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Abstract 

The purpose of this master’s thesis is to investigate how SAS through exceptional customer 

experiences can affect the relationship between SAS and its customers and thus increasing 

loyalty. The relevance of loyalty towards SAS is important because the industry is under pressure 

by the low-cost airlines. SAS can not compete on price and therefore it is important for SAS to 

find other factors that can be competitive. Exceptional customer experiences was therefore 

included as a factor that differentiates SAS. The concept of CRM was used to elucidate trends on 

the market and among consumers and thereby the use of relations and brand marketing. The CEM 

concept has provided tools to provide strategic suggestions for how customer brand relations can 

be enhanced by creating an exceptional customer experience. The strategic proposals are based 

on the results of the quantitative survey as well as the SEM modules SENSE, FEEL, THINK, 

ACT and RELATE. The questionnaire survey is based on the conceptual model for Brand Equity. 

The SPSS program was used to investigate reliability and suitability in order to estimate a final 

model with SmartPLS. As the data set values were at the level of acceptance, the analysis could 

proceed and thus apply the Brand Equity Map. Based on this map and the results derived from the 

analysis the main focus area showed to be the variable Emotional Brand Evaluation. The 

subsequent proposals were therefore to strengthen the customer's emotional ties to SAS's brand. 

The preparation of the strategic solution proposals involved 5 steps: Step 1 included SENSE, 

which consisted of focusing on creating a Scandinavian sensory experience, while FEEL intended 

to create a Scandinavian context in which aspects of the Scandinavian history were included. Step 

2 was about introducing a THINK campaign involving social dumping and SAS as “the 

Scandinavian airline”. Step 3 included ACT, which emphasized emergency relief and "working 

for a good case" locally by establishing cooperation with different orphanages and incorporating 

this during the flight itself as a WOW-experience. Additionally, emphasis was placed on good 

profits and optimizing standard parameters in the flight. Step 4 included RELATE and was 

intended to create an "us WITH them" between SAS and its customers, for achieving a special 

connection to SAS’ brand and making the journey with SAS an overall experience. 

Based on the evaluation section, it can be said that if all steps can be integrated into SAS's brand, 

a holistic SAS experience can be created which makes SAS's brand a part of the customer's 

lifestyle and thus creating a "brand religion". In this way, SAS can differentiate its brand and 

make its customers more price-indifferent. In particular, SAS can achieve success if it manages to 

move customers, cf. NPS, from passives to promoters. This in itself will have a significant effect 

as it will mean a bigger share of wallet and more positive word of mouth. 



 

Tolgahan Celik    Kandidatafhandling    15.05.2018 

Mustafa Burak Kara 

Side 2 af 125 
 

Indholdsfortegnelse 
Kapitel 1. Indledning ............................................................................................................................................ 4 

1.1. Problemformulering og problemstillinger ................................................................................................... 6 

1.2. Opgavens struktur ....................................................................................................................................... 7 

1.3. Definitioner og afgrænsninger ..................................................................................................................... 8 

Kapitel 2. Metode ................................................................................................................................................ 11 

2.1. Videnskabsteoretisk ståsted ....................................................................................................................... 11 

2.2. Data ........................................................................................................................................................... 13 

2.2.1. Primærdata ......................................................................................................................................... 13 

2.2.2. Sekundærdata ..................................................................................................................................... 16 

Kapitel 3. Desk research..................................................................................................................................... 17 

3.1. Teorier og modeller ................................................................................................................................... 18 

3.1.1. CRM .................................................................................................................................................. 18 

3.1.2. CEM ................................................................................................................................................... 22 

3.1.3. Brandværdi ......................................................................................................................................... 32 

3.1.4. Loyalitetsbegrebet .............................................................................................................................. 35 

3.1.5. SAS’ nuværende koncept og strategi ................................................................................................. 40 

3.1.6. Delkonklusion .................................................................................................................................... 42 

Kapitel 4. Konceptuel model .............................................................................................................................. 43 

4.1. Brand Equity Model .................................................................................................................................. 43 

4.1.1. Modellens formål og indhold ............................................................................................................. 44 

4.1.2. Modellens inspirationskilder .............................................................................................................. 45 

4.1.3. Spørgeskemaundersøgelsens relation til Brand Equity modellen ...................................................... 45 

4.2. Model estimering med afsæt i SEM .......................................................................................................... 46 

4.2.1. SEM’s to tilgange .............................................................................................................................. 47 

4.3. Brand Equity Map ..................................................................................................................................... 47 

4.4. Delkonklusion ........................................................................................................................................... 49 

Kapitel 5. Spørgeskemaundersøgelsen .............................................................................................................. 49 

5.1. Udformning af spørgeskema ..................................................................................................................... 50 

5.2. Dataindsamling ......................................................................................................................................... 50 

5.3. Online surveys ........................................................................................................................................... 50 

5.4. Skalering ................................................................................................................................................... 51 

5.5. Operationalisering ..................................................................................................................................... 51 

5.6. Reliabilitet ................................................................................................................................................. 53 

5.7. Validitet ..................................................................................................................................................... 53 

5.8. Generaliserbarhed...................................................................................................................................... 54 

5.9. Delkonklusion ........................................................................................................................................... 54 

Kapitel 6. Dataanalyse ........................................................................................................................................ 54 



 

Tolgahan Celik    Kandidatafhandling    15.05.2018 

Mustafa Burak Kara 

Side 3 af 125 
 

5.1. Frekvenstabeller ........................................................................................................................................ 55 

5.2. Krydstabeller ............................................................................................................................................. 57 

5.3. Reliabilitetsanalyse .................................................................................................................................... 59 

5.4. Faktoranalyse ............................................................................................................................................ 61 

5.5. Partial least squares (PLS) model evaluering ............................................................................................ 64 

5.5.1. Model validering ................................................................................................................................ 66 

5.5.2. Diskriminant validitet ........................................................................................................................ 69 

5.5.3. Estimering og test af modellen ........................................................................................................... 70 

5.5.4. Model evaluering ............................................................................................................................... 74 

5.5.5. Evaluering af modellens resultater ..................................................................................................... 75 

5.6. Brand Equity Map ..................................................................................................................................... 78 

5.7. Fra Brand Equity Map til strategiske løsningsforslag ............................................................................... 80 

5.8. Delkonklusion ........................................................................................................................................... 82 

Kapitel 7. Strategiske løsningsforslag til fremtidig strategi ............................................................................ 82 

7.1. Trin 1 – kobling af SENSE til FEEL ......................................................................................................... 84 

7.1.1. SENSE marketing .............................................................................................................................. 84 

7.1.2. FEEL marketing ................................................................................................................................. 87 

7.2. Trin 2 – kobling af modul SENSE & FEEL → THINK ............................................................................ 89 

7.2.1. THINK marketing .............................................................................................................................. 89 

7.3. Trin 3 - kobling af modul SENSE, FEEL og THINK → ACT ................................................................. 91 

7.4. Trin 4 - kobling af RELATE-modulet og kobling af alle fem moduler med hinanden ............................. 95 

7.5. Opsamling på strategiske løsningsforslag ................................................................................................. 96 

Kapitel 8. Diskussion .......................................................................................................................................... 98 

8.1. Diskussion af dataanalysens findings og bærende teorier ......................................................................... 98 

8.2. Diskussion af udgangspunktet for de strategiske løsningsforslag ............................................................. 99 

8.3. Diskussion og revidering af Trin 1 – SENSE → FEEL .......................................................................... 101 

8.3.1. SENSE marketing ............................................................................................................................ 101 

8.3.2. FEEL marketing – Den emotionelle tilknytning .............................................................................. 104 

8.4. Diskussion og revidering af Trin 2 – SENSE og FEEL → THINK ........................................................ 105 

8.5. Diskussion og revidering af Trin 3 - SENSE, FEEL OG THINK → ACT ............................................. 107 

8.6. Diskussion og revidering af Trin 4 - SENSE, FEEL, THINK og ACT → RELATE .............................. 111 

8.7. Samlet evaluering af de strategiske løsningsforslag ................................................................................ 113 

Kapitel 9. Konklusion ....................................................................................................................................... 115 

9.1. Fremtidig research ................................................................................................................................... 119 

10. Referenceliste .............................................................................................................................................. 121 

 



 

Tolgahan Celik    Kandidatafhandling    15.05.2018 

Mustafa Burak Kara 

Side 4 af 125 
 

Kapitel 1. Indledning 

(Fælles) Scandinavian Airlines System (SAS) befærder sig i en branche der kan 

karakteriseres for stor konkurrence grundet lavprisselskaberne, hvorfor flyselskaberne i 

branchen bestræber sig efter at indhente hver enkelt kunde (Belobaba et al. 2015:67-72; 308). 

Denne bestræbelse er medvirkende til, at der hos flyselskaberne er stort fokus på hvorledes 

disse kunder kan indhentes, hvilket kan realiseres gennem marketing. I en branche der er 

konkurrencepræget af lavprisaktører er det for SAS vigtigt at øge loyaliteten, hvilket kan 

formås gennem exceptionelle kundeoplevelse (Pine & Gilmore 1999). 

 

Lavprisselskaberne er hårde konkurrenter, men det er alene ikke disse der er en udfordring 

for SAS, da rejsesammenligningshjemmesider såsom Momondo øger gennemsigtigheden på 

markedet. Disse hjemmesider benytter kunderne for at sammenligne priser på bl.a. fly og 

ophold til de givne destinationer, hvorfor det billigste til de dyreste udbydere bliver oplistet 

på kort tid, når kunden sidder foran skærmen. SAS kan ikke antages at være førsteprioritet, da 

kunderne ofte er opmærksomme på pris som en væsentlig faktor i beslutningsprocessen 

(Karmarkar et al. 2015), hvorfor andre midler skal tages i brug for at SAS kan vinde 

kunderne. Ved foretagelse af en kvantitativ undersøgelse kan SAS udlede resultater på, hvilke 

områder de skal forbedre og/eller vedligeholde således at loyaliteten øges.  

 

I SAS’s kontekst er der flere områder der forhindrer dem i at reducere billetpriserne, da 

flyselskabet har højere omkostninger end de konkurrerende lavprisselskaber (Kjær 2012). 

Disse omkostninger kan skyldes, at konkurrenterne ikke kan matche det produkt som SAS 

udbyder, men det vides også at enhedsomkostningerne hos SAS er højere end 

lavprisselskabernes (ibid). SAS har i 2012 vist fremgang, idet selskabet er vokset på trafik, 

mens udfordringen har ligget i, at der ikke tjenes på det (ibid).  

 

Endvidere kan SAS grundet strukturen som netværksselskab (flest ruter i Skandinavien) 

(SAS-F) ikke nå ned på samme omkostningsniveau som lavprisselskaberne, da SAS udbyder 

flere ruter (Kjær 2012). Antallet af passagerer varierer meget efter destination, hvorfor SAS 

ikke kan forholde sig til en enkelt flytype, men er nødsaget til at have flere slags. Dette 

formindsker fleksibiliteten hos SAS, da alle piloter ikke er bekendte med alle flytyperne. 

Hvilket ikke gør sig gældende for lavprisselskaberne (ibid). Andre forhold som 
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personaleomkostninger er ligeledes en udfordring der besværliggøre at SAS kan konkurrere 

på prisen. Tilbage i 2014 udtalte den daværende næstformand for SAS’s kabineansatte Jean 

Pierre S. at SAS ikke anvender social dumping: ”[…] lavprisselskaberne kan slippe med at 

bruge kreative ansættelseskontrakter, hvor kabinepersonalet bliver ansat som løse vikarer, og 

piloterne bliver ansat via skattelyselskaber, så de ikke skal betale skat af lønnen” (Olsen 

2014). Social dumping dækker bl.a over brugen af billig arbejdskraft fx pga. billigere licenser 

eller vilkår der muliggør lempning af løn (3f.dk).  

 

Afhandlingen ønsker derfor at belyse andre faktorer som SAS fremtidigt kan fokusere på 

således at prisen ikke er afgørende for valg af flyselskab. Afhandlingen vil belyse 

determinanter der påvirker kundeoplevelsen af at rejse med SAS og derigennem påvirke 

loyaliteten overfor selskabet gennem en Brand Equity model. Flere forhold gør sig gældende 

i denne proces og disse vil i løbet af afhandlingen belyses. Det er bl.a. determinanter som 

produkt- og servicekvalitet der dækker over komfort, check in, flymad, personale, komfort 

m.v. 

 

Hvorfor kan exceptionelle kundeoplevelser give SAS konkurrencemæssige fordele, og 

hvordan kan det realiseres i praksis? Udgangspunktet er, at hvis man giver kunderne værdi, 

vil virksomheden, gennem kunder der er tilfredse og loyale, også få værdi (Østergaard & 

Ulka 2010:20). Netop fordi tilfredse og loyale kunder bruger en væsentlig del af deres budget 

(share of wallet) hos virksomheden, de foretager genkøb og de videreformidler positiv word 

of mouth til andre (Østergaard 2012:18). Skabelsen af exceptionelle kundeoplevelser vil ikke 

alene give eksisterende kunder et godt indtryk, men også tiltrække nye og potentielle kunder 

til at foretage et køb hos SAS. Dette skyldes, at købsbeslutningsprocessen for køb af 

flybilletter har set en ændring de seneste par år, primært grundet internettet og særligt de 

sociale mediers rolle i forbrugernes hverdag. Når en forbruger skal købe en flybillet, vil 

denne i mange tilfælde ikke være tilstrækkeligt kun at beslutte sig ud fra egne erfaringer og 

oplevelser, men også foretage yderligere informationssøgning for at sammenholde det med 

andres erfaringer og oplevelser. Forbrugerne søger at finde personlige anbefalinger på 

Facebook, Tripadvisor, Trustpilot og blogs, foruden de anbefalinger som fremkommer fra 

familie, venner og kollegaer. Når rejsende får en dårlig oplevelse hos et flyselskab, fx grundet 

forsinkelser, serviceniveauet eller uventede dårlige oplevelser, vil dette hurtigt blive delt på 

de sociale medier. Dårlige kundeoplevelser kan altså få store konsekvenser for andre 

potentielle kunders beslutningsproces. Den store informationsudveksling betyder dog 
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ligeledes, at positive kundeoplevelser også vil blive delt i stor stil, hvilket omvendt kan 

medvirke til at tiltrække andre til virksomheden. Tilfredse og loyale kunder er utrolig vigtige 

for SAS, da disse effektivt og hurtigt vil viderekommunikere positiv word of mouth til 

omverdenen, uden at SAS behøver at skrue op for sit marketingbudget. Af den grund, er 

fastholdelsen og udviklingen af disse kunder, af essentiel vigtighed for SAS.  

Ifølge The Nielsen Company (2013) er de mest troværdige og effektive marketingkanaler 

personlige anbefalinger (word of mouth), hjemmesider der er brandede (Facebook 

communities og fansider) samt digitale anbefalinger (word of mouse) (forums og blogs). 

Hver enkelt forbruger kan derfor anses for at være et medie i sig selv, som 

viderekommunikere sine erfaringer og oplevelser til andre. Hvis virksomheder udnytter dette, 

kan det således blive en effektiv, troværdig og omkostningsfri marketingskanal. Samtidig 

betyder dette, at virksomheder skal være påpasselige med negative kundeoplevelser, da disse 

ligeledes hurtigt spreder sig på internettet og dermed skader virksomhedens brand. Af den 

årsag er det derfor essentielt for SAS at tilbyde høj servicekvalitet og exceptionelle 

kundeoplevelser for hver eneste kunde og ved hver eneste rejse. Forbrugernes daglige 

informationsdeling via word of mouth, på sociale medier og på anmeldersider betyder derfor, 

at relationen virksomheden og kunden i mellem er af stor betydning. Exceptionelle 

kundeoplevelser og stærke kunderelationer er således med til at skabe værdi for både SAS og 

kunderne.  

 

1.1. Problemformulering og problemstillinger 

(Fælles) Formålet med denne afhandling vil derfor være at afdække, hvordan SAS gennem 

exceptionelle kundeoplevelser kan styrke kunde-brandrelationen, og dermed øge loyaliteten. 

På baggrund af dette findes det relevant at besvare følgende problemformulering: 

 

“Hvordan kan flyselskabet SAS gennem exceptionelle kundeoplevelser styrke kunde- 

brandrelationen, og dermed øge loyaliteten?” 

 

En styrkelse af kunde-brandrelationen mellem SAS og kunderne skal i denne kontekst 

fortolkes som et led i at øge loyaliteten, da exceptionelle kundeoplevelser påvirker kundernes 

forhold til brandet og dermed medfører en øget loyalitet. Dette afspejles også i Martensen & 

Grønholdt’s (2010:302) definition: ”Customer-brand relationships encompass the customer’s 
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behavioral loyalty in terms of repurchase intention and a broader perspective of attitudinal 

loyalty: the customer’s perception of attractivness, active engagement and attachment to the 

brand”. 

 

For at besvare ovenstående problemformulering vil fire problemstillinger besvares: 

 

1) Hvordan kan teori omhandlende CRM, CEM, branding samt loyalitet belyse, hvorledes 

exceptionelle kundeoplevelser kan styrke kunde-brandrelationen og dermed også loyaliteten? 

2) Hvilke faktorer bevirker til en styrket kunde-brandrelationen og loyalitet? 

3) Med henblik på at styrke kunde-brandrelationen, hvilke marketingstrategiske tiltag kan i 

denne henseende anbefales SAS at eksekvere i nærmeste fremtid? 

4) Hvilke udfordringer er forbundet med eksekveringen af disse marketingstrategiske tiltag? 

 

Disse problemstillinger ligger til grund for afhandlingens struktur, som vil uddybes i næste 

afsnit.  

 

1.2. Opgavens struktur 

(Tolgahan) Afhandlingen er opdelt i ni overordnede kapitler. Første kapitel præsenterer en 

introduktion til SAS samt opgavens problemstillinger og problemformulering. Andet kapitel 

behandler specialets overordnede metode, herunder den kvantitative og kvalitative metode. 

Tredje kapitel er afhandlingens desk research, hvori vigtige teorier, modeller og begreber 

såsom CRM, CEM, loyalitet og brandværdi, som bruges undervejs, præsenteres og uddybes. 

Denne del vil samtidig besvare det første undersøgelsesspørgsmål (“Hvordan kan teori 

omhandlende CRM, CEM, branding samt loyalitet belyse, hvorledes exceptionelle 

kundeoplevelser kan styrke kunde-brandrelationen og dermed også loyaliteten?”). Det næste 

kapitel, kapitel 4, er en gennemgang af den konceptuelle model, hvortil metode til estimering 

af modellen opridses. Kapitel 5 præsenterer processen for spørgeskemaundersøgelsen og en 

vurdering af den kvantitative undersøgelse. Det sjette kapitel er afhandlingens analysedel, 

som består af en dataanalyse af resultaterne udledt fra spørgeskemaundersøgelsen. 

Statistiskprogrammerne SPSS og SmartPLS benyttes til at foretage dataanalysen, hvorved 

den endelige Brand Equity Model vurderes og estimeres. Derefter samles analysens resultater 

i udformningen af et Brand Equity Map. Hermed besvares det andet undersøgelsesspørgsmål 
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(“Hvilke faktorer bevirker til en styrket kunde-brandrelation og loyalitet?”), på baggrund af 

kapitel 4-6. Dernæst følger strategiforslagene og en kvalitativ analyse, som er kapitel 7, som 

gennemgår marketingstrategiske løsningsforslag med inddragelse fra Mikkel Korntveds 

vurderinger. Dette udgør besvarelse af afhandlingens tredje undersøgelsesspørgsmål (“Med 

henblik på at styrke kunde-brandrelationen, hvilke marketingstrategiske tiltag kan i denne 

henseende anbefales SAS at eksekvere i nærmeste fremtid?”). Kapitlet om strategiske 

løsningsforslag efterfølges af kapitel 8, som udgør en diskussion og evaluering af de 

præsenterede forslag. Dette lægger til grund for besvarelsen af specialets fjerde 

undersøgelsesspørgsmål (“Hvilke udfordringer er forbundet med eksekveringen af disse 

marketingstrategiske tiltag?”). Til sidst følger konklusionen (kapitel 9), som har til formål at 

besvare problemformuleringen og afrunde afhandlingen. Herunder benævnes muligheden for 

fremtidig research, hvor relevante fremtidige undersøgelsesområder fremlægges, som 

afhandlingen ikke har behandlet. 

Specialets sidste syv kapitler, kapitel 3-9, vil dermed samlet set besvare 

problemformuleringen (“Hvordan kan flyselskabet SAS gennem exceptionelle 

kundeoplevelser styrke kunde-brandrelationen, og dermed øge loyaliteten?”).  

  

1.3. Definitioner og afgrænsninger 

(Tolgahan) Afhandlingen bunder i en undersøgelse af det danske marked og afgrænses derfor 

primært hertil, idet spørgeskemaundersøgelsen er foretaget i Danmark med henblik på at 

afdække forhold på det danske marked. Afhandlingens konklusioner kan i vis forstand 

videreføres til også at gælde resten af Skandinavien, idet dette er SAS’s hovedmarked, 

samtidig med, at relevante marketingsstrategier ikke kan forventes at ville have en 

indvirkning på tilgangen til det danske marked alene. Med det i mente, er der dog mulighed 

for, at en lignende undersøgelse i et andet skandinavisk land muligvis vil medføre andre 

resultater. Dette vil uddybes i kapitel 7.   

  

Problemformuleringen er udformet på baggrund af den store konkurrence der er mellem SAS 

og lavprisselskaberne (fx Ryanair og Norwegian), som især kommer til udtryk på ruter til og 

fra Skandinavien. Derfor afgrænses afhandlingen til kun at gælde flyruter mellem 

skandinaviske og europæiske lande og byer, idet markedet muligvis ser anderledes ud på 

ruter på tværs af kontinenter.   
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Afhandlingen tager udgangspunkt i både privat- og businesssegmentet. Dette fordi både 

privat- og businesssegmentets holdninger har indvirkning på brandopfattelsen af SAS, og 

derfor begge er relevante for udarbejdelsen af tiltag der kan medvirke til en forbedret 

kundeoplevelse. Dataanalysen af spørgeskemaet bunder derfor i svar fra både privat- og 

businesssegmentet. 

I forlængelse heraf kan det antages, at de fleste SAS fly er bemandet af personer fra begge 

segmenter (Korntved 2018). Samtidig antages det, at SAS’ business-kunder sommetider også 

flyver som privatkunder, og omvendt. Derfor er det relevant at fokusere på den samlede 

kundeoplevelse for begge segmenter, og holde dem som ét samlet segment, når 

brandopfattelsen skal afdækkes og forstås. 

Hertil er det dog væsentligt at nævne, at segmenterne kan have forskellige holdninger og 

opfattelser af SAS. Dette aspekt vil dog ikke fremhæves, idet SAS’ kunder består af begge 

segmenter, hvorfor det er nødvendigt for SAS at brande sig og tilbyde exceptionelle 

kundeoplevelser samlet til begge segmenter. Det vil derfor være det samlede kundefokus der 

vil fokuseres på i denne afhandling. 

  

Afhandlingen har et kundeorienteret fokus, hvorfra det ønskes at afdække, hvordan SAS 

gennem exceptionelle kundeoplevelser kan forøge kundeloyaliteten, hvilket betyder, at 

konkurrent- og makroforhold ikke vil inkluderes. Endvidere vil der heller ikke foretages en 

intern analyse af selskabet i form af medarbejderforhold, regnskaber og strategier. Dog vil 

afhandlingen berøre to udvalgte initiativer som er relevante for skabelsen af loyalitet, som 

SAS har fokus på i øjeblikket; henholdsvis SAS Eurobonus og SAS’ ”We Are Travellers”. 

Disse initiativer vil beskrives i hovedtræk, hvortil det vil fremgå som perspektivering i 

diskussionsafsnittet, hvor forskellige strategiske løsningsforslag vil præsenteres og vurderes. 

 

Afhandlingen er baseret på fire overordnede teorier, hhv. CRM, CEM, branding og 

loyalitetsteori, hvortil der kun inddrages dele af de nævnte teorier, som findes relevante for 

afhandlingens undersøgelsesområde og formål. 

I denne afhandling tager loyalitet, branding og CEM afsæt i CRM-teorien, hvor CRM-teorien 

fungerer som en indledning til disse teorier. Implementeringen af CRM vil derfor ikke 

gennemgås, og det vil heller ikke benyttes som et it-værktøj. 
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For at måle kunde-brandrelationen vil Martensen & Grønholdts model (2010), Brand Equity 

Model, benyttes. Det skal siges, at Brand Equity modellen har flere fællestræk med EPSI 

modellen, da udviklingen af Brand Equity modellen er inspireret af EPSI modellen 

(Martensen & Grønholdt 2010). EPSI modellen fokuserer overordnet set på at måle 

loyaliteten på baggrund af bagvedliggende drivere, mens Brand Equity Model adskiller sig 

ved at have fokus på drivere for kunde-brandrelationen. 

 

Afhandlingens mest centrale model vil være Brand Equity modellen, idet den ser på faktorer 

hvormed forbrugeren associerer sig med brandet. I dette tilfælde hvordan kunden opfatter 

SAS, og som resulterer i en relation med selskabet og dermed en øget loyalitet. Hertil 

benævnes brandopfattelsen som den kundeoplevelse forbrugeren får, når denne benytter SAS. 

Dette passer godt med problemformuleringen, hvorfor Brand Equity modellen findes særlig 

relevant at opbygge afhandlingen omkring.   

 

Derudover afgrænses der fra at analysere medarbejderforhold, herunder den service som 

medarbejderne står for. Derfor vil afhandlingen ikke foretage observationer og andre 

yderligere undersøgelser for at afdække dybere medarbejderforhold. Med udgangspunkt i 

dette vil det udarbejdede spørgeskema derfor ikke bestå af spørgsmål som forsøger at 

afdække netop disse forhold. Medarbejderforholdene, herunder kulturen i selskabet, er dog 

central for implementeringen af de strategiske løsningsforslag, hvorfor disse vil være 

relevante at medtage i fremtidige videre undersøgelser, hvor der fokuseres på 

implementeringen af de nævnte forslag via medarbejdernes rolle. 
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Kapitel 2. Metode 

(M. Burak) I dette afsnit omhandlende metodetilgangen vil der redegøres for, hvorledes 

afhandlingen formår at besvare problemformuleringen med dertilhørende problemstillinger. 

Afsnittet indledes med den videnskabsteoretiske vinkel for afhandlingen, og dermed dannes 

en videnskabelig begrebsramme. Herefter vil metodeafsnittet fordybe sig med brugen af data, 

hvortil der skelnes mellem primære – og sekundære datakilder. Ydermere vil fordybelsen 

skelne mellem metoderne kvantitativ- og kvalitativ undersøgelse.  

 

2.1. Videnskabsteoretisk ståsted 

(M. Burak) Afsnittet indledes med en definition af videnskabsteorien, hvoraf denne tager 

afsæt i Fuglsang & B. Olsen (2004). Forfatterne definerer videnskabsteorien som: ”et 

tværvidenskabeligt forsøg på at fremstille grundregler, grundlagsproblemer og 

gyldighedsproblemer i forskellige fag og discipliner” (ibid:8). 

Ud fra ovenforstående definition kan videnskabsteorien fortolkes som læren af videnskab 

gennem forsøget på at fremstille og besvare spørgsmål.  

Endvidere er synet på virkelighed varieret fra person til person, hvorfor det vides, at der 

forekommer forskellighed ved opfattelse, samt erkendelse af den livsverden og virkelighed vi 

befinder os i. Disse opfattelser og erkendelser er i videnskabsteorien betegnet som 

paradigmer (Heldbjerg 1997:27). 

 

Når paradigmer betragtes i forbindelse med videnskabsteorien, er det vigtigt også at se på, 

hvad paradigmerne indebærer og har af influens på afhandlingens videnskabsteoretiske 

ståsted. Heldbjerg (1997) belyser flere paradigmer, hvoraf paradigmerne karakteriseres ved, 

at de hver især indeholder en plan/struktur. Paradigmerne bliver med andre ord opdelt i 

ontologi, epistemologi og metodologi (ibid:28). Ud fra denne teksts beskrivelser af 

paradigmerne ligger det postpositivistiske paradigme til grund for denne afhandling (ibid:34). 

I det følgende vil det postpositivistiske paradigme fordybes. 

 

Ontologien – Når der i det postpositivistiske paradigme ses på ontologien, er denne en fast 

realitet, men ikke fuldstændig forståelig for mennesker (Nissen 2016). Det skal forstås som, 

at virkeligheden erkendes som en fast form, men at individer aldrig kan forstå den 
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fyldestgørende, da virkeligheden er drevet at lovmæssigheder som naturlove. Virkeligheden 

findes altså derude, og er skabt af nogle lovmæssigheder uafhængigt af menneskets 

erkendelse af denne (Nissen 2016:13). Perspektiveres det til afhandlingen betyder det, at 

trods formålet om at være så virkelighedsnær som muligt, vil undersøgelsen alligevel ikke 

være fyldestgørende med undersøgelsesgenstanden. Det, der ligger til grund for dette, er de 

subjektive fortolkninger samt opfattelser, der forekommer. Det vil sige at subjektive 

fortolkninger af virkeligheden er med til at danne virkeligheden. 

 

Epistemologien - I det postpositivistiske paradigme er epistemologien modificeret 

objektivistisk, hvorfor objektivitet er idealet, men at denne kun kan opnås tilnærmelsesvis, da 

der kan forekomme bias i led med, at alt ikke kan være objektivt. Ved at have objektiviteten 

som idealet for epistemologien i afhandlingen er formålet at afbilde virkeligheden så objektiv 

som muligt, men stadig være opmærksomme på, at det ikke kan være fyldestgørende, da 

verden ikke er statisk, men foranderlig (Fuglsang & B. Olsen 2004:354). Dette aspekt af 

foranderlighed er væsentlig, når der ses på forbrugeradfærden, trends, flybranchen m.v., da 

disse ligeledes ikke er statiske, men konstant ændrer sig, hvorfor det også har en indflydelse 

på SAS. 

 

Metodologisk – I det postpositivistiske paradigme er metodologien modificeret 

eksperimenterende, hvortil kvantitative – og kvalitative metoder er med til at danne 

årsagssammenhænge. Andre paradigmer kunne også danne grundlag for afhandlingen, men 

det vurderes at postpositivismen er med til at styre afhandlingens formål, da undersøgelsen 

vil forsøge at skabe ny viden om loyalitet til SAS gennem kunde-brandrelationer. Kritisk 

teori kunne også være et paradigme, da denne har elementer fra fortolkningsvidenskaben som 

postpositivismen samt empirisk analytisk teori. 

Denne teori påpeger også at forståelsen af den sociale virkelighed kun er mulig, hvis 

objektivitet og subjektivitet er til stede. Dog vurderes postpositivismen som værende det 

bærende paradigme, da denne også tillader den eksplorative tilgang. B. Olsen & Pedersen 

(2002) påpeger, at eksplorative undersøgelser kan resultere i opstillingen af nye modeller 

(som ses i Martensen & Grønholdt 2010), der er med til at give os en forståelse af verdens 

beskaffenhed (ibid:183).    

 

Brand Equity modellen, der danner grobund for den kvantitative spørgeskemaundersøgelse, 

har en eksplorativ karakter, da der vha. respondenternes besvarelser med afsæt i Martensen &  
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Grønholdt (2010) opstilles en model for de determinanter, der driver SAS’ kunde-

brandrelationer og derigennem loyaliteten. Afhandlingen ændrer herefter karakter fra det 

eksplorative, da den kvantitative undersøgelses resultater og analyser udleder de 

determinanter, der inddrages i afsnittet om løsningsforslag til SAS’ fremtidige strategi. 

Dermed får kandidatafhandlingen en mere problemløsende – og normativ karakter, da 

fokusset er at se på, hvordan loyaliteten til SAS kan øges.  

 

2.2. Data 

(M. Burak) Afsnittet omhandler brugen af data til udarbejdelse af afhandlingen. Jf. dette 

skelnes der mellem to typer af data - primær – og sekundær data. 

Den primære data, der benyttes i afhandlingen, omfatter data, der er udvundet gennem field 

research. Dataindsamlingen opdeles i kvantitativ – og kvalitativ data. 

Den sekundære data, der benyttes til afhandlingen, omfatter data, der på forhånd eksisterer i 

form af relevant litteratur, lærebøger, akademiske artikler m.fl. 

  

2.2.1. Primærdata 

(M. Burak) Den primære data, der indhentes, er i kvantitativ forstand gennem en 

spørgeskemaundersøgelse med det formål at indhente data fra respondenter og dermed 

imødekomme afhandlingens problemformulering og dertilhørende problemstillinger. I 

kvalitativ forstand er data indhentet gennem et interview med en ekspert på området (bilag 5). 

Det er muligt at finde spørgeskemaundersøgelsen i bilag 6. Den primære data vil nu opdeles i 

kvantitativ – og kvalitativ metode, hvorefter afsnittet afrundes med sekundær data. 

  

Kvantitativ metode 

Fundamentet, der ligger til grund for den kvantitative spørgeskemaundersøgelse, er den 

akademiske tekst ”Measuring and managing brand equity” af forfatterne Martensen A. & 

Grønholdt L. (2010). Spørgeskemaets undersøgelsesspørgsmål er i denne anledning udformet 

med udgangspunkt i de grundlæggende faktorer, som forfatterne fremlægger. Det omfatter 

faktorerne product quality, service quality, price, differentiation, fulfillment of promise og 

trust, der kobler sig til rationel – og emotionel brand respons, og endeligt kunde-
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brandrelationen. Formålet er at belyse de bagvedliggende faktorer, der endeligt har en 

influens på forholdet mellem kunde og brand og dermed på loyaliteten til SAS. 

Spørgeskemaet er et online survey fremstillet vha. websiden Enalyzer. Enalyzer muliggør 

konvertering af data, så det kan anvendes i SPSS programmet. Data er i dette anliggende 

indsamlet gennem sociale medier (herunder facebook), e-mails vha. CBS’ brugerkartotek 

(herunder professorer og eksterne lektorer). 

  

Respondenternes besvarelser kan være medvirkende til de områder, hvorpå SAS skal gøre en 

yderligere indsats for opretholdelse af relationen, der i et større perspektiv må antages for at 

påvirke kundeloyaliteten til SAS. SAS kan ved at prioritere forbedringspunkter og opretholde 

succespunkter ud fra besvarelserne allokere ressourcerne således, at SAS kan forbedre 

forholdet mellem kunderne og brandet. 

  

Den kvantitative undersøgelse fandtes tilstrækkelig til besvarelse af de ovenfornævnte 

faktorer, hvorfor en kvalitativ undersøgelse med tilsvarende spørgsmål blev undladt. Med 

dette skal det forstås, at den foretagne kvantitative undersøgelse dækker det databehov, der 

har været, hvorfor interview med kunder ikke medtages. Den kvalitative undersøgelse 

beskrives i et senere afsnit. 

 

Endvidere findes den kvantitative undersøgelse empirisk tilstrækkelig, da 

spørgeskemaundersøgelsens genstandsfelt er opbygget på baggrund af den anvendte artikels 

undersøgelse af kunde-brandrelation. Denne undersøgelse, der er foretaget af Martensen & 

Grønholdt (2010), er formet således, at den kan benyttes i efterfølgende brandundersøgelser 

og derfor på øvrige virksomheder og forretningsområder (ibid:303). 

Ved at benytte denne artikel som genstandsfelt for den kvantitative undersøgelse kan data fra 

respondenternes besvarelser bibringe ny viden om kunde-brandrelationen i rejsesektoren på 

baggrund af eksisterende empiri. Med andre ord anvendes empirien til at teste Martensen & 

Grønholdts (2010) model for brand equity på rejsesektoren. Forfatterne tilkendegiver også at 

inspirationen for modellen til ”measuring and managing brand equity” stammer fra teoretiske 

områder, der vedrører brand equity, brand performance og kundeloyalitet (herunder EPSI) 

(ibid:302). 
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Det skal påpeges, at formålet med inddragelse af teorien bag Brand Equity er at måle på de 

faktorer, der kan forventes at influere kundeloyaliteten. Analysen søger afklaring af de 

faktorer, der påvirker kundernes loyalitet til SAS.  

 

Kvalitativ metode  

I forlængelse af den kvantitative undersøgelse findes det relevant at have en kvalitativ vinkel 

på de strategiske forslag. Den kvalitative metode består af et ekspertinterview med Mikkel 

Korntved, der er CEO for Loyalty Group. Valget af netop Korntved skyldes hans baggrund 

og erfaring med loyalitet og SAS. Korntved har i 25 år haft en relation til SAS som 

leverandør og medarbejder indenfor loyalitetsskabelse (Korntved 2018). Formålet med 

inddragelse af ekspertvurderingen er, at Korntved grundet hans viden indenfor feltet og 

samarbejde kan vurdere, hvorledes de strategiske forslag er realistiske tiltag, som SAS kan 

overveje i fremtiden. Interviewet foregik telefonisk, hvortil interviewguiden havde en 

semistruktureret tilgang. Med dette skal det forstås, at det semistrukturede interview har et 

klarlagt tema med hovedspørgsmål, men at interviewpersonen kan tale om andre interessante 

og relevante emner, der vedrører temaet (Justesen et al. 2010:55). Det fandtes 

hensigtsmæssigt, men samtidig blev interviewpersonen dirigeret tilbage til temaet, når 

samtalen blev trukket for langt, da alle forslag til SAS skulle drøftes. Korntved tilkendegav, 

at han havde deltaget i en masse interviews, hvorfor det karakteriseres som et eliteinterview, 

da Korntved med sin ekspertise i fagområdet har vænnet sig til at blive adspurgt om sine 

vurderinger på de forslag, der bliver fremlagt (Kvale et al. 2009:167). Interviewet blev 

foretaget på et senere tidspunkt end den kvantitative undersøgelse, da forslagene er på 

baggrund af dataanalysen. Af den grund blev det telefoniske interview foretaget d. 10. april 

2018, og det varede i ca. 45 min. Selve forløbet blev optaget, og transskriberingen af 

interviewet startede samme dag. Formålet med transskriberingen har været at citere 

Korntveds vurderinger og kritik af forslagene således, at de kan fastholdes og/eller revideres 

med afsæt i Schmitts (1999) fem moduler. Da fokusset er meningsdannelse og den samtale, 

der er mellem interviewere og interviewpersonen Korntved, er der i transskriberingen undladt 

tydeliggørelse af grin, pauser mv. (Kvale et al. 2009:203). Korntved fik tilsendt 

interviewguiden på mail med de strategiske forslag således at han havde tid til forberedelse 

og vurdering.  

 

Validiteten af interviewet vurderes til at være midt i mellem. Argumentet herfor er, at 

Korntved grundet sin erfaring med SAS og ekspertise indenfor feltet må forventes at have 
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subjektive holdninger for, hvordan ting skal gøres.  

Reliabiliteten vurderes til at være høj. Argumentet herfor er, at det ikke kan forventes at 

Korntved ændrer på sine holdninger, hvis undersøgelsen blev foretaget på et senere tidspunkt, 

men det er et spørgsmål om hvor længe, der går mellem undersøgelserne, og om der sker 

noget radikalt indenfor feltet, som gør, at han ændrer sine meninger. 

 

2.2.2. Sekundærdata 

(M. Burak) De sekundære datakilder er udvundet gennem fagspecifikke bøger, akademiske 

artikler, artikler, dokumenter og internettet. Nogle af disse kilder er bekendte fra 

Cand.merc.EMF studiet, og det er primært i fagene for Relationship Marketing, 

Forbrugeradfærd og økonomisk psykologi, Markedsanalyse (del 1 og 2) og Performance 

Management. 

Ydermere er sekundære data i form af akademisk publicerede artikler fundet gennem CBS’ 

bibliotek og i et stort omfang samarbejdspartneren EBSCOhosts artikelsamling. 

Spørgeskemaundersøgelsens byggesten er som benævnt baseret på baggrund af samme 

opbygning, som forfatterne Martensen & Grønholdt (2010) benytter i artiklen ”Measuring 

and managing brand equity”. Denne er, som det vides central i forhold til spørgsmålenes 

opbygning jf. de givne variable i modellen. De resultater, der er indhentet gennem den 

kvantitative undersøgelse, er afkodet således, at SAS’ kunde-brandrelationsvariable kan 

benyttes i programmet SmartPLS med det formål at estimere en model for SAS’ brand 

equity. I led med dette er der i denne forbindelse også udarbejdet en Brand Equity Map. 

 

Spørgeskemaets opbygning og fremgangsmåden for dataanalysen herfor tager afsæt i 

Malhotra et al. (2012) ”Marketing Research”, og SPSS programmet. 

Teorien Customer Experience Management (CEM) baserer sig på litteratur indhentet 

gennem bøger og artikler. Litteraturen er bl.a. fra Pine & Gilmore (1999) – The 

experience economy og Schmitt (1999) – Experimental marketing, som er benyttet i 

anledning af de strategiske forslag, der er formuleret ud fra spørgeskemaundersøgelsen 

resultater. 

Formålet med at inddrage disse samt øvrige sekundære data er at skabe en forståelse for 

referencerammen i et teoretisk perspektiv. Endvidere kan disse kilder benyttes til 
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underbygning af de argumenter, der vil forekomme i afhandlingen. Ydermere kan det også 

understøtte de resultater, der udvindes gennem de primære data. 

  

Kapitel 3. Desk research 

(Tolgahan) Formålet med det følgende kapitel er at behandle de teorier og modeller som 

ligger til grund for afhandlingen, og som benyttes som referencerammen for den 

efterfølgende analyse. 

Afhandlingen inddrager teorier og modeller indenfor fire overordnede emner; hhv. Customer 

Relationship Management (CRM), loyalitet, branding og Customer Experience Management 

(CEM). 

 

Afsnittet vil indlede med at beskrive forskellige forbruger- og markedstendenser med det 

formål at klargøre, hvorfor SAS, gennem forbedrede kundeoplevelser, skal fokusere på at 

skabe kunde-brandrelationer. Her vil CRM-teorien benyttes som indledning til at forstå de 

nuværende markedsforhold, som har gjort det nødvendigt at udvikle et nyt mindset for, 

hvordan marketing bør gribes an i dag og i fremtiden. 

 

Loyalitetsbegrebet benyttes til at afdække, hvor stor en betydning kundeloyalitet har for SAS 

og generelt for andre virksomheder. Derudover benyttes loyalitetsbegrebet til at beskrive 

hvilke faktorer, der er væsentlige for kundernes valg og fravalg af SAS som rejseselskab. I 

denne afhandling skal loyalitet forstås som udfaldet af en optimeret og næsten perfekt brug 

og håndtering af CRM, branding og CEM. 

 

CEM er blandt de vigtigste teorier i denne afhandling, da denne vil bruges til at forstå 

vigtigheden og effekten af kundeoplevelser. I forlængelse af CEM vil brandingbegrebet 

benyttes til at illustrere, hvordan forbedring og forøgelsen af positive og exceptionelle 

kundeoplevelser kan medvirke til en forbedret brandassociation, som har til formål at gøre 

SAS til et stærkt og troværdigt brand. 

 

Indledningsvis vil CRM benyttes til at forstå vigtigheden af kunde-brandrelationer, og 

hvordan CRM medvirker til det overordnede formål om at opnå kundeloyalitet. CEM bruges 
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til at forstå hvordan kundeoplevelser kan medvirke til skabelsen af kunde-brandrelationer. 

Mens branding og brandværdi vil fungere som effekten og udfaldet af CRM og CEM, med det 

endelige formål om at øge loyaliteten. 

Dermed findes der en gensidig afhængighed mellem de nævnte teorier, hvilket bunder i det 

faktum, at skabelse af værdi sker gensidigt mellem virksomhed og kunde. Således er det at 

virksomheders fokus på værdiskabelse for kunden også vil have en tilbagevirkende effekt for 

virksomheden selv.  

 

3.1. Teorier og modeller 

3.1.1. CRM 

(Tolgahan) CRM handler om kunderelationsstyring og forstås som en strategi, hvor målet er 

at opbygge, udvikle og fastholde kunder igennem relationer, for således at skabe en gensidig 

værdi mellem kunde og virksomhed (Østergaard & Ulka 2012:20). Formålet med CRM og 

relationsopbygning er at skabe kundeloyalitet og profitable kunder på længere sigt (ibid). 

I det følgende vil udvalgte forbruger- og markedstendenser beskrives, som danner grundlag 

for behovet for en ny marketingtilgang.   

 

3.1.1.1. En ny marketing-tankegang 

Tilgangen til marketing har de senere år set et skifte. Mens der før i tiden var fokus på 

transaktioner og skabelsen af værdi herigennem – er der i dag større fokus på skabelsen af 

værdi igennem relationsopbygning og kundeoplevelser (Christopher et al, 2011:19). Tidligere 

var der et stort produktfokus, med fokus på fordele og ulemper ved et produkt og 

salgsvolumen, mens kundekontakten var begrænset. I dag ses kundekontakten at have større 

vægt, hvor det ikke længere kun handler om at sælge mest muligt, men om at udvikle en mere 

langsigtet strategi, hvor profitable kunder skal tiltrækkes og fastholdes (ibid). Dette opnås ved 

at gøre marketing mere kundeorienteret, med fokus på service, relationer og oplevelser, alt 

sammen med det formål at tilbyde vedvarende kundeværdi. Det handler ikke længere om at 

have en marketingafdeling der kun har fokus på at opfylde kundens initiale behov og ønsker 

for et produkt, men i højere grad at fokusere på hver enkelt kundes unikke oplevelse ved brug 

af produktet og servicen, både før, under og efter købet (ibid).  
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Årsagerne til ændringen i marketing-tankegangen skal findes på flere forskellige områder. 

Først og fremmest er der i mange brancher i dag en stor konkurrence med mange forskellige 

udbydere. Konkurrencen blandt de mange udbydere øges yderligere i takt med, at 

globaliseringen gør det muligt for virksomheder at connecte med kunder i hele verden 

(Finansministeriet 2005:13). Det er samtidig den fulde informationsudveksling på tværs af 

kunder og virksomheder om produkter og ydelser, der medvirker til en øget global 

konkurrence (ibid). Derudover styrker den stigende digitalisering denne tendens på det 

globale marked. Her ses det, at sociale medier og anmelderhjemmesider benyttes mere og 

mere, således at forbrugere i hele verden kan dele deres erfaringer om produkter og ydelser, 

hvilket derfor resulterer i heftigere konkurrence (ibid). 

Netop grundet den store konkurrence tilbyder virksomhederne ofte lignende produkter og har 

svært ved at differentiere sig. Dette betyder, at skabelsen af værdi ikke udelukkende bør 

findes i og omkring produktet, men i større grad skal findes ved andre faktorer for at 

differentiere sig. Marketing handler ikke længere kun om fokusset på de 4 P’er, som det 

gjorde tidligere, men om den værdiskabelse der skabes gensidigt mellem virksomhed og 

kunde, idet fokus på de 4 P’er ikke længere er tilstrækkeligt til erhvervelse og fastholdelse af 

kunder. Samtidig er kunderne blevet mere uimodtagelige og kræsne overfor traditionel 

marketing, og er derfor sværere at nå ud til (Østergaard & Ulka 2012:43). Dette betyder, at 

kunderelationen er blevet et helt centralt element, hvor det handler om helhedsoplevelsen for 

kunden, hvor denne, igennem effektiv kommunikation, god service og udveksling, levering 

og skabelse af produkter/ydelser, oplever en exceptionel og personlig værdiskabelse 

(Gundlach & Wilkie, 2009:259). Det er netop denne værdiskabelse og disse exceptionelle 

kundeoplevelser, der fører til relationer med kunden og øget loyalitet, og som derfor kan 

betragtes som en essentiel differentieringsfaktor. 

Disse nævnte faktorer ses især væsentlige grundet to tendenser: kundernes 

købsbeslutningsproces der har ændret sig (Bjerregaard-Knudsen 2014:5), og fordi kunderne 

er blevet en knaphedsfaktor (Østergaard & Ulka 2012:43). Forneden uddybes disse tendenser.  

 

3.1.1.2. Reklamestøjen vokser 

Det er blevet en knaphedsfaktor at erhverve sig kunder. I dag er reklamestøjen på tværs af 

markeder og medier blevet så stor, at kunderne ikke længere er så opmærksomme på hver 

enkelt reklame, idet de hver eneste dag bliver eksponeret for mange forskellige budskaber 

igennem diverse medier og kanaler. Undersøgelser viser, at der mellem 1994-2011 er blevet 
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brugt mere end 9 milliarder kroner årligt på marketingindsatser i Danmark alene (eksklusiv. 

medarbejderløn), hvilket er en stigning på 56% siden før 1994 (Østergaard & Ulka 

2012:43). Samtidig ses det, at en ud af fire husstande siger ”NEJ TAK TIL REKLAMER” 

(ibid), mens over 1 million danskere tilkendegiver, at de i hverdagen bliver eksponeret med 

for mange reklamer (Petersen 2010). 

Derfor er effekten af kommunikationen til kunder, især igennem massemedierne, blevet en 

vanskelig proces for virksomhederne. Resultatet er klart; Marketingeffekten er blevet 

mindre, fordi reklamestøjen er så stor. En reklamestøj som skaber en støjmur mellem 

virksomhederne og potentielle kunder. Dette betyder, at virksomhederne bruger for mange 

penge og for meget tid på blot at eksponere kunden, frem for at arbejde mere på de enkelte 

kunderelationer. En ny marketing-tilgang ses derfor nødvendig for at effektivisere 

kommunikationen med kunderne, for bedre at fange deres interesse, og medføre skabelse af 

relationer med kunderne. Her er det, at virksomheder via exceptionelle kundeoplevelser kan 

være med til at bevæge sig væk fra denne medvirken til støjmuren, og over til skabelsen af 

relationer, som i sidste ende har til formål at opbygge kundeloyalitet. 

  

Foruden ovennævnte tendenser om reklamestøj og kræsne forbrugere, har forbrugernes 

købsbeslutningsproces ligeledes ændret sig.  

 

3.1.1.3. En ændret købsbeslutningsproces 

(Tolgahan) Kramer (2014:33-34) argumenterer for, at vi befinder os i en tid, hvor der ikke 

længere er tale om B2B og B2C, men i stedet H2H (Human to Human). Dette skal forstås i 

forlængelse af, at forbrugernes købsbeslutningsproces ikke længere er lineær, hvor 

forbrugeren starter med at erkende et behov og til sidst ender med at foretage et køb. Der er 

snarere fokus på at skabe værdi for kunderne igennem direkte relationer som ses i alle 

leddene af købsbeslutningsprocessen.    

  

Når man tidligere ønskede at beskrive og forstå købsbeslutningsprocessen, var AIDA-

modellen den mest centrale model til formålet (Bjerregaard-Knudsen 2014:5). AIDA-

modellen tager udgangspunkt i traditionel marketing, og er bygget op som en købstragt, 

hvor forbrugeren får en attention og herfra bevæger sig ned i interest, desire og action 

(ibid). Efterhånden som forbrugeren bevæger sig nedad i købsbeslutningsprocessen vil 

denne frasortere mulige brands fra, og til sidst ende med at foretage det endelige køb. 
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Attention opstår typisk på baggrund af massekommunikation, og er en proces som 

udelukkende foregik mellem køber og virksomhed. I dag er dette ikke længere tilfældet, 

hvilket primært skyldes to faktorer. Som nævnt foroven er reklamestøjen vokset, hvilket 

betyder, at forbrugerne nemt frasorterer reklamer. Derudover har den overdrevne brug af de 

sociale medier medført, at forbrugerne ofte på egen hånd søger informationer om produkter 

og virksomheder. Dette sker dels igennem anmelderhjemmesider (word of mouse) såsom 

Tripadvisor og Trustpilot, og dels igennem familie, venner og bekendte (word of mouth). 

Denne informationssøgning er udenfor virksomhedens indflydelse, hvilket betyder, at det 

for virksomheder er essentielt at finde andre metoder at tale til den enkelte forbruger og 

skabe værdi for vedkommende. Netop her kommer kundeloyalitet og kundeoplevelsen ind i 

billedet, som jf. denne afhandling er et helt centralt aspekt til værdiskabelsen hos kunderne, 

og som kan medvirke til at de vil dele deres positive holdninger, erfaringer og oplevelser 

med andre på internettet og de sociale medier. 

  

OMD-modellen 

For at forstå købsbeslutningsprocessen i en mere moderne kontekst kan OMD-modellen 

anskues (Bjerregaard-Knudsen 2014). OMD-modellen består af to hjul, hvoraf det første 

hjul viser forbrugerens tilstand før købsbeslutningen finder sted, mens det andet hjul viser 

tilstanden efter købsbeslutningen. Modellen kan betragtes forneden: 

 

 

Figur 1: Customer Journey, OMD-modellen (Bjerregaard-Knudsen 2014) 

  

Modellens første fase er triggers, som typisk består af push kommunikation, og som skal få 

forbrugeren til at gøre overvejelser om produktet og brandet. Derefter vil forbrugeren 

bevæge sig hen i informationssøgningen, som oftest finder sted over internettet på 

søgemaskiner, forskellige relevante brand-hjemmesider og anmelderhjemmesider for at 
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vurdere, om andre har haft positive oplevelser med virksomheden. Hvis forbrugeren 

herefter ønsker at købe produktet, vil købsbeslutningen realiseres, hvilket vil medføre en 

oplevelse af produktet. Bliver forbrugeren tilfreds eller meget tilfreds med sit køb, kan det 

føre til loyalitet og positiv word of mouth, hvor andre bliver anbefalet at vælge 

virksomheden og produktet. En loyal kunde er meget mere tilbøjelig til at 

viderekommunikere sine positive holdninger og oplevelser om brandet og produktet til 

familie, venner og bekendte (Reichheld & Markey, 2011:22). Dette betyder, at en loyal 

kunde kan have en væsentlig indflydelse på andre forbrugeres købsbeslutningsproces. 

Derudover vil en loyal kunde også betyde, at denne selv ofte foretager genkøb og dermed 

forbliver i modellens anden del (højre side) (ibid).  

Endvidere er det således, at jo mere tilfreds og loyal en forbruger er med produktet og 

oplevelsen, jo mindre betydning vil prisen have i fremtiden, når denne skal overveje køb af 

samme art igen (Frow & Payne 2007:6). Især prisen er det væsentligt at gøre kunden 

indifferent overfor, når der er tale om forholdsvis dyrere rejser, som hos SAS, hvilket er i 

modsætning til lavprisselskaber. 

  

Denne afhandling vil fokusere på loyalitet og oplevelsen, altså anden del af OMD modellen 

(højre side). Hvis SAS igennem exceptionelle kundeoplevelser kan fastholde sine kunder i 

modellens anden del, vil chancen for genkøb ikke bare stige, men muligheden for at 

tiltrække nye kunder gennem positiv word of mouth vil ligeledes øges betragteligt. 

 

Overordnet set blev dette afsnit omkring CRM benyttet til at belyse ændringen i tilgangen 

til marketing, og vigtigheden af kunderelationer. Næste afsnit vil omhandle hvordan 

kunderelationer kan skabes og udvikles på baggrund af et større fokus på kundeoplevelser.   

 

3.1.2. CEM 

(Tolgahan) Customer Experience Management vil i denne afhandling stå til grund for, 

hvordan SAS kan øge loyaliteten og udvikle kunderelationer gennem exceptionelle 

kundeoplevelser. 

 

Ifølge Chernatony (2010:17) befinder vi os ikke længere på markeder med hovedvægt på 

servicen/produktet, men i højere grad på markeder drevet af at skabe positive oplevelser. 

CEM handler om skabelsen af værdi hos den enkelte kunde igennem skabelsen af unikke, 
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exceptionelle og næsten perfekte kundeoplevelser, der skal resultere i loyalitet og relation 

med kunden (ibid). 

CEM berører endvidere det faktum, at flere og flere forbrugere ønsker at købe en 

helhedsoplevelse, og ikke kun et produkt (ibid). Dette er især tilfældet når forbrugeren 

betaler en højere pris – hvor produktet i sig selv ikke er tilstrækkeligt for at retfærdiggøre 

den højere pris, men at der ligeledes skal finde en positiv oplevelse sted. 

  

Starbucks 

Et godt eksempel på en virksomhed, der strategisk fokuserer på kundeoplevelser, således at 

de kan tillade sig at tage en højere pris for deres produkter, er Starbucks. Pine & Gilmore 

(2007:35) argumenterer for, at Starbucks ikke blot sælger kaffe, men at de sælger en hel 

oplevelse, som gør, at de kan tillade sig at tage høje priser for deres produkter. Det er priser, 

som forbrugerne ved er højere end hvad selve kaffen er værd, men at de ikke desto mindre 

kan tillade sig det grundet den oplevelse kunden får. Forneden ses ”Progression of 

Economic Value” som er den værdi Starbucks tilbyder kunden. Illustrationen forneden 

viser, at kaffen går fra at være en ganske almindelig råvare til at være en kundeoplevelse og 

dermed et differentieret produkt og brand for deres kunder, som derved ender med at give 

mere for produktet. 

 

 

Figur 2: “Progression of Economic Value” kundeoplevelser hos Starbucks, (Harold 2012) 
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Southwest Airlines 

Et andet godt eksempel på et selskab, som helt målrettet har arbejdet med forbedring af 

kundeoplevelser, er flyselskabet Southwest Airlines (SWA). SWA har i deres 

markedsføring haft meget fokus på at fremføre, at de tilbyder en god kundeoplevelse 

(Chernatony 2010:10). De har for eksempel haft kampagner kørende omhandlende ”mere 

frihed gennem rejsen” (ibid), ”free-seating” der formindsker boarding-time, gratis live TV 

og fri WIFI, som alt sammen er med til at styrke den samlede oplevelse for kunden. En 

kunde hos SWA køber derfor ikke blot en flybillet for at komme fra A til B, men en 

hel ”SWA-kundeoplevelse”. Markedsføringen til kunderne har dog ikke været tilstrækkeligt 

for SWA, hvortil de har været indforstået med, at træning og uddannelse af især 

frontlinjemedarbejdere er væsentlige, idet disse er centrale for den oplevelse kunderne får 

under rejsen. Dette fokus internt i selskabet, har vist sig at være særlig væsentlig for den 

service medarbejderne leverer overfor kunderne, således at SWA formår at leve op til sit 

løfte om frihed og en god kundeoplevelse. Når SWA formår at overføre den eksterne 

marketingtilgang til det interne, hvor medarbejderne i deres hverdag får frihed og træning i 

god kundebehandling og god kundeservice, har medarbejderne lettere kunne overføre dette 

i deres daglige arbejde overfor kunderne (Engagecustomer 2015). Denne frihed indebærer 

bl.a. at medarbejderne kan tage beslutninger på egen hånd, så længe det gøres med henblik 

på at øge tilfredsheden hos kunderne (ibid). 

  

TNT 

Et tredje eksempel er TNT (som arbejder med express-forsendelser og logistik), som også 

har haft en strategisk tilgang til CEM, hvor formålet ikke bare er at sælge et produkt eller 

en service, men at sælge en ekstraordinær kundeoplevelse, der skal medvirke til at styrke 

relationen med kunderne (Frow & Payne 2007:94-96). TNT har især haft fokus på at gøre 

kunder der kun er ”tilfredse” til at blive ”meget tilfredse”, hvilket skyldes deres vurdering 

om at kunder der kun er ”tilfredse” nemmere kan falde over og blive “utilfredse” grundet 

forhold der gør, at de ikke var blandt de “meget tilfredse” kunder. For at imødekomme 

dette, etablerede de programmet ”Perfect Transaction” (Bilag 1). Første stadie var at gå i 

direkte dialog med kunderne med henblik på at afdække de forhold, som kunderne ikke 

mente TNT var gode nok til, således at TNT kunne få indblik i deres fejl og mangler (Frow 

& Payne 2007:95). Derefter brugte TNT denne viden til at lave en liste over forhold, der 

kunne gøres bedre, med det formål at styrke kundeoplevelsen. Et eksempel på et problem 

var, at kunderne ikke syntes TNT’s kundeservice ved telefonopkald var god nok, hvorefter 
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dette område blev forbedret. Det fandt sted ved at træne medarbejderne til at servicere 

kunderne bedre og give den enkelte medarbejder mere tid med de enkelte kunder. ”Perfect 

Transaction” programmet medførte herefter en kraftig stigning i ”meget tilfredse” kunder 

(ibid:96). 

  

CEM hos SAS 

De nævnte virksomheder har alle udviklet et brand, der giver en forventning til kunden om 

en exceptionel oplevelse. CEM er derfor et essentielt redskab til at styrke kundernes 

brandopfattelse, og fungerer derfor godt i forlængelse af CRM-teorien. Et brand er således 

en virksomheds ansigt og løfte udadtil, mens CEM er den praktiske eksekvering af dette 

løfte. Netop derfor er CEM helt central i nutidens markeder og brands, som i høj grad er 

karakteriseret ved den merværdi og oplevelse som kunderne får, snarere end kun et 

produkt/service og dets egenskaber. 

Ved flyrejser skal denne merværdi finde sted ved selve den oplevelse der er fra man 

checker ind i lufthavnen, befinder sig i luften og til man forlader ens destinationslufthavn. 

For SAS kan CEM fungere som en helt central differentieringsstrategi, således at SAS ikke 

kun skal konkurrere med lavprisselskaber på prisen, hvortil SAS kan få inspiration fra de 

ovennævnte eksempler.  

Samtidig har fly- og rejsebranchen mange muligheder for at benytte kundeoplevelser til at 

tiltale kunderne. Flyrejsen foregår sammen med andre, og det finder sted over tid, hvorfor 

det er muligt at påvirke kunderne i længere tid samt i kontakten med medarbejderne. 

  

Det næste afsnit vil gennemgå CEM’s to grundteorier: “The Experience Economy”, som 

beskriver, hvorfor kundeoplevelser medvirker til værdiskabelse for såvel kunde som 

virksomhed – og “Experiential Marketing” som præsenterer værktøjer til, hvordan 

exceptionelle kundeoplevelser kan skabes. 

 

3.1.2.1. The Experience Economy 

(Tolgahan) ”The Experience Economy” af Pine & Gilmore (1999) illustrerer, hvorfor 

virksomheder får øget værdi af at fokusere på kundeoplevelser. 

Ifølge Pine & Gilmore (1999) er virksomhedens adfærd overfor kunderne afgørende for den 

endelige kundeoplevelse, hvilket især kommer til udtryk ved medarbejdernes ageren 

overfor kunderne. Her er det, at virksomhedens adfærd skal differentierer sig ved at tilbyde 
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exceptionelle kundeoplevelser fremfor kun generelle og ordinære kundeoplevelser. Pine & 

Gilmore (1999:12) beskriver yderligere, at det er samspillet mellem selve 

forbrugssituationen (i dette tilfælde flyrejsen) og kundens opfattelse af forbrugssituationen, 

der gør det til en personlig kundeoplevelse, og som derefter medvirker til at kunden bliver 

engageret. Når så kunden har engageret sig i brandet, vil chancen for word of mouth 

overfor familie, venner og bekendte også øges. På længere sigt vil CEM således skabe 

kundeambassadører (promoters). En exceptionel kundeoplevelse vil således resultere i, at 

kundernes engagement for brandet øges, hvilket er en klar differentieringsfaktor overfor 

konkurrenterne (ibid). 

  

I nedenstående skema ses ”The Progression of Economic Value”-modellen. Det er denne 

model som modellen om Starbucks I eksempel to, er bygget på. 

  

Figur 3: The Progression of Economic Value (Pine & Gilmore, 1999:166) 

Ved at anskue modellen ses en udvikling fra ordinære udifferentierede produkter (extract 

commodities) til ekstraordinære differentierede produkter (guide transformations). Modellen 

viser, at de differentierede produkter er højere oppe, og altså giver en langt bedre 

konkurrencemæssig position i forhold til de udifferentierede produkter. Differentierede 

produkter kan ligeledes sælges til en højere pris, fordi kunden ikke kun får sit produktbehov 

opfyldt, men også de uhåndgribelige aktiviteter en kunde forventes at efterspørge. Desuden er 
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det således, at jo mere kundespecifik virksomheden er i sin relation med hver enkelt kunde, jo 

mere merværdi vil denne også opleve, fordi dennes individuelle behov opfyldes. Og når først 

kunden, på baggrund af sin oplevede værdi, er villig til at give en højere pris for produktet, 

vil virksomhedens værdi også forøges. For SAS gælder det derfor om at rykke sig henimod 

højre hjørne øverst, hvor selskabet og brandet går fra at tilbyde en positiv oplevelse og 

produkt ved ”stage experiences”, til at tilbyde ”guide transformations”, der handler om at 

tilbyde en helt exceptionel oplevelse og produkt, som er den højeste grad af differentiering 

(ibid:163). Det skal altså ikke længere handle om at levere et produkt til en bestemt pris med 

bestemte fordele, men der skal i højere grad skabes en kundeoplevelse i hele 

købsbeslutningsprocessen, som skal føre til at SAS rykker sig op til øverste højre hjørne, hvor 

kunderne er engagerede, tilfredse og loyale for brandet SAS. 

 

3.1.2.2. Eksperiential Marketing 

(M. Burak) Afsnittet tager afsæt i Bernd H. Schmitt’s bog ”Experiential Marketing” (1999). 

Formålet med at inddrage Schmitt (1999) er, at se på de værktøjer, som SAS også kan drage 

nytte af i forbindelse med at skabe en exceptionel kundeoplevelse for til sidst at gøre 

kunderne loyale overfor SAS. 

Betragtes kunder i dag, er det alene ikke nok at fremhæve produkternes funktionalitet, 

egenskaber, kvalitet, og det image, som brandet bag produktet har. Andre midler skal tages i 

brug, da kunderne befinder sig i et foranderligt miljø, hvor de eksponeres for stimuli indenfor 

og udenfor husstanden. Virksomheder skal forsøge at skabe konkurrencemæssige fordele 

(SCA’er) gennem produkter, services,  marketingkommunikation – , reklamer –, og 

kampagner, med det formål, at disse skal imødekomme forbrugernes behov samtidig med, at 

det tilfredsstiller sanserne og har “emotional impact” mv. (fx ved brug af ethos i 

kommunikationen) (ibid). 

Kunderne søger produkter, services, kampagner mv. som de kan relatere sig selv til og som 

afspejler deres livsstil, hvorfor det efterspurgte produkt skal tilvejebringe en oplevelse for 

kunden (ibid:22). 

Betragtes experiential marketing som Schmitt fremstiller den, er det muligt at konstatere, 

hvordan denne type af marketing med fokus på kundeoplevelser adskiller sig fra den 

traditionelle marketing på baggrund af fire punkter (ibid: 25). 
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Ad punkt 1 – Kundeoplevelser som fokus: 

Overordnet set adskiller experiential marketing sig fra den traditionelle marketing ved, at 

fokusset er rettet mod kundeoplevelser således, at der ses på en relation mellem brandet og 

dennes kunder og livsstilen. Med andre ord skabes der gennem kundeoplevelser sanselige, 

emotionelle (affektive), kognitive, adfærds- og relationsmæssige værdier, der substituere de 

værdier, der alene er funktionelle.   

  

Ad punkt 2 – Eksekvering af kundeoplevelsen: 

Produktet er alene ikke fokus, men kundeoplevelsen ved at bruge det pågældende produkt er 

elementet, der er i fokus. Endvidere ses der traditionelt på, hvordan kunden trigges til at købe 

produktet, hvortil den eksperientiale marketing i større omfang fokuserer på efterkøbet. 

Efterkøbsfasen er en væsentlig nøglefaktor, da det påvirker kundetilfredsheden – og 

loyaliteten til brandet. 

  

Ad punkt 3 – Kunder som irationelle – og emotionelle dyr: 

Traditionelt ses der på kunderne som værende rationelle beslutningstagere. Dette er i et vist 

omfang stadig gældende, men kundernes beslutninger er i et stort omfang også præget af 

dennes følelser. Kunderne søger oplevelser, der er påvirket af emotionelle tanker, deres søgen 

efter underholdning og glæde. Overordentligt stimulus gennem emotioner. 

  

Ad punkt 4 – Metoder og værktøjer er eklektiske: 

I den traditionelle tankegang er det analytisk, kvantitativt og kvalitativt (verbalt), som 

forbindes med metoderne og værktøjerne herfor. Ved det eksperientiale er det det eklektiske 

paradigme, hvorpå man vælger og sammensætter flere områder, hvorfor det er mere holistisk. 

Endvidere er metoden mere eksplorativ og situationsbestemt, hvilket gør sig gældende for 

undersøgelsen jf. det postpositivistiske paradigme, der blev beskrevet i afsnittet for 

videnskabsteorien.   

  

Eksperiential marketing fremlægger et andet syn på den traditionelle måde at anskue 

branding på. Spørgeskemaet, der udgør den kvantitative del af afhandlingen, er opbygget på 

baggrund af Brand Equity modellen, som Martensen & Grønholdt (2010) fremlægger. 

Kundeoplevelsesspørgsmål er at finde i denne undersøgelse, hvorfor den ligeledes som 

eksperimental marketing anskuer branding anderledes end den traditionelle. 
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I den traditionelle optik af branding ses der på denne, som at virksomhedens brand er 

lig ”identifiers” (Schmitt 1999:30). Det skal tolkes som, at brandet anses for at være 

virksomhedens navn, logo, produkter og slogans. Dog er brand i eksperiential optik ikke 

alene de nævnte faktorer. 

Ved den eksperientiale marketing anskues branding også som, at virksomheden bag brandet 

er supplier af kundeoplevelser. Brand er derfor et udtryk for, at virksomheden er ”experience 

provider” (ibid.). SAS skal derfor udbyde oplevelser, der appellerer til kundernes sanser, 

emotioner mv. Foruden dette skal SAS være opmærksom på, at relevans er vigtigt, hvorfor 

kunderne skal kunne identificere sig med SAS og relatere sig til SAS gennem det, som SAS 

repræsenterer. Spørgsmålene i spørgeskemaet (bilag 6) er udformet således, at de 

eksperientiale marketing aspekter kommer til syne. Dette belyses nærmere.  

  

3.1.2.2.1. Strategisk eksperientiale moduler 

(M. Burak) Schmitt (1999) fremlægger i bogen også ”strategic experiential modules” (SEM), 

der skaber rammer for strategien og herunder skabelsen af kundeoplevelser. Hertil oplister 

Schmitt fem overordnede moduler som sit bud på, hvad virksomheder kan overveje at 

implementere i deres marketing for at frembringe exceptionelle, unikke og holistiske 

kundeoplevelser (ibid:69). Disse hovedoverskrifter for SEM er SENSE, FEEL, THINK, ACT 

og RELATE (ibid: 64-69).  

  

SENSE – Denne SEM har til formål at danne rammerne for kundeoplevelsen og herunder 

stimulering af kundens fem sanser (smag, syn, hørelse, følelse, dufte). Schmitt (1999) 

påpeger, at brugen af SENSE er en influerende faktor for kundernes glæde, deres entusiasme 

og generelt for tilfredsheden gennem sanserne i led med kundeoplevelsen (ibid:61). 

Ydermere er SENSE marketing forbundet med 3 formelle formål (ibid). Første formål 

omhandler differentiering således, at virksomheder, der gør brug af SENSE marketing, kan 

formå at differentiere sig fra konkurrerende virksomheder ved at inddrage elementer, der 

stimulere kundernes sanser, og får emotioner ind over markedsføringen. Andet formål 

omhandler motivation af kunderne, således at kunderne føler behov for at afprøve/købe de 

produkter eller services, som virksomheden udbyder. Tredje formål omhandler værdiskabelse 

for kunden. Denne værdiskabelse kan virksomhederne formå at skabe ved at aktivere og 

stimulere sanserne, således at sanserne, der aktiveres, bliver en del af kundeoplevelsen. 

Dermed kan det skabe værdi for kunden gennem dennes sansetilstand under oplevelsen med 
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det udbudte produkt. Et eksempel på anvendelse af SENSE marketing illustreres herunder 

med afsæt i Thai Airways.  

 

Thai Airways og SENSE marketing 

Thai Airways har formået at interagere alle sanseaspekter i deres SENSE marketing, som er 

rettet mod den exceptionelle oplevelse ombord på flyet. Chernatony (2010) fremlægger, at 

Thai Airways har anvendt alle sanser og tilmed tilknyttet en emotionel følesans ved at kalde 

den ”Feel with heart”. Under høresansen er der ombord på flyet afspillet musik. I forhold til 

smagssansen er delikatesser fra destinationslandet tilberedt for passagerne således at det har 

været en ”gourmet restaurant på vinger”. Følesansen er tilvejebragt ved den varme, der er 

ombord på flyet, som ikke kun er fysisk, men også gennem den service og oplevelse man får 

af at flyve. Til stimuli af synssansen er design og detaljer ombord på flyet ændret, og 

duftesansen har været duften af blomster, urter og aromaer fra et “tropisk paradis”, som Thai 

Airways selv formidler det. ”Feel with heart” omfatter den velkomst, som flypersonalet står 

til ansvar for ved at byde passagerne velkommen ombord og ønske dem en god rejse sammen 

med Thai Airways på deres eget sprog (En thailandsk velkomst skik) (Chernatony 2010:88). 

  

FEEL – Denne SEM har til formål at appellere til følelserne hos kunden gennem affektive 

kundeoplevelser. Den affektive tilstand skal tolkes som bånd af følelser, som kunden har til et 

brand, der kan afspejles gennem den glæde og stolthed, der forekommer i forbrugsøjeblikket 

(Schmitt 1999:61). Vigtigt er det at huske på hvilke stimuli, der under forbrugsøjeblikket 

stimulerer bestemte emotioner hos kunden, fordi det må antages, at der er forskel mellem det 

at kunden eksponeres for en reklame, der appellerer til følelser, samt det at kunden befinder 

sig i en situation, hvor denne bruger produktet. 

  

THINK – Denne SEM har til formål at appellere til det problemløsende aspekt i 

kundeoplevelsen, hvorfor der er tale om det kognitive. Ved at bruge THINK i 

markedsføringen påpeges det, at denne strategi kan medføre et skift for kunden. Det skal 

tolkes som, at kunden forinden har forventninger og opfattelser, men at disse kan ses i et 

andet perspektiv, når kunden eksponeres for virksomhedens THINK marketing (ibid). 

Modulets indvirkning kommer til syne idet at THINK marketing omfatter tre elementer 

bestående af overraskelse, intriger og provokation. Intriger skal i denne forstand ikke tolkes 

som det ondskabsfulde, men som det snedige.  
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Fx Microsofts kampagne “Where Do You Want To Go?” Det er metaforisk og relaterer sig 

til, at kunden kan komme alle vegne, når denne surfer på nettet. Kundens opfattelse bliver 

provokeret af, at Microsoft anvender et snedigt trick med sloganet i kampagnen, og dermed 

overraskes kunden idet, det er over forventningerne (ibid:61). 

  

ACT – Denne SEM har gennem interaktioner med kunden til formål at strejfe den kropslige 

– og fysiske kundeoplevelse. Overordnet set anvendes ACT marketing i led med at påvirke 

kunden således, at der forekommer en adfærdsændring (ibid:61-62). Dette kan gøres gennem 

det kropslige og fysiske, når kunden anvender et produkt, eller ved at eksponere kunden for 

alternativer i forbindelse med brugen af produktet. Endvidere kan ACT marketing også 

appellere til adfærdsændringer på den måde, at kunden åbner øjnene op for andre livsstile 

(ibid).Det kommer fx til syne i Nikes “Just Do It”. Nike er et sportsmærke, men ved at trykke 

sloganet på tøjet, medfører det en adfærdsændring, idet at Nike siger “kom ud og rør dig”, og 

dermed åbner kunderne øjnene op for en ny livsstil (ibid). 

  

RELATE – Denne SEM er en sammenkobling af ovenforstående fire SEM’er, men en 

forskel er at finde. Forskellen ligger i at RELATE marketing har til formål at tilføre kunden 

individuelle kundeoplevelser, således at man bevæger sig ud over de mere personlige – og 

private følelser. Det skal tolkes som, at RELATE marketing er en relateringsfaktor for 

kundens opfattelse af det ideale jeg, en kultur eller mennesker. Det er derfor en appel for 

kundens behov for at blive opfattet på en bestemt og positiv måde af sine omgivelser, hvorfor 

det også influerer adfærden. RELATE marketing forbindes også som en væsentlig faktor for 

stærke brandrelationer (ibid). 

  

Ovenforstående SEM’er er alle en del af den exceptionelle kundeoplevelse, hvorfor det er 

vigtigt at gøre sig overvejelser om, hvordan succesfuld anvendelse af SEM kan forekomme. 

Ved at implementere dele eller alle modulerne kan virksomhederne skabe den ønskede 

holistiske kundeoplevelse alt efter, hvad der er målet med strategien, og Schmitt (1999) 

påpeger, at virksomheder bør stræbe efter at integrere alle fem moduler for den holistiske 

oplevelse (ibid:62). De fem SEM’er vil danne fundamentet for de strategiske forslag med det 

formål at danne en SAS-oplevelse for kunderne i et holistisk perspektiv. Ydermere er 

SEM’erne med til at skabe værdi for kunderne samt brandet, hvorfor det leder til følgende 

afsnit om brandværdien. IMPLIKATIONER? det er svært med balance 
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3.1.3. Brandværdi 

(M. Burak) Et brand kan anskues som enkelte eller en kombination af flere punkter, hvor det 

eksempelvis er virksomhedens navn, der udgør brandet, et symbol der associeres med 

brandet, logoet, et design, et slogan, image eller en sammensætning af disse (Kotler et al. 

2012: 467). De nævnte punkter er med til at give brandet værdi, og med til at forbrugerne kan 

identificere virksomheden bag brandet (ibid). Foruden dette opdeles et brand i dens 

funktionelle – og emotionelle rolle. Ad første rolle ses der på, om produktet har formået at 

opfylde et behov, og ad anden rolle ses der på de følelser, der har været i forbrugssituationen 

(ibid: 468-469). 

 

Endvidere menes det også, at brandet er virksomhedens ”ansigt” udadtil, hvorfor et brand 

også anses for at være et løfte om en given oplevelse til omverdenen: ”A brand is a cluster of 

functional and emotional values that enables a promise to be made about a unique and 

welcomed experience” (Chernatony 2010:17). Det er altså ikke alene det funktionelle eller 

det emotionelle, der skaber en brandværdi, men den unikke oplevelse der loves fra 

virksomheden bag. 

 

En virksomheds brandværdi kan med andre ord betragtes som en tilført værdi til et givent 

produkt – eller serviceydelse gennem dennes sammensætning af funktionelle, emotionelle og 

løftegivende aspekter (Kotler et al. 2012:492-494). 

I forbindelse med produktets funktionalitet, det emotionelle og løftegivende aspekt i 

brandværdien har Chernatony fremstillet ”Brand Triangle” (Chernatony 2010:12). Denne 

brand trekant er illustreret i bilag 13, hvortil nederste niveau er funktionelle værdier, 

midterste niveau er emotionelle værdier, og øverste niveau er løftet om oplevelsen. 

Chernatony illustrerer denne model med henblik på, at succesen i et brand afhænger af den 

sammensætning, som virksomheden formår at sætte ved at kombinere disse niveauer med 

fokus på kundeoplevelsen, som også gør sig gældende for sammensætningen af SEM’erne 

(Schmitt 1999). 

Succesen tilkendegives i følgende citation: ”Brands succeed because they add to customers’ 

experiences. We no longer live in service economies, but rather as Gilmore & Pine (2007) 

show in experience economies (Chernatony 2010:17) 
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3.1.3.1 Brand Religion 

Brandværdien skærpes ikke alene til trekantsmodellen Chernatony (2010). Kotler et al. 

(2012) fremlægger i forbindelse med brands også teorien bag ”Brand Religion” der er 

illusteret herunder (ibid:470). Denne model ser på fem niveauer mellem kunden og brandet, 

hvortil der ses på en udvikling af brandets influens på kundens liv gennem dennes 

involvering og kvantitative værdi. 

Figur 4: Brand Religion Model (Kotler et al. 2012: 470) 

 

Det forholder sig således, at lav involvering og lav kvantitativ værdi gør, at kunden kun 

oplever produktets funktioner. Bevæger kunden sig derimod højere op (høj involvering og 

høj kvantitativ værdi), bliver det for kunden en livsstil, hvorfor der er tale om brand religion. 

Målsætningen er således, at SAS gennem øget kundeværdi og involvering skal influere 

kunderne, således at de udvikler sig til brand religion. Kunderne skal kunne identificere sig 

med det SAS står for, altså deres ”DNA”, som SAS udtrykker det – safety, punctuality, care 

(SAS-D). Det kan have en afgørende effekt på kundernes loyalitet, så de ikke blot er 

produktloyale, men højere oppe i “loyalitetsstigen” som værende ”ambassadører” for SAS. 

Ambassadørerne udøver positiv word of mouth og promovere SAS (Johnson 2012). SAS skal 

derfor sigte efter at have en stor værdi for sine kunder, således at de bevæger sig over på 

modellens boks for ”brand heaven” (figur 4) med målet om, at involveringsgraden og 

kundeværdien er så høj, at det betegnes som ”brand religion”.  
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3.1.3.2. Servicebrand 

(M. Burak) Betrages SAS’ ydelser i forhold til dets brand, kan SAS antages for at være et 

servicebrand, hvorfor Chernatony’s ”The integrated service brand triangle” kan inddrages 

(Chernatony 2010:91). Modellen kan ses i bilag 14. Baggrunden for denne antagelse er 

forskellen mellem det at anskue et produktbrand og et servicebrand. De adskiller sig, således 

at produktbrandet alene fokuserer på, at de udbudte produkter er identiske i udseende, smag 

mv., mens fokusset ved servicebrands er mennesket (ibid: 90-91). Servicebrands 

kategoriseres som system (service) komponent, håndgribelige (materielle) komponenter eller 

uhåndgribelige (immaterielle) komponenter (ibid). 

Betragtes SAS kan komponenterne illustreres således: 

-          Service komponent: I service komponenten ses der på SAS’ infrastruktur i 

form af kommunikationen mellem personalet og personalets kommunikation til 

kunderne. Det er fx softwaresystemer, computerudstyr mv. samt service ombord 

på flyet i form af behov for væske eller mad. Det kan også anskues som det IT 

system, der muliggør at kunderne kan booke, ombooke eller søge information om 

rejser på SAS’ webside. 

-          Materielle komponenter: Disse komponenter kommer til syne i form af 

uniformerne, som personalet har på, instruktionsmanualen der findes i lommen 

ved flysædet, SAS’ skranke ved lufthavnen, flybilletten med sædenummeret mv. 

-          Immaterielle komponenter: Disse komponenter er det iboende løfte, som SAS 

giver sine kunder, det er attituden og adfærden, som flypersonalet har overfor 

flypassagerne, hvordan der snakkes til kunden, hvordan kundens behov 

imødekommes gennem dialog (fx hvis denne er i en affektiv tilstand), i hvilken 

grad personalet er behjælpelige med et problem mv. 

 

Det antages at være svært at håndtere alle disse service komponenter, der er iboende i SAS’ 

brand, da virksomheden har en stor medarbejderstab (Børsen 2017). Det besværliggør SAS’ 

evne til at observere, om de indfrier brandværdierne. Personalet kan gennem de immaterielle 

komponenter influere brandværdierne i stort omfang, da de repræsenterer SAS, hvorfor de 

kan anses for at være co-producenter. Det må derfor antages at være vigtigt for SAS løbende 

at kontrollere forholdene ved check in og ombord på flyet. Alt i alt er sammensætningen af 

disse komponenter vigtige i udformningen af SAS’ brand og deres evne til at opretholde 

deres brandværdier (ibid). 
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Service (system) komponenten vil ikke fordybes yderligere, da denne komponent primært 

beskæftiger sig med implementering af ovenforstående systemer, og da formålet med 

afhandlingen er at undersøge kundeoplevelser som led i at skabe loyalitet til SAS, anses det 

ikke for at være relevant at inddrage yderligere om denne komponent. Det efterlader de 

materielle – og immaterielle komponenter, hvortil disse vurderes som punkter, der kan 

influere kunde-brandrelationen. 

 

3.1.3.3. Brandværdi som differentieringsfaktor 

(M. Burak) Brandværdier er differentieringsfaktorer, der ikke alene adskiller konkurrerende 

virksomheder fra hinanden, således at kunderne tiltrækkes, da de identificerer sig selv med 

brandet, men også et signal der kan være medvirkende til at tiltrække medarbejdere, der kan 

identificere sig selv i virksomhedens brandværdier (Chernatony 2010:135). Foruden dette kan 

brands også være statusskabende, fx “hvad har du på af tøj?” eller “hvilken bil kører du i?” 

og mere kontekstbestemt, “hvilket selskab flyver du med?” (Chernatony 2006:5). 

For at SAS kan være succesfuld, forudsætter det, at selskabet matcher kundernes behov på 

ovenfornævnte værdier, således at SAS skaber en merværdi for kunden, som også kommer til 

udtryk i følgende: ”A successful brand is an identifiable product, service, person or place, 

augmented in such a way that the buyer or user perceives relevant, unique, sustainable added 

values which match their needs most closely.” (ibid:13). 

Værdiskabelsen for kunderne er essentiel i skabelsen af loyale kunder, da kundeoplevelsen 

(CEM), brandværdier og kunde-brandrelationen anses for at være bagvedliggende faktorer 

herfor. Heraf indledes afsnittet om loyalitet. 

  

3.1.4. Loyalitetsbegrebet 

(Tolgahan) Ud fra forrige afsnit kan det forstås, at loyalitet fremstår som et resultat af en 

succesrig implementering af CEM. Samtidig kan et aktivt fokus på loyalitet fungere som en 

fordelagtig marketingstrategi, i og med at loyalitet også kan føre til tilegnelsen af flere nye 

kunder (jf. afsnit 3.1.2.1.). 

 

Skabelsen af loyalitet finder sted når virksomheden tilfører kunden en unik værdi (Cristopher 

et al, 2011:39). Denne unikke værdi kan finde sted via exceptionelle kundeoplevelser. Hvis 
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virksomheden i en længere periode formår at tilføre unik værdi til kunden, vil kunden også 

fastholdes, og dermed skabes loyalitet. Generelt set skaber fastholdelse af kunder (retention) 

værdi for virksomheden grundet en række faktorer. Det er ikke alene fordi, at kunden 

forbliver som kunde, men også grundet andre vigtige faktorer som følger med kundeloyalitet. 

Eksisterende kunder er overordnet set mere profitable end nye kunder, samtidig med, at de er 

nemmere at få til at foretage genkøb (ibid:47). Loyale kunder er ligeledes mere tilbøjelige til 

at sprede positiv word of mouth om virksomheden. Det vurderes derfor at være afgørende for 

SAS at fokusere på kundefastholdelse – især taget i mente at konkurrencen i flybranchen er 

stor (jf. indledningen). 

Ifølge Bain & Company får virksomheder der fokuserer på loyalitet en betragtelig højere 

værdi (Reichheld 2006:15). Ifølge undersøgelsen vil en stigning i 5% i kundefastholdelse 

medføre en 25-100% stigning på bundlinjen. Undersøgelsen viser ligeledes, at virksomheder 

der har høj grad af loyalitet blandt deres kunder, i gennemsnit også har dobbelt så stor 

omsætning end andre virksomheder. Noget som Bain & Company kalder ”The Loyalty 

Effect” (ibid). 

 

I det følgende afsnit om Net Promoter Score, vil loyalitetsbegrebet samt loyale kunders værdi 

for virksomheder uddybes. 

 

3.1.4.1. Net Promoter Score 

(Tolgahan) Net Promoter Score (NPS) er et værktøj til måling af kundeloyalitet. NPS handler 

om den værdi, loyale kunder tilfører en virksomhed (ibid:17). Loyale kunder har et større 

forbrug i virksomheden (share of wallet), de er gode til at anbefale produkt og brand til 

venner og kollegaer, de er mindre prisfølsomme, de er nemmere og billigere end andre 

kunder at servicere, og de vender ofte tilbage (ibid). 

I det følgende vil Net Promoter Score gennemgås samt gode eksempler på selskaber, som 

succesrigt har benyttet NPS i deres strategi. Dette med henblik på at opsætte eksempler som 

SAS kan få inspiration fra.    
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3.1.4.1.1. Good & bad profits 

NPS teorien forklarer, at målet for alle virksomheder bør være at skabe ”good profits” 

(ibid:9-10). Det betyder, at virksomheden, som et resultat af virksomhedens 

marketingafdeling, skal skabe tilfredse og loyale kunder, og derfra opnå en fremtidig værdi. 

Disse tilfredse og loyale kunder vil blive ”promoters”, hvilket betyder, at kunden anbefaler 

virksomheden til andre (ibid:19). Hovedformålet er at etablere stærke relationer mellem 

virksomhed og kunder med henblik på at kunderelationen skal føre til ”good profit”, og 

dermed sikre virksomheden fremtidig vækst (ibid:9). Dog er det ikke alle virksomheder, som 

benytter sig af ”good profits”, men i stedet ”bad profits”. Bad profits handler om, at 

virksomheder skaber indtjening på baggrund af vildledende eller urimelige priser og 

informationer, som fx skjulte gebyrer (ibid:3). I flybranchen er gebyrer for ekstra bagage og 

ændring af flybilletter gode eksempler på bad profits. For virksomheden ville disse gebyrer 

på kort sigt godt nok skabe profit, men på længere sigt vil det være en ødelæggende faktor for 

virksomhedens brand. Dette fordi sådanne tiltag, baseret på bad profits, fører til utilfredse 

kunder, som dermed fremstår som”detractors” for virksomheden. Kunder der er detractors 

føler utilfredshed ved den service og behandling, som virksomheden har givet (ibid:19). I 

sidste ende kan det resultere i - hvis kunden får mulighed for det - at virksomheden helt 

mister kunden ved at denne skifter over til en konkurrent (ibid:6). Når en kunde føler sig 

uretfærdigt behandlet eller vildledt, vil denne, hvis virksomheden ikke formår at løse 

problemet, før eller siden forsøge at udtrykke sin utilfredshed. En utilfreds kunde vil advare 

andre i mod at benytte virksomheden – offline ved word of mouth til familie, venner og 

kollegaer, eller online ved word of mouse via diverse sociale medier, blogs og 

anmelderhjemmesider (ibid:6-7). Derudover vil utilfredse kunder også forstyrre 

frontlinjemedarbejdere, og de vil medvirke til øgede serviceomkostninger, når de klager og 

kræver deres ret (ibid:6). Detractors vil således skade virksomheders renomé, og formindsker 

samtidig chancen for at tilegne vigtig kapital fra investorer samt god arbejdskraft (ibid:9). 

Den øgede digitalisering betyder også, at gode oplevelser skabt gennem ”good profits”, via 

internettet, hurtigt og nemt kan gavne virksomheder. Hvis en virksomhed fokuserer på “good 

profits” ved fx at sænke sine priser, fjerne gebyrer, øge servicen osv., vil virksomheden på 

længere sigt kunne opveje tabet ved de ekstra omkostninger ved en ”good profit”-tilgang. 

Virksomheden vil spare marketingsomkostninger for reklamer, når kunderne på egen hånd 

spreder denne viden online og offline, hvilket øger chancen for at få flere kunder fra 
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anbefalinger. Samtidig øges chancen for genkøb af eksisterende kunder (ibid:9-10). Kunder 

som er ”promoters” vil derfor ikke bare have en større marketingeffekt, men forventes også at 

generere en større grad af vækst, end via reklamer og anden traditionel marketing (ibid:21). 

  

Southwest Airlines 

For at inddrage et godt eksempel på en virksomhed der succesrigt har benyttet ”good profits”, 

kan Southwest Airline (SWA) nævnes. Den strategi SWA brugte, for at etablere sig i den 

amerikanske flybranche, var ved at have højt serviceniveau, lave priser samt ingen ”bad 

profits”-gebyrer (ibid:10-11). Med denne strategi formåede SWA at kapre mange af 

konkurrenternes kunder, herunder fra store etablerede selskaber såsom US Airways, som 

havde ”bad profits”-tilgangen i deres strategi. Som følger af dette blev US Airways nødsaget 

til at sænke deres priser for at kunne konkurrere med SWA (ibid:7). Med denne ændring i 

strategien formåede US Airways dog ikke at forhindre kundeafgangen, idet SWA fik skabt 

kundeloyalitet ved at fokusere på ”good profits” (ibid).  

Fokus på “good profits” er således i sig selv en måde at tilbyde exceptionelle 

kundeoplevelser, og kan, som det ses i eksemplet med SWA, mærkes ved tilgangen af 

kunder, når flere kunder bliver loyale gennem kundeoplevelser. 

Dette er et godt eksempel som SAS kan inddrage i deres strategi, således at et større fokus på 

“good profits”, kundeoplevelser og generelt en stærkt kundeorienteret tilgang, kan medvirke 

til at kapre kunder fra konkurrenterne. Dette vil yderligere behandles i diskussionsafsnittet. 

 

3.1.4.1.2. Måling af NPS 

Indtil nu er vigtigheden af loyalitet og skabelsen af “good profits” blevet belyst, og hvorfor 

virksomheder bør fokusere på dette. I det følgende vil det beskrives, hvordan loyalitet rent 

faktisk kan måles. 

NPS giver virksomheder et helt konkret og enkelt svar på dette, ved at stille kunderne ét 

ultimativt spørgsmål: ”How likely is it that you would recommend this company to a friend 

or colleague?” (ibid:18-19). 

 

NPS opdeler kunderne i tre overordnede kategorier på baggrund af deres adfærd og 

egenskaber: detractors, passives og promoters: 
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Figur 5: Net Promoter Score (ibid:19) 

Detractors er de utilfredse kunder, men som stadigvæk har en vis relation til virksomheden. 

Detractors er karakteriseret ved, at de fraråder deres netværk at benytte virksomheden, og 

dermed er med til at ødelægge virksomhedens renomé (ibid:19).  

Passives er kunder der er tilfredse, men som samtidig ikke er loyale kunder, og derfor let kan 

blive fristet til at vælge en konkurrent i stedet (ibid:19). 

Promoters er kunder der er loyale, som hyppigt køber virksomhedens services og produkter, 

samtidig med, at de viderekommunikerer positiv word of mouth og anbefaler andre til 

virksomheden.  

Det skal påpeges, at der er stort potentiale i at overføre de passive kunder til at blive 

promoters. Dette fordi, at der er stor forskel på loyaliteten hos meget tilfredse kunder og 

kunder der kun er tilfredse (Frow & Payne 2007:4). En kunde der kun er tilfreds betragtes 

kun at være en anelse mere loyal end en utilfreds kunde, hvilket betyder, at det er essentielt 

for virksomheder at skabe meget tilfredse kunder eller promoters, for at opbygge en stærk 

kundeloyalitet (ibid). 

 

Det kan derfor siges, at SAS kan styrke deres brandværdi og vækst, ved at arbejde aktivt med 

loyalitet, og integrere dette i deres marketing. En styrket brandværdi vil medføre at kunderne 

bliver mere tilfredse med at flyve med SAS. At rejse med SAS skal dog ikke blot være en 

service, men være en livsstil, således at SAS brand bliver en ”brand religion” (jf. figur 4). 

Hvis SAS formår at opnå dette, vil loyaliteten blandt kunderne øges, og medvirke til, at SAS 

på længere sigt kan opnå konkurrencemæssige fordele (jf. afsnit 3.1.2.2.). 

 

De gennemgåede afsnit omkring CRM, CEM, brandværdi samt loyalitet har vist, hvordan og 

hvorfor SAS kan forøge kundeloyaliteten via exceptionelle og unikke kundeoplevelser. I det 
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nedenstående vil det gennemgås, hvad SAS konkret gør i dag af marketinginitiativer med 

relation til skabelsen af loyalitet. 

  

3.1.5. SAS’ nuværende koncept og strategi 

(M. Burak) Afsnittet herfor indledes med loyalitetsprogrammet SAS Eurobonus for kort at 

anskueliggøre, hvad dette tiltag har til formål. Dernæst vil fokusset rettes mod SAS’ tiltag af 

nyere tid under samme ordning ”We Are Travellers”, som ligeledes ønskes at anskueliggøres 

for læseren. 

 

3.1.5.1. SAS’ Eurobonus ordning 

Eurobonus programmet er et loyalitetsprogram, som SAS lancerede tilbage i 1992 under 

betegnelsen ”frequent flyver program”. Det er i dag blandt nordens største 

loyalitetsprogrammer, og det største hvad angår ”travel” segmentet (SAS 2017:3). Konceptet 

bygger på, at man som kunde har et Eurobonus kort, som vedkommende benytter i 

forbindelse med rejser, indkøb, hotel booking mv. for til sidst at optjene Eurobonus point. Alt 

efter kundens rejsemønster opdeles de i fire overordnede 

kategorier ”member”, ”silver”, ”gold” og ”diamond” (SAS-A). Kunderne kan, når der er 

optjent nok point i pointshoppen indløse disse til goder i form af fx flyrejser, hotelophold, 

biludlejning mv. (SAS-B). 

 

For SAS har Eurobonus den fordel, at det er et effektivt middel, der medvirker retention 

(fastholdelse), således at flyselskabet kan fastholde sine kunder. Endvidere kan Eurobonus 

være medvirkende til krydssalg, når kunderne indløser pointene i shoppen. Eurobonus kan 

derfor anskues som værende et effektivt redskab i forbindelse med loyalitetsskabelse. 

 

I dag er der 5,1 mio. medlemmer af Eurobonus ordningen (SAS 2017:8), hvorfor det må 

indikere hvor effektivt programmet er blevet til at tiltrække og fastholde kunder. Det er en 

forøgelse på 400.000 medlemmer i forhold til året før (4,7 mio. medlemmer i 2016) (SAS 

2016:8). 

 

Eurobonus - Sand eller falsk loyalitet? 

Denne fremgang kan stille spørgsmålstegn om, hvorvidt det indikere om kunderne er 
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tilkommere pga. brandet SAS og dermed loyale overfor SAS, eller om der skjuler sig en 

“falsk” loyalitet forbundet med de fordele, som kunden får ved at være medlem.  

 

Den “sande” loyalitet kan forekomme, hvis kunderne anser SAS som ”way of life”, og 

dermed en livsstil som belyst jf. Brand religion (afsnit 3.1.3.1). Loyalitetsprogrammer som 

Eurobonus betragtes snarere som et middel til, at kunderne får fordele i form af point, rabatter 

mv. frem for, at det er et relationsskabende middel (Østergaard & Ulka 2012:57). 

Perspektiveres Østergaard og Ulka (2012) til SAS’ Eurobonus ordning, må det siges, at det 

for SAS ikke skaber kunde-brandrelationer, da kunden anvender ordningen med henblik på at 

opsamle point til senere indløsning af goder. Den “sande” loyalitet må antages for ikke at 

kunne afspejles i programmet, men mere en “falsk” loyalitet, der er fordelagtig for kunden. 

Dog optjenes pointene ved, at kunden rejser med SAS, hvorfor der alligevel er en fortjeneste, 

men det er ikke i den grad, at der er snak om Brand religion. 

Det, at kunden benytter Eurobonus, gør, at SAS fastholder kunden, hvorfor der alligevel er en 

værdiskabelse for begge parter. Hvis kunden tilmed er en hyppigt rejsende og derfor benytter 

Eurobonus kortet hyppigt til transaktioner, kan der alligevel være snak om, at kunden har 

gjort det til en livsstil at rejse med SAS og tilnærmelsesvis ”way of life”. 

 

SAS’ vinkel på Eurobonus 

Fra SAS’ side er Eurobonus et effektivt middel til at tiltrække og fastholde kunder, og kan for 

kunden betyde, at denne får en bedre kundeoplevelse, når der er indsamlet nok point til en 

rejse eller et hotelophold mv. Derfor kan det stadigvæk anses for at være en bagvedliggende 

faktor, der influerer kundeoplevelsen og til sidst øger loyaliteten, da der forekommer en vis 

form for kunde-brandrelation. 

  

3.1.5.2. SAS’ “We Are Travellers” marketingstrategi 

We Are Travellers (WAT) er et af de nyere marketingsstrategier, som SAS har lanceret. 

WAT blev tilbage i 2014 lanceret som et nyt koncept, hvis formål er at gøre flyrejsen en del 

af livsstilen (ibid). Formålet med at rejse er ikke alene at rejse fra A til B, men det at der er en 

glæde i og en forventning til det at rejse og de følelser og handlinger, der er inden flyet letter. 

WAT er et koncept, der bygger på SAS’ brand og image, hvorfor kommunikationen ikke 

længere er taktikbaseret, men med henblik på at skabe en selvforståelse af det at være 

skandinaver, og det at rejsen er en del af skandinavernes livsstil, som daværende 
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vicepræsident for brand og marketing Stefan Hedelius udtaler sig: ”At rejse er for mange 

skandinaver en livsstil […] og det er en del af vores selvforståelse” (ibid). 

 

Førhen har fokusset fra SAS’ side været rettet mod lavprisselskaberne, da de udgør en stor 

trussel for SAS. Det vides, at SAS ikke længere ønsker at kæmpe på prisområdet, men tager 

andre initiativer i brug for alligevel at kunne konkurrere med andre flyselskaber, og WAT 

konceptet lanceres som led i denne proces om at fastholde kunder (ibid). 

 

Med WAT ønsker SAS at targete kunder, der rejser mindst fem gange årligt, da målgruppen 

udgør 10% og bidrager med 70% af SAS’ årlige omsætning jf. Marketingchefen Kenneth 

Christiansen (ibid). Disse kunder vil SAS give en exceptionel kundeoplevelse, da det efter 

SAS’ mening er disse kunder, der har høje forventninger, krav og ønsker. Formår SAS at 

indfrie førnævnte, er det med til at forstærke kundernes rejseglæde, som SAS oplyser gennem 

deres egen research (ibid). Kenneth Christensen påpeger, at de der rejser oftere er dem med 

højere forventninger til rejsen: “Derudover er det et faktum, at de, der rejser meget, også 

stiller høje krav til en smidig og en effektiv rejse” (ibid). Marketingchefen påpeger også, at 

WAT er et paradigmeskift for SAS, der hidtil har benyttet kommunikationen med henblik på 

rationalet til at blive mere emotionel og differentierende. Målet er således at imødekomme 

kravene, som de 10% hyppigt rejsende har, således at de forbliver loyale kunder hos SAS. En 

sidegevinst må antages at være, at de øvrige 90% der rejser med SAS ligeledes får opfyldt 

deres krav i et vist omfang. Det kan forventes, at det influerer kunde-brandrelationen, således 

at de bliver loyale overfor SAS.  

 

3.1.6. Delkonklusion 

I kapitlet, der omhandlende desk research, blev de vigtigste teorier, modeller og begreber 

introduceret. Disse omfatter CRM, CEM og SEM, brandværdi, loyalitetsbegrebet og SAS’s 

nuværende strategi. Kapitlets formål er at besvare afhandlingens første 

undersøgelsesspørgsmål ”Hvordan kan teori omhandlende CRM, CEM, branding samt 

loyalitet belyse, hvorledes exceptionelle kundeoplevelser kan styrke kunde-brandrelationen 

og dermed også loyaliteten?”.  
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I det følgende vil den konceptuelle model belyses med afsæt i Martensen og Grønholdt 

(2010). Denne vil ligeledes danne grundlag for spørgeskemaundersøgelsen, hvorefter 

analysen vil finde sted. 

 

Kapitel 4. Konceptuel model 

4.1. Brand Equity Model 

(M. Burak) Den kvantitative spørgeskemaundersøgelse har som benævnt det formål at måle 

på kunde-brandrelationen mellem SAS kunderne og selskabet med afsæt i Brand Equity 

modellen, der formidles og illustreres i Martensen & Grønholdt (2010:302). Denne model 

anskues af forfatterne med en kundeorienteret vinkel, således at brandværdien (brand equity) 

måles ud fra en kundebaseret tilgang. Denne tilgang skal tolkes som, at kunderne overfor 

brandet på forhånd har mentale associationer. Fx at kunden på forhånd har nogle tanker og 

om SAS, der medfører en mental værdiskabelse af SAS som brand. Mere nøjagtigt er det 

uhåndgribeligt, da det forekommer i kundens tanker. Følgende citation tilkendegiver hvad, 

der forbindes med mentale associationer til brands: ”[…] brands exist in the minds of their 

potential consumers and that what those consumers think of a particular brand determines the 

value it has to its owner. A brands foundation are, therefore, composed of peoples’ intangible 

mental associations about it.” (Dyson et al. 1996:9). 

 

Brand Equity modellen er valgt af hensyn til, at modellen er generisk, simpel, men 

omfattende og anvendelsesvenlig overfor for alle brands og brancher (Matensen & Grønholdt 

2010:301), hvorfor modellen fandtes væsentlig i forbindelse med denne afhandling. Modellen 

er simpel, men omfattende på den måde, at de vigtigste brand equity emner indgår, og den er 

let forståelig i forhold til variablene. Ydermere formidler modellen, hvorledes brandværdi 

kan skabes ud fra de variable, som er illustreret i figuren længere nede. Disse variable, som 

det ses, har en effekt på rationel – og emotionel brand responser og derigennem på kunde-

brandrelationen (loyalitet til brandet). 
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Figur 6 - Brand Equity Model 

 

Betragtes Brand Equity modellen i lyset af afhandlingens problemformulering (jf. afsnit 1.1.), 

findes den relevant og ideel, da formålet med denne afhandling kan imødekommes ved at 

anvende Brand Equity modellen. De variable, der indgår i modellen, har alle en indflydelse 

på kunde-brandrelationen, og resultaterne, der udledes gennem spørgeskemaundersøgelsen, 

kan give et overblik over de variable, der har en påvirkning på relationen mellem SAS og 

dennes kunder. Endvidere kan de resultater, der udledes, belyse SAS om, hvilke punkter der i 

fremtiden kan vedligeholdes eller forbedres, således at en fremtidig strategi tilrettelægges ud 

fra et Brand Equity Map perspektiv. Opbygningen af og baggrunden for modellen vil nu 

beskrives ud fra den konceptuelle model. 

 

4.1.1. Modellens formål og indhold 

(M. Burak) Modellen for Brand Equity er af Anne Martensen og Lars Grønholdt (Department 

of Marketing) udviklet i 2010. Formålet med undersøgelsen er, at de gennem empirisk 

undersøgelse skal tilvejebringe, hvor vigtigt det er at have et stærkt brand, da et brand 

vurderes til at være et at de mest værdifulde (uhåndgribelige) aktiver i en virksomhed 

(Martensen & Grønholdt 2010:300). 
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Brand Equity modellen er udviklet som en konceptuel model, der skaber en 

årsagssammenhæng mellem rationelle – og emotionelle brand responser (evalueringer) og 

kunde-brandrelationen. De rationelle – og emotionelle brand responser er influerede af de 

bagvedliggende seks faktorer – produktkvalitet, service kvalitet, pris, differentiering, 

overholdelse af løfte og tillid. Som det ses i modellen foroven påvirkes kunde-

brandrelationen gennem to forskellige veje, der her er den rationelle – eller emotionelle vej. 

Disse veje er som bekendt påvirket af faktorerne. Pilen, der går fra emotionel til rationel, 

belyser også, at en kombination af disse veje kan forekomme og dermed påvirke kunde-

brandrelationen. 

 

4.1.2. Modellens inspirationskilder 

(M. Burak) Baggrunden for Brand Equity modellen er baseret på empiriske – og teoretiske 

undersøgelser, der omfatter brandværdi, brandperformance samt kundeloyalitet. Martensen 

og Grønholdt har i udviklingen af den konceptuelle model fået inspiration fra andre forfattere. 

Det er bl.a. Franzen (ift. brand equity), Keller (ift. brand equity pyramiden), Aaker (ift. brand 

equity dimensioner), Extended Performance Satisfaction Index (EPSI) og tidligere studier fra 

forfatterne selv (Martensen & Grønholdt 2010:302).  

 

4.1.3. Spørgeskemaundersøgelsens relation til Brand Equity modellen 

(M. Burak) Spørgeskemaundersøgelsens spørgsmål er udarbejdet med henblik på de seks 

faktorer, der er illustreret i modellen. Det er med henblik på og en antagelse af, at faktorerne 

påvirker den overordnede kundeoplevelse af SAS, hvorfor modellen også kan perspektiveres 

til teorien bag CEM (jf. kundeoplevelser) og CRM (jf. kunde-brandrelationer) med et ønske 

om at udvikle kunder til loyale kunder. Pilene i modellen anskues derfor som 

årsagssammenhænge, der påvirker relationen mellem SAS og kunderne, hvorfor SAS, ud fra 

analysen der fremstilles, kan se på de faktorer, som SAS kan vedligeholde eller optimere. 

Dermed kan SAS på baggrund af respondenternes besvarelser tilrettelægge fremtidige tiltag i 

deres strategi, hvorfor Brand Equity map også vil indgå. 
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Det vurderes jf. ovenforstående at ”Structural equation modelling” (SEM) er nyttig i 

forbindelse med at estimere en model, hvoraf Partial Least Squares (PLS) er et godt værktøj 

til modelestimering, som belyses i følgende. 

  

4.2. Model estimering med afsæt i SEM 

(M. Burak) Brand Equity modellen, der er den primære model for afhandlingens opbygning, 

ønskes operationaliseret med afsæt i SEM. SEM er en multivariat teknik, der er udstyret med 

ikke-observerbare (latente) variable, med dertilhørende målevariable (indikatorer) til hver 

enkelt af de latente variable (Malhotra et al 2012:865). SEM metoden findes hensigtsmæssig 

at inddrage til estimering, da den som udgangspunkt søger årsagssammenhænge mellem de 

latente variable ved en indbyrdes binding. Det gør SEM relevant i forhold til SAS, da vi 

gennem Brand Equity modellens anvendelse søger at forklare (teoretiske) sammenhænge 

mellem faktorernes influens på den rationelle – og emotionelle brand evaluering og 

derigennem kunde-brandrelationen. SEM er derfor en oplagt metode, hvis teknik er enkel og 

forståelig, der muliggør estimering af årsagssammenhænge (ibid:866) og anvendelig i skæve 

fordelinger (Martensen & Grønholdt 2010:303). Flere af faktorerne, der er i Martensen og 

Grønholdts (2010) Brand Equity Model, kan anses for at være latente, da service kvaliteten, 

tillid, loyalitet, overholdelse af løfte mv. ikke er observerbare. Det er få variable, der 

kendetegnes ved, at de er observerbare. Perspektiveres det til spørgeskemaundersøgelsen, er 

respondenternes køn og alder observerbare. 

 

SEM teknikkens karakteristiske træk adskiller sig fra øvrige multivariate teknikker ud fra fire 

overordnede forhold (Malhotra et al 2012:865-866). Disse forhold er: 

1) at SEM præsentere konstruktioner af ikke-observerbare eller latente faktorer med et 

afhængighedsforhold. 

2) at SEM estimerer multiple – og indbyrdes afhængige årsagssammenhænge. 

3) at SEM udtrykkeligt kan stå for en mindre end perfekt pålidelighed (reliabilitet) af de 

observerede variable, således at en dæmpning af bias kan foretages og dermed dæmpe 

målefejl. 

4) at SEM metoden kan forklare kovarians mellem de observerede variable. 
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SEM som estimeringsteknik muliggør forklaring af sammenhænge mellem afhængige – og 

uafhængige multiple analyser, og de to tilgange, der forbindes med SEM, forklares herunder. 

  

4.2.1. SEM’s to tilgange 

(M. Burak) Når SEM anskues som metode vides det, at der er to tilgange, der muliggør 

estimering af parametre i forbindelse med en SEM analyse. Disse omfatter en tilgang, der er 

baseret på varians (den variansbaserede) og en tilgang med kovarians (den 

kovariansbaserede). I forhold til de nævnte tilgange kan estimeringsteknikker knyttes, hvoraf 

den variansbaserede oftest anvender Partial Least Squares (PLS), og den kovariansbaserede 

anvender teknikker som Linear Structural Relations (LISREL) (Jöreskog 1975), Analysis of 

Moment Structures (AMOS) mv. (Heinlein & Kaplan 2004:2). 

  

Af ovenfornævnte to tilgange findes den variansbaserede estimeringsmetode mere relevant jf. 

SAS konteksten, da den indbefatter integrering af faktoranalyse, hvor PLS vil tages i brug. 

Det blev også nævnt, at de anvendte variable (faktorerne) kunne anskues som latente, hvilket 

PLS metoden også gør.  

  

Fordelene ved at anvende PLS som estimeringsmetode er, at den kan anvendes, og anbefales 

at anvendes på små stikprøver, hvilket gør sig gældende for afhandlingens kvantitative 

undersøgelse (Haenlein & Kaplan 2004:295). Endvidere er PLS holdbar overfor forhold som 

multikollinearitet (ibid:288-289). Ydermere forsøger PLS metoden at forklare varianser i 

undersøgelsen, og den er praksisorienteret jf. Martensen og Grønholdt (2010:303). 

 

Efter at have gennemgået estimering af Brand Equity modellen med afsæt i PLS-metoden, 

findes det relevant at inddrage Brand Equity Map, som forklares herunder. 

 

4.3. Brand Equity Map 

(Tolgahan) Brand Equity Map benyttes til at afdække væsentlige strategiske fokusområder, 

som især er brugbart for ledere at tage stilling til (Martensen & Grønholdt 2010:310). Ved at 

benytte Brand Equity Map er det muligt at afveje SAS’ nuværende brand, styrker og 

svagheder, hvortil det kan vurderes, hvilke fokusområder der i fremtiden bør lægges vægt på i 
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forhold til udvikling af det nuværende brand (ibid). Brand Equity Map opstilles således at de 

totale effekter på kunde-brandrelationen bliver stillet op imod de estimerede 

performanceindex. Forneden vises et eksempel på, hvordan et Brand Equity Map kan se ud 

(ibid): 

 

Figur 7 – Et eksempel på Brand Equity Map 

Brand Equity Map, som det ses foroven, skal forstås således at hver af de fire celler er et 

udtryk for et strategisk indsatsområde. På følgende vis skal de fire indsatsområder forstås 

(ibid): 

I venstre hjørne øverst er performance høj, mens den totale effekt er lav. Dvs. faktorernes 

effekt på kunde-brandrelationen er lav. Som minimum skal status quo fastholdes. I visse 

tilfælde kan det blive nødvendigt at tilpasse ressourcer, hvor ressourcer fra dette 

indsatsområde overføres til andre vigtigere områder. 

I venstre hjørne nederst er performance lav, samtidig med, at den totale effekt er lav. Dvs. 

virksomheden klarer sig ikke specielt godt i dette område, dog har dette område heller ikke 

særlig væsentlig betydning i det store billede. Det er mest optimalt at ignorere disse områder, 

eller som det mindste give området lav prioritet. 
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I højre hjørne øverst er performance høj, og den totale effekt er ligeledes høj. Dette område 

repræsenterer virksomhedens styrker og konkurrencemæssige fordele, hvorfor det er 

væsentligt for virksomheden at fortsætte det gode arbejde for variablene i denne celle. 

I højre hjørne nederst er performance lav, mens den totale effekt er høj. Dette betyder, at 

virksomheden ikke klarer sig specielt godt her, samtidig med, at området har stor betydning, 

hvilket altså betyder, at dette område har størst potentiale for vækst. Det er derfor dette 

område der bør prioriteres højest, hvori den primære indsats bør ligge, og hvor ressourcer bør 

tilføres til. 

 

4.4. Delkonklusion 

Formålet med kapitel 4 var at belyse den konceptuelle model og Brand Equity modellen, da 

denne er en bærende model i afhandlingen. Baggrunden, indholdet, inspirationskilderne samt 

opbygningen mv. blev forklaret. Derudover blev det beskrevet, hvordan denne model bliver 

estimeret på baggrund af structural equation modelling. Slutteligt blev Brand Equity Map 

gennemgået med det formål at give et overblik over, hvordan en estimering af Brand Equity 

Model kan se ud. 

 

I det næste kapitel vil den kvantitative undersøgelse, herunder spørgeskemaundersøgelsen, 

gennemgås.  

 

Kapitel 5. Spørgeskemaundersøgelsen 

(Tolgahan) I dette afsnit vil udarbejdelsen og udførelsen af spørgeskemaundersøgelsen 

opridses. Spørgeskemaet kan findes i bilag 6. Afsnittet vil bestå af udformning af 

spørgeskemaet, metode til dataindsmaling, operationalisering, skalering, generaliserbarhed 

samt reliabilitet og validitet.  
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5.1. Udformning af spørgeskema 

Spørgeskemaets indledning består af en kort tekst om formål og indhold. Undersøgelsen 

består af 36 spørgsmål, hvortil de første 9 spørgsmål er indledende spørgsmål omhandlende 

demografi, spørgsmål relateret til respondentens baggrund, hvor ofte denne rejser samt 

hvilken type rejsende vedkommende er. Disse spørgsmål har til formål at få overordnet info 

om respondenternes køn, alder, bopæl, indkomst og uddannelse. Spørgsmålene er udformet 

på baggrund af ”fixed-response alternative questions”, hvortil respondenterne skal forholde 

sig til et udsagn og angive, i hvor høj grad vedkommende er enig eller uenig (Malhotra et al, 

2012:328). Valget af metoden baserer sig på, at det er et af de mest benyttede indenfor direkte 

surveys (ibid). 

 

5.2. Dataindsamling 

Spørgeskemaet er et online survey og er designet på siden Enalyzer. Malhotra et al. 

(2012:873) nævner, at for at en undersøgelse, der er baseret på SEM-analyser, kan opnå 

generaliserbarhed, bør der opnås en stikprøve bestående af 200 til 400 respondenter. Primært 

blev Facebook benyttet til uddelegering af spørgeskemaet, mens der også blev sendt mails til 

business-kunder via CBS’ studentermail, som var målrettet ansatte, for at øge antallet af 

business-kunder, for således at opnå en bredere gruppe af respondenttyper. Her blev 

spørgeskemaet sendt til 123 lektorer på CBS, hvilket resulterede i 11 besvarelser fra lektorer. 

Business-segmentet var særligt ønsket dels for at stikprøven opnåede mere varians og derfor 

blev mere repræsentativ, og dels fordi disse rejsende umiddelbart er tættere på 

købsoplevelsen, fordi de antages at de rejser hyppigere end privatrejsende, og derfor har en 

stærk erindring omkring deres rejseoplevelse med SAS. Ud fra dette blev der i alt indsamlet 

209 gennemførte besvarelser, ud af i alt 437 der har åbnet spørgeskemaet, hvoraf der var 228 

ufuldstændige. Jf. Malhotra (2012) kan undersøgelsen derfor betragtes som generaliserbar. 

Undersøgelsen fandt sted i en periode på 45 dage mellem 1. februar og 17. marts 2018. 

 

5.3. Online surveys 

Der er flere fordele forbundet med brugen af online surveys. Først og fremmest har det 

næsten ingen omkostninger. For det andet kan man designe det som selv ønsket, hvilket 
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betyder, at man kan gøre det attraktivt for respondenterne at deltage. For det tredje kan man 

opnå relativt mange svar hurtigt og nemt via internettet. Derudover undgås interviewer-bias, 

som ville have fundet sted, ved en kvalitativ undersøgelse (ibid:334). Online surveys har dog 

også ulemper. En ulempe er, i hvor høj grad online surveys vil give repræsentative svar, idet 

mange respondenter befinder sig indenfor samme alders-, geografisk og livsstilsgruppe (ibid).  

 

5.4. Skalering 

Undersøgelsen er designet på baggrund af Likert-skala, som er en skala baseret på interval 

(ibid:424-425). Likert-skalaen består af forskellige udsagn, hvori respondenterne skal besvare 

i hvor høj grad de er uenige eller enige. Undersøgelsens skala er designet på baggrund af en 

7-trins skala med syv udsagn fra ”helt uenig” til ”helt enig”. Dette fordi at undersøgelsen 

forsøger at afdække kundernes brand-relationer til SAS, herunder emotionelle og rationelle 

faktorer, hvorfor det er væsentligt at indhente så nøjagtige svar som muligt fra 

respondenterne. 7-trins skalaen har derudover den fordel, at respondenten ikke er tvunget til 

at have en holdning til et udsagn, men også kan svare ”hverken eller”, hvilket dermed øger 

validiteten (ibid:428). Likert-skalaen er endvidere særligt brugbar for online surveys idet den 

er nem at administrere og let at forstå for respondenterne (ibid:333-334). Likert-skalaen er en 

kategoriseret og ikke-komparativ skala (ibid:424). Ved en komparativ-skala skal 

respondenten kun forholde sig til et enkelt emne af gangen, modsat komparative skalaer. 

Ikke-komparative skalaer er ydermere lettere at have at gøre med når der skal laves statistiske 

beregninger og gennemsnits-kalkulationer, da disse fungerer uden sammenligninger. Desuden 

er ikke-komparative skalaer de mest benyttede indenfor markedsanalyser (ibid:425).   

 

5.5. Operationalisering 

Brand Equity modellens latente variable operationaliseres hver især ud fra 

1-6 målevariable/indikatorvariable (underspørgsmål til hver latent variabel), som kommer til 

udtryk som spørgsmålene/udsagnene i spørgeskemaet. Modellen er operationaliseret ud fra 

spørgsmål/udsagn, som er formuleret med inspiration fra artiklerne ”Brand Marketing Action 

Checklist” (Chernathony 2010:343), EPSI (EPSI rating 2008) samt ”Measuring and 

Managing Brand Equity” (Martensen & Grønholdt 2010). Se forneden for den fulde 

operationalisering og fordeling af udsagnene/spørgsmålene på de enkelte latente variable.  
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Figur 8  – Operationalisering af spørgeskema 

 

Undersøgelsen i Martensen & Grønholdt (2010:5) var opbygget omkring 65 spørgsmål, som 

havde en generel karakter, hvilket gjorde det muligt at benytte samme slags spørgsmål i en 

anden type branche, virksomhed og brand, og gjorde det derfor behjælpeligt at benytte i 

relation til SAS casen.  

 

I udarbejdelsen af spørgsmålene og udsagnene i spørgeskemaet var det essentielt at gøre dem 

lette at forstå for respondenterne, for at undgå misforståelser som ville påvirke validiteten. 

Derfor er teoretiske begreber som fx ”brand” ikke blevet inkluderet i spørgeskemaet, da det 

ikke forventes at alle har kendskab til dette begreb. I stedet for at spørge direkte ind til 

SAS’s ”brand”, blev der i stedet formuleret udsagn som ”at flyve med SAS giver en god 

følelse” og ”jeg kan identificere mig med det som SAS står for”, for at afdække 

respondenternes holdning til SAS’ brand igennem disse spørgsmål. Operationaliseringen af 

respondenternes forståelse af SAS’ brand sker altså uden at nævne ordet ”brand”, men i 

stedet ved at formulere sætninger, hvis meninger inkluderer følelser, forståelser og 

holdninger til SAS’ brand.   
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Kunde-brandrelationens operationalisering finder sted ud fra faktorerne attraktivitet, 

fastholdelse, loyalitet og engagement. Undersøgelsen vil ikke adskille mellem 

holdningsmæssig og adfærdsmæssig loyalitet, selvom undersøgelsen er mest præget af 

holdningsmæssig loyalitet, idet der lægges vægt på anbefalinger gennem word of mouth. 

Loyalitetsbegrebet bliver operationaliseret på baggrund af The Ultimate Question 2.0 ud fra 

Net Promoter Score (afsnit 3.1.4.1).  

 

5.6. Reliabilitet 

Reliabilitet behandler undersøgelsens pålidelighed, hvilket indebærer, i hvor høj grad der kan 

opnås eksakte resultater, hvis undersøgelsens metode skulle blive gentaget (Malhotra et al 

2012:437).  

Som nævnt blev der i undersøgelsen ikke benyttet teoretiske termer, for at undgå manglende 

forståelse fra respondenter, der ikke har kendskab til disse termer. Et vigtigt element for 

undersøgelsens reliabilitet er netop at spørgsmålene/udsagnene forstås korrekt, hvorfor 

dårlige og vage formuleringer er forsøgt undgået. Derudover blev det forsøgt undgået at 

medtage spørgsmål som respondenterne kan have svært ved at svare på, såsom spørgsmål 

relateret til hændelser langt tilbage i tiden, som de har svært ved at huske. Alle disse ting er 

forsøgt undgået ved at stille tydelige spørgsmål/udsagn (ibid:437). Endvidere er der forsøgt at 

opnå en høj reliabilitet ved at benytte et struktureret spørgeskema, som indeholder de samme 

spørgsmål og svarmuligheder overfor alle respondenter.   

 

5.7. Validitet 

Validitet handler om at “vi måler, det vi siger, vi måler” (Justesen et al. 2010:40). Med andre 

ord skal vi gennem undersøgelsen opfylde problemstillingernes formål, ud fra de opnåede 

resultater, hvilket refererer til undersøgelsens gyldighed. I et struktureret spørgeskema med 

fixed response alternative questions kan der opstå problemer med validiteten, hvis den 

indhentede data består af følelser og holdninger (Malhotra et al 2012:328). Dette fordi 

respondenterne kan have besvær ved at udtrykke deres reelle meninger, følelser og attitude. 

Derudover kan det være svært at måle begreber som brand-relationer og loyalitet, hvilket kan 

have en påvirkning på de svar, som respondenterne vil give. For at øge validiteten, er 

begreberne derfor blevet operationaliseret (jf. afsnit 5.5.). 
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5.8. Generaliserbarhed 

Generaliserbarhed omhandler hvorvidt undersøgelsen kan generaliseres til en større 

målgruppe eller population (Malhotra et al 2012:437). I denne afhandling betyder dette, i 

hvor høj grad undersøgelsen fortæller noget generelt og overordnet om kunde-

brandrelationen hos SAS’ kunder. For at øge generaliserbarheden blev der ved 

dataindsamlingen lavet en kombination mellem udsendelse af spørgeskema via Facebook og 

via CBS’ studentermails til lektorer, hvilket har formået at medføre en tilstrækkelig grad af 

generaliserbarhed.  

 

5.9. Delkonklusion 

Formålet med dette kapitel var at gennemgå udarbejdelsen, kvaliteten og uddelegeringen af 

spørgeskemaundersøgelsen. Spørgeskemaet blev designet med inspiration fra Martensen & 

Grønholdt (2010), EPSI (EPSI Rating 2008) og Chernatony (2010). Spørgeskemaet blev 

uddelt via Facebook og over CBS’s studentermail.   

Spørgeskemaets overordnede kvalitet vurderes for at være høj – dog vil kriterierne testes 

statistisk i den senere dataanalyse, med henblik på at opnå mere nøjagtighed.   

 

I det næste afsnit vil datasættet derfor beskrives, testes og analyseres, hvorefter Brand Equity 

Modellen estimeres.  

 

Kapitel 6. Dataanalyse 

(M. Burak) Dataanalysen er foretaget på baggrund af det udsendte elektroniske spørgeskema. 

Datasættet består af både business - og privatsegmentet hos SAS, hvorfor en vurdering er 

foretaget på, om hvorvidt hele datasættet kan bruges som helhed, eller om der skal 

diskrimineres mellem de to segmenter. Gennemsnit for hvert holdningsspørgsmål er beregnet 

ved at opdele det i business - og privatsegmentet, hvoraf det i bilag 15 kan ses, at der ikke er 

væsentlig høj forskel på segmenternes besvarelser. Dette danner grundlag for at den videre 

analyse anvender hele datasættet for at imødekomme minimumskravet for 200 respondenter 

(Malhotra et al. 2012:873). Ydermere er det ikke hensigtsmæssigt at opstille to segmenter 

hvoraf den ene består af privatsegmentet på 177 og business segmentet på 32 respondenter.  
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I følgende afsnit vil dataanalysen indledes med en frekvensanalyse, der er udvundet i 

statistikprogrammet SPSS. Dette program vil i overvejende grad benyttes i analysen af de 

data, der er opnået. Foruden SPSS vil SEM delen foretages i programmet SmartPLS.  

Det vil i følgende tabel være muligt at se, at der ikke forekommer nogle missing data blandt 

de 209 besvarelser, da alle spørgsmål på nær et kommentarfelt samt et e-mailfelt har været 

påkrævet at besvare (Jensen et al 2009:65).  

 

5.1. Frekvenstabeller 

(M. Burak) Frekvenstabeller tilhører i statistikken det deskriptive, hvorfor der vil forekomme 

en beskrivelse af indhentet data og fordelingerne herfor (ibid:62-64). Nedenfor er ni 

frekvenstabeller udarbejdet ud fra fordelingerne blandt respondenterne. Ad 1 er det 

fordelingen på køn, dernæst alder, region, uddannelse, beskæftigelse, indkomst, hvor ofte der 

rejses med SAS om året, hvilken type rejsende, samt om respondenterne har rejst med SAS 

indenfor de sidste 3 år. 

 

Tabel 1: Frekvenstabeller over køn, alder, region, uddannelsesniveau, beskæftigelse, årlig indkomst, 

rejsehyppighed, rejsetype og hvornår der sidst er rejst med SAS. (Egen tilvirkning ud fra SPSS) 
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Fordelingen blandt kønnene er som vist i tabel 1 foroven næsten ligeligt fordelt, således at 

mændene udgør 50,2%, og kvinderne udgør 49,2%. Demografisk set er kønsfordelingen 

repræsentativ som populationen i Danmark (nyidanmark 2008).  

Aldersfordelingen indikerer at ”under 25” udgør 44,5% af datamaterialet, og dernæst er 

det ”25-39 år”, der udgør 41,1%. Altså over 80% er unge og middelaldrene respondenter, der 

må antages at have besvaret spørgeskemaet gennem Facebook. 

Tilsvarende procentdel genkendes i spørgsmålet om region, hvor 84,2% har angivet, at de er 

fra Region Hovedstaden, hvilket kan skyldes de grupper, som spørgeskemaet blev 

distribueret i, da flere grupper var lokaliseret i hovedstadsområdet. Dette er dog ikke nær så 

repræsentativt, da der forekommer en skævhed.  

Uddannelsesmæssigt har over halvdelen (54,1%) respondenterne angivet, at de har fuldført en 

lang videregående uddannelse.  

Betragtes den primære beskæftigelse er de studerende den målgruppe, der er repræsenteret 

med højeste procentandel (62,7%), hvoraf det må antages, at disse ligeledes har angivet, at 

deres højest udførte uddannelse er lang videregående.  

Majoriteten er som belyst studerende, hvorfor resultatet af spørgsmålet omhandlende 

respondentens årlige indkomst ikke er overraskende. Det er muligt at se, at 27,8% tjener op til 

99.999 kr. årligt, og 26,8% tjener mellem 100.000 og 199.999 årligt. Det, der adskiller dem, 

kan være, at en andel også har studiejob sideløbende med uddannelsen, imens andre er på SU 

og SU-lån.  

Skævheden i datasættet er fortsættende, hvorfor det ikke kan udelukkes, at der er bias, idet en 

overvejende andel er fra hovedstaden, hvortil uddannelsesniveauet i overvejende grad er lang 

videregående, og beskæftigelsen er studerende med en lav årlig indkomst. Hvis flere 

respondenter fra andre regioner og aldre havde besvaret kunne denne skævhed og bias 

reduceres.  

Rejsemønsteret er ligeledes ikke overraskende, da de studerende har angivet, at de ikke har 

det højeste rådighedsbeløb, hvorfor det kan være medvirkende til, at 52,2% rejser mindre end 

1 gang om året med SAS. Det udelukker ikke, at de studerende rejser, men det kan skyldes 

prisniveauet hos SAS, hvorfor lavprisselskaber kan være det foretrukne valg for de 

studerende. For at finde en kontrast til dette, således at der kunne opnås flere besvarelser med 

“mere end 3 gange om året”, blev e-mails som benævnt tilsendt lektorer med den antagelse 

om, at de var business-kunder grundet beskæftigelse samt højere rådighedsbeløb.  

Blandt de 32, der rejser mere end 3 gange om året med SAS, forventes det, at de 11 lektorer 
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der har besvaret spørgeskemaet at være blandt de, der rejser oftere end de øvrige kunder. De 

nævnte 32 personer er ligeledes i business-segmentet, som tabellen herover tilkendegiver. 

Hvis de resterende 123 lektorer havde åbnet og besvaret spørgeskemaet, kunne dette gab 

formentlig formindskes.  

Det privatrejsende segment, der forbindes med ferie, udgør 84,7%, mens businesssegmentet 

udgør den reciprokke procentandel på 15,3%.  

Slutteligt er frekvensanalysen udarbejdet med henblik på, om respondenterne indenfor de 

sidste 3 år har rejst med SAS. Hertil angiver 78,9%, at de har rejst indenfor 3 år, hvorfor det 

er ¾ af de 209 respondenter.  

Det at en overvejende andel har rejst indenfor få år kan antages at påvirke validiteten samt 

generaliserbarheden af undersøgelsen. Eksempelvis antages det, at de, der har angivet ”ja” 

som svar, kan huske deres sidste rejse med SAS. Havde det derfor været en længere periode 

end de 3 angivne år, kunne det forringe validiteten og generaliserbarheden, da vedkommende 

sandsynligvis ikke husker alt i forbindelse med deres sidste rejse med SAS.  

 

5.2. Krydstabeller  

(M. Burak) Det findes relevant at skabe et overblik over sammenhænge i datasættet, hvorfor 

krydstabeller anvendes, da det er et analyseværktøj, som imødekommer dette (Jensen et al. 

2009:68-70). Det demografiske spørgsmål omhandlende køn vælges som den ene variabel, 

mens der foretages to analyser herpå. Krydstabellerne består derfor af  ”Køn” vs. ”At flyve 

med SAS er en livsstil frem for kun en service”, og ”Køn” vs. ”Jeg føler en stolthed i at flyve 

med et dansk-svensk-norsk flyselskab som SAS”. Krydstabellerne foretages alene på køn, da 

der ønskes et overblik over om der er sammenhænge mellem respondenternes køn og de 

angivne emotionelle brand evaluerings spørgsmål. Ydermere er ”Køn” det eneste 

demografiske spørgsmål, hvortil der ikke er en skævhed (Mænd=105 respondenter, 

Kvinder=104 respondenter), som det blev set i tabel 1 om frekvenstabeller. 

 

Baggrunden for valg af emotionelle spørgsmål skyldes teoriafsnittet omhandlende 

kundeoplevelser og brandet SAS (jf. afsnit 3.1.3.). I afsnittet blev der set på, hvorvidt det var 

muligt at påvirke kundernes opfattelse af SAS mhp. Brand Religion. Altså en livsstil for 

SAS’ kunder. Det findes derfor undersøgelsesværdigt at se på, om der er en sammenhæng 

mellem respondentens køn, og om denne betragter SAS som en livsstil frem for bare en 
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service. For at forblive i det emotionelle findes det derfor relevant også at undersøge, om der 

er en sammenhæng mellem respondenternes køn, og hvor stolte de er over at flyve med et 

dansk-svensk-norsk flyselskab. Krydstabellerne findes i bilag 11. 

Evalueringen af krydstabellerne forholder sig således, at det vurderes ud fra ”generelt 

uenige”, der dækker over ”helt uenig”, ”uenig” og ”delvist uenig”. ”Neutral” er for de, der 

har angivet ”Hverken enig eller uenig”. ”Generelt enig” udgør de, der har besvaret ”delvist 

enig”, ”enig” og ”helt enig”. 

 

RQ1 ”Køn” vs. ”At flyve med SAS er en livsstil frem for kun en service”: 

Betragtes RQ1 (research question) tyder det på, at der er en nogenlunde samme struktur, når 

begge køn betragtes. Overordentlig hælder begge køn til den venstre side, som det ses i 

søjlediagrammet (bilag 11). Denne tilkendegiver, at begge køn overordentligt er uenige i at 

SAS er en livsstil, hvorfor det må antages, at kønnene kun anser SAS som en service. Hos 

mændene udgør ”generelt uenig” 52 respondenter, ”neutral” 30 og ”generelt enig” 23. Det vil 

sige, at der er over 50% af mændene, der mener, at rejse med SAS ikke er en livsstil, men 

blot en service. Hos kvinderne er tallene for ”generelt uenig” 50, ”neutral” 28 og ”generelt 

enig” 26. Det vil sige, at der ligeledes hos kvinderne er over 50%, der mener det samme som 

mændene. Resultaterne kan indikere, at køn ikke har nogen afgørende indflydelse på, 

hvordan SAS oplevelsen anskues som en livsstil eller service. Det skaber en undren, om 

samme tendens gør sig gældende for et andet emotionelt spørgsmål, hvorfor følgende 

krydstabel er foretaget. 

 

RQ2 ”Køn” vs. ”Jeg føler en stolthed i at flyve med et dansk-svensk-norsk flyselskab som 

SAS”: 

Anskues RQ2 tyder det på, at samme tendens ikke gør sig gældende i relation til 

stolthedsfølelsen af, at flyve med SAS. Hos mændene udgør ”generelt uenig” 35 

respondenter, ”neutral” 20, og ”generelt enig” 50. Det indikerer, at ca. halvdelen af de 

deltagende mænd føler en stolthed i at flyve med et nationalt/Skandinavisk flyselskab som 

SAS. Dette er ikke til at se blandt kvinderne. Hos kvinderne udgør ”generelt uenig” 

43”, ”neutral” 26 og ”generelt enig” 35”, hvorfor det nærmest er det stik modsatte af 

mændene. 
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Evaluering af resultaterne for krydstabellerne: 

Ad RQ1 blev det analyseret, at der ikke var en stor forskel blandt kønnene. Det skabte en 

undren, om samme tendens var til at se i et efterfølgende emotionelt spørgsmål (RQ2). 

Konklusionen herpå var, at der var en sammenhæng mellem det at være mand og føle sig 

stolt af SAS, end det at være kvinde. Mændene gav til udtryk, at de var mere stolte end 

kvinderne, men lidt over 1/3 af kvinderne var dog stadig stolte af at flyve med SAS. SAS kan 

antages for at være et ”varemærke” for Danmark, som befolkningen er stolte af at flyve med. 

Overordentligt giver krydstabellerne et indtryk af, at SAS godt kan afsætte flere ressourcer af 

på det emotionelle bånd til brandet. SAS kan og bør derfor overveje, om hvorvidt kundernes 

emotionelle brand evalueringer kan influeres, således at der skabes et emotionelt bånd 

mellem SAS og dennes kunder. 

  

5.3. Reliabilitetsanalyse  

(Tolgahan) I det følgende vil der foretages en reliabilitetsanalyse som har til formål at 

undersøge datamaterialet for intern konsistens, hvilket er et udtryk for, om respondenterne er 

konsistente i deres svar (Malhotra et al. 2012:434). Der ønskes ligeledes at undersøge, om 

besvarelsernes variation mellem de latente variable ikke er for stor (ibid:433). 

Forudsætningen for undersøgelsen er, at samtlige spørgsmål i skalaen er udført via en 

intervalskala (Jensen 2014:253). Dette opfyldes i denne undersøgelse idet den er udarbejdet 

på en Likert-skala. Endvidere er det væsentligt, at variablenes forekommende er ensrettet, 

hvilket betyder, at en større værdi på skalaen også skal angive en højere værdi på det målte 

begreb (ibid). 

Måleinstrumentet i reliabilitetsanalysen vil være Cronbach’s Alpha, som måler den interne 

konsistens mellem svarene der indgår i skalaen (ibid:434). Her vil alle værdier under 0,6 

overordnet set angive intern konsistens reliabilitet der er uacceptabel (ibid). 

Reliabilitetsanalysen udføres på hver enkelt latent variabel. Ved latent variabel menes de 

overordnede faktorer (som f.eks. Produktkvalitet- se operationalisering jf. afsnit 5.5.), mens 

indikatorvariablene er underspørgsmålene (som f.eks. “SAS’ flymad er af høj kvalitet”). Se 

bilag 8 for reliabilitetsanalysen. 

 

Anskues tabellen Reliability Statistics (bilag 8) kan Cronbach’s Alpha værdien ses i forhold 

til den kritiske værdi på 0,6. 



 

Tolgahan Celik    Kandidatafhandling    15.05.2018 

Mustafa Burak Kara 

Side 60 af 125 
 

Betragtes Inter-Item Correlation Matrix (ibid) har denne til formål at finde korrelationen 

mellem indikatorvariablene (Jensen et al. 2009:231). Der foretages en undersøgelse af 

korrelationskoefficienterne for at afdække om der er negative værdier, som kan medføre 

uoverensstemmelse i de latente variable (ibid). Derudover kræves der korrelation hos hver 

enkelt latente variabel for at forsikre, at de er pålidelige (ibid). 

Den næste tabel, Item-Total Statistics, viser bl.a. hvor høj Cronpachs Alpha kan blive, i 

tilfælde af, at en indikatorvariabel ekskluderes fra undersøgelsen (Cronbach’s Alpha If Item 

Deleted) (ibid:232). Det er dog væsentligt at påpege, at hvis en indikatorvariabel ekskluderes, 

vil dette medvirke mindre information til estimering af den pågældende latente variabel, 

hvorfor det skal overvejes nøje om det er værd at fjerne de pågældende variable, som er 

under den kritiske værdi på 0,6. 

 

Fortolkning af de udledte resultater 

Forneden ses tabel 2, hvori et overblik over reliabilitetsanalysen i bilag 8 fremgår. Her 

fremgår Cronbach’s Alpha for hver latent variabel, af de variable der har mindst to 

indikatorvariable. De latente variable, som hver især kun har én indikatorvariabel (pris, 

troværdighed, differentiering og indfrielse af løfte), vil derfor ikke indgå i tabellen. Dette 

fordi der skal være mindst to indikatorvariable under hver latent variabel for at kunne 

undersøge den interne konsistens i den pågældende skala. 

 

Reliability statistics Cronbach’s Alpha 

Produktkvalitet ,793 

Servicekvalitet ,685 

Rationel brand evaluering ,852 

Emotionel brand evaluering ,844 

Kunde-brand relation ,877 

 

 Tabel 2 – Reliabilitetsanalyse (med Cronbach’s Alpha) - egen tilvirkning 
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Som det ses foroven i tabel 2, er alle latente variable over 0,6 (den kritiske værdi). Dette 

betyder, at disse variables interne konsistens reliabilitet er acceptabel.  

Anskues tabellen Inter-Item Correlation Matrix for hver latente variabel, kan det ses, at 

samtlige korrelationskoefficienter er positive, hvilket også er med til at øge analysens 

reliabilitet. 

Betragtes, Item Total Statistics, viser denne, at der kun ved én latent variabel sker en 

forøgelse, navnligt Rationel brand evaluering, hvor Cronbach’s Alpha vil øges fra 0,852 til 

0,865, hvis indikatorvariablen ”24. Jeg vil prioritere at flyve med SAS, hvis pris og service er 

på samme niveau som andre flyselskaber” bliver ekskluderet.  

Det vurderes dog, at ingen af datasættets indikatorvariable endnu bør fjernes, idet samtlige 

korrelationskoefficienter er positive, samt fordi alle Cronbach’s Alpha værdierne for de 

latente variable er over 0,6. Det indikerer, at de latente variables reliabilitet er høj. En 

ekskludering af den nævnte indikatorvariable under Rationel brand evaluering (sprg. 24), vil 

således kun medvirke til en mindre stigning (på 0,013) i Cronbachs Alpha, men samtidig 

resultere i færre informationer til den senere estimering af modellen (Brand Equity 

modellen), hvorfor det vælges ikke at eskludere variablen, idet der ikke ville opnås 

væsentlige forbedringer ved at fjerne den.  

I Servicekvalitet, som er den latente variabel med lavest værdi (0,685), vil der ligeledes ikke 

ekskluderes nogen indikatorvariable, idet dette blot vil medføre et yderligere fald i 

Cronbach’s Alpha, i tilfælde af at nogen af indikatorvariablene bliver fjernet (bilag 8). Den 

lave værdi for Servicekvalitet kan skyldes at stikprøven er relativt lille (209 gennemførte 

besvarelser), og fordi antallet af unge og middelaldrene jf. frekvenstabellerne er så høj (over 

80% af datasættet), hvorfor resultatet ikke anses for at være optimalt repræsentativt.  

 

I det næste afsnit følger en faktoranalyse, som har til formål at afdække, om der bør 

ekskluderes en eller flere indikatorvariable. 

 

5.4. Faktoranalyse 

(Tolgahan) Før påbegyndelsen af den initiale faktoranalyse vil det vurderes, om datasættet er 

egnet til faktoranalyse ved at anskue variablenes indbyrdes korrelationer. Ydermere benyttes 

faktoranalysen til at vurdere, om de førnævnte latente variable, Produktkvalitet og 

Servicekvalitet, som i reliabilitetsanalysen havde de mindste Cronbach’s Alpha værdier, kan 
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give datasættet højere reliabilitet, ved at se på en alternativ fordeling af disse variable. Se 

bilag 9 for tabeller til faktoranalysen. 

 

Reliabilitetsanalysen viste, at de øvrige latente variable (Rationel brand evaluering, 

Emotionel brand evaluering og Kunde-brand-relation) ikke har samme usikkerhed tilknyttet 

som variablene Produktkvalitet og Servicekvalitet, hvorfor disse ikke vil medtages i den 

følgende faktoranalyse. 

Metoden Principal Component Analysis blev valgt til udførelsen af faktoranalysen, hvilket 

betyder, at faktordannelsen baseres på datasættets totale varians (Malhotra et al. 2012:782). 

 

Datamaterialets egnethed 

Indledningvis blev datamaterialets generelle egnethed testet ud fra KMO-metoden, som er et 

indeks for datamaterialets egnethed til faktoranalyse, hvor en værdis egnethed vurderes ved at 

se på, hvor tæt denne værdi er på 1 (ibid:777). Jo tættere den er på 1, jo mere egnet er 

værdien. Det acceptable niveau er hvis værdien er over 0,5 (ibid). 

Ved at anskue bilag 10 kan det ses, at KMO for hele datamaterialet er på 0,927. Dette viser, 

at datamaterialet er særdeles egnet til faktoranalyse, da værdien er tæt på 1 og over det 

acceptable niveau på 0,5.  

 

Ekskluderinger 

Efter at have vurderet datamaterialets egnethed for faktoranalyse, udføres nu selve 

faktoranalysen med det formål at afdække om der bør foretages en alternativ fordeling af 

variablene Produktkvalitet og Servicekvalitet, med henblik på at få højere værdier for KMO. 

I det nedenstående ses et overblik over faktoranalysens resultater, med den oprindelige 

faktoranalyse, runde 1 og runde 2, der viser værdierne efter ekskluderinger af 

indikatorvariable med en værdi under 0,5 for hver runde.  
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Figur 9: Faktoranalyse – den oprindelse faktoranalyse, runde 1 og 2. (Egen tilvirkning ud fra SPSS) 

 

(Tolgahan) Som det kan ses i den oprindelige faktoranalyse, er spørgsmål 12 ”SAS’ flymad 

er af god kvalitet” og spørgsmål 10 ”Det er nemt og hurtigt at checke ind med SAS” under 

den acceptable KMO-værdi på 0,5, hvor spørgsmål 12 har den laveste loading på 0,389.  

De lave loadings kan ses som et resultat af multikollinaritet, som kan skyldes, at 

spørgsmålene er overflødige i forhold til nogle af de andre spørgsmål, som berører 

servicebegrebet mere bredt og generelt. Fx kan det tænkes, at spørgsmål 14 ”Overordnet set 

er det en god oplevelse at rejse med SAS” dækker både spørgsmål 12 og 10 om flymad og 

check-ind. Dvs. at der mellem variablene kan være en form for overlap i forhold til hvad 

spørgsmålene har til formål at besvare, og som derfor kan forklare hvorfor disse spørgsmål 

(12 og 10) har KMO-værdier under 0,5. 

Med henblik på at øge KMO ekskluderes spørgsmål 12 (med lavest KMO) fra datamaterialet, 

for at se, om spørgsmål 10 (med næstlavest KMO) overstiger 0,5 i runde 1. Herefter 

gennemføres faktoranalysen igen i runde 1. 

 

I ekskluderingsrunde 1 ses det, efter at spørgsmål 12 er blevet fjernet, at spørgsmål 10 får en 

forhøjet loading fra 0,433 til 0,469. Dette kan skyldes, at spørgsmål 12 og spørgsmål 10 har 

høj grad af variabel interdependens. Dette fordi, at ekskluderingen af spørgsmål 12 (den 
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insignifikante variabel) medfører, at spørgsmål 10 (den bibeholdte variabel) overtager en 

betydelig del af den ekskluderede variabels forklaringsgrad (Jensen 2014:232-233). I runde 1 

ses spørgsmål 10 dog stadig til at have en for lav KMO-værdi på under 0,5, hvorfor der 

foretages en ekskluderingsrunde 2, hvor spørgsmål 10 ligeledes ekskluderes.  

Som det ses i ekskluderingsrunde 2, med spørgsmål 12 og 10 ekskluderet, er alle KMO-

værdier nu over 0,5, hvortil de to latente variable, Servicekvalitet og Produktkvalitet, derfor 

nu er optimale for den videre analyse. 

 

Evaluering af faktoranalysen 

Overordnet set viste analysen, at datamaterialet er egnet til en faktoranalyse. Faktoranalysen 

medvirkede endvidere til en mere fordelagtig fordeling af indikatorvariablene under de to 

latente variable, Produktkvalitet og Servicekvalitet. Den indledende faktoranalyse viste 

samtidig, at ved at fjerne spørgsmål 12 (“SAS’ flymad er af god kvalitet”) og spørgsmål 10 

(“Det er nemt og hurtigt at checke ind med SAS”), at samtlige tilbageværende variable alle 

fik signifikante KMO-værdier på over 0,5. Derudover resulterede denne alternative fordeling 

af indikatorvariablene i en højere KMO for flere af de tilbageværende indikatorvariable. En 

alternativ fordeling af spørgsmålene (på 5 determinanter - jf ekskluderingsrunde 2) kan 

ligeledes forsvares på baggrund af, at den med fordel kan tilpasses og gradbøjes af eksperter 

og ledere, så den kan benyttes i forskellige brancher og virksomheder (Martensen & 

Grønholdt 2010:311). 

 

Det skal dog siges, at ønsket ikke er at fordele variablene på faktorer. Dette fordi at det på 

forhånd er bestemt (a priori determination - Malhotra et al 2012:782) ud fra Brand Equity 

Model (Martensen & Grønholdt 2010) og den udarbejdede operationalisering, hvilke 9 

faktorer (latente variable), som modellen skal indeholde. Dog blev datamaterialets på forhånd 

bestemte indikatorvariable reduceret for to af de latente variable, Servicekvalitet og 

Produktkvalitet.  

 

5.5. Partial least squares (PLS) model evaluering 

(M. Burak) Afsnittet for dataanalysen blev indledt med en frekvensanalyse og krydstabeller, 

hvorefter en reliabilitets- og faktoranalyse blev foretaget. Efter disse analyser er det muligt at 

estimere den konceptuelle model med afsæt i Martensen og Grønholdt (2010) ved anvendelse 
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af SmartPLS. Dog gælder det, at en forudsætning skal være opfyldt, inden analysen i 

SmartPLS kan foretages. Tommelfingerreglen er, at det samlede antal respondenter (209) 

som minimum skal overgå en grænse på 10 gange det antal pile, der fører hen til den latente 

variabel med flest pile, der sammenkobler modellen (Barclay et al. 1995). I modellen 

herunder er det muligt at se, at den latente variabel ”Rationel brand evaluering” er den 

variabel med flest pile pegende mod sin cirkel. Foruden pilene, der går fra de bagvedliggende 

variable (produktkvalitet, servicekvalitet, pris, differentiering, indfrielse af løfte og 

troværdighed), er der en pil, der forbinder Emotionel brand evaluering med Rationel brand 

evaluering. Der er derfor i alt syv pile, hvorfor antallet af respondenterne som minimum skal 

være 70 stk. Datasættet indeholder 209 respondenter, hvorfor det er over minimumskravet, og 

det er derfor acceptabelt at køre programmet. 

 

Modellen ses herunder (figur 10) med de latente variable og indikatorvariablene, som senere 

vil uddybes med hensyn til, at SAS efter ønske kan skrue op og ned for indikatorerne således, 

at det har en effekt på de latente variable og endeligt på kunde-brandrelationen. Indikatorerne 

er forkortet alt efter den latente variabel, som de tilhører, samt er der angivet nr. med afsæt i 

rækkefølgen, der er illustreret i afsnit 5.5. for operationaliseringen. 

Produkt kvalitet (PK) Service kvalitet (SK) Pris (Pris) 

Differentiering (Diff) Indfrielse af løfte 

(Indfrielse) 

Troværdighed (Trovær) 

Rationel Brand evaluering 

(RBE) 

Emotionel Brand evaluering 

(EBE) 

Kunde-brandrelation 

(KBR) 
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Figur 10: Den strukturelle model - Estimering af Brand Equity med afsæt i PLS.  

  

Ovenforstående model vil inddeles i flere stadier, hvoraf disse vil evalueres. Den strukturelle 

model testes, hvorefter det afsluttende stadie er at estimere den endelige model ved at 

ekskludere de tilgange, hvortil t-værdierne er lavere end den kritiske grænseværdi på 1,645 

(Malhotra et al. 2012:643). 

 

5.5.1. Model validering 

(M. Burak) Gennem SmartPLS er der foretaget beregninger for nedenforstående latente 

variable (tabel 2). De beregninger, der er foretaget, er mhp. at undersøge værdierne for 

indikatorvariablene og samlet for de latente variable. Tabellen er illustreret herunder, hvortil 

der ses på indikatorernes loadings, dernæst den latente variabels composite reliability. Denne 

anvendes da det ikke er reliabiliteten til en enkelt faktor men en sammensat vurdering 

(Baumgartner et al. 1995:153). Slutteligt anvendes average variance extracted, der er et 

udtryk for, hvor meget af andelen af variansen, der opmåles gennem de indikatorer, der 

tilhører den latente variabel (Martensen & Grønholdt 2010:304). 
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Det skal påpeges, at de latente variable hvortil der kun indgår én indikator ikke medtages i 

valideringen. Dette skyldes, at værdierne for de latente variable med én indikator vil være 

1,000, hvorfor det indikerer at variansen forklares 100% ud fra ét spørgsmål. De latente 

variable, der ses bort fra, er derfor pris, differentiering, indfrielse af løfte samt troværdighed. 

 

 

Tabel 2: Egen tilvirkning af SmartPLS 3 udkast for – loadings, composite reliability og Average Variance 

Extracted. 

 

Item reliability - loadings 

Valideringen vil først omfatte ovenforstående loadings for indikatorerne under fanen item 

reliability. Værdierne ses i tabellen, hvortil et forslag blandt forskere, der beskæftiger sig 

med PLS, er, at værdien som minimum skal ligge på 0,7 (Martensen & Grønholdt 2010:304; 

Chin 1998). Denne grænse er et udtryk for, hvor meget hver indikator som minimum skal 

forklare om den latente variabels varians (ibid). Betragtes indikator loadings i tabellen, ses 

det, at der for indikatoren RBE3 ”Jeg vil prioritere at flyve med SAS, hvis pris og service er 



 

Tolgahan Celik    Kandidatafhandling    15.05.2018 

Mustafa Burak Kara 

Side 68 af 125 
 

på samme niveau som andre flyselskaber” har en faktor loading på 0,598, hvorfor det er 

under de 0,7. I grove træk kan det være et tegn på, at denne indikator skal ekskluderes. Dog 

påpeger studier også, at en grænse på 50% ≈ 0,5 i faktor loading er på et acceptabelt niveau 

(ibid). Tilmed er der studier, hvortil en faktor loading på 0,4 accepteres (ibid.), hvorfor det er 

et betragtningsspørgsmål, om hvorvidt indikatoren er til gavn eller skade for undersøgelsen. 

Da teorien bag tillader faktor loadings helt ned til 0,4, og at det kun er indikatoren EBE3 som 

har en værdi under grænsen på 0,7 (0,598), vurderes det, at denne beholdes som indikator for 

den latente variabel ”Rationel brand evaluering”. Endvidere bunder vurderingen også i, at der 

ikke ønskes ekskluderinger før den senere bootstraping proces, hvortil den endelige model 

estimeres. Dette skyldes, at strategiforslagene til SAS vil omfatte den endeligt estimerede 

model, hvilket uddybes nærmere i et senere afsnit. 

 

Composite reliability 

Udover ovenforstående metode kan den givne models reliabilitet vurderes ud fra composite 

reliability (Martensen & Grønholdt 2010:304), som også er vist i ovenforstående tabel 2. 

Denne værdi anses for at være mere anvendelig i perspektiv med Cronbach’s Alpha, når 

reliabiliteten skal vurderes (ibid). I et tidligere afsnit (jf. afsnit 5.3) blev Cronbach’s Alpha 

undersøgt for de givne faktorer i den konceptuelle model, der tager afsæt i Brand Equity 

modellen.  

I den indledende analyse fandtes det relevant først at undersøge reliabiliteten med afsæt i 

Cronbach’s Alpha for at skabe et overblik over den korrelation, der forekom mellem de 

variable, der indgår. I forhold til reliabiliteten er nyttigheden af composite reliability høj, da 

denne også tager hensyn til de indgående indikatorvariables vægtninger (Martensen & 

Grønholdt 2010:304). Med det sagt antager SmartPLS ikke, at alle de indgående 27 

indikatorvariables vægtninger for at være lige (ibid).   

Den kritiske værdi for composite reliability er ligeledes som med tidligere nævnte faktor 

loading på 0,7 (ibid). Hvis værdien for de latente variable i ovenforstående tabel er højere end 

tallet 0,7, indikerer det, at reliabiliteten er på et acceptabelt niveau (ibid).   

 

Betragtes tabel 2, ses det, at de latente variable, der har flere end én indikatorvariabel, alle har 

en composite reliability værdi på over 0,7, hvorfor alle latente variables reliabilitet er på et 

acceptabelt niveau. Servicekvalitet er den latente variabel med lavest composite reliability på 

0,830, og sammenlignes det med afsnittet hvor Cronbach’s Alpha blev anvendt, var det 
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ligeledes denne latente variabel, der havde lavest værdi. Hvilket kan indikere konsistens.  

 

Idet alle værdierne er over den kritiske værdi på 0,7, indikerer det, at alle latente variable i 

modellen er anvendelige og pålidelige for PLS analysen. 

 

Average variance extracted 

Foruden ovenforstående to metoder i dette afsnit samt reliabilitetsanalyse-afsnittet kan 

SmartPLS også vurdere modellens reliabilitet ved at betragte average variance extracted 

(AVE) (ibid). Denne er ligeledes tilkendegivet i ovenforstående tabel 2. Den kritiske værdi 

for AVE er 0,5 (ibid), hvorfor værdierne i modellen skal være højere end dette. Det skyldes, 

at reglen siger, at mindst 50% af variansen skal kunne forklares (ibid).  

 

Betragtes tabellen ovenfor, ses det, at alle de latente værdier har en værdi på mindst 0,6, 

hvorfor det er over den kritiske værdi. Eksempelvis betyder det, at den latente 

variabel ”kunde-brandrelation” forklarer mindst 60% af de tilhørende indikatorers varians. 

Idet at alle AVE værdier er på et acceptabelt niveau, er det ligeledes et tegn på, at 

pålideligheden (reliabiliteten) i datasættet er stærkt sammensat.  

 

Ved at teste reliabiliteten af undersøgelsen om SAS ved inddragelse af flere metoder, ses det, 

at alle kritiske værdier er imødekommet i testene, hvorfor reliabiliteten af undersøgelsen 

vurderes til at være høj. 

 

5.5.2. Diskriminant validitet 

(Tolgahan) Diskriminant validitet er et udtryk for, i hvor høj grad målingen af de latente 

variable er adskilt fra hinanden (ibid). Fremgangsmåden for måling og evaluering af 

diskriminant validiteten er at sammenligne AVE’s kvadratrod med de latente variables 

korrelationskoefficient (ibid). Det er vigtigt at påpege, at Fornell-Larcker kriteriet (Fornell & 

Larcker 1981) såvidt muligt bør opfyldes, hvilket betyder, at AVE kvadratroderne, i 

modellen, skal være større end korrelationskoefficienten mellem disse og alle de andre latente 

variable. Chin (1998) og Hulland (1999) støtter endvidere op om brugen af Fornell-Larcker 

kriteriet (Martensen & Grønholdt 2010:304). 
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I nedenstående tabel 3 kan kvadratroderne af AVE og korrelationskoefficienterne mellem de 

latente variable anskues, hvor kvadratroderne af AVE er markeret med fed. 

 

Tabel 3: Diskriminant validitet, AVE og korrelationskoefficienter – egen tilvirkning ud fra SmartPLS 

Som det kan ses i tabellen foroven, er alle AVE kvadratroderne for de pågældende latente 

variable større end korrelationskoefficienterne, undtagen ved korrelationen mellem Rationel 

brand evaluering og Kunde-brandrelation (hvor 0.860>0.821) samt ved korrelationen mellem 

Rationel brand evaluering og Produktkvalitet (hvor 0.801>0.788). Dette betyder, at Fornell-

Larcker kriteriet overordnet set ikke er opfyldt, og at der er kollinearitetsproblemer ved disse 

variable. Dog vil Fornell-Larcker kriteriet være opfyldt ved de resterende korrelationer, 

hvilket alligevel opretholder en nogenlunde høj validitet i modellen, hvorfor undersøgelsen 

overordnet set vurderes at være signifikant. 

  

De ovenstående analyser af item reliability, composite reliability og diskriminant validitet 

viste, at SmartPLS analysen har en acceptabel grad af validitet og reliabilitet. Det kan derfor 

konkluderes, at modellen er brugbar, idet stort set alle værdier er på et acceptabelt niveau. 

Det leder derfor til næste skridt i analysen, hvor modellen nu kan estimeres og testes. 

 

5.5.3. Estimering og test af modellen 

(Tolgahan) Estimering af modellen vil finde sted ved at teste alle sammenhænge, udtrykt ved 

pilene mellem hver variabel (figur 10 i afsnit 5.5.). Pilene, der viser sammenhængene, er et 

udtryk for de estimerede sammenhænge mellem de latente variable.  

Test af modellen vil finde sted via det hierarkiske princip, hvilket indebærer, at den 

sammenhæng/pil, der har mindst t-værdi i modellen, ekskluderes (Martensen & Grønholt 

2010:304-305). Herefter udføres en ny estimering af modellen, hvorefter den sammenhæng 

med mindst t-værdi endnu engang ekskluderes fra modellen. Denne fremgangsmåde benyttes 

indtil samtlige sammenhænge opnår et signifikansniveau på mindst 0,05 (ibid:305).  
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Praktisk set vil estimering af modellen udføres ved at gennemføre en bootstrapping test i 

SmartPLS. Tidligere blev faktor loadings gennemgået, hvor fokus nu ved boostrappingen er 

at udlede de forskellige variables t-værdier i modellen. Med udgangspunkt i det hierarkiske 

princip ekskluderes alle t-værdier under den kritiske værdi på 1,645 (Malhotra et al. 

2012:643). Ved de t-værdier som er over den kritiske værdi på 1,645, vil det derfor betyde, at 

sammenhængen mellem responsvariablene og de forklarende variable har et 

signifikansniveau på 0,05 (ibid). 

 

Ekskludering af sammenhænge 

I den nedenstående tabel 4 vil der, med udgangspunkt i det hierarkiske princip, udføres en 

estimering, hvor de sammenhænge med lavest t-værdi bliver ekskluderet. Dette foregår ved at 

ekskludere den sammenhæng med lavest t-værdi i runde 1, og derefter den med lavest t-værdi 

i runde 2 osv. indtil den laveste t-værdi er over den kritiske værdi på 1,645. 

 

Tabel 4: Ekskluderingsrunder ud fra SmartPLS. (Egen tilvirkning) 

Som det ses foroven blev der foretaget fem runder. I runde 1 blev den estimerede 

sammenhæng Troværdighed -> Emotionel brand evaluering (0,145) ekskluderet. Derefter 

blev modellen estimeret igen, hvorefter sammenhængen Servicekvalitet -> Emotionel brand 

evaluering (0,422) blev fjernet i runde 2. Dernæst blev Troværdighed -> Rationel brand 

evaluering (1,032) ekskluderet i runde 3. Dette betyder, at den latente variabel Troværdighed 

helt ekskluderes fra modellen, idet variablen ikke har indflydelse på de latente variable 

Rationel- og Emotionel brand evaluering. I runde 4 blev sammenhængen Indfrielse af løfte -> 

Emotionel brand evaluering (1.390) ekskluderet, mens det I 5. og sidste runde var Pris -> 

Emotionel brand evaluering (1,500) der blev ekskluderet.  

 

Den endelige model 

Efter at have ekskluderet ovennævnte sammenhænge har alle t-værdier et acceptabelt niveau 

på over 1,645. De resterende sammenhænge kan ses i figur 11 forneden, hvor t-værdierne 

over 1,645 kan betragtes ved hver pil, efter at have foretaget bootstrapping. 
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Figur 11: Brand Equity Model efter bootstrapping (egen tilvirkning ud fra SmartPLS) 

  

De tilbageværende acceptable t-værdier kan ses i tabellen forneden ud fra ”T Statistics”: 

 

Tabel 5: de endelige udregnede t-værdier efter Bootstrapping i SmartPLS.  (Egen tilvirkning). 

 

Efter ekskluderingerne er den oprindelige Brand Equity Model dermed faldet fra at indeholde 

9 latente variable til i den endeligt estimerede model at indeholde 8 latente variable, idet én 

latent variabel (Troværdighed), helt er fjernet fra modellen. Det kan derfor siges, at der i den 

endelige model kun vises sammenhænge der er signifikante mellem de latente variable.  
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Forneden kan den endeligt estimerede Brand Equity Model betragtes: 

 

Figur 12: den endelige estimerede Brand Equity Model. (Egen tilvirkning). 

 

Tallene inde i cirklerne skal forstås som de estimerede performanceindex for hver enkelt 

latente variabel, dvs. hvor godt SAS performer ved hver enkelt variabel. 

Performanceindexene estimeres ved at vægte gennemsnittene af indikatorvariablene, 

hvorefter gennemsnittene konverteres fra spørgeskemaets 7-trins likert skala til en værdi 

mellem 0 til 100 (Ahmad & Afhanorhan 2014:2). Dvs. hvis en respondent i spørgeskemaet 

har svaret med 1, vil værdien være 0, og hvis en respondent har svaret med 4, vil værdien 

være 50 og hvis en respondent har svaret med 7, vil værdien være 100. Tallene ved pilene 

mellem de latente variable er påvirkningskoefficienterne, hvor baggrundsvariablenes (de 

første fem latente variable til venstre) indflydelse på de næste to latente variable hver især (i 

midten) vises, samt disses indflydelse på den sidste latente variable, kunde-brandrelation. 

Disse påvirkningskoefficienter betragtes som ustandardiserede, hvilket betyder, at en 

påvirkningskoefficient er den gennemsnitlige estimerede effekt ved en stigning på 1 hos den 

latente variables performanceindex (Martensen & Grønholdt 2010:307). Et eksempel er hvis 
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den latente variabel Produktkvalitet stiger med 1, vil Emotionel brand evaluering estimeres til 

at øges med 0,48 og Rationel brand evaluering vil estimeres til at øges med 0,29. 

 

5.5.4. Model evaluering 

(M. Burak) I model evalueringen anvendes forklaringsgraden, der er udtrykt ved R^2-

værdien for modellens latente variable (ibid:307-308). I SmartPLS kan der under punktet for 

kvalitetskriterier ses på ”R square” værdierne for de afhængige latente variable Rationel – og 

Emotionel brand evaluering samt Kunde-brandrelation således, at kvaliteten af modellen 

måles. Disse resultater er synlige i bilag 12.  

Ud fra et teoretisk perspektiv anses forklaringsgrader (r^2-værdier) over værdien 0,67 som 

værende ”betydelige”, de der er over 0,33 som værende ”moderate”, og de der er over 0,19 

som værende ”svage” (ibid:308).  

Betragtes kvaliteten af modellen er r^2-værdierne for Rationel brand evaluering og Kunde-

brandrelation ”betydelige” (hhv. 0,754 og 0,776), mens det for Emotionelle brand evaluering 

er ”moderat” (0,502). De afhængige latente variable evalueres til at være af høj kvalitet ud fra 

forklaringsgraderne, hvorfor modellen ligeledes udtrykker høj kvalitet. 

 

Kunde-brandrelation er, som det ses, den latente variabel med højest forklaringsgrad, hvorfor 

det udtrykker, at de indikatorvariable, der tilhører denne latente variabel, er med til at forklare 

en betydelig del af variansens. R^2-værdien, der er opnået for Rationel brand evaluering, er 

højere end de 0,65, der er det gennemsnit som EPSI har beregnet jf. tilfredshed blandt 30 

danske virksomheder (ibid:308). Tilfredshed er relevant at anskue, idet det er et punkt under 

Rationel brand evaluering (ibid:302).  

Vigtigere er det dog at betragte gennemsnitsværdien for loyalitet. Alene på loyalitet er 

gennemsnitsværdien for forklaringsgraden 0,36 (ibid.), hvorfor Kunde-brandrelationen, der 

indebærer loyalitet, har en værdi på over det dobbelte. Dermed sagt er den estimerede model, 

som benyttes over gennemsnittet sammenlignet med øvrige analyser, hvor gennemsnittet er 

angivet som 0,47 (ibid.). Værdierne i modellen er højere, selv når Emotionel brand 

evaluering tages i betragtning med værdien på 0,502, som blev vurderet til at 

være ”moderat”. 
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Det, at Emotionel brand evaluering har en lavere værdi end de to andre latente variable, kan 

skyldes bootstraping processen, da ekskluderinger med afsæt i t-værdier under 1,645 blev 

foretaget. Det er ud fra den endelige estimerede model muligt at se det antal pile, der går fra 

de latente variable til venstre til de latente variable Rationel – og Emotionel brand evaluering. 

Hertil ses det, at der kun er to pile ned til Emotionel brand evaluering, mens der til Rationel 

brand evaluering er seks pile, hvoraf den ene også er Emotionel brand evaluering. 

Produktkvalitet og Differentiering er de eneste latente variable, der påvirker Kunde-

brandrelationen gennem begge brand evalueringer, mens de resterende kun påvirker 

Kundebrand-relationen gennem Rationel brand evaluering.  

I følgende afsnit vil resultaterne af den endelige model evalueres. 

 

5.5.5. Evaluering af modellens resultater 

(M. Burak) I den endelige estimerede Brand Equity Model for SAS (figur 12), kan det ses, at 

Kunde-brandrelationen mellem SAS og dennes kunder simultant er influeret af Rationel – og 

Emotionel brand evaluering. Resultatet efter ekskluderinger af de pile, der går fra de latente 

variable til venstre i Brand Equity modellen, viste, at Troværdighed grundet t-værdierne blev 

ekskluderet helt, hvorfor denne latente variabel ikke har betydning for Kunde-brandrelationen 

i den videre undersøgelse. Ydermere blev det konstateret, at Emotionel brand evaluering kun 

var drevet af to latente variable (Produktkvalitet og Differentiering), mens Rationel brand 

evaluering er drevet af alle tilbageværende latente variable. Det indikerer, at den rationelle 

rute, der har seks pile rettes mod sig (inklusiv emotionel), har en større effekt, da dennes 

påvirkningskoefficient er på 0,67, mens den emotionelle rute har en påvirkningskoefficient på 

0,26. Forklaringen på dette kan være, at antallet af pile er afgørende, samt at Emotionel  

brand evaluering også påvirker Rationel brand evaluering. 

 

Totale effekter på Kund-brandrelationen 

Ud fra SmartPLS kan hver enkelt latente variabels totale effekt på Kunde-brandrelationen 

udledes. Det er baseret på den endeligt estimerede model. I diagrammet herunder er de totale 

effektpåvirkninger på Kunde-brandrelationen illustreret med tilhørende totale effektværdier. 
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Figur 13: Egen tilvirkning af ”Total effect” jf. SmartPLS, og diagrammet er foretaget i Excel. 

 

Resultaterne for den totale effekt på kunde-brandrelationerne er ikke afvigende fra de forrige 

analyser, idet Rationel brand evaluering scorer højest (0,681). Efterfølgende er det Produkt 

kvalitet (0,378), hvilket er højere end Emotionelle brand evaluering (0,372). Det skal 

påpeges, at en af de pile, der går gennem Emotionel brand evaluering, er Produkt kvalitet, 

hvorfor Produkt kvalitet ligeledes har en indflydelse på Emotionel brand evaluerings totale 

effekt på Kunde-brandrelationer. Disse nævnte latente variable har højest effekt, som det også 

er illustreret ovenfor. De tre latente variable kan derfor anskues for at være de variable med 

større betydning i forhold til den relation, der er mellem SAS og dennes kunder.  

 

Betragtes værdierne for den totale effekt på Kunde-brandrelationen, tilkendegiver værdierne, 

at når der skrues op for Rationel brand evaluering med 1, så har det en virkning på 0,681 på 

Kunde-brandrelationen. Ligeledes gælder det, at den totale effekt på Kunde-brandrelationen 

stiger med 0,378, når Produkt kvalitet stiger med 1, og en effekt på 0,372 når Emotionel 

brand evaluering stiger med 1. De øvrige faktorer har som vist også totale effekter, men de tre 

nævnte scorer højest. Dette er ikke ensbetydende med, at de øvrige faktorer, der blev 

estimeret i den endelige model, ikke er indflydelsesrige, men scoren indikerer, at de har noget 

lavere effekt på Kunde-brandrelationen end de tre latente variable, der scorer højest. 

  

Konklusionen på evalueringen af modellens resultater er derfor, at Rationel brand evaluering, 

Produkt kvalitet og Emotionel brand evaluering er de tre latente variable, der påvirker Kunde-

brandrelationen mest. SAS kan gøre sig overvejelser om hvorvidt, der kan skrues op på de 

indikatorer, der spiller ind i disse latente variable. Ydermere skal det påpeges, at de latente 
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variable Differentiering, Indfrielse af løfte, Pris, Service kvalitet og Produkt kvalitet også har 

påvirkninger på Rationel- og Emotionel brand evaluering med henholdsvis 5 og 2 pile fra de 

bagvedliggende latente variable, hvorfor en stigning i disse ligeledes påvirker en stigning i de 

nævnte brand evalueringer. 

 

Performanceindex perspektiv 

I et performanceindex perspektiv blev der i den estimerede model beregnet værdier for de 

latente variable. Ud fra denne blev det set, at Pris havde den laveste værdi (47), mens 

Emotionelle brand evaluering var næstlavest (49). Disse er vurderet til at være under middel, 

hvilket kan skyldes, at respondenterne mener, at prisniveauet er noget der kan ændres ved. 

Dog blev det pointeret i indledningen af afhandlingen, at SAS grundet interne forhold ikke 

kunne konkurrere på pris, hvorfor fokusset blev rettet mod øvrige faktorer. Pris er medtaget, 

da det er en faktor i den konceptuelle Brand Equity Model (Martensen & Grønholdt 2010), 

hvorfor den ligeledes er med i denne betragtning af SAS.  

Emotionel brand evaluerings lave score på performanceindexet og generelt for modellen kan 

skyldes det tilknytningsforhold, som kunderne har til SAS. Det skal således tolkes som, at de 

209 respondenter kan antages for ikke at føle sig emotionelt bundet til SAS, da denne latente 

variabel med dertilhørende indikatorer giver respondenterne en mindre positiv opfattelse af 

følelser til et brand ud fra det der spørges ind til. Ydermere kan en forklaring være selve det 

emotionelle, da det kan være svært at tage stilling til følelser til en virksomhed, samt at det er 

uhåndgribeligt. Respondenterne kan have haft svært ved at udtrykke emotioner, når en 

overvejende andel (majoriteten) ikke havde et tæt forhold til SAS, da en væsentlig del rejste 

mindre end en gang om året, samt at der for nogen gjaldt, at de ikke havde rejst med SAS 

indenfor de sidste tre år. Holdningsspørgsmål kan være svære at formidle i et spørgeskema, 

hvorfor det kan antages at alle respondenter ikke er indforstået med udsagnene. 

SAS scorer overmiddel på de øvrige faktorer, hvortil Service kvalitet har højest 

performanceindex (69) efterfulgt af Indfrielse af løfte (63), og for Rationel brand evaluering 

og Produkt kvalitet (hhv. 61 og 61). Det kan tolkes således, at respondenterne i overvejende 

grad er tilfredse med den service og de produkter, som SAS udbyder, og de indikatorer der 

har været for Rationel brand evaluering. Performanceindexet for Kunde-brandrelationen er 

overmiddel (59), hvilket kan tilkendegive at respondenterne har en vis grad af relation og 

dermed også en loyalitet overfor SAS. Endvidere kan det give et indtryk af, at respondenterne 

i fremtiden vil opretholde relationen med flyselskabet, idet spørgsmålet under “fastholdelse” 

jf. operationaliseringen (afsnit 5.5.) relatere sig til Kunde-brandrelationen. 



 

Tolgahan Celik    Kandidatafhandling    15.05.2018 

Mustafa Burak Kara 

Side 78 af 125 
 

  

Overordnet set giver værdierne et indtryk af, at der er plads til forbedringer, da nogle 

indeksværdier er undermiddel, mens andre er over. Dog er disse ikke helt tilfredsstillende, da 

værdierne forholder sig omkring 50.  

 

De totale effekter samt performanceindex værdierne vil i nedenforstående model kombineres, 

således at der vil udarbejdes et Brand Equity Map. Ud fra denne ønskes en diskussion af 

strategiske forslag til SAS. 

 

5.6. Brand Equity Map 

(Tolgahan) Efter at have estimeret de totale effekter og performanceindexene vil disse nu 

kategoriseres og opstilles i et Brand Equity Map (jf. afsnit 4.3).  

Det er vigtigt at pointere, at hver af de latente variables værdier i Brand Equity Map er 

udarbejdet på baggrund af gennemsnitsværdier fra dataanalysen. Dette er med henblik på at 

konkretisere datamaterialet for at gøre det muligt at fremsætte strategiske løsningsforslag ud 

fra hver latent variabel 

Da hver latente variabel er målt ud fra 1-6 spørgsmål (indikatorvariable), er det vigtigt at 

påpege, at de fremkomne resultater kan variere alt afhængig af, hvordan kunderne vælger at 

besvare spørgsmålene til hver latente variabel. 

Ydermere er det væsentligt at have i mente, at andre strategiske fokusområder, end de der vil 

præsenteres i det næste afsnit, også kan medvirke til at styrke Kunde-brandrelationen, hvorfor 

de kommende løsningsforslag ikke skal ses som absolutte for styrkelsen af Kunde-

brandrelationen. 

 

Forneden kan Brand Equity Map betragtes, hvor de estimerede performanceindex sættes op 

af y-aksen og de totale effekter hen ad x-aksen. De sorte streger som separerer mellem 

cellerne, er baseret på de gennemsnitlige totale effekter samt de gennemsnitlige 

performanceindex for hver latent variabel ved henholdsvis x- og y-aksen. 
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Figur 14: Brand Equity Map (Egen tilvirkning). 

Ud fra Brand Equity Map kan det konkluderes, at det væsentligste fokusområde for SAS er 

Emotionel brand evaluering, da denne variabel er den eneste der er placeret i cellen i nederste 

højre hjørne. Dette betyder, at respondenterne har vægtet området højt, hvor den totale effekt 

på Kunde-brandrelationen er høj, samtidig med, at SAS ikke klarer sig specielt godt indenfor 

området. Dette indikerer, at potentialet for vækst er størst her. For at forbedre Kunde-

brandrelationen skal den primære indsats derfor lægges i at styrke det emotionelle forhold 

mellem kunderne og SAS’ brand. SAS’ brand skal i højere grad forsøges at knyttes til 

kundernes livsstil, således at kunderne i større grad kan få en emotionel tilknytning til SAS. 

 

I højre hjørne øverst kan de latente variable Rationel brand evaluering og Produkt kvalitet 

betragtes, hvilket viser, at SAS allerede klarer sig godt i disse områder, og derfor bør 

bestræbe sig på at fortsætte det gode arbejde med henblik på at fastholde denne placering. 

 

I venstre hjørne øverst er Service kvalitet og Indfrielse af løfte placeret, som har en høj 

performance, men samtidig en lav prioritet, hvilket betyder, at kunderne ikke vægter disse 

særlig højt. Indenfor dette område skal ressourcerne derfor tilpasses, således at disse variable 

med en høj performance kan medvirke til at styrke et område, som har en højere prioritet, 

hvilket i dette tilfælde er Emotionel brand evaluering. Dette kan fx ske ved at SAS kobler de 
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stærke ressourcer, der hører under Service kvalitet, sammen med det emotionelle, med 

henblik på at opnå en styrket Kunde-brandrelation. Det samme gælder for Indfrielse af løfte, 

som ligeledes har en høj performance, hvor ressourcerne til dette område bør overføres til og 

sammenkobles med det emotionelle aspekt af SAS’ brand med det formål at øge Emotionel 

brand evaluerings performance.   

 

I venstre hjørne nederst ses Pris og Differentiering, hvilket betyder at disse variable har 

lavest prioritet og perfomance, og derfor ikke vil behandles yderligere i de kommende 

strategiske forslag. 

 

Med henblik på at styrke SAS’ emotionelle brand evaluering, vil der i de følgende afsnit 

fremsættes en række strategiske løsningsforslag. 

 

5.7. Fra Brand Equity Map til strategiske løsningsforslag 

(Tolgahan) Ud fra de gennemgående analyser kunne det konkluderes, at det primære 

fokusområde var Emotionel brand evaluering. Emotionel brand evaluering består af to 

overskrifter, Selvudtrykkende fordele og Social appel, og indeholder 5 underspørgsmål 

(indikatorvariable). Før der udarbejdes specifikke strategiske løsningsforslag med henblik på 

at styrke den Emotionelle brand evaluering, er det en god idé at få et overblik over 

underspørgsmålene i spørgeskemaet tilhørende hver overskrift: 

  

Emotionel brand evaluering 

Selvudtrykkende fordele 

• Jeg kan identificere mig med det som SAS står for 

• At flyve med SAS giver en god følelse 

• Jeg associerer SAS med et miljøbevidst flyselskab 

Social appel 

• At flyve med SAS er en livsstil, frem for kun en service 

• Jeg føler en stolthed i at flyve med et dansk-svensk-norsk flyselskab som SAS 
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Med udgangspunkt i disse spørgsmål er det vigtigt, at der arbejdes henimod at gøre kunderne 

mere emotionelt tilknyttede til SAS’ brand, således at kunderne får en god følelse og kan 

associerer sig med det som SAS står for. Derudover er det væsentligt at arbejde for at gøre 

det til en livsstil at flyve med SAS, frem for kun en service. I forlængelse af dette, er det 

vigtigt at have det skandinaviske aspekt for øje, således at der arbejdes for at integrere dette i 

brandet i højere grad. Her vurderes spørgsmålet ”At flyve med SAS er en livsstil, frem for 

kun en service” at være særlig væsentlig. 

 

Som det vides fra SEM modellen (jf. afsnit 3.1.2.2.1.), er det helt essentielt at få SAS’ brand 

til at appellere til hjertet, sindet samt alle fem sanser. Kunderne skal kunne associere SAS 

med noget, de kan relatere til og som betyder noget for dem, for dermed at integrere det i 

deres livsstil. At benytte SAS som flyselskab skal være et udtryk for positive oplevelser 

(Schmitt 1999:30), hvor kunderne anser SAS som ”way of life”, hvor det overordnede mål er 

at skabe en ”brand religion” (jf. Kotler et al. 2012:470). For at opnå dette, bliver 

exceptionelle kundeoplevelser netop af afgørende betydning (jf. afsnit 3.1.2.). Hvis SAS 

formår at skabe exceptionelle kundeoplevelser, kan SAS få kunderne til at engagere sig i 

deres brand og dermed skabe loyalitet. SAS kan vha. exceptionelle kundeoplevelser 

differentiere deres produkt, som kunderne er villige til at betale mere for, idet der appelleres 

positivt til deres individuelle ønsker og behov, hvilket kan resultere i skabelsen af vedvarende 

konkurrencemæssige fordele. Jf. modellen “Completing the progression of Economic Value” 

i afsnit 3.1.2, skabes der dermed en ”Guide transformations”, som er den højeste grad af 

differentiering, hvor det handler om at tilbyde en helt exceptionel kundeoplevelse og produkt. 

  

For at vurdere, hvordan SAS i praksis kan forbedre kundernes emotionelle tilknytning til 

SAS’s brand vil der tages udgangspunkt i Strategic Experiential Modules (SEM) (Schmitt 

1999) fem moduler: SENSE, FEEL, THINK, ACT og RELATE. 

Med udgangspunkt i disse fem SEM moduler, og ønsket om at tilbyde exceptionelle 

kundeoplevelser, er målet at opstille forslag til, hvordan SAS kan skabe en exceptionel, unik 

og holistisk ”SAS-oplevelse”, akkurat som Southwest Airlines og Starbucks har formået at 

skabe en ”Southwest Airlines-oplevelse” og ”Starbucks-oplevelse”.  

I de næste kapitler vil afhandlingens øvrige teorier og konklusioner, når det findes relevante, 

ligeledes indgå i de strategiske løsningsforslag, hvor de beskrevne brandværdi- og loyalitets-

teorier vil indlemmes.  
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5.8. Delkonklusion 

Formålet med det forudgående kapitel var, med udgangspunkt i datamaterialet, at estimere 

den endelige Brand Equity Model, og derefter at illustrere et Brand Equity Map på baggrund 

af den estimerede model. Efter at have betragtet Brand Equity Map vurderes det, at variablen 

Emotionel brand evaluering er den vigtigste faktor at prioritere ressourcer på med henblik på 

at styrke den overordnede Kunde-brandrelation til SAS. Det konkluderes, at dette skal opnås 

ved at skabe exceptionelle kundeoplevelser, således at kundernes emotionelle tilknytning til 

SAS forøges.  

Næste kapitel vil derfor behandle, hvordan SAS kan udarbejde strategier for at skabe 

exceptionelle kundeoplevelser, og dermed styrke variablen Emotionel brand evaluering.  

 

Kapitel 7. Strategiske løsningsforslag 

til fremtidig strategi 

(Tolgahan) I det følgende afsnit vil der præsenteres strategiske løsningsforslag, hvor det vil 

gennemgås, hvad SAS kan gøre for at forbedre den Emotionelle brand evaluering. Dette vil 

ske med inddragelse fra konsulent Mikkel Korntveds holdninger og opfattelser, samt hans 

kritik af de specifikke fremlagte forslag, hvortil en revidering af de nævnte forslag vil finde 

sted i de efterfølgende diskussionsafsnit. Jf. interviewet med Korntved vil andre anbefalede 

løsningsforslag ligeledes inkluderes og evalueres. Interviewet med Korntved er at finde i 

bilag 5, hvorfra de udvalgte relevante udtalelser vil citeres.  

 

De strategiske løsningsforslag vil udarbejdes på baggrund af de fem SEM’er: SENSE, FEEL, 

THINK, ACT og RELATE.  

Det skal påpeges, at ønsket om at gøre SAS til en ”Brand religion” formentlig ikke kan ske 

ved at have en enkel kampagne rettet mod et af de fem moduler SENSE, FEEL, THINK, 

ACT og RELATE. Det skal snarere opnås gennem en længerevarende indsats og 

marketingstrategi, hvor dele eller alle fem nævnte moduler integreres i marketingindsatsen 

for den holistiske oplevelse (Schmitt 1999:53). 
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De strategiske løsningsforslag vil være baseret på ”The Experiential Wheel” (ibid:213), som 

er et strategisk værktøj, der kan medvirke til skabelsen af forskellige typer af oplevelser for 

kunderne. Det er en model, som ud fra de fem SEM’er fremstiller et effekthierarki. 

Ifølge Schmitt (ibid:60) bør marketingsindsatsen for de fem SEM moduler gennemføres i 

samme rækkefølge, som de oprindeligt er opstillet i modellen, navnligt hvor SENSE først 

forbindes til FEEL, hvorefter THINK forbindes til SENSE og FEEL, hvortil ACT forbindes 

til SENSE, FEEL og THINK, og slutteligt hvor RELATE forbindes med de øvrige fire og 

dermed forener dem alle med hinanden. 

Da modulet ACT behandler skabelsen af kundeoplevelser gennem fokus på det emotionelle 

aspekt, som indebærer forbrugernes fysiske krop, deres oplevelser, deres livsstile og deres 

adfærdsmønstre (ibid:61-62), og derfor er relateret til variablen Emotionel brand evaluering, 

kan der argumenteres for, at SAS primært bør allokere sine marketingsressourcer på dette 

modul. 

Dog er målet med Experiential Marketing at oparbejde holistiske oplevelser for kunderne, 

hvor alle fem SEM moduler forbindes indbyrdes, hvorfor dette kapitel også vil gennemgå de 

øvrige moduler. Modellen skal derfor forstås således, at hvert modul skabes ideelt set i 

sammenspil med de øvrige moduler (ibid:62). Sammenlagt medvirker modulerne derfor til 

merværdi for kunderne, end hvis modulerne blev behandlet isoleret fra hinanden (ibid). 

Anbefalingen lyder derfor på at forme strategien i modellens faste rækkefølge, hvor der 

startes med SENSE, og sluttes med at behandle ACT og RELATE. 

  

SEM og SAS 

Da SAS passagerer ofte består af både privatrejsende og businessrejsende (Korntved 2018) 

vil de strategiske løsningsforslag være rettet mod både privatsegmentet og 

businesssegmentet. Det hænder ligeledes, at de privatrejsende består af en væsentlig del af 

forretningsfolk, som benytter deres bonuspoint til at tage på ferie jf. interviewet med 

Korntved (ibid). Overordnet set er det derfor vigtigt, at de strategiske løsningsforslag rettes 

mod begge segmenter, således at SAS’ brand ikke taber værdi overfor hverken privat- eller 

businesssegmentet.  

Marketingskampagnen vil derfor omhandle punkter, som relaterer sig til begge segmenter, 

som fx den Skandinaviske stolthed. Dette stemmer ligeledes overens med det faktum, at SAS 

specielt målretter sig de skandinaviske rejsende, og at SAS helt konkret står for skandinavisk 

kvalitet ”We are Scandinavian by name and nature” (SAS-D). 
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De følgende afsnit vil gennemgå og analysere de fire trin i SEM modellen, med 

strategiforslag under hvert trin, med henblik på at skabe SAS-oplevelsen og dermed styrke 

den Emotionelle brand evaluering. Derefter vil der foretages en kritisk diskussion og eventuel 

revidering af de strategiske løsningsforslag, med inddragelse af Korntveds tanker og 

holdninger. 

 

7.1. Trin 1 – kobling af SENSE til FEEL 

7.1.1. SENSE marketing 

(M. Burak) I dataanalysen blev det konstateret, at SAS skulle fokusere på det emotionelle, 

hvorfor det kvalitative interview blev udformet således, at strategiske forslag blev udarbejdet 

med afsæt i Schmitt’s (1999) fem SEM moduler. I teoriafsnittet (jf. afsnit 3.1.2.2.1.) blev 

SENSE marketing belyst, hvortil det handlede om at stimulere sanserne gennem det kunderne 

bliver eksponeret for. Det er dog alene ikke sanserne, der spiller ind, men også den følelse der 

opleves, når kunderne bliver eksponeret overfor SENSE marketing. Et eksempel på dette kan 

være, at kunden i en reklame kan føle en form for glæde (Schmitt 1999:99). SAS kan ved 

anvendelse af SENSE marketing formå at skabe sanselige kundeoplevelser af mærkbar 

karakter således, at SAS kan differentiere sig fra de konkurrerende flyselskaber. Ydermere 

kan SAS gennem disse sanselige kundeoplevelser skabe værdi for dennes kunder ved at 

udbyde en essentiel, unik samt mindeværdig rejseoplevelse (ibid:69). 

 

7.1.1.1. Forslag til SAS’ anvendelse af SENSE marketing 

Forslagene til SENSE marketing vil relatere sig til stoltheden i at flyve med SAS som 

Skandinaviens varemærke, den gode følelse i at flyve med SAS og at SAS kan gøres til en 

livsstil. SENSE marketing kampagnen indeholder følgende sanseoplevelser som anbefales 

SAS at anvende med henblik på at styrke det emotionelle tilknytningsforhold jf. ovennævnte 

Emotionelle brand evalueringer. 

 

Høresansen: Forslagene til høresansen omfatter, at SAS gennem afspilning af lyd kan 

stimulere høresansen. Temaet er Skandinavien, hvorfor lyden anbefales at være 

Skandinaviens natur, bølger og fuglefløjt. Hensigten er at det skal være elementer, der er 
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repræsenterede i Skandinavien, at landene har kystbyer, hvorfor havet er et element mv. 

Ydermere er det en tanke, at SAS kan undersøge hitsange fra Skandinaviske kunstnere. 

Formålet med disse anbefalinger er en forestilling om at skabe en autentisk atmosfære 

ombord på SAS flyene og dermed skabe en exceptionel sanseoplevelse af Skandinavisk 

karakter, der appellerer til høresansen. 

 

Lyd – Natur, Fuglefløjt og Hitsange 

Korntved var kritisk overfor nogle af forslagene: ”Jeg vil sige i praksis er der nogle ting som 

vil være svært, men som lyder godt i teorien” (Korntved 2018). I forhold til høresansen 

tilføjer Korntved sin skepsis overfor fuglefløjt: ”Jeg er skandinaver, jeg har fløjet med SAS i 

rigtig mange år. Hvis der kom noget fuglefløjt eller noget andet, så vil jeg ikke kunne 

genkende om det var skandinaviske fugle” (ibid). Ovenpå dette frembringer Korntved eget 

forslag: ”Jeg tror ideen skal mere være, at Skandinavien, har noget med natur at gøre, derfor 

kan det være at bringe et naturelement ind i det” (ibid). Forslaget om hitsange udelukker 

Korntved, men tilføjer at musik kan anvendes, såfremt det er musik, som ingen har en 

relation til: ”Man kunne f.eks. spille folkemusik som mange af os ikke har nogen relation til” 

(ibid). 

 

Smagssansen: Forslagene til stimuli af smagssansen omfattede det Skandinaviske køkken, og 

de madtrends der er i Skandinavien. Herunder blev økologiske råvarer foreslået som et 

element og nationalretterne i Danmark, Sverige og Norge. Hensigten var at frembringe 

temaet om Skandinavien, ved at stoltheden, den gode følelse og livsstilen blev afspejlet i lyset 

af det Skandinaviske køkken. 

 

Smagen af det skandinaviske køkken - råvarer og promovering 

Korntved havde følgende at sige om anvendelse af smagssansen, når flyet er lettet, og at der i 

kabinen ikke må være lyd:”Det er kun når flyet ikke er klar til afgang man kan bruge lyd. Så 

er der det her med skandinaviske smagssans, skandinavisk mad, det giver rigtig god mening” 

(ibid.). Korntved fremlægger egne erfaringer med Air Greenland som eksempel på, hvordan 

smagen af Grønland blev bragt ind i kundeoplevelsen: ”Vi har både arbejdet med SAS, men 

mere med AirGreeland, hvor vi ændrede deres forplejning på flyet så det var grønlandske 

råvarer og mad […]” (ibid). Korntved udtrykker derfor, at smagsoplevelsen også er med til at 

promovere de lokale producenter. 
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Smagspræferencer 

Til nationalretterne ses Korntveds bekymring:”Nationalretter nævner I, det ville jeg være lidt 

bekymret for. For nationalretter, der kan være ret store forskelle i lokale præferencer […]. Og 

selv mellem Danmark, Sverige og Norge er der relativt store forskelle på smagspræferencer” 

(ibid). Trods sin bekymring er Korntved dog tilfreds med forslaget, da det er præget af temaet 

om Skandinavien: ”Jeg kan godt lide ideen om nationalretter fordi det linker op i mod det 

skandinaviske [...]” (ibid). 

 

Følesansen: Forslagene til stimuli af følesansen omfatter renovering af interiør i flyene. SAS 

blev anbefalet at anvende ægte træ i klap-op bordene eller look-alike træ såfremt, 

flysikkerheden ikke blev et problem. Formålet var at påvirke og forbedre kundeoplevelsen 

gennem det autentiske ved at føle på noget træ.  

 

Ægte vs. Look-alike 

Korntved har følgende at sige om anvendelse af ægte træ: ” I skal bare vide at sådanne 

praktiske ting som at udskifte plastic bakkerne på sæderne eller armlænene med ægte træ, så 

er ægte træ simpelthen for tungt. Så hvis man skal gøre sådan noget skal man lave noget 

look-alike, fordi man hele tiden kæmper med at holde vægten nede på alt hvad der er i sådan 

en flyver” (ibid). Af samme grund blev look-alike anbefalet, hvis vægten af træet var et 

problem. 

 

Synssansen: Forslagene til stimuli af synssansen er i led med ovenforstående. Passagerne ser 

look-alike træ og føler, at der er en vis kvalitet. Skandinavien er også kendt for nordisk 

design, hvorfor det blev anbefalet at skabe et element, der udstrålede Skandinavisk design. 

Ydermere blev udsmykning af flyene (portrætter) også anbefalet til at appellere synssansen. 

 

Simultants anvendelse af sanser 

Korntveds vurdering var at stimulering af synssansen ikke skulle anvendes alene, hvorfor syn 

og hørelse blev foreslået at anvende simultant i form af videoer med temaet Skandinavien og 

undertemaer:”[…]  jeg synes det giver god mening at sætte et tema, måske endda flere 

temaer, f.eks. skandinaviske storbyer, skandinavisk natur, skandinavisk mad, men for mig at 

se er det tre typer af videoer” (ibid). 
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Visuel udsmykning – kopiering af konkurrent? 

Portrætter af kendte kunstnere fra Danmark, Sverige og Norge blev anbefalet. Formålet var at 

påminde kunderne om kulturen og historien i landene for at skabe en emotionel atmosfære. 

Korntved mente, at forslaget ville være en kopiering af Norwegian: ”Nogle af disse ting gør 

Norwegian f.eks. allerede. Jeg tror ikke SAS er interesseret i at kopiere Norwegian i ret 

mange af de ting som de allerede gør. De skal nok finde på noget der ikke allerede er oplagt 

til stede på markedet hos konkurrenterne” (ibid). 

 

Duftesansen: Forslagene til duftesansen omfatter ligeledes en simultant effekt ved, at kunden 

bliver udsat for Skandinavien i form af lyd, syn, smag, føle og duft for at skabe en holistisk 

oplevelse. Et forslag var duften af natur og blomster. 

 

Anskuelse af andre dufte 

Korntved vurderede at disse forslag var gode, fordi der bliver holdt på temaet  og 

undertemaerne, men tilføjede også at andre dufte kunne anvendes for at skabe en god 

kundeoplevelse. Korntved citeret:” Enten at man stimulerer det der med skandinaviske, noget 

friskt, noget natur, skov, vand, et eller andet. Men det kunne også være nogle beroligende 

dufte af en eller anden slags. Der er jo en helt forskning i hvad forskellige typer af dufte kan 

få folk til at gøre. Du kan få dem til at slappe af, købe noget mere, eller et eller andet” (ibid). 

 

Sammenfatning af SENSE 

Overordentligt bør SAS i forbindelse med SENSE marketing aktivere alle menneskets sanser 

under hele rejsen, der omfatter SAS-oplevelsen (Schmitt 1999). Alle små detaljer bør tages til 

overvejelse, da det må antages at de mindste ting ombord på flyet kan sætte sine spor i 

kundeoplevelsen. 

 

7.1.2. FEEL marketing 

FEEL behandler følelsesaspektet, hvorfor FEEL marketing omfatter kundernes følelser i 

brugssituationen (Schmitt 1999:61; 126; 136). Formålet med inddragelse af FEEL marketing 

i en kampagne er at frembringe affektive kundeoplevelser, således at kunden i forbindelse 

med at flyve med SAS får en positiv oplevelse, der derfor påvirker den relation, der er 

mellem kunde og brand. Måder hvorpå det affektive kommer til syne er fx ved den stolthed 
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kunden har, når denne anvender produkter fra et brand, som denne kunde føler et emotionelt 

tilknytningsforhold til (ibid). Under forbrugssituationen vides det, at følelserne når sit højeste, 

men kampagner kan også påvirke kunden forud for selve forbrugssituationen (ibid). På denne 

måde kan SAS påvirke kunden inden rejsen og dermed formå at skabe en stærkere følelse, 

når kunden anvender produktet (ibid). 

  

7.1.2.1. Forslag til SAS’ anvendelse af FEEL marketing 

Forslaget til SAS’ anvendelse af FEEL marketing omfatter en kampagne, der trækker i 

kundernes hukommelse og kultur således at der skabes en form for nostalgi. Det skal tolkes 

på den måde, at SAS skal formidle en historie i form af ”storytelling” om SAS’ egen historie 

som Skandinaviens flyselskab, da FEEL appellerer til følelser og stolthed jf. Schmitt 

(1999:61). Denne kampagne skal udtrykke det sammenhold der i Skandinavien, den kobling 

der er mellem landenes historie mm. Overordnet skal kampagnen indeholde den 

Skandinaviske kultur, som kunderne er bekendte med og har en relation til, således at de får 

en tættere relation til SAS.  

 

SAS har sovet i timen 

Idéen er Korntved positiv overfor, men samtidig er der en udfordring med hensyn til 

nordmændene: ”[…] når I snakker om begrebet Skandinavisk flyselskab, der opfatter man 

stadigvæk i Sverige og Danmark i store dele af markedet SAS som det førende nationale 

flyselskab. […] Men i Norge, der føler man faktisk fra størsteparten i markedet at Norwegian 

er nordmændenes flyselskab. Fordi de har et 100% nationalt flyselskab” (Korntved 2018). 

Hvis SAS efter Korntveds opfattelse skal opnå titlen, kræver det en høj indsats: ”Så ideen om 

at være Skandinaviens selskab er god, men der er ingen tvivl om at SAS har sovet lidt i timen 

i for mange år nu. Så de har hvert fald en opgave hvis de vil forsøge blive opfattet i markedet 

som det rigtige, det ægte skandinaviske selskab” (ibid). 

  

Sammenkobling af modulerne SENSE → FEEL 

Ovenforstående kan formås at gøres ved at koble SENSE til FEEL, da sanserne ligeledes som 

følelserne præges af stoltheden, den gode følelse og den Skandinaviske livsstil. Koblingen fra 

SENSE til FEEL gør, at det næste trin med THINK kan betragtes. 
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Figur 15: Kobling af SENSE til FEEL. Egen tilvirkning ud fra “The Experiential Wheel” (Schmitt 1999:213) 

 

7.2. Trin 2 – kobling af modul SENSE & FEEL → THINK 

7.2.1. THINK marketing 

THINK marketing omfatter kundernes kreative tankegang tilknyttet et brand, og dennes 

udbudte produkter eller services. THINK marketing opdeles i tre komponenter: overraskelse, 

intriger og provokation (Schmitt 1999:148). 

 

Overraskelsen i THINK marketing kommer af, at virksomheden giver en positiv oplevelse. 

Det positive skyldes, at kunden får en oplevelse, der er bedre end forventet (ibid). Intriger 

ligger bagom overraskelsen. Det skal tolkes som det, at kunden i forvejen har en antagelse 

om virksomheden, men at komponenten stadig præges af kundens nysgerrighed. Altså skal 

intriger udfordre kundens på forhånd fastsatte antagelse og skabe en undren (ibid). 

Provokation er med til at stimulere graden af, hvor kontroversiel en diskussion er. Formålet 

med at inddrage provokation i sin markedsføring er at rykke på kundens tanker således, at 

denne anskuer produktet eller servicen i et nyt perspektiv. Det er dog en farlig måde at føre 

marketing på, da den kan give bagslag og dermed en uønsket effekt, hvis kunden misforstår 

kampagnen (ibid). 
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7.2.1.1. Forslag til SAS’ anvendelse af THINK marketing 

Forslaget til SAS mht. THINK kampagnen indeholder de tre komponenter. Temaet er fortsat 

Skandinavien. Overraskelsesmomentet skal synliggøres ved, at SAS påpeger, at SAS skaber 

et bedre rejsemiljø idet de undlader social dumping (jf. afsnit 1. Jean Pierres udtalelse) og 

tilfører Skandinavien værdi på baggrund af statsejerskabet. SAS skal skabe intriger og 

provokere ved at formidle, at SAS som skandinavernes flyselskab bidrager til samfundet og 

infrastrukturen i landene samtidig med, at SAS ikke anvender social dumping som lavpris 

konkurrenterne. 

 

Social dumping – go eller no go? 

Social dumping er et emne, der kan skabe debat, hvortil Korntved forklarer, at SAS ikke er så 

Skandinaviske, som SAS giver til udtryk, samt at SAS i nyere tid selv anvender billig 

arbejdskraft: ”[…] de der hubs (stationer) de laver i Irland og Spanien er fordi at de dér kan få 

nogle billigere licenser og de kan ansætte nogle medarbejdere på lempeligere vilkår […]” 

(ibid). Baggrunden for denne udstationering skyldes omkostningerne samt vilkårene i landene 

jf. Korntved: ”De vilkår som de skandinaviske medarbejdere er ansat under er historisk set alt 

for gode. Altså fagforeningerne er for stærke og de har oprindeligt alt for gode vilkår, som de 

(SAS) i mange år nu har kæmpet for at rette lidt op på, og den lette måde at komme lidt 

udenom dette er jo ved at sige - godt så må vi tage nogle af vores fly og flagre dem ud så de 

ikke længere er skandinaviske” (ibid). Temaet om Skandinavien og herunder SAS som 

Skandinaviens luftfartsselskab udfordres, da SAS grundet økonomi er nødsaget til at 

udstationere fly. Dog drejer det sig kun om ni fly, hvorfor det er en vurderingssag, der kan 

diskuteres. 

 

Sammenkobling af modulerne SENSE og FEEL → THINK 

Sammenkoblingen betragtes ved, at sanseoplevelsen ombord på flyet (SENSE) er koblet til 

sammenholdet i Skandinavien, da SAS skaber et netværk til alle nær- og fjern egne i 

Skandinavien, og med historien og nostalgi (FEEL) med THINK modulet. Formålet med at 

koble modulerne på denne måde er også at retfærdiggøre, hvorfor SAS er dyrere end 

lavprisselskaberne Norwegian, Easyjet mv., og at fastsætte at SAS er et varemærke for 

Skandinavien. Følgevirkninger af THINK kampagnen kan forestilles at skabe en 

samfundsmæssig debat, hvortil problemstillingen om social dumping vil være temaet. Det er 

således et skjult hentydning til lavprisselskaberne uden at navnføre dem. 



 

Tolgahan Celik    Kandidatafhandling    15.05.2018 

Mustafa Burak Kara 

Side 91 af 125 
 

 

 

Figur 16: Kobling af SENSE og FEEL til THINK. Egen tilvirkning ud fra “The Experiential Wheel” (Schmitt 

1999:213) 

 

7.3. Trin 3 - kobling af modul SENSE, FEEL og THINK → ACT 

(Tolgahan) Som nævnt (jf. afsnit 7) handler ACT marketing om at skabe kundeoplevelser, 

der appellerer til kundernes fysiske krop, deres oplevelser med andre mennesker, deres 

livsstile og deres længerevarende adfærdsmønstre. Samtidig er formålet at øge den sociale 

appel ved brug af kampagner, som appellerer til normer (Schmitt 1999:62). 

 

I dette trin vil ACT fremkomme ud fra de tidligere nævnte moduler SENSE, FEEL og 

THINK, og vil i sammenspil relatere til normer, som skandinaverne kan associere sig med. 

Ved at fremføre dette, skal en rejse med SAS ikke blot være en flyvetur fra A til B, men et 

udtryk for Skandinavien, en hyldest til det at være skandinavisk samt en skandinavisk 

oplevelse, der appellerer til alle sanser. Denne strategi skal samtidig kobles med social 

dumping, som er en samfundsmæssig problemstilling. 

 

Social dumping som samfundsmæssig debat? 

I de senere år har der været stor fokus på miljøbevidsthed og bæredygtighed, hvor det blev 

set, hvor stor en samfundsmæssig effekt det har (Thiele 2016:3), hvorfor det kan tænkes, at 

strategi om social dumping på samme måde kan være med til at skabe en samfundsmæssig 

omtale og større opmærksomhed om emnet. På den måde kan SAS medvirke til en øget debat 

på de sociale medier, hvor ønsket er at få masserne til at sige fra overfor social dumping. 
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Hvis sådan en kampagne lykkes at eksekvere, som det i de senere år er sket med det store 

fokus fra virksomheder og samfund på miljøbevidsthed og bæredygtighed, kan det meget 

hurtigt sprede sig og opnå den ønskede ACT effekt (Sjåfjell et al. 2015:87). 

Ved at kombinere fokusset på sanseoplevelsen, den skandinaviske stolthed og social 

dumping, vil der derfor ske en kobling mellem SENSE, FEEL, THINK og ACT, hvortil det 

vurderes at kunne opnå en langt mere effektiv kampagne, end ved kun at fokusere på en ACT 

kampagne isoleret set, idet modulerne tilsammen er med til at skabe synergi og et mere 

holistisk strategisk resultat (Schmitt 1999:53).  

 

ACT-kampagnen og “We Are Travellers” 

ACT kampagnen med fokus på social dumping passer ligeledes godt i forlængelse af SAS’ 

nuværende strategi ”We Are Travellers”, som har til formål at gøre kundeoplevelsen til en 

livsstil (jf. 3.1.5.2.). Ved at lægge vægt på sanseoplevelsen under rejsen, og social dumping i 

forhold til kundernes bevidsthed og livsstil, kan det dermed kobles sammen med SAS’ 

koncept om at gøre rejseoplevelsen til en samlet livsstil. Dette i stedet for kun at fokusere på 

ACT modulet via “We Are Travellers”, som det kan argumenteres for, at SAS gør i dag, hvor 

der ikke er fokus på sanseoplevelsen (SENSE) eller følelserne (FEEL). 

 

Kritik af social dumping som forslag 

Jf. tidligere nævnte THINK kampagne vides det, at SAS i nyere tid selv i mindre grad 

anvender social dumping. Ydermere udfordres temaet Skandinavien, når kabinepersonalet 

betragtes: ”[...] du kan allerede opleve nu at på flere fly, hvor der er kabinepersonale der ikke 

taler nogen af de skandinaviske sprog” (Korntved 2018).  

Korntved tilføjer dog, at social dumping er noget som SAS er nødsaget til at tage i brug for at 

overleve: ”[...] men de er i dag ikke så fine i kanten, hvis man skal sige det sådan, som de har 

været, og de kommer sandsynligvis til at være mere ulme i kanten for overhovedet at kunne 

få lov til at overleve.”(ibid). 

 

Samarbejder på tværs af organisationer 

I stedet for social dumping argumenterer Korntved dog for, at SAS hellere bør fokusere på at 

hjælpe andre mennesker, som Korntved mener vil have en større marketingeffekt: ”så tror jeg 

at man skal lave noget, altså ikke social ansvarlighed, men hjælpe børn i nød eller et eller 

andet i den stil. Det så jeg faktisk senest med Norwegian, hvor de så også havde været af sted 

et eller andet sted i Afrika, hvor alle passagerne spyttede i kassen til et eller andet nødhjælp - 
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så havde de så købt nødhjælp hos Unicef, som Unicef så fløj et helt fly med nødhjælp til 

børnehospitaler” (ibid).  

 

Optimering af basale attributter 

Foruden disse forslag finder Korntved det væsentligt at forbedre basale attributter i rejsen: 

“For nogen vil jo sige at Norwegian har jo nyere fly end hvad I har, de har 

skandinavisktalende personale og de serverer kaffe, hvor det gør I (SAS) nærmest ikke 

engang mere. Der er flere ting der er et issue for SAS, de har ligesom skåret lidt for meget ind 

til benet og jeg tror det er det man skal have løsnet lidt op for, for at man skal synes mere om 

SAS.” (ibid). 

I forlængelse af basale attributter, sammenligner Korntved igen med Norwegian og pointerer, 

at SAS ikke kan retfærdiggøre deres priser: ”Hvis du stiller Norwegian op med fly, personale, 

service ombord og alt muligt andet, så er der nok flere der vil sige: nyere fly hos Norwegian, 

bedre service ombord og mere serviceminded personale, mindst ligeså god, hvis ikke bedre 

forplejning ombord på Norwegian flyene. Det er ikke meget SAS overgår, men de kan måske 

matche på, så hvad var det lige helt præcist du sagde var årsagen til at dine (SAS) billetter 

skulle være dyrere, når du ikke synligt er bedre på de her parametre.” (ibid). 

 

Et større kundefokus 

I forlængelse af de basale attributter nævner Korntved, at SAS ikke har været tilstrækkeligt 

kundeorienterede i de senere år: ”SAS har i mange år brugt energi på at være indadvendt og 

glemt deres kunder, de har fokuseret på at skære ned og alle deres medarbejdere rendte rundt 

med en konstant frygt for om der kom en ny fyringsrunde, hvor de skulle fyres [...]. Hertil 

tilføjer Korntved, at SAS tidligere var mere kundeorienterede:“Der var engang hvor man rent 

faktisk fik serveret et lille måltid mad eller noget morgenbrød uanset hvilken klasse du fløj på 

- også når du fløj til Oslo eller Stockholm. Det gør du ikke mere, og at SAS ligefrem blev 

nødt til at lave markedsføring, hvor de markedsførte at ”hos os får du et glas vand eller en 

kop kaffe gratis”. Jeg synes det var pinligt, at man skar ned på det man leverede og gjorde en 

dyd ud af at markedsføre det man fik.” (ibid). 

Korntved nævner yderligere, at det er essentielt at få kunderne til at føle, at SAS kontinuerligt 

har fokus på og fremstiller initiativer, der gør dem tilfredse: ”At sørge for at kunderne hele 

tiden oplever leverandøren som proaktiv, som reelt interesseret og carrying for kunderne.” 

(ibid). 
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Helhedsoplevelsen for kunden 

Hertil understreger Korntved, at SAS især skal arbejde henimod at skabe en helhedsoplevelse 

for kunden, hvis idéen om SAS som livsstil skal realiseres, hvortil Emirates 

eksemplificeres: ”Businessclass på Emirates, de bliver jo hentet hjemme af en chauffør på 

privaten eller i firmaet og kørt til lufthavnen. Der er jo nogle ekstra ting, og noget af det kan 

være rimeligt dyrt, men ideen om at skabe en eller anden helhedsoplevelse, der gør at jeg 

følelsesmæssigt tænker, at det her vil jeg meget hellere opleve end den der [air]bus (SAS fly) 

jeg kan flyve med til Stockholm som alternativ. Ud fra den betragtning, så tror jeg det er det 

der skal være fokus på fremadrettet - og det er ikke en let opgave.” (ibid). Dette stemmer 

ligeledes overens med Schmitts (1999) anbefaling af en holistisk kundeoplevelse. 

 

Sammenkobling af modulerne SENSE, FEEL og THINK → ACT 

Ved at fokusere på den skandinaviske stolthed i samspil med social dumping skabes der 

dermed en kobling mellem ACT og SENSE, FEEL og THINK. Dette således at en SAS 

flyrejse ikke alene bliver en skandinavisk sanseoplevelse og hyldest til det det at være 

skandinavisk, men også i høj grad relaterer sig til samfundsmæssige benefits, hvor der tages 

afstand (ACT) fra social dumping. Dette suppleres med Korntveds forslag omkring 

organisatoriske samarbejder, optimering af basale attributter og et større kundefokus, som 

tilsammen er med til at skabe den holistiske kundeoplevelse.  

 

Figur 17: Kobling af SENSE, FEEL og THINK → ACT. Egen tilvirkning ud fra “The Experiential Wheel” 

(Schmitt 1999:213) 
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7.4. Trin 4 - kobling af RELATE-modulet og kobling af alle 

fem moduler med hinanden 

(Tolgahan) RELATE marketing er ofte et resultat af SENSE, FEEL, THINK og ACT 

oplevelser (ibid:171), og vil derfor samlet set kunne skabe en kunde-brandrelation mellem 

SAS og dets kunder, og som forbinder samfundsgrupper og kulturer med SAS’ brand 

(ibid:62). RELATE marketing omhandler i dette tilfælde ikke blot individernes personlige 

følelser, opfattelser og adfærd, men omhandler individets ”jeg” i relation til en bredere 

kulturel og social kontekst, afspejlet i SAS’ brand (ibid). 

  

Tematisering af social dumping 

Ved at omtale og tematisere social dumping, samtidig med, at der lægges vægt på det 

skandinaviske sammenhold og kundeoplevelsen, kan der dermed oparbejdes en stærkere 

relation til kulturer og samfundsgrupper, som har lignende synspunkter og opfattelser. At 

flyve med SAS skal derfor være et udtryk for modstanden mod social dumping i flybranchen, 

hvor ønsket er at forbrugerne skal sprede denne viden på sociale medier for at gøre 

opmærksom på en samfundsmæssig problemstilling. Denne strategi skal medvirke til at øge 

det skandinaviske sammenhold, som tilsammen skal kobles til SAS’ brand. På denne måde 

kan dette trin, RELATE, medvirke til at have en social indflydelse på forbrugerne, og, i en 

social kontekst, tilskynde dem til at vælge SAS, når de skal flyve, hvis de ønsker at modsætte 

sig social dumping.  

 

En “os mod dem”-tilgang 

Denne strategitilgang kan især blive effektiv, hvis det formås at skabe en ”os mod dem” 

omtale ude i samfundet, hvor SAS, der ikke går ind for social dumping, er ”de gode”, mens 

lavprisselskaberne, som benytter social dumping, er ”de onde”. Der behøves ikke at udstille 

lavprisselskaberne direkte, men snarere ved at udforme kampagnen med en indirekte social 

adskillelse mellem SAS og lavprisselskaberne. På denne måde kan SAS retfærdiggøre at tage 

højere priser for deres rejser, da man derved støtter en god sag. Dette stemmer overens med 

Schmitt (1999:176) som netop nævner, at identifikation med et brand sker ved en social 

adskillelse mellem denne og dens konkurrenter. 

 

Frembringe helhedsoplevelsen 

I forlængelse af disse forslag mener Korntved dog, at der i stedet for social dumping bør 
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oprettes samarbejder på tværs af organisationer, for på den måde at tiltale kunderne 

emotionelt. Derudover bør kundefokusset optimeres, samtidig med at basale attributter før og 

under rejsen forbedres, hvilket skal ende ud i en stærk helhedsoplevelse, når kunderne 

benytter SAS. På denne måde kan SAS medvirke til, at kunderne kan RELATE til SAS’ 

brand som en del af deres livsstil. Disse forslag vil uddybes og diskuteres i næste kapitel. 

  

Sammenkobling af SENSE, FEEL, THINK og ACT → RELATE 

Dermed er alle SEM moduler koblet sammen i den fuldendte The Experiential Wheel (se 

forneden), som står til grund for skabelsen af den ønskede holistiske SAS-oplevelse. 

Hensigten med denne SAS-oplevelse er at styrke den Emotionelle brand evaluering, med det 

formål at ende ud i en styrkelse af SAS’ kunde-brandrelation, og dermed kundeloyaliteten. 

 

 

Figur 18: Kobling af SENSE, FEEL, THINK og ACT → RELATE. Egen tilvirkning ud fra “The Experiential 

Wheel” (Schmitt 1999:213) 

7.5. Opsamling på strategiske løsningsforslag 

(Tolgahan) De strategiske løsningsforslag blev udarbejdet på baggrund af The Experiential 

Wheel (ibid:213). Her blev den holistiske SAS-oplevelse præsenteret, hvor det blev 

konkluderet, at exceptionelle og holistiske kundeoplevelser bedst opnås ved at kombinere og 

forbinde alle fem moduler der består af SENSE, FEEL, THINK, ACT og RELATE. Dette på 

trods af, at ACT-modulet relaterer mest til skabelsen af en livsstil omkring SAS’ brand (jf. 

afsnit 7), hvortil dataanalysen viste, at det emotionelle aspekt var den vigtigste variabel at 

udforme den fremtidige strategi omkring (jf. afsnit 5.6.). 
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De strategiske løsningsforslag blev præsenteret i fire trin, hvor SENSE først kobles til FEEL, 

hvorefter THINK kobles til SENSE og FEEL. Derefter forbindes ACT til SENSE, FEEL og 

THINK, og slutteligt forbindes RELATE til, hvorved alle moduler kobles med hinanden.  

 

Ud fra det udarbejdede The Experiential Wheel blev det fastslået, at SAS indledningsvis 

skulle forsøge at skabe en sanselig og skandinavisk SAS-oplevelse (SENSE), hvor fokus var 

på skandinaviske lydoplevelser og natur, mad fra det skandinaviske køkken, skandinavisk 

design og interiør, og ved at indføre dufte der kendetegner Skandinavien. Denne 

sanseoplevelse skulle kombineres med en kampagne, der berører den skandinaviske historie 

og sammenhold (FEEL), med hensigt om at skabe nostalgi. Herefter skulle der fokuseres på 

at skabe omtale og opmærksomhed omkring social dumping som en samfundsmæssig 

problemstilling (THINK), på samme måde som det tidligere er gjort med miljø og 

bæredygtighed. Dette især med vægt på, at SAS ikke benytter social dumping (ACT), og 

derfor kan tillade sig at være dyrere, idet SAS benytter dyrere arbejdskraft og har bedre 

medarbejdervilkår. Dette skulle medvirke til en indirekte hentydning til SAS (de gode) vs. 

lavprisselskaberne (de onde), da lavprisselskaberne benytter sig af social dumping. Til sidst 

skulle dette ende ud i en samfunds- og følelsesmæssig tilknytning til SAS’ brand (RELATE). 

 

Efter at have betragtet Korntveds udtalelser blev der yderligere tilføjet forslag relateret til 

forbedring af basale attributter i flyrejsen, herunder forhold relateret til mad og personale, og 

et større kundefokus, herunder vigtigheden af at SAS er proaktiv overfor kunderne. 

Derudover blev forslaget om social dumping kritiseret, hvor det i stedet blev anbefalet at 

oprette samarbejder på tværs af organisationer.  

 

 

Det næste kapitel, Diskussionsafsnittet, vil indledes med en diskussion af dataanalysen, 

herunder de vigtigste findings udledt fra analysen. Derudover vil afhandlingens bærende 

teorier diskuteres, hvortil teoriernes relevans for analysens findings vil belyses samt hvordan 

analysen tilføres værdi.  
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Kapitel 8. Diskussion 

8.1. Diskussion af dataanalysens findings og bærende 

teorier 

Dataanalysens vigtigste findings 

(M. Burak) Overordnet set kan analysens findings betragtes i afsnittet for Brand Equity Map 

(afsnit 5.6.), idet dette afsnit danner rammerne for de punkter som SAS bør fastholde eller 

yde en større indsats på. Herunder opridses de tre vigtigste findings for dataanalysen.  

 

1. Troværdighed ekskluderes fra den endelige model 

2. Emotionelle tilknytningsforhold skal styrkes 

3. Brand Equity modellen kan tilføres værdi 

 

Brand Equity Model som bærende model 

Brand Equity modellen (Martensen & Grønholdt 2010), der anvendes i den kvantitative 

analyse, er det bærende element i analysen af exceptionelle kundeoplevelser og kunde-

brandrelationen. Formålet med inddragelse af teorien var at estimere en endelig model, som 

SAS kunne anvende med henblik på ressourceallokering og for at skabe et overblik over, 

hvor SAS kan gøre en forbedret indsats. En ekskluderingsproces blev foretaget, hvortil en 

væsentlig finding var, at faktoren Troværdighed ingen indflydelse havde på hverken Rationel 

– eller Emotionel brand evaluering. I samme ekskluderingsproces blev alle faktorers 

effektveje (pilene) fjernet til Emotionelle brand evaluering på nær Produkt kvalitet og 

Differentiering. Ved at tage afsæt i Martensen og Grønholdts (2010) Brand Equity model til 

estimation af den endelige model tilkendegav afhandlingens kvantitative undersøgelse, at et 

punkt, hvorpå SAS er svage, er det emotionelle tilknytningsforhold, som kunderne kan have 

gennem selvudtrykkende fordele og social appel. Det skaber en undren, at det emotionelle 

tilknytningsforhold til SAS er svagt, når det vides, at emotioner er essentielle i forbindelse 

med exceptionelle kundeoplevelser og kunde-brandrelationer (Martensen & Grønholdt 2010; 

Frow & Payne 2007; Schmitt 1999). Ydermere kan der stilles spørgsmål til det indhold, der 

er i det emotionelle aspekt jf. den anvendte Brand Equity model, hvorfor det kunne tænkes, at 

indikatorvariablene i Emotionelle brand evalueringer kunne tilføres viden fra en anden teori. 
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Brand Equity modellen tilføres viden 

For at imødekomme modellens “mangel” under Emotionel brand evaluering, og den svaghed 

der er hos SAS jf. den udførte analyse, fandtes det nødvendigt at tilføre modellen viden ved at 

inddrage Experiential Marketing (Schmitt 1999). Denne teori tilvejebringer andre måder at 

anskue marketing på end den traditionelle gennem de fem SEM moduler (jf. afsnit 3.1.2.2). 

Det blev vurderet, at Experiential Marketing grundet SENSE modulet og efterfølgende 

moduler kunne påvirke det emotionelle tilknytningsforhold til SAS, og dermed tilføre Brand 

Equity modellen viden fra et emotionelt perspektiv.  

Strategiforslagene blev udarbejdet ud fra SEM teorien og caseeksempler. De strategiske 

løsningsforslag er ikke testede, hvorfor det begrænser afhandlingen, således at de foreslåede 

tiltag fremstår som idéer. Dog blev en ekspert (Mikkel Korntved) indenfor området inddraget 

ved at drøfte forslagene til SAS, hvorefter en diskussion og revidering af forslagene fandtes 

relevant.  

 

(Tolgahan) Det næste afsnit vil omhandle en diskussion af Korntved som kilde, herunder 

afhandlingens subjektive karakter. Endvidere følger en skitsering af de opstillede strategiske 

løsningsforslag.  

 

8.2. Diskussion af udgangspunktet for de strategiske 

løsningsforslag 

Det blev tidligere nævnt i afsnittet om videnskabsteori (jf. afsnit 2.1.), at det 

postpositivistiske paradigme danner grundlag for afhandlingen. Konklusionerne udledt fra 

analysen og afsnittet om strategiforslag vil derfor inkludere subjektive fortolkninger. Dette 

ses eksempelvis i det forrige afsnit omkring strategiforslag, hvor Mikkel Korntveds 

opfattelser, holdninger og evalueringer blev inddraget. Selvom Korntved er ekspert og har 

mange års erfaring med kundeoplevelser og loyalitet, er Korntveds holdninger ikke hele 

sandheden. Ligeledes er de fremsatte strategiske forslag samt de følgende reviderede forslag 

ikke hele sandheden, da de også er udviklet ud fra et subjektivt synspunkt.   

Endvidere er operationaliseringen af spørgeskemaet ligeledes subjektivt anlagt, herunder 

fordelingen af indikatorvariablene på de pågældende latente variable. Den måde, som denne 

fordeling har fundet sted, har således en essentiel påvirkning på den senere endelige model, 

samt afhandlingens overordnede resultater. Ved at fordele spørgsmålene på anden vis, eller 
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ved at omformulere spørgsmålene, ville andre resultater formentlig forekomme. Jf. det 

postpositivistiske paradigme, er afhandlingen præget af en modificeret objektivisme (jf. afsnit 

2.1.), hvilket betyder, at den fuldkomne sandhed kun kan opnås tilnærmelsesvis. 

 

Udarbejdelsen af de strategiske løsningsforslag bunder i resultaterne opridset i Brand Equity 

Map, hvor det kunne ses, at den Emotionelle brand evaluering er det vigtigste fokusområde. 

Dog er det væsentligt at nævne, at de øvrige vigtige faktorer i Brand Equity Map (især 

Rationel brand evaluering og Produkt kvalitet), som ikke blev inddraget i de forrige afsnit om 

strategiforslag, også er væsentlige for marketingindsatsen, med henblik på at styrke SAS’ 

konkurrerende position på markedet, hvorfor disse faktorer heller ikke bør ignoreres. 

 

For at få et overblik over de fremlagte strategiforslag opstilles følgende tabel:  

SENSE FEEL THINK ACT RELATE 

Høresansen: 

Skandinaviske 

lydoplevelser, 

naturlyde, havet, 

fuglesang, 

hitsange/folkemusik 

Skandinavisk 

historie og 

nostalgi 

Social 

dumping  

Samfundsmæs

sig debat om 

social 

dumping – ”os 

mod dem” 

Rejsen med SAS 

en livsstil   

Smagssansen: 

Mad og drikke fra 

det skandinaviske 

køkken, økologi og 

nationalretter 

Skandinavisk 

sammenhold 

og stolthed 

“Det 

skandinaviske 

flyselskab” 

 Helhedsoplevelsen 

- den holistiske 

“SAS-oplevelse” 

Følesansen: 

Ægte træ eller look-

alike, interiør 

     SAS “de gode” vs. 

lavprisselskaberne 

“de onde” 
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Synssansen: 

Portrætter udenpå 

flyet, video i flyet af 

natur 

      

Duftsansen: 

Skandinavisk 

relaterede naturdufte 

       

Tabel 6: Overblik over de foreslåede strategiske løsningsforslag 

 

I de følgende afsnit vil de ovenforstående strategiske løsningsforslag og deres effekter, som 

fremgik af de 4 trin (5 moduler), kritisk diskuteres. Forslagene vil sættes op i mod Korntveds 

vurderinger, hvorefter forslagene eventuelt vil revideres.  

De nævnte strategiforslag skal dog ikke forstås som en endegyldig besvarelse af 

afhandlingens problemstilling (jf. afsnit 1.1.), men skal snarere betragtes som værende 

strategiske værktøjer og mulige løsninger til, hvordan og hvilke marketingsstrategiske 

initiativer, der kan medvirke til en styrkelse af den Emotionelle brand evaluering, med det 

formål at øge kundeloyaliteten. Det centrale i den følgende diskussion er de betragtninger der 

gøres i forbindelse med de forskellige forslag. Andre strategier kan derfor ligeledes være med 

til at besvare afhandlingens problemstilling.  

Ligesom i de forrige afsnit, vil de forskellige trin gennemgås i kronologisk rækkefølge. 

 

8.3. Diskussion og revidering af Trin 1 – SENSE → FEEL 

8.3.1. SENSE marketing 

Høresansen – Skandinavisk natur 

(M. Burak) Et af forslagene var lyd i form af fuglefløjt fra skandinaviske fugle. Lyd kan, hvis 

det skal anvendes i kabinen, kun anvendes, inden flyet er lettet, eller så snart det er landet 

(Korntved 2018). Temaet er Skandinavien, men som Korntved udtrykker, kan det være svært 
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at skelne mellem hvilken fugleart, der er tale om. Forslaget vil derfor være en udfordring, og 

betragtes fuglefløjt i sin enkelthed, kan det for nogen være beroligende, men ombord på et fly 

er situationen en anden. Passagerne kan blive urolige grundet faren for, at fuglen er for tæt på 

motoren, hvis de hører lyden, og ikke ved at det er en del af oplevelsen. 

 

Musik som element  

I forhold til hitsange vurderes det, at denne ikke bør medtages af hensyn til den spredning, 

der er i SAS’ målgruppe, som Korntved også giver til udtryk. Folkesange er et forslag fra 

Korntveds side, men det blev vurderet, at lydelementet i flykabinen skulle frembringe en 

stemning af Skandinavisk natur, da færre har præferencer til dette, hvorfor det findes 

hensigtsmæssigt at undlade musik som lydelement og fokusere på natur. 

  

Synssansen – Skandinavien 

Det blev foreslået, at SAS udenpå flyene kunne printe kendte skandinavere, men dette forslag 

ville jf. Korntved være en kopiering af konkurrenten Norwegian. Efter dette forslag er taget 

til overvejelse, vurderes det, at SAS ikke bør kopiere Norwegian, men frembringe noget på 

markedet, der endnu ikke er anvendt. Det er en udfordring i sig selv, da det kan være svært at 

finde et uberørt område. 

  

SAS-oplevelsen - Anvendelse af lyd og video simultant   

Målgruppeaspektet er en udfordring, da passagerne kan have vidt forskellige præferencer. 

Synssansen findes relevant at inddrage i led med lyden for at opnå en større holistisk 

oplevelse (Schmitt 1999). Korntved påpegede, at præferencer i målgrupperne ligeledes skulle 

tages til overvejelse, inden et SENSE element blev implementeret. Denne variation, der er 

blandt målgrupperne, kan antages at blive imødekommet, såfremt alt ikke er baseret på 

Skandinavisk natur, men at Skandinavien er temaet, og at der er plads til emner herunder. 

  

Skandinavien som tema – mulighed for forskellighed 

Forskelligheden kan anskues således, at nogle passagerer kan have interesse for natur, andre 

for storbylivet og andre for kulturen eller seværdigheder. Præsentationsvideoer inden opstart 

kan simultant anvendes med lyd, da lyden gerne må være et element inden flyet letter. For at 

undgå at alt bliver for nichet, kan flere variationer af præsentationsvideoer af Skandinavien 

fremvises således, at der er noget for enhver smag. Betragtes interviewet med Korntved, 

nævnes det, at SAS skal påvirke kundernes opfattelse af SAS brandet som Skandinaviens 
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selskab. For at påvirke opfattelsen kan SAS indlægge CUE’s i video format, så sanserne kan 

påvirkes simultant, og at kunderne dermed kan hjælpes til at forbinde fx natur og bølger med 

det skandinaviske således, at høre – og synssansen danner en oplevelse for kunden.   

  

Smagssansen - Skandinavisk mad og drikke 

Det skandinaviske køkken, nationalretter og trends (fx økologi) blev foreslået som elementer, 

der kunne stimulere smagssansen. Korntved italesatte også, at når lyd ikke kan anvendes 

mere, så giver det god mening at smagsperspektivet træder i kraft (Korntved 2018). 

 

Smagen af Skandinavien - Skandinaviske producenter 

Korntved tilføjede egen erfaring med SAS og AirGreenland i forbindelse med råvarer og mad 

ombord på flyet, hvorfor SAS ud fra samme tiltag kan promovere brands fra Danmark, 

Sverige eller Norge. En treenighed kunne tænkes, hvad angår væske, hvis der ombord på 

flyet var tre lokalt bryggede øl. Altså en special øl fra hvert af de tre ejerlande. 

  

Smag – Præferencer, præferencer, præferencer 

Som overskriften indikerer, er der en vid spredning i smagspræferencer. Nationalretter er et 

element, der knytter sig tæt op at temaet, men det kan forestilles, at der i selvsamme kultur 

kan forekomme forskelle på, hvad passagerer vil indtage af mad og drikke grundet 

præferencerne hertil. Det er en idé, som udgangspunkt er god, men det kan skabe bekymring 

jf. Korntved (2018). Eksemplificeres det, må det antages, at SAS ombord på flyet ikke kan 

udbyde mere end 2-3 forskellige retter, hvorfor kunden er nødsaget til at vælge mellem disse. 

Hvis kunden ikke er bekendt med retterne, og at det dermed bliver en chance at tage for 

kunden, kan udfaldet blive at kunden ikke er tilfreds, hvorfor det kan påvirke den holistiske 

SAS-oplevelse. SAS anvender i dag et lokalt dansk bryggeri (Mikkeler), der producerer 

special øl, hvis smag er afstemt således, at den indtages i bestemte flyvehøjder (ibid). 

Tilsvarende kunne det tænkes med Sverige og Norge for at promovere ejerlandene. Vigtigt er 

det dog at udvælge produkter, som kunderne må antages ikke at have for høje præferencer til. 

  

Følesansen – føles ægte 

Af hensyn til sikkerhedsforanstaltninger forkastes forslaget om at anvende ægte træ i kabinen 

til trods for, at det kunne udstråle kvalitet. For ikke at bibeholde det eksisterende interiør og 

dermed give kabinen et Skandinavisk look, blev look-alike drøftet. SAS kan anvende 

materiale, der ser ægte ud og føles ægte for at stimulere følesansen. 
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Skandinavisk look/design – producenter i Norden 

SAS anvender i dag Skandinaviske producenter. Alt bør derfor ikke være look-alike for at 

skabe en stemning af Skandinavien. Orrefors glas anvendes i dag ombord, der er svensk og 

kendetegnet ved kvalitet (ibid). Ydermere anvender SAS Hestens tæpper og puder der 

ligeledes er svensk (ibid). Korntved der har 25 års erfaring med SAS, og som stadig agerer 

som konsulent for selskabet påpeger, at SAS er på udkig efter flere Skandinaviske 

producenter (ibid). Det giver rig mulighed for at implementere temaet Skandinavien, såfremt 

SAS uden at det påvirker flysikkerheden kan udsmykke kabinen i Skandinavisk karakter.  

  

Duftesansen - skandinaviske dufte 

Efter interviewet med Korntved vurderes det, at forslaget om duft at Skandinavisk natur 

bibeholdes, men at der også tilføjes dufte af anden karakter. Baggrundsduften i kabinen 

kunne tænkes at være af blomster, der frit vokser i Skandinavisk natur. Det stiller et 

spørgsmålstegn om, hvorvidt kunden er bekendt med, at det er Skandinavisk, men det kan 

imødekommes ved at skabe en holistisk oplevelse af lyd, video og duft. Duftene er ikke 

begrænset til blomster, men friskhed kan også være et duftelement eller dufte, der udfordrer 

temaet. 

  

Et beroligende element 

Jf. ovenforstående er det en prioritet at bevare det Skandinaviske tema, men generelt set kan 

oplevelsen også påvirkes af kundens egen tilstand. Er kunden stresset, kan dufte, der har 

indvirkning på stress anvendes i kabinen således, at det beroliger passagerne. Vigtigt er det at 

undersøge, hvor korrekt det er at anvende disse dufte ombord på flyet, og hvilken effekt 

duftene kan have på flypersonalet. Korntved udtaler, at der er lavet flere undersøgelser på 

dette område med dufte, hvor dufte har forskellige påvirkninger (købe mere, slappe af mv.) 

(Korntved 2018). 

  

8.3.2. FEEL marketing – Den emotionelle tilknytning 

I forhold til FEEL aspektet var ønsket at skabe en emotionel tilknytning mellem SAS og 

dennes kunder således, at kunderne gennem følelsesrige og exceptionelle kundeoplevelser 
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kunne skabe en kunde-brandrelation. Følelserne skulle komme til udtryk gennem den 

stolthed, kunderne havde ved at flyve med et nationalt selskab som SAS. 

  

SAS Skandinavernes varemærke? 

En FEEL kampagne blev derfor foreslået som en strategi, dog havde Korntved en 

kommentar, hvad angår Norge. SAS har udfordringer, når det gælder branding af SAS 

som ”Skandinaviens luftfartsselskab”. Korntved var enig i udsagnet og kampagnens formål, 

men påpegede Norge som en problematik i forhold til stolthedsfølelsen af noget nationalt. 

Korntved fremlagde, at SAS som Skandinaviens varemærke kun vil have effekt på Danmark 

og Sverige, da nordmændene anser Norwegian som det nationale flyselskab. Det er en 

vurderingssag om den ønskede effekt kan opnås, men for at SAS skal anses som det 

Skandinaviske varemærke, kræver det formentlig, at SAS formidler sig mere skandinavisk 

end nationalt ved ikke at frembringe ejerskabsforholdet. Det er muligt, såfremt SAS kan 

kommunikere med kunderne. 

  

Kommunikation som værktøj 

Et værktøj fra teorien af Schmitt (1999) påpeger, at kommunikation kan imødekomme 

ovenforstående type af udfordring. Eksempelvis kan SAS gennem reklame kommunikere 

overfor kunderne, at SAS er skandinavernes stolthed og varemærke således, at de positionerer 

sig i kundernes bevidsthed. Norwegian må antages at være Norges varemærke, men når 

kunderne tænker Skandinavien, skal kommunikation medføre, at kunderne tænker SAS. 

Korntved nævner, at SAS tidligere har printet budskaber på flyene, hvorfor de budskaber 

eller slogans, der kan formidles i kommunikationen, også kan printes på flyene, så kunderne 

føler en genkendelighed og huskes på, at de kan være stolte af at flyve med SAS. 

  

8.4. Diskussion og revidering af Trin 2 – SENSE og FEEL → 

THINK  

(M. Burak) THINK er som bekendt et modul, der kan medføre en modsat effekt end 

hensigten. I interviewet bliver risici ved social dumping drøftet, og at SAS selv anvender 

billig arbejdskraft, hvorfor det efterlader et spørgsmål om, hvorvidt SAS bør tage en chance 

med den foreslåede THINK kampagne. Det må påpeges, at THINK kampagnen kun er en 

mulighed, såfremt SAS har opnået ønsket effekt i SENSE og FEEL (Schmitt 1999). 
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Baggrunden for denne konstatering bunder i, at en THINK kampagne skal bag om de 

opfattelser, kunderne har af SAS forinden kampagnen og dermed retfærdiggøre, at SAS er 

dyrere end konkurrenterne, da SAS skaber et skandinavisk sammenhold og bidrager til 

samfundet. Kampagnen skal medføre, at SAS fremtræder som “Skandinaviens 

luftfartsselskab”, og at SAS frasiger social dumping. Denne kampagne blev efter interviewet 

med Korntved taget til overvejelse. 

  

SAS’ anvendelse af social dumping - risici og økonomisk aspekt 

Korntved tydeliggjorde, at SAS selv anvendte billig arbejdskraft, da SAS har etableret en irsk 

og spansk station i de pågældende lande. SAS kan af den grund ikke markedsføre sig 

som ”the good guys”, hvad angår social dumping, da SAS er blevet nødsaget grundet et 

omkostningsaspekt at udstationere fly. En af faktorerne herfor, som Korntved påpeger, er, at 

licenserne er billigere, hvorfor SAS sparer på at nogle fly holder i Irland og andre i Spanien. 

Den ønskede effekt af kampagnen vurderes til ikke at være optimal, da det kan give bagslag 

for SAS, hvorfor SAS ved at opretholde fokusset på temaet ”Skandinavien” og 

sammenholdet skal tilføje et andet aspekt, der kan komplementere temaet og 

stadig ”retfærdiggøre” de dyrere priser, frem for social dumping. De risici, der er forbundet 

herfor, er for store til, at SAS ud fra social dumping forslaget skal anvende THINK 

kampagnen. SAS’ anvendelse af ikke-skandinavisk arbejdskraft og stationer stiller 

spørgsmålstegn til, hvorvidt Skandinavien temaet er gældende for SAS. 

  

Temaet “Skandinavien” udfordres 

Det skaber en undren om, hvorvidt SAS kan holde ved, at SAS er 100% skandinavisk, og om 

SAS kan udgive sig selv for at være dette. Det antal fly der benævnes udstationeret er kun ni 

fly (Korntved 2018), hvorfor det vurderes at være marginalt, og at det er en nødsituation 

grundet den økonomiske struktur. Det må antages, at de vilkår som lavprisselskaberne lever 

på, også har påvirket SAS til at ty til lignende handlinger. Trods udstationeringen af ni fly 

kan SAS stadigvæk betragtes som Skandinaviens luftfartsselskab, da størstedelen af flyflåden 

er i Skandinavien (SAS-C), hvorfor SAS skal bibeholde temaet og frembringe stoltheden og 

sammenholdet i Skandinavien. Som benævnt i det tidligere trin, skal der dog forekomme 

justeringer, der kan påvirke nordmændenes opfattelse af SAS. Norwegian er 100% norsk, 

men når det trækkes over i et perspektiv omhandlende Skandinavien, skal SAS positionere 

sig i kundernes tankesæt. 
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8.5. Diskussion og revidering af Trin 3 - SENSE, FEEL OG 

THINK → ACT 

(Tolgahan) Det næste trin handler om at udføre en ACT kampagne i forlængelse af de forrige 

trin. Ønsket er at gøre det til en livsstil at flyve med SAS, så det ikke længere kun handler om 

at flyve fra A til B. Som nævnt i de forrige afsnit, skal denne livsstil skabes ved at støtte det 

skandinaviske sammenhold og promoveringen af følelsen af at ”We are Scandinavian by 

name” (jf. afsnit 7.), at støtte den skandinaviske infrastruktur samt at skabe en 

samfundsmæssig hype ved at sige fra overfor social dumping og flyselskaber der benytter sig 

af dette. Dernæst blev organisatoriske samarbejder, basale attributter samt kundefokus berørt. 

  

De følgende afsnit vil omhandle en kritik af forslaget om social dumping og inddrage nye 

forslag relateret til nødhjælp og “støt en god sag” lokalt i Norden, indførelsen af “good 

profits” samt WOW-oplevelser (Sauerwein 1996). 

 

Kritik af social dumping 

Forslaget om social dumping bliver kritiseret af Korntved, da SAS som nævnt i forvejen til en 

vis grad selv benytter sig af det. Det vurderes, at ACT kampagnen vedrørende social dumping 

ikke bør tages i brug grundet de store risici, hvorfor det findes nødvendigt at inddrage et 

andet mindre risikabelt initiativ, som stadig relaterer sig til den Emotionelle brand evaluering, 

herunder den skandinaviske stolthed og livsstil, som kan bruges i ACT-sammenhæng. 

 

International nødhjælp 

I stedet for social dumping, mener Korntved, hvis der skal arbejdes på den emotionelle 

tilknytning, at SAS i højere grad bør fokusere på nødhjælp og andre tiltag, hvor SAS ”gør 

noget for nogen”. På denne måde kan SAS fortælle kunderne, at de der flyver med SAS, 

samtidig er med til at hjælpe mennesker i nød, eksempelvis gennem nødhjælpsorganisationer 

som UNICEF. Præcis som Norwegian tidligere har gjort det (Korntved 2018). Dermed kan 

SAS lettere retfærdiggøre deres højere priser, fordi at SAS gør noget ekstra for andre, og at 

kunderne, når de flyver med SAS, er med til at støtte en god sag. 

 

Lokal hjælp 

På samme måde kan SAS fokusere på samfundsmæssige problemer lokalt i Skandinavien, 

som SAS kan være med til at afhjælpe, og på den måde vise, at hver gang der flyves med 
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SAS, så støttes en god sag i Norden, som er helt tæt på os. På nuværende tidspunkt foretager 

SAS hvert år julehjælp med et fly fyldt med mad, medicin og tøj til Letland, Estland og Polen 

(SAS-E). Dette kan overføres mere lokalt i Skandinavien, hvor lokale organisationer såsom 

Kirkens Korshær eller Kræftens Bekæmpelse støttes, hver gang en billet købes hos SAS, for 

på den måde at få kunderne til at føle en tilknytning til SAS’ brand. 

 

Samarbejder på tværs af organisationer - Børnehjem i Norden 

Den lokale hjælp kan føres videre ved at støtte børnehjem på tværs af Danmark, Sverige og 

Norge. Her kan der laves en kampagne, hvor man kan donere en gave til et barn i et bestemt 

børnehjem. På den måde kan SAS kunder være med til at skabe glæde lokalt i Norden, som 

SAS er med til at gøre til virkelighed. 

For at gøre kampagnen endnu større kan dette initiativ udføres ved at SAS indgår 

samarbejder med børnehjem. Tanken er, at børnehjemmene skal få børnene til at lave 

ønskelister, som derefter kan fremvises til SAS kunderne (SENSE).  

Dette tiltag kan endvidere forbindes med Eurobonus ordningen, hvor eksisterende kunder kan 

få direkte besked om, hvordan der kan doneres til disse børn.  

Tilmed kan det forestilles, at der kan skabes et WOW-moment, når SAS kunderne får 

mulighed for at bidrage til lokal hjælp.  

Tiltaget stemmer ligeledes godt overens med parametren om at støtte det skandinaviske 

sammenhold, især når der fokuseres på hjælp lokalt i Norden. 

 

Økonomiske tilsigter 

En anden metode er ved at inkludere hjælpen i selve billetpriserne. Her kan SAS udvælge de 

ruter, hvor de sælger færrest billetter, og markedsføre disse rejser i relation til hjælpen. På 

den måde kan SAS tilskynde til at få flere kunder til disse ruter, og samtidig bygge en kultur 

op omkring SAS’ brand som et flyselskab der støtter en god sag, som tiltaler det emotionelle 

hos kunderne. 

Korntved mener, at SAS i højere grad skal fokusere på at være anderledes, ekstraordinær og 

skabe WOW-oplevelser (Sauerwein 1996) for kunderne, hvis man ønsker at gøre SAS-

flyoplevelsen til en livsstil, tillade sig at tage højere priser samt skille sig ud fra 

konkurrenterne (Korntved 2018). Via ovennævnte forslag kan SAS dermed differentiere sig 

fra konkurrenterne både ved rejseoplevelsen, og i forhold til at skabe en opfattelse omkring 

SAS’ brand. 
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Service - basale attributter 

Et andet aspekt, som Korntved påpeger, er, at SAS skal forbedre de basale atributter, som 

normalvis forventes at være til stede hos et flyselskab. Korntved argumenterer for, at SAS i 

forvejen har sparet for meget på goder, som forventes hos et flyselskab, såsom gratis kaffe og 

brød, og at SAS bør indføre og forbedre sådanne basale ting, hvis kunderne skal være villige 

til at betale mere for en flybillet (share of wallet). Derfor skal SAS som minimum have basale 

attributter som gratis kaffe, brød, vand osv. i billetprisen, når deres priser generelt er højere. 

Jf. Korntved skal SAS som udgangspunkt kunne matche konkurrenternes serviceniveau, hvor 

SAS først derefter kan fokusere på at skabe noget ”ekstra” for at skille sig ud. En masse 

WOW-oplevelser forventes således ikke have den store effekt, når basale attributter på flyene 

ikke er af høj nok standard, og derfor vil påvirke hele rejseoplevelsen negativt. Det mest 

essentielle er kundernes helhedsoplevelse ved rejsen med SAS, hvortil kunderne skal kunne 

se en forskel på SAS og deres konkurrenter. 

 

Kundefokus – fra inside-out til outside-in 

Korntved nævner, at SAS ikke har været nok kundefokuserede de seneste år, hvorfor 

flyselskabet har brug for at ændre denne tilgang.  

Foruden de basale attributter ved en flyrejse, som skal være på plads, kan der argumenteres 

for, at kunderne skal gives en WOW-oplevelse i forskellige sammenhænge, hvis SAS-

oplevelsen skal skabes. Korntved nævner, at det især skal komme til udtryk ved at kunderne 

sidder tilbage og tænker ”Ej, hvor var det dejligt” eller ”det var en fed oplevelse” (Korntved 

2018).  

Perspektiveres til afsnittet om NPS (jf. afsnit 3.1.4.1) kan konceptet om good profits 

inddrages, hvor kunderne skal kunne mærke, at SAS gør noget ekstra for kundens tilfredshed. 

Dette frem for et fokus på bad benefits, hvor kunderne får indtryk af, at SAS sparer og kræver 

ekstra for basal service, som kunderne forventer er en selvfølge, når de skal rejse.  

Good profits kan være initiativer med fokus på gratis WIFI i flyene, som SAS kun har i få fly 

i dag (Korntved 2018), eller nem og gratis ombooking, som er faktorer der vil være med til at 

øge tilfredsheden jf. eksemplet med Southwest airlines (jf. afsnit 3.1.2.).  

 

Helhedsoplevelsen 

For at styrke helhedsoplevelsen kan der bygges nye og fancy lounges, og efter flyrejsen 

indføres positive tiltag, såsom den førnævnte nødhjælp og “støt en god sag” initiativer, som 

kunden får lyst til at være en del af. SAS skal altså arbejde henimod helhedsoplevelsen og 
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skabelsen af en holistisk SAS-oplevelse. Opbyggelsen af SAS-oplevelsen vil formentlig være 

en længerevarende proces og på kort sigt være økonomisk tungt, men kan til gengæld være 

med til at sætte standarden for, at kunderne vil betale mere for at flyve med SAS, fordi de 

ønsker at være en del af denne oplevelse og anser det som en livsstil at flyve med SAS. 

Helhedsoplevelsen sammen med WOW-oplevelser skal dermed være med til at styrke den 

emotionelle brand evaluering. 

 

Good profits 

SAS har et godt udgangspunkt for at fokusere yderligere på ”good profits”, idet SAS på 

nuværende tidspunkt har bagage med i prisen, gratis kaffe og aviser ombord – uden ekstra 

gebyrer (Korntved 2018). Derved kan SAS med fordel arbejde videre med denne tilgang med 

henblik på at øge kundetilfredsheden. Det skal dog siges, at lavprisselskaber som arbejder 

med ”bad profits” stadigvæk formår at vinde markedsandele (Reichheld 2006:5). Dette 

betyder, at en ”good profits”-tilgang ikke er tilstrækkelig for SAS, når de skal forsøge at 

udkonkurrere andre luftfartsselskaber – en exceptionel kundeoplevelse er således nødvendig 

for at differentiere sig fra konkurrenterne. 

 

Det kan dog diskuteres, om konceptet omkring good profits passer med flybranchen, da 

kunderne, når de køber en billig billet hos et lavprisselskab såsom Ryanair eller Easyjet, er 

indforstået med, at disse selskaber tager ekstra gebyrer for diverse services. Dette betyder, at 

kundernes forventninger er essentiel for den effekt, som good og bad profits giver. Ikke desto 

mindre viser eksemplet med SWA (jf. afsnit 3.1.4.1.1.), at fokus på good profits giver 

lønsomhed. Samtidig er det allerede en del af SAS’ strategi at fokusere på good profits, 

hvorfor det anbefales at SAS vedbliver med at arbejde med dette koncept, idet det giver 

kunderne mere værdi. 

  

Fra strategiforslag til NPS 

Det er naturligvis usikkert, hvor meget det vil rykke i kundernes beslutningsproces at 

fokusere på de nævnte tiltag i dette kapitel, og det er en proces der tager tid at lykkes med. 

Men hvis det formås at skabe en livsstil omkring kampagnerne og SAS’ brand, kan det 

vinde nye kunder. Hovedformålet er dog at gøre de nuværende kunder mere loyale, således 

at de i loyalitetssskalaen i Net Promoter Score, rykker op fra passives (7-8) til promoters (9-

10) (jf. afsnit 3.1.4.1.). Dette i sig selv er en stor markedsføringsmæssig og økonomisk 
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gevinst. Jf. afsnittet omkring NPS vides det, at kunder der scorer højt på loyalitetsskalaen, 

er mere tilbøjelige til at foretage genkøb, de bruger flere penge (share of wallet) samt er 

mere villige til at viderekommunikere positiv word of mouth om SAS til familie og venner 

(ibid). Dette skal overordnet set opnås ved at fokusere på SENSE tiltagene, det 

skandinaviske sammenhold og infrastrukturen, indførelsen af WOW-oplevelser, 

samarbejder på tværs af organisationer samt en good profits-tilgang der gør, at der klart og 

tydeligt spilles på det emotionelle, og på denne måde adskiller sig fra konkurrenterne. Sidst 

men ikke mindst skal der være en vis standard omkring basale attributter ved en flyrejse, for 

at skabe en helhedsoplevelse. 

 

8.6. Diskussion og revidering af Trin 4 - SENSE, FEEL, THINK 

og ACT → RELATE  

(Tolgahan) I forhold til RELATE er der flere aspekter der kan nævnes. Tidligere blev det 

nævnt, at fokusset for SAS kan være at fremsætte en ”os mod dem” i relation til social 

dumping og lavprisselskaberne. Som nævnt bliver der nu set bort fra dette efter kritisk 

vurdering af Korntved. Derfor vil der i stedet foreslås en ”os MED dem” refererende til 

kunderne, således at en rejse med SAS ikke blot er noget som SAS tjener på, og som 

kunderne får af service, men at SAS og kunderne i sammenhold er med til at støtte en god sag 

ved at hjælpe børn i børnehjem og via nødhjælp. På denne måde kan der skabes en RELATE 

i kundernes tankegang, som kan relatere til SAS’ brand. Samtidig kan det udvikles til en 

livsstil om det at flyve med SAS, når der lægges vægt på det skandinaviske sammenhold, 

hvor kunderne er med til at støtte andre mennesker lokalt. Med disse kampagner vil SAS 

være med til at skabe en differentiering overfor lavprisselskaberne, hvor SAS i forbrugernes 

tankesæt fremstår som “good guys”. 

 

En holistisk opfattelse af SAS 

Ønsket med RELATE er at sammenkoble de tidligere nævnte trin, med det formål at 

appellere til en bredere samfundsmæssig og kulturel kontekst samt en mere holistisk 

opfattelse af SAS’ brand. Ved at skabe denne forståelse for SAS’ brand, først med fokus på 

sanseoplevelsen og det skandinaviske sammenhold og infrastruktur, hvorefter der satses på 

WOW-oplevelser ved nødhjælp og lokal hjælp i Skandinavien, kan der skabes en stærkere og 
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tættere relation til grupper i samfundet, som deler samme opfattelser og meninger. RELATE 

vil derfor først kunne ske succesfuldt, hvis de forudgående trin lykkes. Hvis dette sker, vil 

RELATE kunne resultere i en større social associering og tilknytning til SAS’ brand. Denne 

tilknytning skal ikke kun ske fra SAS’ nuværende kunder, men også medvirke til at nå ud til 

en større målgruppe af kulturer og samfundsgrupper. Selvom det tager tid at oparbejde dette i 

brandet, vil det, hvis SAS først formår at realisere dette, medvirke til opnåelsen af en stærk 

holistisk SAS-oplevelse, hvorved SAS kan differentiere sig fra sine konkurrenter, og styrke 

den emotionelle tilknytning til deres brand. 

 

Herunder er det muligt at anskue de i det tidligere diskussionsafsnit drøftede strategiforslag. 

Forslagene som er markeret med fed er nye og reviderede forslag, imens forslagene der står 

med normal skrift er dem der bibeholdes fra tidligere.  

SENSE FEEL THINK ACT RELATE 

Høresansen: 

Skandinaviske 

lydoplevelser, 

naturlyde, havet 

Skandinavisk 

historie og 

nostalgi 

“Det 

skandinaviske 

flyselskab” 

Nødhjælp 

internationalt 

og nationalt: 

UNICEF, 

julehjælp 

Rejsen med SAS 

en livsstil   

Smagssansen: 

Mad og drikke 

fra det 

skandinaviske 

køkken, økologi 

 

Skandinavisk 

sammenhold 

og stolthed 

 Samarbejde 

på tværs af 

organisationer

: børnehjem, 

Kirkens 

Korshær og 

Kræftens 

bekæmpelse 

Helhedsoplevelsen 

- den holistiske 

SAS-oplevelse 

Følesansen: 

Look-alike 

interiør 

    Økonomiske 

tilsigter - “støt 

en god sag” i 

billetpriserne 

Holistisk 

opfattelse af SAS 

– ”os MED dem” 
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Synssansen: 

Citater udenpå 

flyet, video i 

flyet af 

skandinaviske 

storbyer, mad 

og natur 

 

 

    Basale 

attributter - 

gratis mad og 

kaffe, 

dansktalende 

personale 

 

Duftesansen: 

Skandinavisk 

relaterede 

naturdufte,  

afslappende 

dufte 

    Kundefokus – 

good profits: 

gratis WIFI og 

nem 

ombooking 

  

      WOW-

oplevelser 

  

Tabel 7: Overblik over de reviderede og endelige strategiske løsningsforslag 

 

8.7. Samlet evaluering af de strategiske løsningsforslag 

(Tolgahan) Strategiforslagene blev diskuteret med udgangspunkt i SEM modellen, med 

inddragelse af Korntveds betragtninger og holdninger.  

 

Det skal siges, at de nævnte forslag skal betragtes langsigtet, da det er en længere proces at 

måle effekterne på de forskellige initiativer. Samtidig er hvert trin gensidigt afhængige af 

hinanden, hvorfor det er svært at forudse på forhånd, hvad de forskellige tiltag kan ende ud i. 

Hvis SAS formår at lykkes med etableringen af de forskellige SENSE og FEEL tiltag, vil 

SAS have større chance for at lykkes med THINK, ACT og RELATE. Hvis SENSE og FEEL 

ikke lykkes, vil det være på sin plads at omformulere strategierne heri (Schmitt 1999). 

Vurderingen omkring de fremførte SENSE og FEEL tiltag, der indebærer temaer der tiltaler 

sanserne, herunder skandinavisk design, lyd og video, samt den skandinaviske infrastruktur 

og nostalgi, er dog, at disse forholdsvis nemt vil kunne indføres, samtidig med, at risiciene 

for disse ikke er for store, og de gavnlige effekter er relativt høje.  

Det vurderes derimod, at THINK kampagnen er mere usikker, i og med den indebærer større 

risici. Der er derfor også større chance for at THINK kan få den modsatte effekt, hvilket i 
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sidste ende vil have en skadelig effekt på SAS’ omdømme og brand. På baggrund af dette 

samt kritikken af Korntved, kunne det ses, at problemstillingen omkring social dumping ikke 

ville prioriteres, idet THINK strategien er for usikker og højst sandsynligt ikke vil have den 

ønskede effekt. I stedet blev det anbefalet at fokusere på tiltag relateret til hjælp og nødhjælp 

(især lokalt), styrkelsen af basale attributter ved flyrejsen, good profits samt WOW-

oplevelser, hvilket behandles i ACT modulet. Disse tiltag vurderes at være mere realistiske at 

implementere (efter vurdering af Korntved) og som også betragtes for at have en større 

chance for positive effekter. På den måde kan der skabes et fænomen ”os MED dem”, hvor 

forbrugerne føler sig tilknyttet til SAS’ brand og dermed gør det til en del af deres livsstil at 

rejse med SAS. Her vil forbrugerne ikke kun opleve positive WOW-oplevelser, men samtidig 

være med til at støtte en god sag, hvilket kan være med til at retfærdiggøre SAS’ 

prisdifference overfor flere af deres konkurrenter. Når først SAS’ brand bliver anset for at 

være en livsstil for skandinaverne, kan SAS i større grad lykkes med RELATE, når kunderne 

associerer SAS som et anderledes, værdiskabende flyselskab. Dette vil samtidig medvirke til 

at øge den sociale interaktion på tværs af samfundsgrupper og sociale medier, hvortil ønsket 

om at skabe en holistisk SAS-oplevelse, tilnærmelsesvis kan opnås, som dermed resulterer i 

klare konkurrencemæssige fordele for SAS. 

 

Ønsket med alle disse tiltag er ikke blot at generere nye kunder, men i større grad at flytte 

eksisterende kunder opad i NPS skalaen, fra at være passives til promoters. Med flere 

promoters vil kunderne således være mere tilbøjelige til at være prisindifferente, og derfor 

alligevel vælge SAS, selvom de har højere priser, fordi de føler værdiskabelse. Mere loyale 

kunder øger samtidig deres “share of wallet” og er mere tilbøjelige til at anbefale andre til at 

benytte SAS. Dette er afgørende for SAS, idet SAS ikke kan konkurrere på prisen overfor 

deres konkurrenter, hvorfor det er helt fundamentalt at fokusere på andre parametre, især 

kundeoplevelsen.  

Selvom SENSE og FEEL i vis grad kan medvirke til at øge kundernes loyalitet overfor SAS 

kortvarigt, vil en kombination af samtlige SEM moduler på en succesfuld måde, være med til 

at skabe en holistisk og exceptionel kundeoplevelse, som på længere sigt kan skabe 

betydelige konkurrencemæssige fordele – og ikke blot øge loyaliteten på kort sigt. 

 

Ledelsesmæssige implikationer 

Endeligt er det, at diskussionerne og resultaterne udledt fra afhandlingens undersøgelse, 

analyse og strategiforslag vurderes som særligt brugbare for SAS at tage i brug, men kan også 
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overføres til andre virksomheder, ledere og forskere, som ønsker at belyse og måle kunde-

brandrelationen samt udvikle strategier på baggrund heraf. Det kan derfor anskues som 

værende ledelsesmæssige implikationer.  

 

Kapitel 9. Konklusion 

(Fælles) Formålet med denne afhandling var som problemformuleringen fremlægger at 

undersøge, hvorledes SAS gennem exceptionelle kundeoplevelser kan styrke relationen 

mellem SAS og dennes kunder. Mere konkret hvordan SAS gennem flyoplevelsen kan 

influere kunde-brandrelationen for til sidst at have en indvirkning på loyaliteten til SAS. 

Relevansen af denne problemformulering med dertilhørende problemstillinger findes vigtig, 

da flybranchen er presset, hvad angår lavprisselskabernes indtog. SAS er dyrere at rejse med 

grundet omkostningsstrukturen, og de overenskomster der er i Norden. Lavprisselskaberne 

kan tilbyde billigere priser, da der gælder andre vilkår. Vigtigt er det derfor for SAS at finde 

SCA’er på andre punkter, således at SAS kan formå at være konkurrencedygtige på 

markedet. Exceptionelle kundeoplevelser blev derfor inddraget som værende en faktor, der 

kunne medvirke til at SAS differentierede sig. I forlængelse af dette blev der i afsnittet for 

desk research anvendt koncepterne for CRM og CEM. Konceptet for CRM blev anvendt med 

henblik på at belyse de trends, der var på markedet og blandt forbrugerne, som viste, at 

reklamestøjen var vokset, og at beslutningsprocessen var ændret, og som derfor kunne udlede 

grundlaget for anvendelse af relationsorienteret marketing. En orientering hvis formål var at 

anskue kunde-brandrelationer og en forøgelse af relationen mellem SAS og kunderne ville 

medvirke til en forøgelse af loyaliteten til brandet. Konceptet for CEM har i denne anledning 

bidraget med redskaber til at frembringe strategiske forslag til hvorledes kunde-

brandrelationen kan styrkes ved at skabe en exceptionel kundeoplevelse. Et mål blev sat ud 

fra en brandanskuelse, der vedrører, hvordan SAS kan rykke kunderne over på ”brand 

religion”, således at SAS bliver en del af kundernes livsstil.  

 

De strategiske forslag tog udgangspunkt i resultaterne fra den kvantitative undersøgelse samt 

SEM modulerne SENSE, FEEL, THINK, ACT og RELATE. Selve 

spørgeskemaundersøgelsen, der danner grundlag for den kvantitative undersøgelse, tager 

afsæt i den konceptuelle model for Brand Equity. Valget af Brand Equity modellen er på 
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baggrund af, at den kan anvendes på alle typer af virksomheder i alle brancher. Modellens 

opbyggelse fremlægger, at der er variable, der påvirker den endelige kunde-brandrelation og 

derfor også loyaliteten. Disse effekter kommer til syne i en modelestimering gennem 

SmartPLS, som giver en forståelse af, hvad fokusset kan rettes mod. Resultaterne af den 

estimerede model baner derfor vej til, hvordan brandværdi og relationer kan skabes, og derfor 

et perspektiv til fremtidige strategier, som kan anskues ud fra en Brand Equity Map. De 

punkter hvor SAS bør fastholde eller allokere ressourcer mv. illustreres derfor i modellen for 

Brand Equity Map. 

 

Den nævnte kvantitative undersøgelse er baseret på et spørgeskema. Spørgsmålene i 

spørgeskemaet blev udarbejdet ud fra de variable, der blev præsenteret i den konceptuelle 

model for Brand Equity. Selve distribueringen foregik gennem Facebook og e-mails, hvortil 

over 437 blev eksponeret for undersøgelsen ved at åbne op, mens kun 209 besvarede 

fyldestgørende. Respondenternes besvarelser blev konverteret, således data kunne anvendes i 

analyseprogrammet SPSS og derefter SmartPLS. SPSS blev anvendt med henblik på at 

undersøge frekvenser i datasættet, hvorefter krydstabeller blev udarbejdet med afsæt i den 

demografiske variabel køn.  Datasættets reliabilitet og egnethed blev ligeledes undersøgt, 

således at en faktoranalyse kunne udarbejdes. Værdierne for reliabiliteten og egnetheden var 

acceptable, da de latente variable havde Cronbach’s Alpha værdier over den kritiske værdi på 

0,7. Dog var værdien ved Service kvalitet mindre, men på acceptniveau, hvorfor reliabiliteten 

i datasættet anses for høj. Formålet med at inddrage faktoranalysen var med henblik på 

egnetheden, der blev anskuet ud fra KMO værdierne. Den kritiske værdi herfor er 0,5, men 

ikke alle indfriede dette. Det blev derfor nødvendigt at ekskludere de spørgsmål, der havde 

under 0,5 i KMO. 

 

De ovennævnte analyser fandtes nødvendige for til sidst at kunne estimere en endelig model 

gennem SmartPLS. I SmartPLS blev item reliability, composite reliability, AVE og 

diskriminant validitet betragtet. Reliabiliteten og validiteten af modellen blev konstateret høj, 

da værdierne var af acceptabel karakter, hvorfor den endelige model kunne estimeres. 

Estimeringen tog udgangspunkt i structural equation modelling, som blev anvendt idet 

metoden forbinder alle de latente variable i Brand Equity modellen. Anvendelsen findes 

relevant, da denne metode kan forklare teoretiske årsagssammenhænge mellem de latente – 

og indikatorvariablene som havde en indflydelse på de to brand evalueringer (Rationel og 
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Emotionel) og slutteligt på Kunde-brandrelationen. Ydermere ses den indbyrdes afhængighed 

mellem variablene. 

 

Ud fra evalueringen af modellen kunne det anskues, at en stor del af variansen i den 

estimerede model kunne forklares af indikatorvariablene, i og med at alle tre latente 

variable (Rationel brand evaluering, Emotionel brand evaluering og Kunde-brandrelation) 

kunne ses at have acceptable R2-værdier. Det kunne ligeledes ses i modellen, at 

forklaringsgraden for Kunde-brandrelationen var 0,776, hvilket betyder, at den estimerede 

model kan forklare 77,6% af enhver given ændring i Kunde-brandrelationen. Dette var en 

indikation på, at den estimerede model havde stor brugbarhed i at forklare SAS’ kunde-

brandrelation. I praksis betød dette, at den udarbejdede konceptuelle model, Brand Equity 

Model, med fordel kan tages i brug i flybranchen, men også generelt på tværs af brancher. 

  

Efter at have estimeret modellen blev der udarbejdet et Brand Equity Map med det formål 

at anskueliggøre modellens resultater samt at afdække de væsentligste strategiske 

fokusområder. Ved at betragte Brand Equity Map kunne det ses, at det vigtigste 

fokusområde, som bør have højest prioritet i marketingsindsatsen, var Emotionel brand 

evaluering. Dette skyldes at variablens totale effekt på kunde-brandrelationen er høj, 

samtidig med, at SAS’ performance heri ikke er optimal, hvilket betyder, at potentialet 

for vækst på dette område er højest. Formålet med de efterfølgende strategiske forslag var 

derfor at styrke kundernes emotionelle bånd til SAS’ brand, med henblik på at øge kunde-

brandrelationen og dermed kundeloyaliteten. 

 

Udarbejdelsen af de strategiske løsningsforslag blev foretaget på baggrund af Strategic 

Experiential Modules modellen (SEM), som indebærer modulerne SENSE, FEEL, 

THINK, ACT og RELATE. Hensigten med disse fem moduler var en sammenkobling 

således at der kunne skabe en allround, holistisk SAS-rejseoplevelse. En rejseoplevelse 

som har til formål at appellere til kundernes opfattelser og følelser for SAS’ brand, hvortil 

den emotionelle tilknytning til SAS kan styrkes. 

Brugen af SEM modellen til udarbejdelsen af de strategiske løsningsforslag var især 

brugbar, idet de fem moduler var med til at udforme et effekthierarki af 

marketingkampagner, som kunne eksekveres. 
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Afsnittet om de strategiske løsningsforslag blev udarbejdet i 4 trin som sammen danner The 

Experiential Wheel. 

Trin 1 var en kobling mellem SENSE og FEEL. SENSE bestod af at fokusere på at skabe en 

skandinavisk sanseoplevelse med særlig vægt på synssansen, smagssansen og duftsansen. 

FEEL omhandlede skabelsen af et skandinavisk sammenhold ved at udvikle kampagner, 

hvori aspekter fra den skandinaviske historie og nostalgi blev inddraget med det formål at 

spille på den skandinaviske stolthed og en kobling til forbrugssituationen, hvor den 

skandinaviske sanseoplevelse var i fokus. Her var det især vigtigt at fremstille SAS 

som ”Skandinaviens flyselskab”. 

Trin 2 handlede om at indføre en THINK-kampagne, der indebar social dumping. Denne 

strategi blev forkastet grundet de store risici, hvortil det i stedet blev anbefalet at fokusere på 

andre tiltag, der kunne være medvirkende til at retfærdiggøre, hvorfor SAS kunne tillade sig 

at være dyrere end flere af konkurrenterne. 

Trin 3 indebar ACT-modulet, hvori der blev lagt vægt på at oprette samarbejder med 

forskellige organisationer såsom børnehjem for at sikre kampagnen om ”støt en god sag”. 

Hertil blev det ligeledes foreslået at inkludere nødhjælpen/støtten i selve billetprisen på 

udvalgte rejser. Derudover blev der lagt vægt på at optimere basale attributter i flyrejsen og 

indføre good profits, hvor især gratis kaffe og brød under flyrejsen samt gratis WIFI og 

ombooking, var væsentlige faktorer at medtage for at skabe en positiv kundeoplevelse.  

Ønsket med alle disse tiltag var at skabe en social hype og kickstarte en trend på sociale 

medier og ude i samfundet omkring SAS’ brand. Dette med henblik på at skabe et emotionelt 

bånd til kunderne.  

Trin 4 sammenkoblede RELATE med de tidligere moduler, hvilket betød at The Experiential 

Wheel blev fuldbyrdet. Formålet med RELATE var at skabe en ”os MED dem” mellem SAS 

og kunderne, for således at skabe en speciel tilknytning til SAS’ brand og gøre rejsen med 

SAS til en helhedsoplevelse. Dette med henblik på at få hele kultur- og samfundsgrupper, der 

ligger vægt på det skandinaviske sammenhold og på at hjælpe andre mennesker, til at 

indlemme SAS’ brand i deres livsstil. 

 

Overordnet set skal de fremsatte reviderede strategiske forslag ses som mulige forslag til, 

hvordan SAS kan styrke kundeloyaliteten gennem exceptionelle og emotionelle ”SAS-

oplevelser”.  De strategiske løsningsforslag blev diskuteret, revideret og evalueret med 
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inspiration fra konsulent Mikkel Korntveds kritik og opfattelser. Ud fra evalueringsafsnittet 

kunne det ses, at trin 1 har lille risiko og stor effekt, og derfor er lettest at implementere. Det 

kunne ligeledes anskues, at de efterfølgende trin 2, 3 og 4 er afhængige af en succesfuld 

gennemførsel af trin 1, hvorfor det var mere vanskeligt at beskrive, hvilke følger disse trin vil 

have. Dog kunne det siges, at hvis alle trin kan gennemføres på en succesfuld måde og 

integreres i SAS’ brand, kan der skabes en SAS-oplevelse, som gør, at SAS’ brand bliver en 

del af kundernes livsstil, hvilket kan skabe ”brand religion”. 

 

SAS kan dog ved succesfuldt at implementere trin 1 og 2 opnå øget loyalitet hos kunderne, 

hvor kunderne, jf. Net Promoter Score, rykkes op fra passives til promoters. Dette i sig selv 

vil have en betydelig effekt på SAS såvel økonomisk som markedsføringsmæssigt, da flere 

promoters også vil betyde større “share of wallet” samt mere positiv word of mouth til 

familie og venner. 

Anbefalingen er dog at integrere samtlige moduler fra SEM-modellen, således at SAS, mere 

langsigtet, kan skabe en holistisk og exceptionel SAS-oplevelse. Derved kan SAS i højere 

grad differentiere sit brand fra lavprisselskaberne og gøre kunderne mere prisindifferente, og 

dermed opnå klare konkurrencemæssige fordele på et marked med hård konkurrence. 

 

9.1. Fremtidig research 

(Fælles) I diskussionsafsnittet blev der fremlagt konkrete forslag til, hvordan SAS kan øge 

kundeloyaliteten ved at forstærke kunde-brandrelationen gennem exceptionelle 

kundeoplevelser. Hertil kan SAS anvende SENSE marketing, dog er forslagene ikke testede i 

denne afhandling. En mulighed for fremtidig research indenfor SENSE marketing er derfor, 

at SAS ved hjælp af teknologi og sanseobservatører kan forsøge at nå frem til, om forslagene 

i praksis er med til at give kunderne exceptionelle oplevelser, som påvirker relationen til 

SAS. Forslagene ud fra sanseindtryk kan blive en succes for SAS, såfremt forslagene testes 

og tilkendegiver, at der forekommer en emotionel tilknytning og derigennem en relation til 

brandet. 

 

Det vides at datasættet har en vis skævhed. For at imødekomme denne skævhed, kan der i 

fremtiden foretages en mere omfattende analyse med samme baggrund i Danmark.  

Derudover kan komparative undersøgelser af samme art ligeledes udføres i de andre 
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skandinaviske lande, for at få et mere nuanceret syn på SAS nordiske kundebase. Ud fra data 

der indsamles kan SAS således sammenligne resultaterne og derfra allokere ressourcerne på 

en mere hensigtsmæssig måde ved bl.a. at anvende Brand Equity Map. Dermed kan SAS 

formå at øge kunde-brandrelationen i et større perspektiv. 

 

Dertil kan det være relevant at se nærmere på de variable, hvorved SAS skal fortsætte det 

gode arbejde - Produktkvalitet og Rationel brand evaluering. Her kan SAS specifikt 

undersøge, hvad det er der gør, at SAS klarer sig godt på disse parametre, for på den måde at 

prøve at overføre denne “succes” til det emotionelle aspekt for også at styrke denne. Dette 

kunne eksempelvis ses i spørgsmålet “Jeg er generelt godt tilfreds med SAS som 

flyselskab“ (jf. afsnit 5.5.3.), hvor SAS klarede sig særligt godt. Derfra kan SAS undersøge, 

hvorfor kunderne er godt tilfredse med SAS som flyselskab, og derefter prøve at indføre dette 

i andre variable, hvor SAS ikke klarer sig lige så godt. 

 

I forlængelse af dette vil det være relevant at tage et kig på medarbejderforholdene, og om 

hvorvidt deres baggrund, uddannelse og indsats kan styrkes og integreres i 

kundeoplevelsen, med henblik på at øge kundernes emotionelle tilknytning. Dette blev set i 

eksemplet med Southwest Airlines, hvor medarbejderne har en særlig rolle i 

kundeoplevelsen. Herfra er det muligt for SAS at drage paralleller og forsøge at udarbejde 

lignende tiltag med medarbejdernes indsats i fokus. Fx er det relevant at se på, om det 

skandinaviske aspekt kan integreres i medarbejderkulturen, for således nemmere at kunne 

overføre det i interaktionen med kunderne.  

 

Derudover vil det være interessant at undersøge helt konkret, hvilke økonomisk konsekvenser 

det vil have ved at rykke kunder, der, jf. Net Promoter Score, er passives, op til at være 

promoters. Det vil især være relevant at få afdækket, hvor mange ekstra genkøb kunderne vil 

foretage sig, hvor meget de vil viderekommunikere positiv word of mouth til familie og 

venner, og hvor meget deres “share of wallet” vil stige i forhold til køb af SAS-rejser. 

Hertil vil det også være relevant at lave en undersøgelse af, hvordan en styrkelse af SAS’ 

brandopfattelse kan påvirke kundernes køb af andre af SAS’ produkter, såsom SAS’ 

Radisson hoteller eller SAS Eurobonus shop.  
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