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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att fastställa konsumenters uppfattning om SAS varumärkesattribut 

och utröna vilka av dessa som har påverkats av den ekonomiska kris som företaget genomgick under 

hösten 2012. Metoden utgjordes av en tvåstegsmodell med fokusgrupp som inledande stadie i studien i 

syfte att ta reda på vilka attribut konsumenter associerar med SAS, samt en enkätundersökning för att ta 

reda på huruvida det har skett en förändring i uppfattningen om dessa attribut tillhörande SAS. Teoretisk 

anknytning har tagit utgångspunkt i Aakers (2002) modell för varumärkeskapital samt teorier om 

attribut och konsumenters uppfattning. Resultatet visar att ingen stor förändring i uppfattningen har skett 

kring den övergripande uppfattningen om SAS, dock kunde tendenser till förändring i uppfattning anas 

om ett antal av SAS varumärkesattribut. I undersökningen framkom att lojala kunder hade en mer 

positiv uppfattning om SAS efter krisen i jämförelse mot icke-lojala kunder, att SAS 

EuroBonusklubbmedlemmar hade en mer positiv uppfattning om SAS efter krisen i jämförelse mot 

icke-medlemmar, samt att yngre respondenter i högre utsträckning upplevde att deras uppfattning om 

SAS var mer negativ efter SAS senaste kris jämfört mot äldre.  

 

Nyckelord: brand equity, brand attributes, crisis management, issue management, brand attitude 

change, brand comprehension, service harm, brand associations, brand loyalty, brand awareness, 

percieved quality.  
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1. Inledning 
 

“Detta är vårt “final call”. Vi har fått en sista chans att starta om och genomföra fundamentala förändringar. 

Jag hoppas att våra lojala och dedikerade medarbetare har viljan att kämpa för SAS överlevnad." 

SAS VD Rickard Gustafson (Ljungholm, 2012). 

  

Att låta ett bolag med tredelat statligt ägarskap gå i konkurs förefaller i många konsumenters ögon 

skandalöst. I november 2012 var det just en sådan konkurs som hotade det skandinaviska flygbolaget 

Scandinavian Airlines (SAS). På grund av en ökad konkurrens inom flygbranschen har väletablerade och 

stabila varumärken de senaste åren tappat sin tidigare självklara position i konsumenternas sinnen till förmån 

för lågprisbolag (SAS-kris lyft för konkurrenterna, 2012). SAS är ett av hårdast drabbade företagen då flera 

år av dåliga resultat och interna ekonomiska kriser har gjort att företagets framtid blivit osäker (Eriksson, 

2012). Stora förluster, höga kostnader, stort tryck från fackförbund och ultimatum ställda från banker bidrog 

till att SAS under 2012 hamnade i en djup ekonomisk kris. Stater och intressenter meddelade även under 

hösten 2012 att inga nya investeringar till bolaget skulle ske till dess att de uppvisade vinst (Andersson, 

2012). Spekulationerna gick från “om” till “när” SAS ska gå i konkurs. Idag, i januari 2013, har dock 

Skandinaviens konsumenter fått bevittna hur SAS än en gång gått från att ha varit uträknade till att ta sig ur 

krisen, men har varumärkets tidigare starka position gått förlorad? 

Kriser kan drabba alla typer av företag och ta sig olika uttryck (Garcia, 2006). Utan förbehåll kan det 

skaka om verksamheten internt och påverka förhållanden i företagets omgivning, bland annat till kunder och 

intressenter (Greyser, 2009). Att arbeta med att bygga upp varumärken är essentiellt i alla företag (Keller, 

2009) och utgör en grund i alla företagsekonomiska utmaningar så som att attrahera kunder, upprätthålla 

konkurrenskraft, utveckla produkter och skapa effektivitet (Wood, 2000). Ett långsiktigt arbete med att 

bygga upp ett varumärke är dock skört då alla företag är utsatta av risken att plötsligt drabbas av en 

ekonomisk kris på grund av interna eller externa orsaker. Plötsligt kan långsiktigt varumärkesbyggande 

sättas helt ur spel då företaget på kort sikt måste lägga allt annat åt sidan för att enbart ägna sig åt 

krishantering (Dawar & Lei, 2008). I värsta fall kan krisen fördärva år av varumärkesbyggande arbete 

(Langer & Thorup, 2006). I kris prioriteras företagets överlevnad högst, därefter att ta sig ur krisen med ett 

gott anseende i behåll (Woodside & Walser, 2006; Yannopoulu, Koronis & Elliot, 2011). SAS har utan 

tvekan länge varit ett av de starkaste varumärkena i Sverige (Bernström, 2012). Som företag har de dock 

tidigare genomgått ett antal kriser som kan ha lämnat avtryck på varumärket, men alla har inte varit 

ekonomirelaterade (Kulmen på lång SAS-kris, 2012). I dagsläget är det svårt att veta hur allmänhetens 
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uppfattning om SAS varumärke ser ut då dess utgång stod klar relativt nyligen. Osäkerheten kring SAS 

varumärke kan ha ökat (Gustafsson, 2012). 

1.1. Problemdiskussion 
Hoffman och Bateson (2001) menar att tjänster genom tiderna har fått allt för lite utrymme jämfört med 

varor i varumärkesforskningen. Vikten av det värde varumärket skapar för konsumenter och företag i 

tjänsteindustrin har dock enligt Chen och Tseng (2010) hamnat i fokus de senaste åren, hos både akademiker 

och praktiker. En stark betoning har legat på den stora inverkan konsumenters uppfattning har på 

varumärkens framgång (Myers, 2003). Allt större utrymme inom varumärkesforskning och strategiskt 

varumärkesarbete ägnas dock åt kortsiktigt varumärkesarbete så som krishantering (Chen & Tseng, 2010). 

Även om mycket forskning existerar kring hur företag bör hantera en kris (Parsons, 1996; Langer & Thorup, 

2006) tycks problematiken kring att kriser kan ta sig olika uttryck och ha olika omfång och effekter i olika 

organisationer inte vara utredd (Parsons, 1996).  

Det råder delade meningar om huruvida ett bolags ekonomiska kris skulle kunna påverka 

konsumenterna. Många är dock eniga om att det är essentiellt att upptäcka tendenser till förändring i 

uppfattning hos konsumenter för att kunna arbeta med varumärkesförbättring (Chen & Tseng, 2010). Vissa 

forskare anser att konsumenternas uppfattning inte påverkas av en kris så vida de inte personligen drabbas 

(Pollard & Hotho, 2012), medan andra menar att konsumenter är känsliga för den osäkerhet som 

ekonomiska kriser skapar och i hög grad tenderar att ändra sin uppfattning (Greyser, 2009). Forskare så som 

Timo (2011) och Julca (2012) diskuterar enbart effekter på konsumenters uppfattning efter icke-ekonomiskt 

relaterade kriser som exempelvis naturkatastrofer. Parallellt menar vissa forskare att krisens förlopp 

påverkar konsumenternas uppfattning och att krishanteringen inte kan göra så mycket åt förändringen i den 

(Dawar och Lei, 2008), medan andra menar att krishantering är essentiell i tal om bibehållande av 

varumärkets anseende och konsumenternas förtroende (Henard, 2002; Garcia, 2006, Larsen & Massey, 

2006). Många faktorer ingår i ett krisförlopp och enligt Chen och Tseng (2010) råder det därför delade 

meningar om hur företag bör agera och vad för effekt det kan få. Därför är det av stor vikt att undersöka om 

och i sådana fall hur konsumenters uppfattning om ett varumärke påverkas av en ekonomisk kris.   

Hittills har forskning om krishantering till stor del fokuserat på vad olika typer av oförutsägbara 

kriser har för implikationer på företags resultat på lång sikt samt hur dess hantering internt och externt 

påverkar utfallet (Greyser, 2009). Vissa forskare har även valt att titta på hur krishantering skiljer sig åt 

mellan industrier (Larsen & Massey, 2006), men forskningen inom flygindustrin är fortfarande obefintlig 

(Cheng & Tseng, 2010). Forskningen kring krishantering har även mestadels fokuserat på produktrelaterade 
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skador och dess implikationer på varumärkets rykte, medan forskningen kring tjänster inom samma område 

fortfarande är gles.  

Mycket av den forskning som cirkulerar är således ur ett företagsperspektiv. Ett glest område inom 

forskning är det som mer specifikt vidrör hur varumärkesarbetets kortsiktiga aspekter exempelvis i termer av 

attribut påverkar konsumenternas uppfattning efter en ekonomisk kris. Då en ekonomisk kris kan drabba alla 

företag mer eller mindre oväntat kan denna undersökning komma att vara intressant för företagsledning 

inom olika typer av organisationer där strategiskt varumärkesarbete är förekommande. Detta ämne kan även 

vara intressant för vidare forskning inom marknadsföring med syftet att förstå hur konsumenters respons och 

beteenden påverkas av osäkra förhållanden så som kriser. 

1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att fastställa konsumenters uppfattning om SAS varumärkesattribut och utröna vilka 

av dessa som påverkats på kort sikt av den ekonomiska kris som företaget genomgått. Vi har valt att belysa 

följande frågeställning: 

 

• Hur kan en kris i ett flygbolag med ett starkt varumärke som SAS påverka konsumenters uppfattning om 

företaget på kort sikt? 
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2. Teori 
Alla företag löper en risk att någon gång drabbas av en kris som påverkar företagets verksamhet och 

varumärkesarbetet (Dowling, 2001). Det finns många definitioner av begreppet kris, dock ingen allmängiltig 

sådan (Coombs & Holladay, 2010). Enligt Hale, Dulek och Hale (2005) är en organisatorisk kris kedjor av 

händelser som kan ha allvarliga konsekvenser för företaget eller drabbade intressenter. En kris innehåller 

även någon typ av överraskningsmoment (Larsen & Massey, 2001), vilket leder till att organisationen tappar 

kontroll över situationen för en kortare tidsperiod (Stephens, Malone & Bailey, 2005). En kris kan dock 

urarta sig på olika vis och således få olika effekter i organisationer. Beroende på hur krisen upplevs utifrån 

kan det få negativa konsekvenser för en organisations image, rykte och framtida överlevnad (Coombs & 

Holladay, 1996). Därför tillämpar företag krishantering i syfte att behålla förtroende och trovärdighet hos 

konsumenterna (Jaques, 2009).  

Dowling (2001) delar upp kriser i interna (uppstår inom organisationer) och externa kriser (utanför 

organisationen) och menar att de kan variera i styrka. Eriksson (2009) skiljer på kriser som är förutsägbara 

(exempelvis lågkonjunktur) respektive oförutsägbara (oväntade incidenter). Pollard och Hotho (2006) 

förflyttar sig från de negativa definitionerna av en kris och menar att en kris som ger direkta negativa 

konsekvenser faktiskt kan få positiva konsekvenser genom att utgöra en ”vändpunkt” för organisationen. 

Vidare avgränsas denna studie till interna ekonomiska kriser som enligt Dowlings (2001) definition kan bero 

på nedgångar i vinst, förluster, lågkonjunktur eller problem med anställda. 

Med krishantering kan ett företag återvända till den produktivitet som fanns i företaget innan krisen 

bröt ut (Lockwood, 2005) samt mildra eventuella negativa effekter av krisen (Coombs, 2012). Hanteringen 

består av beredskap i form av förebyggande åtgärder och kan exempelvis handla om att förutse kriser och 

förhindra att de uppstår eller utveckla aktionsplaner för att kunna rädda företagets anseende. Dessa strategier 

är exempel på kortsiktighet i varumärkesbyggnad (Jaques, 2009). 

Intern och extern kommunikation är en nyckelfaktor för att företaget ska klara sig med gott anseende 

i behåll. Nutidens omfattande mediaövervakning sätter stor press på organisationer i kris (Garcia, 2006) och 

enligt Greyser (2009) bör ett företag med en kris som är ekonomiskt relaterad att organisationen officiellt 

bör erkänna att de inte har skött företaget tillräckligt bra. Detta medhålls av Henard (2002) som tror att 

företag kan vinna mycket på att besvara negativ publicitet på ett öppet, skarpt och lugnande sätt. Om 

företaget undviker att besvara kritik eller osäker information är risken att konsumenternas uppfattning om 

varumärket blir mer negativ och förtroendet minskar (Ashcoft, 1997). Risken är även att de skapar sig en 

egen, felaktig verklighetsbild (Garcia, 2006). Detta kan i sin tur leda till att konsumenterna ändrar sitt 

köpbeteende gentemot företaget (Henard, 2002). 
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Hur mycket konsumenters uppfattning påverkas av den information som sprids om varumärket beror 

på om uppfattningen är positiv eller negativ innan krisens inträffande (Ahluwalia, Burnkarnt & Unnava, 

2000). Konsumenter med stark positiv attityd till varumärket motstår lättare negativ publicitet medan 

konsumenter med stark negativ attityd till varumärket har svårt att ta åt sig av positiv publicitet och agerar 

således oftare med skepsis (Ahluwalia et al., 2000). Lojala kunder tenderar att visa sitt stöd till ett varumärke 

som fått utstå negativ publicitet medan icke-lojala kunder tenderar att påverkas mer genom att blanda in fler 

emotionella aspekter (Henard, 2002). 

2.1. Varumärke, attribut och uppfattning 
Ett varumärke skapar värde åt konsumenter och företag (Keller, 2009). Keller (1993) beskriver ett 

varumärke som de unika produkt- eller tjänsteattribut som skiljer sig mot andra företags attribut. Starka 

varumärken kan generera fler kunder, öka konsumtionen av företagets tjänster samt uppnå bättre resultat i 

jämförelse med konkurrenter (Woodside & Walser, 2006).   

Varumärken kan beskrivas i attribut, vilka är deskriptiva drag som karaktäriserar till exempel en vara, 

tjänst eller ett varumärke (Mitchell & Olson, 1981). Enligt Schiffman och Kanuk (2008) är konsumenters 

uppfattning av ett specifikt varumärke en kombination av de attribut varumärket har samt en utvärdering av 

de attribut konsumenten anser är viktiga. Konsumenters upplevelse av ett varumärkes attribut och dess 

fördelar- och nackdelar formas på olika sätt, till exempel genom direkt erfarenhet, media eller från mun till 

mun. En direkt upplevelse av ett varumärke är dock det som skapar starkast uppfattning om attributen och 

dess fördelar (Mitchell & Olson, 1981) vilket i sin tur påverkar konsumenters varumärkesval (Myers, 2003). 

Enligt Rio, Vázquez och Iglesias (2001) är konsumenternas varumärkesuppfattning en utvärdering av 

respektive varumärkesattribut.  

Endast en liten del av all den information konsumenterna är omgivna av tas upp och alla samma 

situationer kan uppfattas på olika sätt. Konsumenter har generellt sett fördelaktig uppfattning om 

varumärken de finner har en tillräcklig nivå av attribut som de utvärderar som positiva och vice versa. 

(Schiffman & Kanuk, 2008). Uppkomsten av uppfattningar måste inte vara tidsberoende, utan kan 

uppkomma i diskussioner och anammas från medier även om mer erfarenhet starkare uppfattningar (Larsen 

& Massey, 2006). 

Uppfattning kan till exempel mätas i styrka eller på en skala från positivt till negativt. Lojala kunder 

har tidigare uppvisat starkare uppfattning än icke lojala kunder medan konsumenter med lägre engagemang i 

ett företag i större utsträckning tenderar att förändra sin uppfattning om företaget (Cohen & Areni, 1991). 
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2.2. Varumärkeskapital 
Begreppet “Brand equity” uppstod när varumärkesforskare ville förklara länken mellan varumärken och 

konsumenter (Aaker, 2002). Melins (1999) översättning “varumärkeskapital” används i denna uppsats. 

Varumärkeskapital är det adderade värde till en produkt eller tjänst utöver ren funktionalitet, som 

uppkommer när konsumenter känner igen ett varumärkes namn genom erfarenhet över en tidsperiod (Wood, 

2000; Myers, 2003). Det är även den skillnad i resultat som kan urskiljas i jämförelse mellan en produkt 

eller tjänst med och utan varumärke (Keller, 1993). Enligt Aaker (2002) skapar varumärkeskapital värde för 

både företag och kunder, men det bestäms utifrån kundens upplevelse (Kim, Kim & An, 2003). Ett 

varumärke med starkt varumärkeskapital kan få bättre säljresultat och högre vinstmarginaler än konkurrenter 

(Keller, 1993). Myers (2003) menar att varumärkeskapital dels består av påtagliga element som avspeglar 

sig i hur konsumenten upplever varumärket till följd av dess uppbyggnad, samt icke påtagliga element som 

speglar känslor och intryck till följd av konsumtion av varumärket (Myers, 2003). 

Då varumärkeskapitalet ligger i vad kunderna uppfattar kring varumärket arbetar många företag med 

att förbättra varumärkets byggstenar i syfte att öka varumärkeskapitalet (Aaker, 2002). Mätning av 

varumärkeskapital har blivit alltmer vanligt inom organisationer för att ta reda på utgångsläget och kunna 

genomföra marknadsföringsinsatser (Grace & O‘Cass, 2003).  

Aaker (2002) menar att varumärkeskapitalet är ett pussel av de fyra byggstenarna 

varumärkesmedvetenhet, varumärkeslojalitet, upplevd kvalitet samt varumärkesassociationer. Dessa fyra 

illustreras i modell 1, där var och en av de fyra byggstenarna medför konkurrensfördelar samt bringar värde 

direkt till kund, direkt till företaget och indirekt från kund till företaget. Modellen är översatt från Aakers 

(2002) varumärkeskapitalsmodell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modell	  1.	  Egen	  svensk	  översättning	  av	  Aakers	  (2002)	  ”Brand	  Equity	  Model”.	  	  
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2.2.1. Varumärkesmedvetenhet 
Varumärkesmedvetenhet mäter vilka av varumärkets attribut som närvarar i konsumentens tankar samt hur 

starka associationerna är (Aaker, 2002). Enligt Baldauf, Cravens och Binder (2003) är medvetenheten 

kundens förmåga att känna igen ett varumärke. Konsumenter som är vana att konsumera en typ av produkt 

eller tjänst är vanligtvis mer medvetna om varumärken inom samma kategori, vad som är unikt för dem samt 

uppfattar förändringar i större utsträckning (Baldauf et al., 2003). Konsumenters val av ett varumärke är en 

kombination av vad de upplever är viktiga attribut för dem samt deras kunskap om varumärket innehar eller 

saknar dessa attribut (Cohen & Areni, 1991). För att kunna koppla varumärken med en specifik tjänst eller 

produkt fäster konsumenten attribut till varumärken (de Chernatony & Harris, 1998). 

2.2.2. Varumärkeslojalitet 
Ett varumärkes värde kommer i stor utsträckning från konsumenters lojalitet. Tidigt uppmärksammades en 

positiv relation mellan varumärkesuppfattning och lojalitet till ett varumärke. Konsumentens uppfattning om 

ett varumärke bidrar på så sätt till varumärkeslojalitet (Faircloth, Capella & Alford, 2001). Ett varumärke 

utan lojala konsumenter är ofta sårbart då konsumenterna lätt kan välja en konkurrent istället (Faircloth et al., 

2001). Keller (1993) ser lojalitet som ett resultat av att företaget har lyckats hantera kunskap om 

konsumenternas uppfattning om varumärket. Pålitlighet och förtroende är de faktorer som främst leder till 

lojalitet. Att undersöka konsumenternas förtroende kan ge en bild av vad som behöver förbättras (Aaker, 

2002). Konsumenters köpbeteende i förhållande till ett visst varumärke är enligt Keller (1993) ett resultat av 

deras lojalitet. Lojala kunder kan generera mer vinst till ett företag än icke-lojala kunder (Keller, 1993). 

Melin (1999) beskriver att företag med lojala kunder vinner på att de gör regelbundna köp. Strauss (2008) 

anser dock att varumärkeslojalitet både har en attityds- och beteendeaspekt där attitydsaspekten beskriver 

tillfredsställelse medan beteendeaspekten representerar tendensen till köp. 

Enligt Aaker (2002) var flygbolag tidigt ute med att introducera lojalitetsplaner för sina kunder i 

form av bonusprogram i samband med bokningar. Dessa bonusprogram förser direkta belöningar för lojalt 

beteende. Belöningarna kan till exempel bestå av bonus och förmåner och tanken bakom programmen är att 

öka konsumenternas vilja att boka hos bolaget igen, samla fler bonuspoäng och på så sätt öka deras lojalitet 

gentemot varumärket (Aaker, 2002). 

2.2.3. Upplevd kvalitet 
Upplevd kvalitet har definierats som kunders upplevelse av den övergripande kvaliteten, alternativt hur 

överlägsen en produkt eller tjänst är ställd i jämförelse mot en konkurrent samt i förhållande till dess tänkta 

syfte (Aaker, Kumar & Day, 1998). Den innefattar även hur väl kundens förväntningar har tillfredsställts (de 
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Chernatony & Harris, 1998). Upplevd kvalitet påverkar även andra aspekter av hur ett varumärke upplevs. 

När upplevd kvalitet förbättras gör generellt sett även andra element av kunders upplevelse av varumärket 

det. Upplevd kvalitet ger en övergripande bedömning baserat på kunders upplevelse av vad kvalitet är samt 

hur väl varumärket står sig i de dimensionerna (Aaker, 2002). 

2.2.4. Varumärkesassociationer 
Varumärkeskapital utgörs till stor del av konsumentens associationer till varumärket (Keller, 1996). 

Varumärkesassociationer är information i konsumenters tankar som förknippas med ett varumärke som tar 

form i beskrivande attribut (Low & Lamb Jr., 2000). Det är de unika associationerna som differentierar 

varumärket från andra i samma kategori. Associationer summeras tillsammans med erfarenhet till en 

övergripande uppfattning om varumärket (Chen, 2001). Dawar och Lei (2008) menar att anledningen till att 

konsumenter väljer ett visst varumärke är de fördelaktiga attribut som de associerar till varumärket. 

Övervägande positiva associationer kring ett varumärke leder till en positiv uppfattning och vice versa. 

(Dawar & Lei, 2008). Ett företag bör således arbeta för att framkalla starka, positiva och unika 

varumärkesassociationer (O´Cass & Grace, 2003). Associationer byggs upp över tid och ju längre tid 

konsumenter exponeras av varumärket, desto fler associationer får de till varumärket. Ju mer erfarenhet, 

desto starkare blir associationerna (Chen, 2001). Konsumenter med positiva associationer tenderar att ha 

högre motståndskraft mot negativ kommunikation och vice versa (Chen, 2001). 
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2.2.5. Teoretisk sammanfattning och undersökningsmodell 
Modell 2 illustrerar att ett varumärke består av ett antal attribut. När konsumenter tänker på ett varumärke 

associerar de attributen med varumärket i olika utsträckning. Utvärderingen om respektive attribut summeras 

till en övergripande uppfattning om varumärket. Efter inträffande av en kris kan uppfattningen om attributen 

på kort sikt påverkas i positiv eller negativ riktning, beroende på krisens utfall samt av hur krishanteringen 

skötts av företaget. Detta påverkar i sin tur varumärkeskapitalets olika byggstenar. Om uppfattningen kring 

majoriteten av attributen påverkas mer negativt förändras den övergripande uppfattningen om varumärket 

mer negativt och vice versa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell	  2.	  Egenkonstruerad	  modell	  över	  påverkan	  på	  varumärkesuppfattning	  till	  följd	  av	  en	  bolagskris.	  	  
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3. Metod 
Enligt Bryman och Bell (2007) bör val av metod göras utifrån undersökningens syfte samt de aspekter 

undersökningen ämnar visa. Därför har flera alternativ noga vägts in i metodval såväl som 

forskningsdesign. 

3.1. Metodval 
I forskning inom företagsekonomi figurerar två forskningsstrategier: kvantitativ och kvalitativ. Alla 

undersökningsmetoder medför både fördelar och nackdelar och ingen metod är fullkomlig. Därför kan det 

enligt Bryman och Bell (2007) vara bra att kombinera flera metoder. Bryman och Bell (2007) adresserar 

triangulering, vilket är en strategi som integrerar både en kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetod 

och ämnar uppnå en balans tack vare att metodernas för- och nackdelar används som motvikt till varandra. 

Triangulering syftar till att uppnå relevanta och precisa resultat (Bryman & Bell, 2005). Webb (1992) menar 

att en kvantitativ metod som utformas utifrån resultatet av en kvalitativ metod kan öka förtroendet i 

undersökningsresultatet. Det kan även öka förståelsen och öka reliabiliteten (Webb 1992). Kvalitativa 

metoder kan även frambringa information som senare kan testas med kvantitativa metoder (Bryman & Bell, 

2005). Enligt Bryman och Bell (2007) kan en kvalitativ undersökning underlätta en kvantitativ metod genom 

att generera information till ett underlag för utformning av en enkätundersökning.  

Då syftet med denna undersökning är att fastställa konsumenters uppfattning om SAS 

varumärkesattribut och utröna vilka av dessa som påverkats av den ekonomiska krisen valdes 

forskningsstrategin att utgöras av en triangulering med en kvalitativ metod i form av en fokusgrupp och en 

kvantitativ metod i form av en enkät. Den kvalitativa metoden ämnar fastställa konsumenters uppfattning om 

vilka attribut SAS varumärke innefattas av och utgjorde en så kallad förstudie till enkäten. Detta för att 

kunna förbättra precisionen i bedömningen av resultaten i den kvantitativa metoden som i sin tur syftar till 

att undersöka vilka av dessa som påverkats av den ekonomiska krisen.   

Det finns dock många argument mot detta tillvägagångssätt då vissa forskare anser att det leder till 

osammanhängande resultat (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Creswell (2006) menar dock att resultatet 

kan göras sammanhängande genom att tydligt sammankoppla de två datainsamlingsmetoderna. 
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3.2. Operationalisering 
I metoden kommer varumärkeskapitalets fyra byggstenar enligt Aaker (2002) att operationaliseras utifrån ett 

konsumentperspektiv. För att få fram hur varumärkeskapitalets fyra byggstenar ser ut för SAS och kunna 

analysera huruvida det kan förklaras av SAS senaste kris användes de attribut- och uppfattningsteorier som 

presenterades i den teoretiska referensramen. 

Då varumärken kan beskrivas i ett antal attribut och konsumenters uppfattning om dessa attribut kan 

utvärdera varumärkeskapitalet (Aaker, 2002) syftar operationaliseringen att ta reda på vilka attribut som 

kopplas till SAS och representerar respektive byggsten i varumärkeskapitalet. För att besvara 

undersökningens frågeställning har vi enligt Rio et al. (2001) utgått från att en förändring i uppfattning om 

attributen skulle visa på en förändring i generell uppfattning om varumärket. 

I tabell 1 beskrivs de två metodstegen och vad som avses undersökas med respektive metod. 

Varumärkesuppfattning och dess aspekter mättes genom att först ta reda på vilka attribut som 

konsumenterna uppfattar av SAS varumärke i en fokusgrupp och sedan mättes en större grupp konsumenters 

uppfattning om huruvida dessa har förändrats med en enkät. I kommande avsnitt följer en utredning av hur 

de koncept och variabler vi ämnar undersöka har operationaliserats. 

 

3.3. Fokusgrupper 
I fokusgrupper samlas kvalitativ data in genom diskussion kring ett specifikt ämnesområde och det är ett 

tillfälle att urskilja varierande attityder och beteenden (Frey & Fontana, 1993). Det är vanligt att en 

fokusgrupp utgör ett datagenererande underlag till andra undersökningsmetoder (Bryman & Bell, 2007) 

genom deltagarnas diskussion kring gemensamt ämne (Merton, Fiske & Kendall, 1990). En 

fokusgruppstudie kan med fördel vara ett explorativt inledande stadie i ett okänt ämnesområde. 

Fokusgruppen i denna uppsats utgjorde ett inledande stadie i forskningsprocessen som ett underlag till 

en kvantitativ enkätundersökning. Syftet var att generera vilka attribut konsumenter kopplar till SAS, 

utröna vad som väger in i deras val av flygbolag och uppfattning om varumärket samt förstå om detta 

kan ha förändrats sedan krisens inträffande.   

Tabell	  1.	  Beskrivning	  av	  metodstegen	  enligt	  trianguleringsprincipen.	  	  
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Jämfört med personliga intervjuer reducerar fokusgrupper undersökarens subjektivitet genom att 

många röster hörs och bryts mot varandra. Forskarens influens reduceras då de övriga gruppmedlemmarna 

får större inflytande på diskussionen (Frey & Fontana, 1993). 

Enligt Kreuger (1994) har fokusgrupper ofta hög validitet såvida de används för en frågeställning 

som är väl anpassar för en fokusgrupp. Icke-valida fokusgrupper brukar innehålla en hög grad av socialt 

smicker, skev fördelning i vilka deltagare som uttrycker sig samt om undersökaren har fördomar. Det finns 

även tillfällen då fokusgrupper är olämpliga då de skapar obekväma situationer (Bryman & Bell, 2007), men 

då detta inte handlade om något personligt gjordes en bedömning att detta ämne var väl lämpat för syftet. 

Utfallet av fokusgruppernas kvalitet är avgörande för resten av undersökningens delar och urval, utformning 

bör således övervägas noggrant (Kvale & Brinkmann, 2009). Därför har olika alternativ övervägts noga till 

förmån för syftet. 

3.3.1. Urval och utformning  
Bryman och Bell (2005) definierar ett urval som en den del av de respondenter som undersökningen avser 

studera. Ett urval kan antingen göras via ett sannolikhetsurval som är ett slumpmässigt urval där den 

undersökta populationens individer har lika stor chans att bli en del av urvalet, eller ett icke-

sannolikhetsurval där populationens individer har olika stor chans att väljas till urvalet. Således är det inte ett 

slumpmässigt urval (Bryman & Bell, 2005). Dessa görs ofta när intervjuobjekten behöver vara lättillgängliga. 

När fokusgruppens syfte är att utgöra en explorativ inledning till en studie behöver deltagarna enligt 

Millward (1995) inte utses genom ett slumpmässigt urval då syftet inte är att generalisera resultatet till andra 

grupper. I åtanke var dock Merton et als. (1990) kritik om att undersökningens stickprov inte går att hänvisa 

till en känd population.  

För att representera svenska konsumenters åsikt hos de som är flygresenärer på årsbasis och som 

samtidigt känner till SAS och dess kris från november 2012 ville vi nå ett urval av personer med en 

jämn spridning i kön, ålder, utbildning och livssituation. Deltagarna valdes ut med ett ändamålsenligt 

urval eftersom dessa tre grundkriterier gällde (Bryman & Bell, 2007). Personer med företags- eller 

organisatorisk anknytning till SAS inbjöds ej till diskussionen, då alltför stor involvering i ämnet enligt 

Kreuger (1994) kan färga diskussionen. I valet av gruppdeltagare bör även ett övervägande ske huruvida 

deltagarna bör ha känt varandra sedan tidigare eller ej. Risken är att personer som känner varandra för 

bra diskuterar med existerande antaganden som de anser vara givna (Bryman & Bell, 2007). För att 

undvika detta valdes därför deltagare som inte kände varandra sedan tidigare.  Nackdelen med detta kan 

dock ha varit att svaren inte alltid är helt sanningsenliga när folk möter varandra för första gången 

(Bryman & Bell, 2007). Antalet deltagare bör vara mellan 6-10 personer och ledas av en moderator 
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(Morgan, 1997). Åtminstone tre fokusgrupper bör utföras för att få tillfredsställande underlag till analys 

(Kreuger, 1994). 

Sex stycken deltagare valdes ut till tre stycken fokusgrupper då vi i enlighet med Blackburn och 

Stokes (2000) anser att det är mer lätthanterligt att genomföra fler sessioner med färre deltagare och att 

mindre grupper kan ge större utrymme för deltagarna att uttrycka sig. 18 personer bör enligt Morgan (1997) 

generera ett tillfredsställande fundament till ett enkätunderlag. I tabell 2, 3 och 4 redovisas de tre 

fokusgruppernas deltagare utifrån variablerna kön och ålder.  

 

  

 

Enligt Bryman och Bell (2005) är de två vanligaste metoderna i gruppintervjuer ostrukturerade samt semi-

strukturerade intervjuer. I en semi-strukturerad intervju har undersökaren en så kallad intervjuguide som 

utgångspunkt, vilket är en uppställning av ämnen och frågor som bör beröras under diskussionen. 

Respondenten har möjlighet att svara utefter egna upplevelser. Undersökaren följer frågemallen men är fri 

att flika in med följdfrågor där det är lämpligt (Bryman & Bell, 2005). I en ostrukturerad gruppintervju 

tillfrågas respondenten om ett antal ämnesområden och diskussionen anpassas efter situationen (Bryman & 

Bell, 2005). Formuleringen av frågorna kan tolkas olika från deltagare till deltagare. Under denna 

undersöknings fokusgrupper användes en semi-strukturerad frågemall för att dels erfarenheter och 

uppfattningar om SAS skulle komma fram, dels för att de tre olika fokusgrupperna ämnade beröra samma 

ämnesområden för att kunna se eventuella likheter i attribut och uppfattning om SAS varumärke.  

Deltagarna bör enligt Merton et al. (1990) få frågor om både saker som kan ge svaren variation 

och frågor som ger detaljerade och tydliga svar. Undersökarna bör även sträva efter att inkludera frågor 

som ger ett djup (känslor, uppfattningar och värderingar) såväl som frågor om personliga situationer. 

Intervjumallens utformning gjordes enligt Kreugers (1994) ramverk. Frågorna baserades på 

insamlad fakta från vetenskapliga artiklar samt Aakers (2002) teori om varumärkeskapitalets fyra 

byggstenar. Kreugers (1994) prefererade form för en intervjuguide inleds med öppningsfrågor vilka 

berör gruppens gemensamma nämnare. Sedan går frågorna över till att introducera huvudämnet, dock 

inte i direkt relation till det undersökaren söker svar på. För att sedan introducera huvudfrågeställningen 

Tabell	  2,	  3	  &	  4.	  Fokusgruppernas	  deltagare.	  	  
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ställs ett fåtal övergångsfrågor innan huvudfrågan annonseras. När moderatorn upplever att 

tillfredsställande svar har diskuterats ställs frågan om någon har någonting att tillägga. Diskussionen i 

denna undersökning inleddes således med frågor angående deltagarnas gemensamma nämnare, det vill 

säga flygresor och SAS. Sedan övergick diskussionen till vilka attribut som ansågs viktiga i val av 

flygbolag samt vilka attribut de kopplade till SAS varumärkes respektive byggsten. Detta gjordes genom 

att fokusgruppen avslutades med en summering för att säkerställa att svar på det som var tänkt att 

undersökas (Kreuger, 1994). Se fullständigt intervjuguide i bilaga A.  

För att få fram vilka faktorer som deltagarna 

ansåg var viktiga för dem i val av flygbolag 

tillfrågades deltagarna om “vilka faktorer är 

viktiga för dig i valet av flygbolag?”. För att ta 

reda på vilka attribut deltagarna associerade 

med SAS samt för att i enkätundersökningen 

kunna koppla resultatet till varumärkeskapitalet 

tillfrågades deltagarna om de fyra olika 

byggstenarna av SAS varumärke enligt Aakers 

(2002) varumärkeskapitalsmodell. Specifikt 

tillfrågades de om vilka specifika attribut de 

associerade med tre av byggstenarna: 

associationer, lojalitet samt upplevd kvalitet. 

Deltagarna tillfrågades även vilka faktorer som de trodde avgjorde hur medvetna konsumenterna var om 

SAS då varumärkesmedvetenheten enligt Aaker (2002) snarare speglas av omständigheter än specifika 

attribut. Således täcktes alla byggstenar in.  

3.3.2. Genomförande 
I en fokusgrupp är det viktigt att ge utrymme för alla deltagare att uttrycka sina åsikter och undvika att en 

eller ett fåtal deltagare övertar diskussionen (Bryman & Bell, 2007). Därför såg moderatorn till att det rådde 

ett accepterande klimat i fokusgruppen. Moderatorn bör vara insatt i ämnet och inte känna deltagarna i fråga 

då risken är att den så kallade intervjuareffekten uppstår, vilket innebär att intervjuaren påverkar 

intervjuobjekten med sin uppfattning och således blir svaret inte rättvisande (Bryman & Bell, 2007). Dock är 

risken för detta lägre när fler personer möts jämfört med en intervju med enbart två närvarande (Frey & 

Fontana, 1993). Dock kan respondenterna ha påverkat varandra (Bryman & Bell 2007). De tre 

Tabell	  5.	  Fokusgruppernas	  huvudfrågor	  utifrån	  
Aakers	  (2002)	  fyra	  byggstenar	  i	  varumärkeskapitalet.	  	  
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fokusgrupperna leddes av två undersökare varav en agerade moderator och en förde anteckningar. Med en 

och samma moderator i alla genomförda fokusgrupper ökar reliabiliteten (Albrecht, 1993).  

Bryman och Bell (2007) rekommenderar starkt att spela in fokusgrupper då det är lätt att endast 

anteckningar inte dokumenterar allt som sägs och att de går miste om detaljer. Alla tre fokusgrupperna 

spelades därför in på en Iphone efter tillåtelse från deltagarna och lyssnades igenom efteråt för att fylla i 

anteckningarna där någonting hade missats. Anteckningarna bör föras i alla fall om inspelningen skulle 

orsaka problem (Denscombe, 2000). Därför valdes båda dokumentationsmetoderna att användas även 

om det var mer tidskrävande. 

Åsikterna är delade kring hur dokumentation av en fokusgrupp bör göras. Millward (1995) 

bedömer att allt som sägs bör antecknas ord för ord för att kunna utgöra underlag till en innehållsanalys. 

Enligt Kreuger (1994) är detta inte nödvändigt, utan en sammanfattning är i många fall tillräcklig. 

När deltagare inte känner varandra sedan tidigare kan det ta tid för dem att känna sig bekväma i 

att uttrycka sin åsikt (Merton et al., 1990). Därför valde moderatorn att inleda diskussionen med lite 

vardagliga frågor för att alla skulle få säga någonting innan intervjun satte igång. Alla tre fokusgrupper 

var cirka 30 minuter långa för att vi skulle hinna presentation, bekvämlighetsprat och för att hinna gå 

igenom frågorna på agendan. 

I fokusgrupper är det lätt att några av gruppens deltagare tar över diskussionen och att mer 

tystlåtna hamnar i skymundan (Frey & Fontana, 1993). När detta skedde under fokusgrupperna försökte 

moderatorn enligt Krueger (1994) aktivt att uppmuntra de mer tystlåtna att säga någonting genom att 

vinkla frågorna, utan att peka ut någon. 

Enligt Merton et al. (1990) bör undersökarna efter materialets sammanställande fråga deltagarna 

om de vill läsa igenom materialet för att bekräfta att information stämde och hade tolkats rättvisande. 

Därför tillfrågades de 18 deltagarna om detta. 

3.3.3. Analysmetod 
Enligt Bryman och Bell (2005) ligger en kvalitativ metods huvudfokus kring ordets innebörd vid 

dataanalys för att erhålla en djupare förståelse kring konsumenters tankar och upplevelser. Därför 

genomfördes analysen genom att först sammanfatta vilka ord som framkom under fokusgruppen och 

sedan tolkning och analysering med hjälp av innehållsanalys.  

Då konsumenter skulle kunna ha olika benämningar på ord med samma innebörd, användes ord- 

och meningstolkning för att kunna erhålla samlingsnamn över de attribut som var vanligast 

förekommande i fokusgrupperna. Anteckningarna från fokusgrupperna kodades genom att ord med 

liknande innebörd slogs upp i svenska akademins ordlista och liknande ord och synonymer slogs ihop 
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till ett samlat ord för benämning av attributet. I de fall deltagarna besvarade frågorna med meningar 

gjordes tolkningen utifrån att deltagaren förklarade ytterligare vad de ord som nämndes innebar för dem. 

Exempelvis uttryckte en deltagare hur viktigt det var att inte behöva resa i flera timmar för att ta sig från 

hemmet till flygplatsen och en annan deltagare att han gärna undvek mellanlandningar. I båda fallen 

kopplades orden till attributet smidighet. Alla attribut som framkom i resultaten samlades ihop utifrån de 

två huvudfrågorna vikt och associationer och sammanfogades för att kunna utläsa vilka attribut som 

borde tas med i enkätundersökningen. De framkomna attributen kategoriserades även utifrån vilken av 

varumärkeskapitalets fyra byggstenar de avsåg representera.  

Detta tillvägagångssätt är dock subjektivt, men vid mätning av konsumenters uppfattningar är 

det svårt att undvika subjektivitet (Bryman & Bell, 2007). Då två undersökare närvarade under 

fokusgrupperna minskade dock risken för en skev tolkning då alla framkomna ord och meningar kunde 

diskuteras igenom ordentligt. Även att tolkningen av synonymer och ord gjordes utifrån en reliabel källa 

så som svenska akademins ordlista minskade risken för att feltolkningar skulle ske.  

3.4. Enkätundersökning 
För att kunna ge en allmängiltig bild av den svenska flygresenärens åsikt om huruvida krisen från november 

2012 har påverkat uppfattningen om SAS attribut i någon riktning behövdes ett större urval. I samråd med 

uppsatsens handledare fastställdes att minst 200 men gärna fler enkäter bör ligga till underlag för studien. En 

enkätundersökning är ett smidigt sätt att samla in stora mängder data som syftar till att säga något om en 

bredare population (Morgan, 1997). Att fylla i en välutformad enkät är lätt för respondenten samtidigt som 

databearbetningen är smidig för undersökaren (Bryman & Bell, 2007). För att bearbetningen ska gå smidigt 

är det dock viktigt att designen av enkäten samt frågornas formulering är noga genomarbetade så att 

tolkningen av resultaten inte blir skev (Morgan, 1997).  

3.4.1. Urval och utformning 
Tack vare fokusgruppens resultat fanns ett antal attribut identifierade som kunde ligga till underlag för 

enkätens utformning. Eftersom attributen var indikatorer för uppfattningen om varumärket och således 

varumärkeskapitalet, låg enkätens huvudfokus på att undersöka dessa utifrån tre huvudfrågeställningar. 

Saunders (2000) pekar ut tre olika grupper av variabler som kan förvärvas via enkäter: 

bakgrundsfaktorer, åsikter så som uppfattning och förhållningssätt samt beteende så som vad för vanor 

konsumenterna har.  

I enkäten önskades en jämn spridning i kön, ålder, utbildning och livssituation för att kunna representera 

svenska flygresenärer. Ett så kallat ändamålsenligt urval innebär enligt Hartman (2004) att de 
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respondenter som undersöks vals ut baserat på ett antal kriterier vilket för urvalet specificerat. Tre 

bakgrundsfaktorer låg till grund i urvalet: svensk konsument, flygresenär på årsbasis samt känner till 

SAS kris från november 2012. Enkäten riktades till konsumenter från 18 år och uppåt det är i 

myndighetsåldern som svenska konsumenter börjar ta mer eget ansvar för sin ekonomi och således 

konsumtionsval och urvalet var då ändamålsenligt. Risken med detta är att urvalet inte blir representativt 

för hela populationen och ett urvalsfel kan ha uppkommit (Bryman & Bell, 2007). 

Enkätdesignen spelar stor roll för att få en gynnsam svarsfrekvens (Bryman & Bell, 2007). Saunders 

(2000) menar att det är av stor vikt att bestämma vilken typ av frågor enkäten ska innehålla. Därför 

avgränsades enkäten till ett fåtal typer av frågor för att underlätta för respondenter och göra insamlingen 

smidig. Enkätlängden hölls till två A4-sidor då en längre enkät troligtvis skulle få färre respondenter då den 

enligt Bryman och Bell (2007) upplevs ta mycket längre tid att besvara. Då Saunders (2000) menar att 

ordval och formulering av frågorna är väsentligt för enkätens kvalitet, ställdes lättförståeliga frågor för att 

utesluta missförstånd. Stängda frågor användes då det enligt Saunders (2000) ökar jämförbarheten mellan 

svaren. En nackdel med stängda svarsalternativ är att intressanta synvinklar kan ha missats då fria idéer inte 

får möjlighet att ges till uttryck på samma sätt. Respondenterna kan även ha upplevt att svarsalternativen inte 

motsvarar deras åsikter (Bryman & Bell, 2007). Dock representerar attributen i denna undersökning en 

någorlunda allmängiltig åsikt då de brett definierade. Öppna frågor kan visserligen ge nya tankar och idéer 

(Bryman & Bell, 2007), dock hade redan idé-genereringen framkommit i fokusgruppen.  

Uppfattningen om ett varumärke kan skilja sig mellan olika segment av respondenter (Hartman, 

2004). För att kunna göra intressanta jämförelser av enkätresultatet mellan olika grupper ställdes ett antal 

bakgrundsfrågor utifrån olika segment av konsumenter som verksamma inom flygbranschen ofta själva delar 

in i. I tabell 6 finns alla bakgrundsfrågor presenterade. Frågan om kön ställs då att skillnader mellan män 

och kvinnor ofta kommer fram i frågan om konsumtionsvanor. Frågan om ålder ställdes då uppfattning om 

ett varumärke enligt teorin utvecklas över tid (Larsen & Massey, 2006). Frågan om utbildning och 

sysselsättning då olika grupper skulle kunna ha olika uppfattning beroende på inkomst, livssituation och så 

vidare. Respondenterna tillfrågades även om de främst flyger i tjänst eller privat i linje med Kellers (1993) 

idé att konsumenter är mer kräsna vid privat konsumtion än när någon annan betalar. Bakgrundsfrågor i 

enkäten mättes med frekvenser, andelar samt ja- och nej-frågor. 
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Resterande frågors ursprung i denna undersökning härstammar från den teoretiska referensramen. Aakers 

(2002) mått på varumärkesmedvetenhet är hur väl konsumenterna minns varumärket. Då konsumenter som 

är vana med ett varumärke eller en viss tjänstekategori tenderar att vara mer medvetna om varumärkens 

attribut och uppfattar förändringar i större utsträckning (Baldauf et al., 2003) bad vi enkätens respondenter 

att indikera hur vana flygresenärer de var genom att fråga hur ofta de flög med SAS. Detta gav oss en bild av 

den första av varumärkeskapitalets byggstenar. Att mäta vilka attribut konsumenterna fäster vid SAS 

varumärke är även det en indikation på deras medvetenhet, vilket är redovisat i tabell 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tre efterföljande enkätfrågorna mätte de elva attribut som framkom i fokusgruppen. Attributen är 

uppdelade på varumärkeskapitalets tre resterande byggstenar och var tänkta att ge en bild av respektive 

byggsten, se ”uppfattningsvariabler” i tabell 6. Hur konsumenterna uppfattar attribut kan mätas med skalor, 

då detta enligt Saunders (2000) är det vanligaste sättet att mäta åsikter på. Svaren kan bland annat 

presenteras i medelvärden, frekvenser eller rangordningar. Med en intervallskala kan mätningar av 

uppfattning och attityd enkelt göras genom att respondenter bedömer ett påstående utifrån en skala där varje 

steg är absolut, det vill säga ett steg åt höger eller vänster i skalan innebär samma avstånd oavsett var på 

skalan man befinner sig (Hartman, 2004). Detta tillvägagångssätt användes då det var väl beprövat och för 

att resultatens värden skulle kunna rangordnas och mätas i medelvärden. 

I en unipolär skala representeras yttervärdena av alternativ från “inte alls” till “extremt”. Med fördel 

ges detta till respondenter då det är lättare att fundera kring än en skala som motsvarar två extremiteter 

(Bryman & Bell, 2007). Att ha udda tal i skalan, exempelvis från 1-5 eller 1-7 är också fördelaktigt då det 

alltid finns en mittpunkt för dem som inte har en tydlig ståndpunkt i frågan (Bryman & Bell, 2007). Skalan 

Tabell	  6.	  Enkätens	  utformning.	  	  
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som användes var från 1-5 med respondenterna och svarsfrekvensen i åtanke, en bredare skala (ex. 1-7) 

skulle troligtvis ändå resultera i liknande resultat då man som respondent i större utsträckning drar sig för att 

ange extremvärden (1 respektive 7) då svarsalternativen är fler (Kreuger, 1995). Respondenterna i denna 

undersökning gavs en lista av adjektiv som sedan graderades på den unipolära skalan. Teoretiker 

rekommenderar en femgradig sådan för en unipolär skala (Bryman & Bell, 2005), vilket som sagt har följts i 

denna undersökning. De elva attribut som fanns att gradera var de mest förekommande i fokusgruppernas 

diskussioner. Talet i mitten (3) motsvarade neutralitet i respondenternas ställningstagande.  

Då varumärkesassociationer är beskrivande attribut som konsumenten förknippar med ett varumärke 

(Low & Lamb Jr., 2000) och kan utgöras av symboliska och känslomässiga associationer, pris och situation 

(Chen, 2001) bad vi respondenterna i enkäten att bedöma de attribut som indikerade detta. 

Eftersom pålitlighet och förtroende är de faktorer som starkt anses bidra till varumärkeslojalitet tog 

vi med detta (Aaker, 2002). Även bonusprogram anses öka lojaliteten (Aaker, 2002) och därför valde vi att 

fråga om detta genom att fråga om andelen flygresor med SAS samt om man är med i SAS bonusprogram. 

Resterande mättes i de attribut kopplade till varumärkeslojalitet. 

Kunders upplevda kvalitet av en tjänst innefattar hur väl kundens förväntningar tillfredsställts. Detta 

kan mätas i uppfattningen om de attribut som indikerar kvalitet och dess förändring (de Chernatony & 

McDonald, 1998). Upplevd kvalitet är således ett mått på hur bra varumärkets element är.  

 

Som presenterat i tabell 6 ställdes tre frågor för bedömning av varumärkesattributen:  

●   Frågan ”I vilken utsträckning är följande faktorer viktiga för dig i ditt val av flygbolag generellt?” ämnar 

mäta vilka attribut konsumenterna värderar/väger in i deras val av flygbolag eftersom Rio et al. (2001) 

menar att konsumenters totala utvärdering av ett varumärke baseras på hur väl ett varumärke innehar de 

attribut som är av vikt för konsumenterna. Skalan graderades från “inte alls viktigt” till “extremt viktigt”. 

 

●   Frågan ”Vad associerar du med SAS varumärke?” ämnar mäta styrkan i uppfattningen av attributen då detta 

anger hur positiva associationer de har med varumärket, vilket enligt Rio et al. (2001) säger om de 

övergripande har en positiv uppfattning om varumärket. Skalan gick från “inte alls mycket ” till “extremt 

mycket”. 

 

●   Frågan ”Hur har din uppfattning om SAS påverkats av krisen i november 2012?” har för avsikt att mäta 

uppfattningsförändringen för respektive attribut efter SAS kris från november 2012. Detta för att om 
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uppfattningen i attributen förändras efter exempelvis en kris, förändras den totala uppfattningen om 

varumärket (Baldauf et al., 2001). Skalan sträckte sig från ”mer negativt” till “mer positivt”. 

 I bilaga B återfinns enkätundersökningen i sin hela form.  

3.4.2. Genomförande 
För att försäkra sig om att en enkät efter utformning är lättförståelig, utan syftningsfel och undersöker det 

som är tänkt bör en så kallat pilotstudie göras på några testrespondenter vilket är ett för-test av enkäten 

(Bryman & Bell, 2007). Detta för att det enligt Bryman och Bell (2007) kan uppkomma ett antal problem 

med enkäten som undersökarna inte har tänkt på. Denna enkät testades på tio personer valda med 

bekvämlighetsurval då syftet enligt (Morgan, 1997) inte är att generalisera resultatet till en större population 

och hänsyn behövs således inte tas till respondenters bakgrund Efter återkoppling från för-testet gjordes ett 

fåtal justeringar. 

 Huvudsaklig datainsamling skedde utanför köpcentrumet Gränby Centrum och S:t Persgallerian i 

Uppsala. Ett så kallat bekvämlighetsurval är ett icke-sannolikhetsurval som innebär att de tillfrågade 

respondenterna är de som finns närmast till hands (Bryman & Bell, 2007). Urvalet i detta fall blev som ett 

bekvämlighetsurval av ändamålsenlig karaktär då respondenterna valdes slumpmässigt men att det sedan 

undersöktes om de uppfyllde undersökningen kriterier eller ej. Med ett sådant urval är det inte möjlig att 

säkerställa hur stor del av målpopulationen som finns med i urvalet. (Bryman & Bell, 2007). Valet av platser 

baserades på ett stort antal förbipasserande samt goda chanser till en bra ålders- och könsspridning bland de 

potentiella respondenterna. Dock hade det kunnat vara bra att samla in data även från någon annan stad, då 

den geografiska aspekten skulle kunna spela roll i hur respondenterna svarade. Vi var beredda på att det 

skulle bli tidskrävande att få in önskat antal enkätsvar och tillfrågade ungefär varannan förbipasserande. De 

två insamlingsdagarna pågick mellan 11.00-16.00 för att fånga lunchrusningen med mycket folk i rörelse 

samt för att fånga olika timmar på dagen då olika grupper av människor skulle kunna tänkas röra sig vid 

platserna. Vid Gränby Centrum var förbipasserande mer villiga att besvara enkäten än vid S:t Persgallerian.  

3.4.3. Analysmetod 
Samtliga enkätsvar samlades in och analyserades i Microsoft Excel. För att kunna besvara 

frågeställningen och analysera eventuella skillnader och likheter har vi använt oss av grundläggande 

deskriptiva tekniker. Attributen har beskrivits i tendenser och förändringar och jämförelser har gjorts 

mellan ett antal olika grupper av respondenter som visade sig ha stort värde för studien. Resultatens 

huvuddrag samt bakgrundsvariabler har beskrivits i frekvenstal, procentandelar, medelvärde och median, 

dels för att säkerställa dess acceptans inom forskningsvärlden, dels för att tidigare studier inom området 
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enligt Hartman (2004) har gjort detsamma och således är beprövat. Jämförelser mellan olika grupper av 

respondenter har genomgående presenterats i medelvärden där differensen mellan grupperna har utgjort 

skillnaden. Dessa jämförelser gjordes bland annat mellan lojala och mindre lojala kunder, vana 

flygresenärer mot mindre vana samt äldre mot yngre. Det finns dock risk att fel i bearbetningen av data 

kan uppkomma genom felaktig datakodning eller bearbetning av inkomna enkäter (Bryman & Bell, 

2007). Därför var databearbetningen mycket noggrann och kontrollerades av två personer för att 

minimera risken för fel. 

3.5. Litteratur 
Denna uppsats fokuserar på strategisk varumärkesadministration med fokus på krishantering, 

varumärkesuppfattning och varumärkeskapital. Krishantering har avgränsats till ekonomisk kris. Utvalda 

attributteorier kommer att användas för att beskriva konsumenters uppfattning om ett varumärke och dess 

värdeskapande. I uppsatsen behandlas enbart tjänster, inte varor. Då ett kundorienterat synsättet är det mest 

använda av marknadsförare (Baldauf et al., 2003) kommer vi att utgå från detta. Vi har även avgränsat oss 

till SAS passagerarflygtransport. 

I huvudteorier har vi använt litteratur från välkända teoretiker så som Kevin Lane Keller och 

David A. Aaker, då de har använts flitigt i tidigare studier inom samma område och således utgör ett bra 

fundament till vår studie. Även andra författares synvinklar har tagits in via litteratur och vetenskapliga 

artiklar. Valet av författare gjordes på basis av de teoretiska definitioner som ansågs mest lämpliga för just 

detta ämnesområde. För att få diversitet i teorin till analysen användes både väl citerade och ej ännu 

uppmärksammade artiklar. Källornas trovärdighet var hög då de väl citerade artiklarna har blivit refererade i 

kända studier och litteratur och de mindre väl citerade har byggt sina studier på välkända författares verk. 

Sekundärdata har i stor utsträckning hämtats från svenska dagstidningar och nyhetsbyråer. Fördelarna med 

detta är att siffror och fakta har kunnat jämföras med varandra så att de överensstämmer. Sökning efter 

vetenskapliga artiklar har skett via två av Uppsala Universitets tillgängliga databaser Emerald och 

EbscoHost. All litteratur som använts söktes efter i Uppsala Universitets biblioteksdatabas.  

3.6. Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet mäter hur säkert eller tillförlitligt ett mätt begrepp är (Bryman & Bell, 2005). Reliabilitet kan 

enligt Denscombe (2009) utrönas genom att ställa frågan om forskningmodellen skulle ge samma utfall i 

andra situationer. I fokusgruppen menar Denscombe (2009) att undersökaren i hög grad är involverad i 

datainsamlingen vilket gör att reliabiliteten bör mätas genom att ställa sig frågan om resultatet skulle bli 



	   25	  

detsamma om någon annan forskare utförde undersökningen (Denscombe, 2009). Då en semi-strukturerad 

mall följdes i dessa fokusgrupper vilken var baserad på en teoretisk referensram, är det hög sannolikhet att 

andra fokusgrupper skulle gå likadant till så länge mallen och syftet är detsamma och måtten kan således 

anses vara reliabla. Eftersom svenska akademins ordlista användes för tolkning av orden ökade även 

reliabiliteten. I enkätundersökningens utformning användes en erkänd metod för att undersöka demografiska 

frågor samt frågor om uppfattning enligt Bryman och Bells (2007) råd om hur man utformar en reliabel 

enkät. I största möjliga mån utformades enkäten så att den skulle kunna användas även i andra 

undersökningsgrupper och upplevas på samma sätt oavsett bakgrund. Detta ökade reliabiliteten då svaret på 

Denscombes (2009) fråga om forskningmodellen skulle ge samma resultat i andra situationer troligt är ja.  

Validitet mäter om resultatet utgör en rättvisande bild av det som var tänkt att undersökas (Bryman 

& Bell, 2005). Denscombe (2009) förklarar validitet genom att ta upp att den frågeställning som undersöks 

görs med data som är exakt och ändamålsenlig. Då både utformning av fokusgrupp och enkätundersökning 

har utgått från en teoretisk referensram och då uppfattning enligt Bryman & Bell (2007) bäst mäts med en 

lista av adjektiv som graderas utifrån en skala, ökade troligheten att de data som samlades in var exakt och 

således ökade validiteten.  
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4. Empiri 
Fokusgruppernas deltagare flög på årsbasis mellan 1-20 gånger. 

Utav dessa flög några med SAS ofta medan några bara någon 

gång ibland. Vissa deltagare var mer insatta än andra om SAS 

kris. I valet av flygbolag ansågs vissa faktorer påverka enbart 

uppfattningen och vissa faktorer vara avgörande för 

köpbeteendet. Några av fokusgruppsdeltagarna var med i SAS 

bonusklubb, av dessa upplevde ungefär hälften att det 

påverkade vid bokning. Faktorer som associerades med SAS 

överensstämde i stor utsträckning med de attribut som 

framkom i tal om valet av flygbolag. I tabell 7 redovisas de 

varumärkesattribut som efter analys framkom i fokusgruppen 

efter frågan om vad de associerar med SAS samt vilka faktorer som är viktiga i valet av flygbolag. I bilaga D 

finns exempel på vad som specifikt sades under fokusgruppen samt hur det transkriberades till attribut.  

Vissa deltagare uppgav att de uppfattade SAS mer positivt efter krisen då de ansåg att det är bra att 

SAS tagit ett grepp om sina ekonomiska problem. I diskussionen om kris instämde alla deltagarna om att 

SAS har varit skickliga i sin krishantering och ansåg att de ha ökat sin trovärdighet efter krisens upplösning. 

Många ansåg att SAS levt allt för länge i sin egen “bubbla” och inte anpassat sig tillräckligt efter ändringar 

på marknaden och/eller efter konsumenternas efterfrågan. 

4.1. Enkätundersökning 
Undersökningen gav totalt 217 

respondenter, av dessa exkluderades 3 

ur datasammanställningen på grund 

av uppenbart icke-sanningsenliga 

svar. Av alla tillfrågade svarade cirka 

en tredjedel på enkäten, vilket var en 

tillfredsställande andel. Enkäten hade 

en jämn könsfördelning med 55 % 

kvinnliga och 45 % manliga 

respondenter.  I diagram 1 finns den 

Tabell	  7.	  Varumärkesattribut	  utifrån	  
fokusgruppsdiskussionerna.	  	  
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åldersmässiga spridningen vilken var stor, med de yngsta respondenterna i åldern 18 och den äldsta 80 år. 

Dock var den största åldersgruppen i övervägande majoritet gruppen 18-25 år med 64 % av respondenterna 

medan resten av åldersgrupperna var jämnt fördelade. Medelåldern var 31 år men då en stor andel var 

mellan 18-25 år räknades även medianvärdet ut, vilket var 24 år. Mellan övriga grupper var fördelningen 

jämn. Majoriteten av respondenterna (54 %) hade som högst avslutat utbildning en eftergymnasial 

utbildning (se bilaga C). 

 

I frågan om hur många gånger per år respondenterna sammanlagt reser, fick vi svar från allt mellan 1-90 

gånger. I genomsnitt flög respondenterna 7 gånger per år. Eftersom vi hade ett fåtal extremvärden (70, 80, 

80, 90) räknade vi även ut medelvärdet utan att inkludera dessa i beräkningen. Värdet blev 5 gånger per år 

vilket är mer representativt för respondenterna i denna undersökning.  

I frågan om konsumenterna främst flyger i tjänst eller privat, svarade majoriteteten (78 %) av 

respondenterna att de främst flög privat. En tiondel indikerade att de främst flög i tjänst, medan 13 % 

uppskattade att deras flygresor på årsbasis var lika fördelade mellan tjänst och privat (se bilaga C).  

 

Av respondenternas totala antal flygresor per år var det endast drygt hälften (51 %) som uppskattades vara 

med SAS. Samtidigt har 8 % svarat att de alltid reser med SAS och 45 % uppger att av totala antalet 

flygresor per år reser de över hälften av gångerna med SAS. Dessa räknas som mer lojala SAS-kunder i 

sammanhanget. I diagram 2 finns presenterat att majoriteten (66 %) uppgav även att de inte är medlemmar i 

SAS Eurobonusklubb medan 34 % är det. Bland de som uppgav sig vara SAS EuroBonusmedlemmar befann 

sig alla resenärer som totalt sett reste högst antal gånger. Bland de som uppgav sig vara icke-medlemmar 

gjorde ett mycket lägre antal resor med SAS. Det var ingen respondent som uppgav att de aldrig reste med 

SAS men ändå var med i SAS bonusklubb. 
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4.2. Varumärkets attribut och uppfattning 
På frågan om hur viktiga de elva attributen var för respondenterna i deras val av flygbolag framkom att de 

allra viktigaste faktorerna i valet av flygbolag var pris, säkerhet/trygghet, tillgänglighet och smidighet. De 

minst viktiga faktorerna i valet av flygbolag ansågs vara bonus/förmåner, tradition samt god service. I tabell 

8 finnes de elva attributen rangordnade från mest viktigt till minst viktigt samt deras medelvärden. Som 

presenterat har endast två attribut ett medelvärde under 3, vilket indikerar att de anses mindre viktiga. 

Resterande attribut hade medelvärden över 3 vilket indikerar att de ansågs vara mer viktiga för 

konsumenterna.  

I tabell 8 syns det även att i frågan om vilka attribut konsumenterna associerar med SAS varumärke är de 

attribut med högst medelvärde väletablerat, säkerhet/trygghet, tradition och professionalitet. De attribut med 

medelvärde över 4 associerades i hög grad med SAS. De attributen med svagast associationer kring SAS var 

förtroende/pålitlighet, bonus/förmåner, stabilitet och pris, då medelvärdet understeg 3,5. Få respondenter 

angav att de inte alls associerade de presenterade attributen med SAS. Attributen överensstämde i hög grad 

med de framkomna från fokusgruppen då alla attribut förutom pris hade ett medelvärde över 3 (se bilaga C 

för fullständig fördelning).  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell	  8.	  Rangordning	  av	  viktigast	  varumärkesattribut	  vid	  köp	  av	  flygresa	  samt	  de	  vanligast	  
associerade	  attributen	  till	  SAS,	  mätt	  i	  medelvärden.	  	  
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I frågan om respondenternas uppfattning hade 

påverkats efter krisen i november 2012 och i 

sådana fall i vilken riktning kunde vissa tendenser 

till förändringar anas. Kring de flesta av SAS 

varumärkesattribut hade respondenternas 

uppfattning förändrats åt det mer negativa. I tabell 

9 redovisas det tydligt att respondenterna ansåg att 

SAS pris och servicenivå är densamma som innan, 

likaså tillgängligheten. Däremot ansågs stabilitet, 

förtroende/pålitlighet och säkerhet/trygghet i 

genomsnitt ha förändrats till det negativa. 

 

När associationer och uppfattningsförändring jämfördes mot varandra visade det sig att respondenterna 

genomgående, förutom i attributet pris, associerade de elva attributen med SAS, men uppfattningen om 

attributen hade blivit mer negativ. I frågan om värderingar uppgav respondenterna att de faktorer som de 

värderade högt men vars associationer med SAS inte levde upp till var smidighet, pris, säkerhet/trygghet, 

tillgänglighet, stabilitet och förtroende/pålitlighet. De enda faktorer som respondenterna värderade i valet av 

flygbolag och samtidigt associerade med SAS var således väletablerat, god service, professionalitet och 

tradition samt bonus/förmåner. 

4.3. SAS EuroBonusklubb - medlem eller inte medlem? 
Medelvärdet för antalet resor med SAS var för ickemedlemmar i SAS bonusklubb endast 1,2 gånger på 

årsbasis medan samma värde för klubbmedlemmarna var 6,8 gånger. Medlemmarna var även de resenärer 

som reste högst andel av sina totala flygresor med SAS, medan ickemedlemmar gjorde en lägre andel av 

sina flygresor med SAS. I frågan om viktiga faktorer visade resultatet att ickemedlemmar värderade alla 

attribut lägre i sitt val av flyg, förutom pris, säkerhet/trygghet samt tillgänglighet. De attribut som ansågs 

vara minst viktiga för de båda grupperna var bonus/förmåner och tradition. I frågan om associationer 

framkom det återigen att ickemedlemmar associerade de elva attributen i lägre grad än medlemmar. De enda 

avvikande data var att medlemmarna uppgav att de i lägre utsträckning associerade säkerhet/trygghet och 

pris med SAS.  

 

Tabell	  9.	  Förändring	  i	  uppfattning	  per	  
varumärkesattribut.	  	  
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I frågan om uppfattningsförändringen kan det i tabell 10 tydligt utifrån de presenterade medelvärdena 

utläsas att medlemmarna i SAS EuroBonusklubb upplever SAS mer positivt efter krisen jämfört med icke-

medlemmar. En negativ medelvärdesdifferens i tabell 10 indikerar att medlemmars uppfattningsförändring 

går i positiv riktning i större utsträckning än icke-medlemmars. Dock var det inget av attributen som 

upplevdes som mer positivt av någon av grupperna eftersom alla medelvärden var under 4. Den största 

skillnaden mellan grupperna kunde urskiljas i attributet väletablerat samt förtroende/pålitlighet, där icke-

medlemmar i större utsträckning hade fått en mer negativ uppfattning än medlemmarna.  

 

4.4. Lojal eller inte lojal – är det någon skillnad? 
De respondenter som uppgav att de ofta flyger med SAS svarade genomgående på alla attribut att de efter 

krisen uppfattar dem mer positivt jämfört mot gruppen som sällan eller aldrig flyger med SAS. I tabell 11 

redovisas att medelvärdena i båda grupperna låga, då ingen av värdena översteg 3 vilket motsvarar “ingen 

skillnad”. En positiv differens i tabell 11 indikerar att lojala kunders uppfattning tenderar att vara mer 

positiv än icke-lojala kunders.  

Tabell	  10.	  Jämförelse	  i	  uppfattningsförändring	  per	  varumärkesattribut	  mellan	  SAS	  
EuroBonusklubbsmedlemmar	  samt	  icke	  medlemmar.	  	  

Tabell	  11.	  Jämförelse	  i	  uppfattningsförändring	  per	  varumärkesattribut	  mellan	  lojala	  och	  icke-‐
lojala	  konsumenter.	  	  	  
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4.5. Äldre mot yngre 
De äldre associerade SAS i högre grad med väletablerat, pris, tradition, stabilitet, förtroende/pålitlighet samt 

bonus/förmåner jämfört mot de yngre som i större utsträckning associerar SAS med smidighet, 

säkerhet/trygghet, tillgänglighet och professionalitet. I tabell 12 redovisar en jämförelse mellan de äldres 

förändring i uppfattning med de yngres mätt i medelvärden. Som presenterat visade det sig att de yngre efter 

krisen upplevde att deras uppfattning om alla SAS attribut förutom förtroende/pålitlighet och professionalitet 

har påverkats mer negativt jämfört med de äldres uppfattning. I tabell 12 syns det tydligt att en negativ 

differens i medelvärde mellan de två grupperna indikerar att yngre har förändrat sin uppfattning i mer 

negativ riktning än de äldre.  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Tabell	  12.	  Jämförelse	  i	  uppfattningsförändring	  per	  varumärkesattribut	  mellan	  äldre	  och	  yngre	  
respondenter.	  	  
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5. Analys 
I denna analys har konsumenternas totala utvärdering av SAS varumärke baserats på utvärderingen av 

respektive attribut enligt Rio et al. (2001). Majoriteten av respondenterna uppgav att de inte alltid väljer 

SAS vid köp av flygresor, vilket enligt Cohen och Areni (1991) skulle kunna tyda på att SAS saknar 

attribut de anser är värdefulla och att det i sin tur påverkar deras konsumentbeteende. Det kan också vara 

så att de inte är medvetna om att SAS innehar de attribut de anser är viktiga. 

Att de enda faktorer som respondenterna värderade i valet av flygbolag och samtidigt 

associerade med SAS var väletablerat, god service, professionalitet och tradition samt bonus/förmåner 

kan bero på att konsumenterna är medvetna om att dessa attribut är “garanterade” i ett köp av SAS och 

inte förändras på grund av en kris vilket enligt Aaker (2002) är ett resultat av personlig erfarenhet. 

En möjlig förklaring till varför respondenterna upplever att de inte associerar SAS till just attributen 

stabilitet, förtroende/pålitlighet och professionalitet skulle enligt Dawar och Lei (2008) kunna vara att extern 

information så som media formar ett summerande intryck om varumärket. Om publiciteten är av negativ 

karaktär kan konsumenten måla upp en vinklad bild av krisen på grund av att några de attribut som är 

kopplat till SAS har framställts negativt eller ifrågasatts i media i samband med krisen. 

 

Att alla respondenter kände till SAS och den senaste krisen tyder på hög varumärkesmedvetenhet vilket 

enligt Aaker (2002) stärker varumärkeskapitalet. Då respondenterna sedan tidigare haft direkt erfarenhet av 

SAS kan de enligt de Chernatony et al. (1998) ha färgade upplevelser om vilka attribut som är kopplade till 

varumärket samt fördelar och nackdelar med dessa vilket påverkar deras köpmönster. 

Varumärkesmedvetenheten om SAS kan dock ha förbättrats efter krisen, då insikten i företaget genom 

medier och annan extern information har ökat.  

Det faktum att endast 8 % av respondenterna uppgav att de alltid reser med SAS tyder på att 

lojaliteten är en av de byggstenar som sänker SAS varumärkeskapital. Kanske har SAS kriser resulterat i 

att företagets fokus har legat på överlevnad istället för att öka kunskapen om kundernas uppfattning och 

vad gör dem lojala, vilket Garcia (2006) betonade att så ofta är fallet. Att bonusprogram enligt Aaker 

(2002) skulle göra kunder mer lojala tycks dock stämma överens med undersökningens resultat då de 

respondenter som ofta flyger med SAS upplever de elva attributen mer positivt efter krisen jämfört mot 

de som aldrig flyger med SAS. Detta skulle i enlighet med Chen (2001) bekräfta att de med lägre grad 

av lojalitet till ett varumärke är mer benägna att påverkas av extern information så som media och 

således ändrar uppfattning gentemot ett varumärke lättare. Även att undersökningens icke-lojala 

konsumenters uppfattning i denna undersökning tycktes ha påverkats mer av krisen än de lojala 
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konsumenterna, tyder på att Henard (2002) hade rätt i att icke-lojala konsumenter tenderar att påverkas 

mer och blanda in fler emotionella aspekter. De lojala konsumenter verkar inte ha påverkas lika mycket 

av negativ publicitet, vilket förklarades av Henard (2002) att det går emot deras positiva attityd om 

företaget och att de snarare tenderar att uppvisa större stöd för företaget i ett krisläge. En tydlig koppling 

till modell 2 i den teoretiska referensramen kan alltså urskiljas.  

 I denna undersökning bekräftas tydligt Starr och Rubinsons (1978) uppmärksammande av den 

positiva relationen mellan attityd och lojalitet gentemot ett varumärke. Att medlemmarna i SAS 

EuroBonusklubb genomgående uppfattade attributen mer positivt jämfört med icke-medlemmar kan bero på 

att medlemmar är mer involverade i företaget och krisen. Detta skulle således bekräfta Hawkins et als. 

(1998) teori om att mer involverade konsumenter är mer mottagliga för positiv information. Värt att 

poängtera är även att förtroende/pålitlighet för icke-medlemmar i större utsträckning uppfattades som mer 

negativt, vilket återigen stödjer teorin att icke-lojala kunder är mer benägna att ändra uppfattning (Chen, 

2001). Enligt Starr och Rubinsons (1978) teori kulle de vars uppfattning förändrats åt det negativa hållet 

förklaras av en brist på varumärkeslojalitet. Även här finns en tydlig koppling till modell 2, då den negativa 

uppfattningen påverkar varumärkeskapitalet negativt och vice versa.  

Med Strauss (2008) idé i åtanke om att varumärkeslojalitet både har attityds- och 

beteendedimensioner finns en förklaring till varför många av de som uppgav att de aldrig reser med SAS 

fortfarande har en uppfattning om företaget, i detta fall en övervägande negativ sådan. Attityddimensionen 

genererar inget extra värde i varumärkeskapitalet så länge det inte reflekteras i beteendet och genererar vinst 

för SAS. Samtidigt kan konsumenter ha en positiv attityd till SAS utan att vilja boka resor med dem och vice 

versa. 

Att respondenterna i denna undersökning hade en mer negativ än positiv uppfattning om många av 

de attribut som indikerar kvalitet stämmer överens med Aakers (2002) tankar om att kunders övergripande 

uppfattning om varumärket försämras om de upplever att de attribut som indikerar tjänstens kvalitet 

försämras. Detta tyder även på att konsumenternas upplevda kvalitet inte är önskvärd från SAS sida och kan 

leda till att de överväger konkurrenter istället vilket enligt Keller (1993) skulle har negativ påverkan på 

varumärkeskapitalet. I modell 2 syns detta tydligt då den mer negativa uppfattningen påverkar en av 

varumärkeskapitalets viktiga byggstenar.  

Respondenterna i enkätundersökningen uppgav att de främst associerade SAS med säkerhet/trygghet, 

tradition och väletablerat, vilket tyder enligt Myers (2003) på att konsumenternas icke påtagliga 

varumärkesassociationer stärker SAS varumärkeskapital. Trots att majoriteten uppgav förtroende/pålitlighet 

som viktiga attribut vid valet av flygbolag var det färre som associerade förtroende/pålitlighet med SAS 



	   34	  

varumärke. Respondenterna uppgav även att säkerhet/trygghet vägde tungt i valet av flygbolag, vilka var 

attribut som associerades starkt med SAS. Detta är ett typexempel på värdeskapande som stärker SAS 

varumärkeskapital samtidigt som det till viss del bestrider Kellers (1993, 2009) teori om 

varumärkeskapitalets samband med säljresultat då en av orsakerna till krisen var för låg försäljning. Positiva 

associationer som en stor andel av respondenterna är överens om borde enligt Keller (1993, 2009) resultera i 

mer fördelaktiga försäljningssiffror, vilket inte stämmer med verklighetsbilden i nuläget. Om SAS däremot 

inte skulle ha dessa positiva associationer som varumärkesbyggstenar skulle troligtvis försäljningssiffrorna 

vara klart sämre.  

De respondenter som svarat att de inte flyger med SAS men ändå associerar SAS med de elva 

attributen i stor utsträckning tyder enligt Keller (1996) på att konsumenter kan påverkas av de 

informationskällor de är i kontakt med och inte enbart från personlig konsumtion av varumärket (1996). 

Som Dawar och Lei (2008) poängterar har förmodligen media och personer i konsumenternas omgivning 

spelat stor roll i framkallandet av starka associationer vilka sedan reflekteras i deras uppfattning. 

Att säkerhet/trygghet, tradition, väletablerat och tillgänglighet var de attribut som associerades med 

SAS i stor eller extremt stor utsträckning kan förklaras av att dessa associationer byggts upp över tid och är 

sådana till sin karaktär att de inte förändras snabbt. De respondenter som i hög grad associerar SAS med 

positiva attribut, skulle kunna förklara den stora andel respondenter som uppgav att deras uppfattning inte 

hade förändrats någonting sedan krisens inträffande. Enligt Chen (2001) beror det förmodligen på att de har 

lång erfarenhet med varumärket och således har fler associationer till det och att de lättare rättfärdigar det 

som skett (Chen, 2001).  

Det var tydligt att de yngre var mer negativt påverkade av krisens inträffande jämfört med de äldre 

vars uppfattning i större utsträckning var oförändrad. De äldre har haft längre tid på sig att bilda en 

uppfattning och är förmodligen mer motståndskraftiga mot information som försöker rubba deras 

uppfattning (Chen, 2001). En annan faktor som indikerar detta är att de äldre respondenternas svar 

genomgående inte påvisade någon skillnad i uppfattning sedan krisens inträffande.  

De äldre associerar SAS i högre grad med väletablerat, pris, tradition, stabilitet, 

förtroende/pålitlighet samt bonus/förmåner, jämfört mot de yngre som i större utsträckning associerar SAS 

med smidighet, säkerhet/trygghet, tillgänglighet och professionalitet. Även detta kan förklaras av Chens 

(2001) idé om att associationer byggs upp över tid, då de äldre associerar företaget med attribut som SAS 

framförallt stod för tillbaks i tiden.  

Att just förtroende/pålitlighet och professionalitet uppfattades mer positivt för de yngre än för de äldre kan 

bero på att SAS har lyckats med krishanteringen och att det upplevs som professionellt att SAS tar itu 
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problem och således får bibehållet förtroende. Att mottagligheten för extern information återigen har spelat 

roll i konsumenternas (främst de yngres) uppfattning kan alltså i detta fall ha medfört positiva effekter om 

den externa informationen har manat till positiva associationer.  

Då uppfattningar enligt Liu et al. (2012) kan utformas på både kort och lång sikt är risken i ett 

krisläge att uppfattningar skapas utan större eftertanke är krishanteringen därför av hög vikt för SAS 

varumärke. SAS instabilitet kan i detta fall ha påverkat konsumenters uppfattning. Generellt tyder dock 

undersökningen resultat på att förändringen i uppfattning inte är drastisk, vilket enligt Ahluwalia et al. 

(2000) tyder på att motståndskraften mot negativ publicitet har varit stor eller att konsumenterna har 

uppfattat att SAS har skött krishanteringen på ett skickligt sätt och således behållit eller fått ett bättre 

förtroende för varumärket. Då SAS VD Richard Gustafson snabbt gick ut med information om hur det låg 

till för SAS (Ljungholm, 2012) och inte försökte dölja att de hade stora ekonomiska problem har han enligt 

Greyser (2009) hanterat krisen på bästa sätt. Denna typ av hantering kan enligt Dowling (2001) ha påverkat 

konsumenternas uppfattning i positiv riktning och enligt Hale et al. (2005) ha reducerat de skadande 

effekterna på ryktet om dess varumärke. Att det mest förekommande svaret på frågan om 

uppfattningsförändring i varumärkesattributen var “ingen skillnad” kan bero på att det inkluderar 

respondenter vars uppfattning inte har förändrats likväl som de som inte känner till vidare detaljer, inte har 

reflekterat i frågan, eller inte är medvetna om krisens innebörd. Enligt modell 2 i den teoretiska 

referensramen, har krishanteringen kunnat vara det som gjort att förskjutningen i uppfattning snarare har gått 

åt det positiva hållet än det negativa, eller ”räddat” situationen så att konsumenternas uppfattning varken 

förändrats åt ett eller annat håll.  

Paralleller kan även dras mellan undersökningens resultat samt Pollard och Hothos (2006) definition 

av en kris att när krisen slår till tycks den enbart få negativa konsekvenser, men att det på kort sikt ändå kan 

visa sig att krisen kan få positiva konsekvenser genom att utgöra en ”vändpunkt” för organisationen. Detta 

skulle enligt modell 2 illustreras med att konsumenters uppfattning om SAS varumärke skulle ha förändrats 

till det mer positiva efter utvärdering av varumärkesattributen efter krisen. Att inget av attributen upplevs 

som mer positiva sedan krisens inträffande tyder på att varumärkeskapitalet inte har stärkts efter krisens 

inträffande, dock kan det vara starkare än vad det hade varit om krishanteringen inte hade fungerat. 

Respondenternas uppfattning ställs förstås i jämförelse med hur positivt de såg på företaget innan krisens 

inträffande. SAS hantering av krisen samt dess upplösning kan ha lyft eller sänkt deras uppfattning om 

attributen och således helhetsintrycket (Ahluwalia et al. 2000). Det förstnämnda fallet skulle enligt Aaker 

(2002) ha ökat varumärkeskapitalet. 
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6. Slutsats 
Syftet med denna studie var att fastställa konsumenters uppfattning om SAS varumärkesattribut och utröna 

vilka av dessa som påverkats på kort sikt av den ekonomiska kris som företaget genomgått. Resultatet visar 

att om ett flygbolag med starkt varumärke och lång tradition drabbas av en omfattande ekonomisk kris 

behöver inte allmänhetens uppfattning om varumärket och dess attribut förändras drastiskt på kort sikt. Dock 

kan tendenser till förändringar eller förskjutningar åt det mer negativa hållet urskiljas vad gäller de attribut 

som indikerar lojalitet samt de associationer konsumenterna gör med varumärket. Detta resultat kan enligt 

ett antal teoretiker bero på att SAS ledning har hanterat krisen på bästa möjliga sätt, vilket kan ha påverkat 

vissa konsumenters uppfattning i positiv riktning samt reducerat de skadande effekterna på SAS varumärke 

genom att reducera negativ påverkan på konsumenternas uppfattning. 

I SAS fall tycks extern information så som media format intryck och påverkat konsumenternas 

uppfattning om varumärkets attribut och således deras övergripande uppfattning om varumärket. Beroende 

på vilka typer av källor konsumenten har varit i kontakt med samt hur motståndskraftig denne har varit mot 

negativ publicitet, har konsumentens uppfattning påverkats i olika riktning. De med lägre grad av lojalitet i 

denna undersökning tycks vara mer benägna att påverkas av extern information då de i högre utsträckning än 

lojala kunder har förändrat sin uppfattning. 

Att medlemmarna i SAS EuroBonusklubb genomgående uppfattade attributen mer positivt jämfört 

med icke-medlemmar bekräftar även det att lojala och involverade kunder öppet visar sitt stöd till 

varumärken i kris eller vid utsatthet i media. Att attributet förtroende/pålitlighet hos icke-medlemmar 

uppfattades som mer negativt efter krisen stödjer teorin om att en faktor som leder till lojalitet är just 

förtroende och pålitlighet. Icke-lojala kunder är mer benägna att ändra uppfattning. Att bonusprogram skulle 

göra kunder mer lojala tycks alltså stämma överens med verkligheten. Dock var det i SAS fall enbart ett fåtal 

kunder som uppgav att de alltid reser med SAS, vilket tyder på att lojaliteten kan förbättras. 

Tydligt är att det inte krävs mycket personlig erfarenhet för att ha en uppfattning om ett varumärke, 

då många av de som uppgav att de aldrig reser med SAS fortfarande hade en övervägande negativ attityd. 

Resultatet visade även tydligt att yngres uppfattningar har varit mer benägna att påverkas och förändrats i 

större utsträckning än äldres, vilket bekräftar att uppfattning är ett tidsberoende koncept. 

Att de attribut om vars uppfattning i genomsnitt stod sig oförändrade var pris, tradition, service och 

tillgänglighet visar att dessa attribut faktiskt är de som inte direkt kanske påverkades av SAS senaste kris. 

Att det attribut med störst uppfattningsförändring var stabilitet faller sig således naturligt.  
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6.1. Reflektioner 
Att majoriteten inte ser SAS på ett mycket annorlunda sätt är ett tecken på styrka i att överleva en kris. SAS 

kanske inte har stärkt sitt varumärke på kort sikt genom att ta sig ur krisen med värdighet i behåll, men på 

längre sikt kanske det finns möjlighet att SAS uppnår starkare varumärkeskapital än tidigare. 

En reflektion är även att den ekonomiska krisen kanske har påverkat privata finansiärer mer än 

konsumenter då de ekonomiska tillskotten från staten har blivit lägre för varje år medan privata finansiärer 

har blivit allt viktigare. Hade detta varit en annan typ av kris, exempelvis en olycka, hade det kanske 

påverkat konsumenter i större utsträckning. En tanke är också att en konkurs från SAS inte skulle ha en 

extrem innebörd för flygresenärer då det finns ett stort utbud av flygbolag att välja emellan vid många 

svenska flygplatser. 

Då en stor andel av Sveriges konsumenter känner till SAS varumärke då det har en lång och 

innehållsrik tradition i Skandinavien är medvetenheten hög. Trots det skulle undersökningen troligtvis inte 

kunna generaliserats till alla Sveriges konsumenter utan att en mer ingående urvalsanalys genomfördes. 

Dock kan denna undersökning ge en uppfattning om hur svenska flygresenärers uppfattning ser ut efter  

bolagskris av ekonomisk karaktär.  

SAS varumärke har byggts upp under lång tid och att en ekonomisk kris skulle få varumärket att rasa 

samman tycks osannolikt. Samtidigt har SAS haft ett antal kriser vilket kan ligga till grund för varför 

konsumenterna uppvisar en tendens till förändring i uppfattning. Baserat från denna undersöknings resultat 

ur ett kortsiktigt perspektiv kan man spekulera kring vad som kommer att hända med SAS varumärke på 

lång sikt. Ett försämrat förtroende för SAS kan på kort sikt ha implikationen att konsumenten inte väljer att 

köpa resor av företaget. Dock kan lösningen på denna kris komma att ha positiva konsekvenser genom att 

utgöra en vändpunkt för organisationen vilket avspeglades i dessa resultat då många ansåg att de inte 

upplevde någon skillnad samt ett fåtal som uppgav att de upplever vissa attribut mer positiva än innan.  

För dagens generation är SAS fortfarande en självklar aktör i konsumenternas sinnen, men ju fler 

konkurrerande flygbolag som tar över marknadsandelar från SAS, desto mer kommer SAS att förlora sin 

tidigare självklara ställning i konsumenternas sinnen. Dagens konsumenter har förmodligen en helt annan 

uppfattning om SAS varumärkesattribut än vad konsumenter om tio år kommer att ha tack vare sin tydliga 

tradition i Sverige. Om framtidens konsumenter kommer att vara mer kräsna, bry sig mer om den upplevda 

kvaliteten och lägga mer vikt vid en emotionell upplevelse vid en flygresa är omöjligt att säga i dagsläget då 

det helt beror på i vilken riktning flygbranschen utvecklar sig. Fortsätter SAS att arbeta med både långsiktigt 

och kortsiktigt varumärkesarbete ökar dock chanserna till att de även om 10-20 år är en stark spelare på 

marknaden.  
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6.2. Begränsningar 
Att mäta uppfattning är subjektivt och vi har haft i åtanke att konsumenter inte alltid är medvetna om hur de 

upplevde en situation “före och efter” inträffandet och hur de själva påverkats av detta. Tack vare att 

enkätrespondenternas bakgrund gav en spridning i kön och till viss del ålder, kunde slutsatser dras som 

reflekterar en svensk flygresenärs åsikter. Dock hade den geografiska aspekten kunnat vägts in i 

bakgrundsvariablerna, då resultaten skulle kunnat se annorlunda ut i olika delar av Sverige på grund av 

tillgängligheten till att köpa flygresor av SAS. 

Då enkätfrågorna och alternativen baserades på attribut som framkom i fokusgrupperna skulle 

användande av öppna associationer i enkäten eventuellt kunnat få fram fler och annorlunda attribut. Antalet 

respondenter skulle fördelaktigt kunnat vara större, men 200 respondenter var ett tillfredsställande resultat 

för att få en uppfattning om hur en grupp konsumenter ser på SAS i dagsläget.  

6.3. Bidrag 
Denna undersökning har bidragit till forskningen genom att ge en bild av hur konsumenternas uppfattning 

om ett starkt varumärke kan påverkas efter en kris. Trots omfattande ekonomiska kriser behöver inte 

allmänhetens uppfattning svikta drastiskt, dock kan tendenser till förändringar eller förskjutningar urskiljas. 

Detta är ett fenomen och ett resultat som kan vara tillämpningsbart i andra branscher. I vidare forskning 

föreslår vi att samma undersökning genomförs för att se om signifikant skillnad finns mellan olika grupper 

av konsumenter samt om uppfattningen om sex månader, alltså på längre sikt, ser likadan ut eller har 

förändrats. Intressant vore även att se om uppfattningen om samma attribut förändras efter en annan typ av 

kris, exempelvis en naturkatastrof. Det skulle även vara intressant att undersöka huruvida en förändring i 

uppfattning, om än liten, påverkade konsumenterna i deras val av flygbolag och i sådana fall vilka attribut 

som är avgörande. Forskare skulle även kunna jämföra två företag som har drabbats av en kris och hanterat 

det olika samt vilka utfall det fick på konsumenternas kort- och långsiktiga varumärkesuppfattning.  
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Bilagor  
 

Bilaga A. Fokusgrupp - Intervjuguide  
 
Urvalskriterier 
• Är flygresenär på årsbasis 
• Har kännedom om flygbolaget SAS 
• Är medveten om SAS kris från november 2012. 
 
Bakgrundsvariabler 
• Kön 
• Ålder 
• Högst avslutad utbildning 
• Sysselsättning 

 
 

Allmänna frågor kring SAS och flygindustrin 
• Vad tror ni skiljer varumärkesmedvetna från icke-varumärkesmedvetna konsumenter i flygbranschen?  
• Hur ofta flyger ni på årsbasis?  
 
Frågor kring varumärkeskapital 
• Vad associerar ni med SAS?  
• Vilka attribut tycker ni att SAS innehar som leder till högre lojalitet gentemot varumärket? 
• Vilka attribut tycker du beskriver kvaliteten på SAS tjänster? 
• Andra fria associationer kring SAS? Vilka attribut tänker ni på?  
 
Attributfrågor  
• Valet av flygbolag vid bokning av resa – Vilka faktorer är viktiga för dig i ditt val av flygbolag?  
• Med i SAS EuroBonus - eventuell påverkan vid bokning 
 

 
Generell uppfattning 
• Krisens eventuella påverkan om SAS som varumärke - vilka variabler har påverkats? 
• Positivt/negativt total uppfattning?  
• Svaga/starka associationer?  
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Bilaga B. Enkätformulär 

 

Är SAS detsamma efter krisen? 
  
Denna enkät fokuserar på flygbolaget SAS och vad som är viktigt för Dig som konsument vid val av flygbolag inför en resa. 
Enkäten är en del av en studie som genomförs av studenterna Julia Evers och Isabel Wahlgren vid Uppsala Universitet. 
Studien riktar sig till Dig som är flygresenär samt känner till bolaget SAS och dess kris från november 2012. Vänligen fyll i 
samtliga frågor självständigt. Enkäten tar cirka 4 minuter att genomföra och Du är anonym. 
  
Vänligen kryssa i Ditt svarsalternativ/besvara på angiven linje. 
  
1. Kön:                                           Kvinna  �                  Man � 
  
2. Ålder   18-25   � 26-35  � 36-45  � 46-55  � 56+  �            
  
3. Högst avslutad utbildning:         Grundskoleutbildning    �         Gymnasial utbildning   �                                            
                          Eftergymnasial utbildning   � 

  
4. Sysselsättning         Studerande �    Arbetande �         Arbetssökande   � Pensionär � 
  
5. Flyger Du främst i tjänst eller privat? 
I tjänst          �         Privat           �         Lika fördelat         � 
  
6. Ungefär hur många gånger om året flyger Du:_______________                         
  
7. Ungefär hur många gånger om året flyger Du med SAS:_______________ 
  
8. Är Du med i SAS bonusprogram? 
Ja      �         Nej    �          
                                                                
Vänligen ringa in den siffra som representerar Din åsikt bäst. 
  
9. I vilken utsträckning är följande faktorer viktiga för Dig i ditt val av flygbolag generellt? 
  
Inte alls viktigt                      1        2         3       4          5          Extremt viktigt 
 
Väletablerat                    1          2      3          4       5           
Smidighet                        1          2      3          4       5           
Pris                                    1          2      3          4       5           
Säkerhet/Trygghet                   1          2      3          4       5           
Tillgänglighet                       1          2      3          4       5           
God service                        1          2      3          4       5            
Professionalitet                        1        2         3       4          5        
Tradition                           1          2      3          4       5           
Stabilitet                         1          2      3          4       5           
Förtroende/Pålitlighet             1          2      3          4       5           
Bonus/Förmåner                      1          2      3          4       5           
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10. Vad associerar Du med SAS varumärke? 
  
Inte alls                           1            2      3          4       5          Extremt mycket 
 
Väletablerat                       1          2      3          4       5           
Smidighet                           1          2      3          4       5           
Pris                                    1          2      3          4       5           
Säkerhet/Trygghet                   1          2      3          4       5           
Tillgänglighet                       1          2      3          4       5           
God service                        1          2      3          4       5            
Professionalitet                    1        2          3       4          5 
Tradition                           1          2      3          4       5           
Stabilitet                            1          2      3          4       5 
Förtroende/Pålitlighet             1          2      3          4       5           
Bonus/Förmåner                   1          2      3          4       5           
  
11. Hur har Din uppfattning om SAS påverkats av krisen i november 2012? 

  
Mer negativt                       1           2      3          4       5          Mer positivt 
 
Väletablerat                       1          2      3          4       5           
Smidighet                           1          2      3          4       5           
Pris                                    1          2      3          4       5           
Säkerhet/Trygghet                   1          2      3          4       5           
Tillgänglighet                       1          2      3          4       5           
God service                        1          2      3          4       5            
Professionalitet                    1        2         3       4          5 
Tradition                           1          2      3          4       5           
Stabilitet                            1          2      3          4       5           
Förtroende/Pålitlighet             1          2      3          4       5           
Bonus/Förmåner                      1          2      3          4       5           
  
 
Stort tack för Din medverkan! 
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Bilaga C. Resultatredovisning  
 

 

9. I vilken utsträckning är följande faktorer viktiga för Dig i ditt val av flygbolag generellt? 

 
 Inte alls viktigt 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
Extremt viktigt 

5 

Väletablerat 5,1 10,3 28,5 45,8 10,3 

Smidighet 1,4  2,3 16,3 48,6 31,3 

Pris 0,4 2,3 14,5 39,2 43,5 

Säkerhet/ 
trygghet 

0,9 5,1 15,9 28,5 49,5 

Tillgänglighet 0,0 1,9 16,8 43,9 37,4 

God service 4,2 14,9 28,9 39,7 12,1 

Professionalitet 2,8 7,9 23,4 41,5 24,2 

Tradition 32,2 36,4 19,6 8,9 2,8 

Stabilitet 4,2 9,8 36,0 40,6 9,3 

Förtroende/ 
pålitlighet 

0,4 2,8 19,2 47,7 29,9 

Bonus/ 
förmåner 

40,2 28,0 20,6 7,9 3,3 

 
10. Vad associerar du med SAS varumärke? 
 
 Inte alls  

1 

 

2 

 

3 

 

4 
Extremt mycket 

5 

Väletablerat 0,0 1,4 9,8 38,3 50,5 

Smidighet 1,4 8,9 33,2 36,9 19,6 

Pris 4,7 34,1 42,9 14,0 4,2 

Säkerhet/ 
trygghet 

0,5 3,3 1,6 45,8 34,1 

Tillgänglighet 0,0 3,3 22,9 50,5 23,4 

God service 2,8 6,1 25,7 43,5 22,0 

Professionalitet 0,5 5,6 19,6 47,2 27,1 

Tradition 1,9 4,7 13,1 45,3 35,0 

Stabilitet 6,5 19,2 34,6 29,0 10,7 

Förtroende/ 
pålitlighet 

3,7 13,1 29,0 40,2 14,0 

Bonus/ 
förmåner 

7,0 10,7 32,2 34,1 15,9 
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11. Hur har din uppfattning om SAS påverkats av krisen i november 2012? 
 
 Mer negativt 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
Mer positivt 

5 

Väletablerat 2,8 17,8 71,0 4,2 4,2 

Smidighet 2,3 15,0 74,8 5,1 2,8 

Pris 1,4 8,9 73,8 12,6 3,2 

Säkerhet/ 
trygghet 

5,1 15,4 67,8 8,9 2,8 

Tillgänglighet 1,9 15,4 72,4 7,9 2,3 

God service 1,9 8,9 79,9 6,5 2,8 

Professionalitet 5,1 17,2 63,1 9,8 4,7 

Tradition 3,7 7,0 74,8 7,9 6,5 

Stabilitet 27,1 37,4 31,8 1,9 1,9 

Förtroende/ 
pålitlighet 

18,7 39,7 33,6 5,6 2,3 

Bonus/ 
förmåner 

4,2 13,6 75,2 4,7 2,3 
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Bilaga D. Resultatexempel och analysprocess fokusgrupp 
I följande tabeller återfinns exempel på hur analysprocessen för fokusgrupperna gick till och från 

vilka ord och meningar attributen uppkom.  
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