygs
kunder har förstått att ska man klaga så ska man ta kontakt med flygbolaget hellre än till
någon annan utomstående instans. Vill man göra sin röst hörd ska man som kund kontakta
företaget om man vill se att det händer någonting. Skulle man klaga till en annan instans kan
det medföra att ens klagomål eller annan information inte når företaget. Skulle man klaga till
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en extern instans kan det skapa missförstånd på vägen mellan externa instansen och
flygbolaget vilket i sin tur kan påverka relationen mellan kund och flygbolag. De externa
instanserna inte tar klagomålen från kunderna seriöst eller tar längre tid till att lösa problemet
anser vi. Grönroos (2008) uppger att en effektiv och bra klagomålshantering har en betydande
roll för hur kunderna upplever servicen företaget erbjuder. Företagen som har medarbetare
med ett stort driv och engagemang i arbetet har ofta en bättre klagomålshantering (Grönroos,
2008). Kunder som inte känner att företaget lyssnar på dem när de har någonting att klaga på
då det inte har någon juridisk grund kan resultera i missnöjda kunder och förlorade affärer för
företaget (Grönroos, 2008). Enligt vår mening kan en klagande kund bli nöjd om den märker
att företaget tar till sig av kritiken från kunden och visa på förändring. För att ett företag skall
kunna utvecklas är det som sagt viktigt att lyssna både negativ och positiv feedback från
framför allt kunden men även från anställda.

Figur 13: Kundnöjdhet, år 2008 och år 2009

I figuren ser vi att 69,3 procent av Kalmarflygs kunder år 2008 är nöjda med flygbolaget
medan 68,9 procent av Blekingeflygs kunder är nöjda med dem. För år 2009 kan vi se att för
Kalmarflygs kundnöjdhet har resultatet sjunkit 67,6 procent medan Blekingeflygs
kundnöjdhet har stigit till 69 procent samma år. Resultaten för båda åren och båda
flygbolagen klassificeras som normal enligt SKI. Kalmarflygs kundnöjdhet har sjunkit med
1,7 procent från år 2008 till år 2009 och detta beror på att det är lättare att kundnöjdheten ökar
när man är ny på marknaden som i Kalmarflygs fall startade de bolaget år 2007. År 2008 var
Kalmarflyg fortfarande relativt nytt då de hade funnits ett år och detta medför att kunderna
tyckte då att de var ett nytt och spännande flygbolag på marknaden. År 2009 hade Kalmarflyg
funnits i två år och kunderna har då fått en uppfattning om vad Kalmarflyg erbjuder och
kunderna förväntar sig istället mer av dem. Nu när Kalmarflyg har funnits ett tag vet kunderna
vad de får ut av flygbolaget och förväntar sig då istället ännu mer av dem. När de märker att
de inte får allt de vill ha av flygbolaget medför det att missnöjet ökar och kundnöjdheten
minskar.
För Blekingeflyg har resultatet mellan år 2008 och 2009 fått en positiv ökning även om det
inte är en stor ökning så kommer det förhoppningsvis ha en fortsatt positiv trend på denna
ökning. Denna positiva trend kan i längden generera nöjdare kunder för flygbolaget. En
mindre positiv ökning anser vi är mindre belastat för flygbolaget och även lättare att leva upp
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till kundernas förväntningar. Vi menar även att flygbolaget har en större möjlighet att göra
mindre förändringar åt gången men ändå lyckas få en positiv effekt.
Det är svårare att tillfredställa en större positiv ökning på resultatet eftersom flygbolagen
måste göra större och tydligare förändringar och det blir svårare att upprätthålla en ständig
positiv trend. Långsten menar att för att öka kundnöjdheten är det viktigt vara motiverad,
kreativ och alltid blicka framåt. Nöjdhet är inget man kan överträffa eftersom det finns alltid
något att förbättra för att få kunderna nöjda tillägger Långsten. Kunder som är nöjda med en
produkt eller tjänst är oftast de personer som återkommer till företaget och dessa sprider
positivt omdöme om företaget till vänner och bekanta (Grönroos, 2008). Det är inte bara en
faktor som påverkar kundnöjdhet utan det är många faktorer tillsammans som påverkar
kundnöjdheten det vill säga den totala upplevelsen anser vi. För att förbättra kundnöjdheten är
det viktig att hela tiden blicka framåt och inte vilseledas och tro att man inte måste göra större
förändringar bara för att man har funnits på marknaden en längre tid anser vi. Edvardsson och
Larsson (2004) resonerar att kundens aktiva medverkan det vill säga att involvera kunden mer
i tjänsten medför en bättre kundupplevd kvalitet. Detta eftersom kundernas behov tillgodoses i
större utsträckning i dessa situationer menar Edvardsson och Larsson (2004).

Figur 14: Kundnöjdhet, år 2009

I figuren ser vi att kundnöjdheten utifrån kundernas förväntningar för 2009 är för Kalmarflyg
69,1 procent medan för Blekingeflyg är resultatet i denna kategori 66,1 procent samma år.
Resultatet för båda flygbolagen i denna kategori klassificeras som ett normalt resultat enligt
SKI. Utifrån kundernas förväntningar är Kalmarflygs kunder nöjdare än vad Blekingeflygs
kunder är, det skiljer tre procent mellan flygbolagen i denna kategori. Om vi jämför med
figuren på den totala kundnöjdheten kan vi se att Blekingeflygs kunder är nöjdare med
flygbolaget än vad Kalmarflygs kunder är men när det handlar om nöjdhet utifrån
förväntningarna har Kalmarflyg ett högre resultat än vad Blekingeflyg har. Detta beror på
enligt vår mening att Blekingeflyg har totalt sett nöjdare kunder och dessa kunder förväntar
sig mer av dem och därför är de mindre nöjda utifrån förväntningarna. Medan för Kalmarflyg
förväntar sig inte kunderna lika mycket av flygbolaget och detta gör att Kalmarflyg får en
högre kundnöjdhet utifrån förväntningarna. Kalmarflyg har nära konakt med sina kunder och
detta medföra att kunderna är nöjda med personalens arbete anser vi. Grönroos (2008) menar
att nöjda kunder skapar engagemang för företaget, detta eftersom de har en stark tillit till sina
kunder eller att det specifika företaget har övervägt att uppoffringen i relationen dem emellan
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är betydande för deras framgång. Företagets engagemang är något som kunderna uppskattar
vilket kan medföra att relationen mellan företaget och kunden förstärks menar (Grönroos,
2008).
I figuren kan vi även se kundnöjdhet i förhållande till ett perfekt flygbolag för år 2009. För
Kalmarflyg är resultatet i denna kategori 62,3 procent och för Blekingeflyg är resultatet 64,7
procent. Resultaten för båda flygbolagen klassificeras som ett normalt resultat enligt SKI. Det
skiljer 2,4 procent mellan dessa flygbolag i denna kategori. Mer än femtio procent av båda
flygbolagens kunder har en bra bild av deras flygbolag anser vi. Eftersom resultatet för båda
flygbolagen är mer än femtio procent anser flertalet att deras flygbolag är näst intill ett perfekt
flygbolag anser vi. Enligt Gummesson (2008) är relationer mellan företag och kund handlar
om att göra kunden nöjd samt att uppfylla kundernas behov och efterfråga samt att leva upp
till det man som företag lovar ökar möjligheten att behålla kunderna. Varför Kalmarflygs
kunder inte anser att flygbolaget av perfekt flygbolag kan bero på att de har små och bullriga
flygplan enligt Soltorp. Enligt Blekingeflygs hemsida har Blekingeflyg SAAB2000 flygplan.
Kalmarflyg har däremot SAAB 340 flygplan enligt Kalmarflygs hemsida. Enligt
Blekingeflygs hemsida är SAAB2000 en modifierad och förlängd version av flygplanstypen
SAAB340 som Kalmarflyg har (www.blekingeflyg.se). Enlig vår tolkning påverkar
Blekingeflygs flygplans typ den totala kundnöjdheten positivt. Anledningen är att denna
flygplanstyp är större och har fler passagerarplatser än vad Kalmarflygs flygplanstyp har.
Eftersom resan upp till Stockholm tar mindre än en timme så kanske man inte förväntar sig
allt för mycket eftersom att resan är så pass kort som den ändå är.

Figur 15: Lojalitet, år 2009

I figuren utläser vi att kundernas lojalitet för år 2009 för både Kalmarflyg och Blekingeflyg. I
kategorin för hur troligt är det att du väljer ditt flygbolag nästa gång du ska resa är 90,3
procent för Kalmarflyg och 82,1 procent för Blekingeflyg. Båda resultaten i denna kategori
klassificeras som mycket höga enligt SKI. Vi ser ur figuren att många kunder kommer att
flyga fler gånger med sitt flygbolag dock har Kalmarflyg ett högre resultat än Blekingeflyg.
Kalmarflyg har skapat en bra relation till sina kunder vilket gör att kunderna vill återkomma
och förbli lojala kunder enligt vår mening. Vi anser att lojala kunder är bättre än nöjda kunder
eftersom lojala kunder återkommer oftare än vad nöjda kunder gör. Lojala kunder är ofta
regelbundna resenärer och mest lönsamma medan nöjda kunder kan både vara regelbundna
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resenärer och/eller sällan resenärer anser vi. Lojalitet är en förutsättning för att skapa ett starkt
varumärke. Kundlojaliteten är högre för ett starkt varumärke. Kundernas lojalitet kan vara ett
sätt för att få företagen att leverera kundvärde och kundnytta (Parment, 2006).
Den andra kategorin i figuren handlar om hur troligt är det att du rekommenderar ditt
flygbolag. Resultatet i denna kategori klassificeras som mycket hög enligt SKI för båda
flygbolagen. För Kalmarflyg är resultatet 84,1 procent och för Blekingeflyg är resultatet 82,8
procent. Kalmarflyg har ännu fler lojalare kunder än vad Blekingeflyg har enligt vår mening.
Kunderna för båda flygbolagen är ändå så pass nöjda att de är villiga att rekommendera deras
flygbolag till vänner och bekanta. ”Word-of-mouth” används för att konsumenter har en
möjlighet att diskutera och prata med varandra om varor och tjänster innan köpbeslutet men
detta marknadsförningsverktyg används även för att stödja och förstärka de olika köpbesluten
bland kunderna menar Fill (2006). Enligt Solomon (2007) är det negativa med ”word-ofmouth” att människor har en tendens att lyssna mer på de negativa åsikterna än på det positiva
de hör av sina kompisar. Detta för med sig att negativa åsikter sprids snabbare än positiva
åsikter. De kunder som är minst lojala är de kunder som istället gör en jämförelse mellan de
alternativen som finns för att välja det bästa av situationen menar Parment (2006).
Det är bättre att ha en jämnare fördelning mellan dessa kategorier eftersom det visar att man
både är lojal och är villig att rekommendera flygbolaget till vänner och bekanta. Det visar
även att man är så pass nöjd att man kan tänka sig att rekommendera flygbolaget till andra.
Har man en ojämn fördelning i kategorierna som Kalmarflyg har visar det att många är lojala
men det är färre som kan tänka sig att rekommendera dem vidare till vänner och bekanta.
Detta beror på att de är många som vill stödja det lokala flygbolaget anser vi. Kalmarflygs
uppfattning av lojala kunder är de kunder som är ”frivilligt återkommande”(Långsten 201006-11). Mängden resenärer har stigit på tre år, de har gått från 30 000 till 35 000 vilket är en
bra ökning av resenärantalet enligt Soltorp.
För att skapa lojala kunder bör företagen erbjuda en service utöver det vanliga. Enligt
Grönroos (2008) är kunder som anser sig vara nöjda de kunderna som kommer att
rekommendera sitt valda bolag vidare till vänner och bekanta och ägnar sig åt en positiv
ryktesspridning. Kalmarflyg menar att lojaliteten är extremt viktig. ”Vi har inte de nöjdaste
kunderna men vi har de lojalaste kunderna” (Soltorp 2010-05.07).
Med detta citat menar Soltorp att Kalmarflyg har något extra som gör att kunderna väljer dem
trots att de inte är det bästa flygbolaget. Att Soltorp är nöjd med detta är just för att det är de
lojala och återkommande kunderna som företag tjänar pengar på anser vi. För att kundernas
nöjdhet skall öka bör Kalmarflyg arbeta mycket med produkten och kringtjänsterna eftersom
det är många faktorer som påverkar kundernas nöjdhet. Det går inte att enbart förbättra en
faktor och tror att kunderna ska bli nöjda utan det är många faktorer tillsammans som
påverkar kundernas totala nöjdhet.
Vi anser att varför många resenärer är lojala mot Kalmarflyg beror på att många av dessa
resenärer stödjer Kalmarflyg på grund av deras lokala prägel medan andra uppskattar att
komma till Bromma istället för till Arlanda anser vi. Soltorp menar att resenärer som bara ska
flyga till Stockholm uppskattar att komma till Bromma eftersom det är närmare city. Soltorp
förklarar att det går snabbt att ta sig från ”gaten” till gatan på Bromma flygplats. Som
figurerna visar är det fler kunder som är lojala än som är nöjda med företaget. En förklaring
kan vara att det är många företagskunder som reser med dem på grund av att företaget har ett
avtal med Kalmarflyg. Reser man via företaget kan man inte välja flygbolag själv utan måste
anpassa sig till det flygbolag som företaget har avtal med. En del som är lojala beror på att de
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känner någon av flygvärdinnorna och väljer Kalmarflyg på grund av det eftersom det har
lokalt anställda flygvärdinnor.
Kalmarflyg uppfattar att de har fler nöjda kunder än lojala kunder och detta beror på att det är
väldigt få som är missnöjda med dem. Men enligt SKI – mätningarna har Kalmarflyg fler
lojala kunder än nöjda kunder vilket vi har läst av utifrån figurerna behandlar kundnöjdhet
och lojalitet.
Vi hoppas att ni efter detta kapitel har fått en bredare förståelse om hur Kalmarflyg och deras
kunder ser och resonerar kring varumärket Kalmarflyg. Allt som vi har förklarat i detta
kapitel handlar som sagt om Kalmarflygs varumärkesuppbyggnad. Ett varumärke innehåller
så mycket mer än bara ett varumärke. Det är många delar och egenskaper som ett varumärke
bör innehålla för att varumärket ska bli starkt och eftertraktat bland kunderna.
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5. Slutsatser
Med de tidigare kapitlen som grund kommer vi att redogöra för de slutsatser som vi kommit
fram till. Vi är inte ute efter att generalisera våra slutsatser. Det handlar enbart om
Kalmarflyg AB. Vi tror dock att det kan finnas många möjliga paralleller till andra bolag med
liknande förutsättningar, till exempel små bolag med en stor huvudsaklig nationell konkurrent
som agerar på en generisk marknad. Först och främst finns kopplingar till andra små
flygbolag och kanske framför allt andra dotterbolag inom samma koncern, men även liknande
företag i andra branscher som kan lära sig eller finna det intressant att läsa om flygbolaget
Kalmarflyg samt känna igen sig i företagets svårigheter, förehavanden och förutsättningar.
Dessa kopplingar och paralleller låter vi dock dig som läsare göra – vår fokus är Kalmarflyg.
Kapitlet avslutas med att vi kommer ge rekommendationer till Kalmarflyg.
Under arbetet med uppsatsen har vi funnit intressanta slutsatser kring Kalmarflygs identitet.
Vi har kommit fram till tre utmärkande karaktärsdrag i Kalmarflygs identitet och dessa är
lokala, personliga med en stor kundfokus samt enkelhet. Anledningen till att de är lokala är
för att de agerar på en begränsad marknad. De är beroende av sina kunder i Kalmarregionen.
Att vara personliga är en viktig egenskap för Kalmarflyg och detta förknippas med deras
ödmjukhet till sina kunder vilket exempelvis utmärker sig i situationer då de löser kundernas
problem på ett snabbt och effektivt sätt med glimten i ögat. Det som kännetecknar detta är att
de tar en personlig kontakt med kunden vid klagomålshantering. Kalmarflygs identitet består
även av att de vill agera personligt på ett professionellt sätt. Deras professionalitet
genomsyras via deras kompetenta personal. Kalmarflyg är ett litet flygbolag där de anställda
har sina ansvarsområden men är trots detta väl införstådda i hela verksamheten. Detta medför
att de har ett bra och förtroendefullt samarbete sinsemellan dem. Detta gör att Kalmarflygs
starka företagskultur avspeglar sig på kunderna. Det kan vara en av orsakerna till att kunderna
anser att de är ett pålitligt flygbolag. Kalmarflygs kunder anser att Kalmarflyg erbjuder en bra
kundservice samt att de har kompetent personal. Enkelheten är ett personlighetsdrag som
passar in på Kalmarflyg eftersom de erbjuder en okonstlad tjänst till sina kunder. Detta genom
att de både klär sig på ett tämligen ledigt sätt. Kalmarflyg erbjuder en enkel process i tjänsten
som de erbjuder exempelvis processen genom säkerhetskontrollen är enkel samt att de inte
vill vara alltför tekniskt avancerad flygbolag eftersom de vill värna om den personligt
kontakten med sina kunder.
Egenskaper vi har funnit i varumärket Kalmarflyg är deras starka företagskultur som visar sig
genom att det är öppet och högt i tak. Detta visar sig genom att ledningen har stort förtroende
på sina anställda och låter dem ta egna initiativ. Deras öppna kommunikation har bidragit till
att medarbetarna har kunnat engagera sig i verksamheten där de gemensamma målen är
tydliga.
Kalmarflyg skapar sig en image genom att marknadsföra sig i Kalmarregionen på ett lokalt
och personligt sätt för att passa kalmariternas mentalitet. Detta gör de genom att exempelvis
synas i olika lokala event. Utifrån våra respondenter arbetar Kalmarflyg mycket med
miljösatsningen men detta har tyvärr inte nått ut till kunderna. Denna problematik kan bero på
en kommunikationsbrist mellan kund och flygbolaget samt att de satsar på felaktiga områden i
marknadsföringen. Deras flygplanstyp har en bidragande inverkan på kundernas image om
flygbolaget. Ur kundernas synvinkel har vi noterat att de anser att Kalmarflyg inte är ett
modernt och tekniskt avancerat flygbolag och detta förstärker vår slutsats.
Kalmarflygs självbild kan identifieras att de vill leverera ett bra kundbemötande till sina
kunder. De lägger ett stort fokus på deras kundbemötande genom att känna igen sina
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återkommande kunder. Kalmarflyg kundbas består till största del av affärsresenärer vilket
innebär att de har många återkommande kunder och därför underlättar de att agera utifrån
deras ledord genom att vara personliga och på så sätt kan de känna igen sina kunder.
Igenkänning är något som gynnar Kalmarflyg eftersom många kunder uppskattar att bli
igenkända vilket vi kan tyda i figuren om kundbemötandet då resultatet i figuren är högt.
I tjänsteföretag som flygbranschen tillhör är personalen en av de viktigaste delarna som ett
varumärke består av. Därför är Kalmarflygs personal viktig eftersom det är dessa personer
som ständigt möter kunderna i sin vardag och blir därför varumärkets ansikte utåt. Det är
därför bra att ledningen har stort förtroende för sina anställda. En anställd blir mer motiverad
då de får positiv feedback från ledningen och därför är det bra att Kalmarflyg är medvetna
samt arbetar med detta. Även om ledningen berömmer sina anställda så är det inte alltid som
de anställda tar egna initiativ för att leverera en bra service vilket ledningen önskar att de
borde göra. I Kalmarflygs varumärke är den fysiska egenskapen en av de viktigaste delarna i
ett varumärkesuppbyggande vilket i Kalmarflygs fall återfinns i medarbetarna och för
Kalmarflyg utgör medarbetarna ett viktigt och fördelaktigt arbete som gynnar varumärket.
En annat märkbar del vi har funnit i den fysiska delen av varumärket Kalmarflyg är att
ledningens syn och kundernas syn inte överrensstämmer med varandra vad gäller
servicekvaliteten. Kunderna anser att servicekvaliteten har sjunkit medan ledningen är nöjda
med den servicen de levererar. Detta tolkar vi beror på att det är en brist i kommunikationen
mellan kund och anställd och internt mellan de anställda vilket gör att de avspeglas på
servicen. En annan orsak till kundernas uppfattning av servicen och intrycket av det totala
varumärket är att Kalmarflyg inte är så personliga i alla situationer som de önskar att de vore.
En förklarande faktor beror på den korta restiden till Stockholm som försvårar deras arbete att
leverera en bra service då det kan vara svårt att ge alla passagerare den önskade servicen.
Även om flygbolaget internt anser att de levererar en bra service är det ändå kunderna i
slutänden ett bevis på hur servicen egentligen upplevs.
Eftersom deras flygplanstyp är små och för med sig en hög ljudnivå medför det att kundernas
uppfattning om komfort och bekvämlighet inte är tillfredställande nog. Hur ett flygplan ser ut
inuti det vill säga om inredningen är fräsch kommer att påverka kundernas intryck för resan
och viljan att antigen återkomma eller inte. Vi menar att detta är en bidragande orsak till att
Kalmarflyg förlorar betydelsefulla kunder.
Reflektionen är en del i varumärkesuppbyggande som i Kalmarflygs fall motsvarar deras
målgrupp där deras huvudsegment är affärsmän. Deras målgrupp är framförallt
Kalmarregionens invånare och personer som har sin utgångspunkt från Stockholm/Bromma är
bara positiv bonus för dem. Det är svårt Kalmarflyg att marknadsföra sitt flygbolag i
Stockholm eftersom de skulle försvinna i mängden och därför är det bra att de undviker det
och istället satsar på sin marknadsföring inom Kalmarregionen.
Relationen är en viktig del i varumärkesuppbyggande samtidigt som det är viktigt för att öka
sitt kundunderlag. Det är vid problemsituationer som kunder bedömer hur personalen hanterar
situationen och det är detta som är avgörande om de vill återkomma till flygbolaget. Tar
personalen kundens problem på allvar så ökar kundens förtroende för företaget vilket i sin tur
skapar en betydande relation med flygbolaget. I Kalmarflygs fall är de beroende av sina
kunder eftersom de agerar på en begränsad marknad och därför är det bra att de hanterar
klagomål på ett effektivt sätt och denna hantering av klagomål har uppskattas av kunderna.
Detta har i sin tur medfört att många kan tänka sig att återkommat samt rekommendera
flygbolaget till andra.
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Rekommendationer
Kalmarflyg bör synliggöra sitt miljöarbete mer för att visa sina kunder att de arbetar med
miljön. För Kalmarflygs del är det en nackdel att ha för modern teknik eftersom de då skulle
förlora den personliga kontakten som är en viktig del i deras varumärke. Men det skulle å
andra sidan gynna Kalmarflyg om de var mer teknisk avancerade som ett alternativ till det
personliga bemötandet då kunders olika efterfrågan varierar. Finns det valmöjligheter vid
incheckningen så tillfredställer man en större kundgrupp.
De skulle kunna erbjuda ännu mer varierad mat ombord. Att kunna erbjud varierad mat som
är säsongsanpassad samt närproducerad är en ytterligare rekommendation.
De bör investera i nya flygplan eftersom de nuvarande flygplanen är bullriga och obekväma
och det medför att kunderna är missnöjda med dem.
Ett scenario är om SAS och Kalmarflyg vid ett tillfälle har ungefär samma biljettpris, kan det
bli så att man väljer SAS på grund av dess bekvämlighet och tycker att det är värt att betala
lite extra för det.
Eftersom Kalmarflyg har många återkommande kunder som till största del är affärsresenärer
skulle de kunna erbjuda medlemsförmåner genom exempelvis tionde resan gratis för att locka
till sig fler potentiella kunder. Ett annat alternativ är att kunderna får samla på sig ett antal
poäng i from av ett medlemskort. Poängen kan i sin tur ge rabatterade resor eller andra
förmåner.
Service är en betydelsefull del inom tjänsteföretag och därför bör Kalmarflyg ta dessa siffror
på allvar genom att genomföra fler undersökningar för att kunna utveckla sin service.
Även om SKI ger ett bra underlag för förbättring går det inte enbart att förlita sig på SKI för
att förbättra sin service än mer med regelbundna kundundersökningar som kan förstärka
varumärket Kalmarflyg till att bli starkare och ledande inom regionen.
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Bilagor
Intervjuguide: Anna Soltorp, 2010-05-07
1.
Kan du säga något om hur du började intressera dig för flygbranschen?
2.
Vad har du för tidigare yrkeserfarenheter?
3.
Varför valde du att hjälpa till att starta upp Kalmarflyg?
4.
Kan du förklara lite om din arbetsuppgift inom företaget?
5.
Vilka ledord vill ni bli förknippade med?
6.
Varför ska resenärer välja er, vad gör er unika?
7.
Hur jobbar ni för att synas inom press och media? Hur marknadsför ni er?
8.
Hur gör ni för att kunderna ska känna sig trygga?
9.
Hur arbetar ni för att skapa en positiv upplevelse för kunden?
10.
Kan du beskriva den typiska Kalmarresenären?
11.
Vilken är enligt er uppfattning den ideala resenären?
12.
Vilka känslor vill ni förmedla till era kunder?
13.
Vilken företagskultur har ni, präglas ni av något sådant?
14.
Vilka egenskaper tycker du talar för Kalmarflygs personlighet?
15.
Har ni en tydlig personlighet gentemot era kunder?
16.
Vad gör ni för att tillfredställa era kunder?
17.
Har ni använt er av någon form av åtgärd för att få en bättre förståelse av vad
som tillfredställer kunderna?
18.
Vilka egenskaper har Kalmarflyg som varumärke som ni anser är viktigt?
19.
Finns det något ni kan tänka på för att förbättra ert varumärke?
20.
Tycker ni att de finns några tydliga mönster på de kunder som väljer att flyga
med er, beroende på ålder och kön?
21.
Hur tror ni att era kunder uppfattar Kalmarflyg som helhet dvs. hela konceptet
via hemsidan, på plats, kundtjänst, kundbemötandet, servicen, flygplan etc.?
22.
Hur mycket styrs ni av Sverigeflyg Holding AB gällande er marknadsföring och
servicelandskapet?
23.
Är det fler som väljer att åka tur och retur med utgångspunkt från Kalmar än
från Bromma?
24.
Har ni sett någon tendens av om det skiljer sig i antalet resenärer som flyger
med er på grund av er lokala prägel?
25.
Hur gör ni för att skapa en god kundupplevelse? Vilka kriterier anser ni att ni
uppfyller för att skapa en god kundupplevelse?
26.
Får ni vara med och bestämma hur ni marknadsför er genom exempelvis
placering av affischer, tidningar, logga, inredning av er informationsdisk i Bromma,
Östersund och även Kalmar?
27.
Har ni skapat någon företagsanda?
28.
Har ni någon uppgift om det är fler privat eller företagskunder som åker med er?
29.
Varför tror ni att kunder väljer just er vid inrikesflyg?
30.
Vad associerar du med Kalmarflyg som varumärke?
31.
Hur hanterar ni missnöjda kunder? Och andra oväntade problem?
32.
Är det viktigt med god kommunikation mellan anställda, hur jobbar ni för att
skapa en god kommunikation mellan er?
33.
Vilka styrkor bör en anställd ha för att jobba på Kalmarflyg? För att arbeta hos
er krävs det någon specifik utbildning och arbetslivserfarenhet?
34.
Anser ni att era kunder är nöjda med er insats gällande:
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Kundbemötande?
Bokningssystem?
Service?
Kundtjänst?
Hemsida?.
Personalen?
Flygplanen?
Inredning?
Incheckning?
Hantering av reklamation och klagomål?
Vilka av dessa är mest viktiga för dig? finns det andra saker som är viktigt?
35.
Vad vill ni att kunderna ska känna efter att ha flugit med er?
36.
Vilka förväntningar vill ni skapa hos kunderna? Tycker ni att förväntningarna
uppfylls?
37.
Vad anser du att kunderna värderar vid kundmötet men även vid valet av
Kalmarflyg?
38.
Har ni påverkats mycket av vulkanutbrottet och av den ekonomiska krisen?
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Intervjuguide: Daniel Långsten, 2010-06-11
Allmänt
1.
Finns det en fördel för Kalmarflyg att vara ett litet företag på en begränsad
marknad?
Kunden
2.
Vad gör er unika, varför ska kunder välja just er?
3.
Vilka känslor vill ni förmedla till era kunder? när de ska flyga,
4.
Vilka kriterier tror du kunder i allmänhet har i val av flygbolag?
– Uppfyller Kalmarflyg dessa kriterier?
5.
Vad är din uppfattning på lojala kunder respektive nöjda kunder? om det finns
någon skillnad och så.
Image, personlighet
6.
Hur ser Kalmarflygs image ut?
–
Har
ni
en
tydlig
sådan
gentemot
kunderna?
– Hur tror du Imagen påverkar upplevelse för kunderna?
7. Vilka egenskaper tycker du talar för Kalmarflygs personlighet?
– Tycker du att ni uppfyller det?
8.
Vilka egenskaper tror du kunderna värdesätter med Kalmarflyg?
9.
Vilka ledord vill ni att Kalmarflyg ska bli förknippade med?
– Varför just dessa?
Kultur
10.
Vilka kriterier är viktiga för att skapa en stark företagskultur?
Servicekvalitet
11.
Vad motsvarar en god servicekvalitet enligt er uppfattning?
– Finns det något ni kan förbättra för att leverera en god servicekvalitet?
– Vad har ni gjort utöver SKI - mätningarna för att skapa en förståelse för hur ni
ska tillfredställa era kunder?
Upplevelse
12.
Vad vill ni att era kunder ska känna efter att ha flugit med er?
13.
Vad är viktigt inom flygbranschen för att skapa en positiv upplevelse för era
kunder?
Kundnöjdhet
14. Varför tror du kundnöjdheten totalt sätt bland Kalmarflygs kunder har sjunkit
mellan åren 2008 och 2009?
15. Vad karaktäriserar en bra….. och hur nöjd är du med Kalmarflygs insats och vad
kan förbättras?
Kundbemötandet:
Vad karaktäriseras ett bra kundbemötande tycker du?
Är du nöjd med Kalmarflygs insats gällande kundbemötandet?
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Service:
Vad karaktäriseras en god service?
Är du nöjde med den?.
Något som kan förbättras?
Kringtjänster, före och efter resan, och servicefunktioner:
Kringtjänster före och efter resan, hur tycker du att de fungerar?
Hu ska det vara?
Professionell/ kompetent Personalen:
Vad är en kompetent personal?
Hur förhåller sig Kalmarflyg till detta?
Är du nöjd med deras insats?
Är det något som kan förbättras?
Flygplanen, komfort och bekvämlighet:
Vad tycker du om Kalmarflygs komfort och bekvämlighet på flygplanen?
Är det något ni ska förbättra eller?
Hantering av reklamation och klagomål:
Vad karaktäriseras en bra reklamation och klagomål?
Är du nöjd med kalmarflygs insats?
Punktlighet:
Är du nöjde med er punktlighet?
Destinationer:
Tillgänglighet:
Är du nöjd med tillgängligheten från och till flygplatsen?
Vilka av dessa är mest viktiga anser du? (de här egenskaperna kundbemötande,
service, kringtjänster, kompetent personal, komfort, hantering av klagomål,
punktlighet,
destinationer
och
tillgänglighet)
– Finns det andra saker som är viktiga som jag inte har nämnt?
– Tror du kundernas nöjdhet baseras på dessa kriterier som jag nämnt?
16.

Vad gör ni för att tillfredställa era kunder?

17.

Hur gör ni för att förbättra er service och kringtjänster i praktiken?

Förväntningar
18.
Vilka
förväntningar
vill
ni
skapa
hos
kunden?
– Och tycker ni att ni uppfyller dessa?
19.
Vad tror du påverkar kundens förväntningar på produkten respektive servicen?
20.
Vad anser du att kunderna värderar vid kundmötet?
Miljö
21.
Hur viktigt är det för Kalmarflyg att ta miljö- och samhällsansvar anser ni?
På vilket sätt är era flygplan miljövänligare än konkurrenterna?
–
Vad kan ni göra för att förbättra ert miljöansvar?
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet.
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning
och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet
erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens.
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus.

Linnéuniversitetet
391 82 Kalmar/351 95 Växjö
Telefon 0772-28 80 00
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nyfikenhet,

nytänkande

