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Sammanfattning 
 
 
Uppsatsens titel:  Lufthansa Private Jets kundsegmentering i Sverige 
 

Seminariedatum:  2006-06-08 
 
Ämne/kurs:   Företagsekonomi, Kandidatuppsats, 10 poäng  
 
Författare:   Emeli Seensalu 

Penny Thrane 
Louise Wachtmeister 

 
Handledare:   Hans Rämö 
 
Nyckelord:   Kundsegmentering, kundbehov, Lufthansa Private Jet, fallstudie  
 
Syfte:  Syftet med denna uppsats är att undersöka Lufthansa Private Jets 

verksamhet och marknadsföringsstrategi i Sverige utifrån 
kundsegmentering. Vi avser att undersöka hur Lufthansa Private 
Jet utifrån kundsegmentering kan lokalisera och expandera sin 
målgrupp i Sverige.   

 
Metod:  Vår studie har en kvalitativ ansats. Undersökningen är en 

fallstudie som genomförts med hjälp av intervjuer med personer 
med olika anknytning till Lufthansa Private Jets verksamhet.  

 
Teoretiska perspektiv:  Uppsatsen bygger på teorier och metoder kring kundsegmentering 

som vi anser relevanta för syftet med uppsatsen.  
 
Empiri:  Empirikapitlet innefattar den information vi erhållit genom 

kvalitativa intervjuer med Lufthansa Private Jet, dess potentiella 
kunder samt en branschexpert. 

 
Resultat:  I Sverige är 80 % av privatjetsresenärerna företag och 20 % är 

privatpersoner. Troligtvis väljer personer att resa med privatjet 
därför att det är tidseffektivt och möjliggör arbete under resans 
gång. Det framgår att man som kund är villig att betala mer för att 
spara och effektivisera tid.  

 
De främsta behoven som Lufthansa Private Jet kan tillgodose hos 
svenska kunder är tidsbesparing, bekvämlighet, flexibilitet och 
frihet.  
 
Lufthansa Private Jet når på bästa sätt ut till sin målgrupp i 
Sverige genom att direkt kontakta kunden på ett personligt och 
förtroendeingivande sätt. 
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Abstract 
 
 
Title:    The customer segmentation of Lufthansa Private Jet in Sweden  
 
Seminar date:   June 8th, 2006 
 
Course:  Bachelor thesis in Business Administration, 10 Swedish credits 

(15 ECTS) 
 
Authors:   Seensalu, Emeli 
    Thrane, Penny 
    Wachtmeister, Louise 
 
Advisor:   Rämö, Hans 
 
Key words:  Customer segmentation, Customer demands, Lufthansa Private 

Jet, Case study 
 
Purpose:  The purpose of this study is to research and analyse Lufthansa 

Private Jet’s business operations and marketing strategy within 
Sweden from a customer segmentation view point. From a 
customer segmentation perspective our intention has been to 
examine how Lufthansa Private Jet can locate and expand their 
target group in Sweden.   

 
Methodology:   Our study has a qualitative research approach. The thesis is a case 

study using interviews with people with different connection to 
the business of Lufthansa Private Jet. 

 
Theoretical perspectives:  The study is based on theories and methods in customer 

segmentation that should be relevant for the purpose of the study. 
 
Empirical Foundations:  The empirical chapter consists of the information received 

through the qualitative interviews with Lufthansa Private Jet, 
their potential customers and an area expert.  

 
Conclusions:  In Sweden, 80 % of the private jet clients are companies and  

20 % are people travelling for leisure. The main reasons why 
people choose to travel with private jet are to save time and to be 
able to work during the trip. Our study shows that customers are 
willing to pay more to save time and make time spent in air 
effective.   
 
The main needs that Lufthansa Private Jet can fulfil amongst 
Swedish customers are timesaving, comfort, flexibility and 
freedom. The best way for Lufthansa Private Jet to reach their 
customers is to directly contact the customer in a personal and 
trust gaining way.  
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1 Inledning 

 

Flygbranschen utvecklas konstant inom alla typer av tjänster. Det har på senare tid skapats en 

möjlighet för företag och privatpersoner i Sverige att flyga privatjet. Tjänsten är dock dyr och 

präglas av en ”lyxstämpel”. Privatjetsbranschen växer och allt fler företag uppmärksammar de 

fördelar som tjänsten erbjuder. Utifrån vår förståelse är det tidsbesparing som är den främsta 

fördelen. Om det i framtiden blir vanligare att företag hyr privatjet istället för att låta sina 

anställda flyga reguljärt kommer det troligtvis ske stora förändringar inom flygbranschen. 

Detta fångade vårt intresse och ledde till tankar kring hur ett företag i privatjetsbranschen kan 

nå ut till sina kunder i Sverige. Då vi sedan tidigare genom personliga kontakter har access till 

Lufthansa Private Jet valde vi att utgå från deras verksamhet. Lufthansa Private Jet har varit 

verksamma i Sverige sedan 2005. För att undersöka detta utgår vi från kundsegmentering. 

Kundsegmentering kan beskrivas som en klassificering, val och bearbetning av kunder 

(Söderlund, 1998).  

 

I följande avsnitt kommer vi att ge en bakgrund till vårt valda ämnesområde, vilket leder 

vidare till problemdiskussion. Problemdiskussionen ligger till grund för problemformulering, 

syfte och avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

Att använda privatjet som transportmedel i arbetet är något som få svenska företag kan unna 

sina anställda, vilket beror på de höga kostnaderna som medföljer. Privatjet förknippas ofta 

med lyx och exklusivitet. På grund av detta väljer svenska företagsledare som nyttjar tjänsten 

att hålla en låg profil. För dem är det troligtvis tid- och säkerhetsaspekterna som styr valet av 

transportmedel, inte ”lyxkänslan”. 

 

Det tyska flygbolaget Lufthansa erbjuder tillsammans med NetJets privatjets till och från 

cirka 1000 flygplatser runt om i Europa. NetJets grundades 1986 i USA och etablerades på 

den europeiska marknaden 1996. Företagets flotta består av 550 flygplan 

(www.netjets.com/ownership). Lufthansa grundades 1926 och är idag ett av världens största 

flygbolag. Lufthansa flyger över hela världen och har sitt säte i Frankfurt (www.lufthansa.se).   
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Under 2005 genomförde Lufthansa 653 980 flygningar (51,3 miljoner passagerare). Från år 

2004 ökade passagerarantalet med strax under en procent och bolagets försäljning ökade 

under året 2005 med 4 procent (www.flygtorget.se/nyheter/nyhetsdetaljer). I Sverige flög år 

2004 7497 privatjets inrikes. Utrikes från anlände 3120 privatjets samma år. Bromma är den 

största flygplatsen i Sverige för privatjets och tog 2005 emot 1577 privatjets (Anders Molin, 

Luftfartsverket).    

 

De främsta fördelarna med Lufthansa Private Jet är, enligt Magnus Lidjan, bekvämlighet, 

säkerhet, frihet, flexibilitet och tidsbesparing. Magnus Lidjan är marknadschef på Lufthansa i 

Norden. Vi blev hänvisade till honom genom Linda Falenius, key account manager på 

Lufthansa, som är en bekant. Restiden blir kortare då man flyger privatjet, resenärerna får 

transport ända ut till planet och de passerar snabbare genom tull och säkerhetskontroll än 

övriga resenärer (Magnus Lidjan).  

Jämfört med Sverige är privatjetsmarknaden mer utbredd i USA och många europeiska länder 

som till exempel Tyskland, Frankrike, Italien och England. I dessa länder har företag under 

flera års tid hyrt privatjet som transportmedel. (www.comvision.se/nyheter.php?id=54)  

Lufthansa Private Jet konkurrerar om den svenska marknaden med bland annat Grafair Jet och 

Andersson Business Jet AB, vilka båda är baserade på Bromma flygplats. I Europa är 

konkurrensen hårdare då privatjetsbranschen är mer etablerad. Där möter Lufthansa Private 

Jet konkurrens av bland andra AirGo, en tysk privatjetservice som erbjuder dygnet runt 

service samt tillgång till 2000 flygplatser i Europa. AirGo kan även ta emot beställningar på 

den nordiska marknaden och kan därmed anses vara en konkurrent i Sverige. Andra företag 

som European Skytime driver sin service genom nyttjande av Netjets flotta och kan därmed 

erbjuda samma flygplan som Lufthansa Private Jet.  

Vanligtvis fungerar branschen så att kunden köper en andel av en privatjet och blir därmed 

delägare tillsammans med 5 till 10 andra personer eller företag. Denna typ av delägarskap 

rekommenderas av privatjetsföretag som NetJets (www.netjets.com/ownership). Lufthansa 

Private Jet erbjuder däremot möjligheten att endast hyra privatjet vid en enstaka resa från en 

destination till en annan. Då detta kan sänka kostnaderna för resenären, leder det till att det 

blir mer ekonomiskt försvarbart för ett företag att vid behov hyra en privatjet.   
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Då marknaden för privatjetstjänster, enligt Magnus Lidjan, troligtvis kommer att växa i 

Sverige ställs Lufthansa Private Jet inför den stora utmaningen att lokalisera och behålla sina 

kunder. Ökad konkurrens på marknaden medför troligtvis på lång sikt att priserna sänks och 

att tjänsten blir tillgänglig för fler företag. Detta betyder att Lufthansa Private Jet bör urskilja 

sin målgrupp i Sverige, och utvecklas mot målet att kunna tillfredställa målgruppens behov.  

 

1.2 Problemdiskussion   

Om privatjetsbranschen är en växande marknad och Lufthansa Private Jet är en av de ledande 

aktörerna på den svenska marknaden, kvarstår frågan om hur de på bästa sätt når ut till sina 

kunder.  

 

För att nå ut till de svenska kunderna måste Lufthansa Private Jet överkomma vissa hinder. Vi 

tror att den största svårigheten för Lufthansa Private Jet är de svenska företagens låga 

betalningsvilja för tjänster som dessa. Att resa med privatjet är dyrt vilket leder till att det 

troligtvis är få svenska företag som har råd med denna tjänst. I jämförelse med andra 

europeiska länder såsom Storbritannien, Frankrike och Tyskland har Sverige färre förmögna 

företag (www.va.se).  

 

Av de svenska företag som faktiskt har råd och skulle kunna vara potentiella kunder till 

Lufthansa Private Jet äger många sina egna plan. Bland svenska företag som har egna 

privatjets finns till exempel tryckerikoncernen Strålfors, möbelföretaget Hästens sängar, 

reservdelskedjan Biltema, takpannetillverkaren Benders, kontorsmöbeljätten Kinnarps, och 

språkreseföretaget EF:s ägare Bertil Hult. Storföretagen Ericsson, Volvo och Skandia äger 

tillsammans flygbolaget Blue Ship Jet, som har tre plan i bruk med bas i Göteborg.  

 

En annan aspekt som kan påverka privatjetsmarknaden är den mentalitet som idag råder i 

Sverige. Att flyga privatjet präglas av en ”lyxstämpel”. Som tidigare nämnt väljer svenska 

företagsledare att hålla låg profil gällande val av transportmedel. Det handlar inte bara om 

status att flyga privatjet utan det kan tvärtom vara av sekretesskäl. Direktörer och 

företagsledningar vill inte skylta med vart de åker och inte stå med på passagerarlistor. Till 
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exempel är kontraktsavtal eller nya samarbetsformer inget företag vill skrika ut till press eller 

till konkurrenter. Med privatjet kan detta skötas anonymt.  

 

Studien vi genomför utgår från kundsegmentering vilket har kommit att bli allt viktigare i takt 

med att företag inriktar sig på skräddarsydda tjänster. Vi anser att de tjänster som Lufthansa 

Private Jet erbjuder är av denna karaktär. Utgångspunkten för segmentering är en 

klassificering av kunder. Vidare sker ett val av kunder och en bearbetning av dessa. Vi valde 

att utgå från kundsegmenteringsteorier då vi anser att dessa teorier lämpar sig för det vi ämnar 

undersöka.  

 

1.2.1  Problemdiskussion kring kundsegmentering 

Lufthansas privatjetservice har bara varit verksam sedan 2005 och marknaden för denna är 

fortfarande liten med få aktörer. Det övergripande problemet för Lufthansa Private Jet i 

Sverige är att lokalisera potentiella kunder. 

 

Vid marknadsföring av Lufthansa Private Jets tjänster är målet att nå ut till befintliga kunder 

och lokalisera nya. Marknadsföringen inriktas på att övertyga företag och privatpersoner att 

tjänsten är ett fördelaktigt alternativ trots dess höga kostnader. Till exempel kostar det våren 

2006 17030 euro (ca 157700 kr) att flyga med Lufthansa Private Jet från Stockholm till 

Cannes (www.lufthansa-private-jet.com). De fördelar som främst bör lyftas fram är 

tidsbesparing, flexibilitet och säkerhet.  

 

Tidsbesparing, flexibilitet och säkerhet är troligtvis de största anledningarna till att kunden 

väljer att flyga privatjet. Dessutom har privatjet fördelen att kunna ta resenären till 

destinationer som saknar förbindelse med reguljärflyg.  

 

Lufthansa har genom sitt samarbete med NetJets tillgång till en stor kundbas samt möjlighet 

att ta del av NetJets marknadsföringskanaler. Vanligtvis klassificeras kunder, enligt Echeverri 

och Edvardsson (2002, s. 389), utifrån ålder, kön och branschtillhörighet. Dessa aspekter kan 

inte Lufthansa Private Jet utgå från då de har en smal målgrupp, vilken vi antar består av 

förmögna företag och privatpersoner i Sverige. Detta leder till att klassificeringen av kunder 

blir snäv och inte ett stort moment i kundsegmenteringsprocessen.   
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Vid segmentering av kunder är det viktigt för Lufthansa Private Jet att lokalisera de kunder 

vars behov de kan tillgodose. Ett exempel på en situation där Lufthansa Private Jets tjänster 

kan komma till nytta är om en företagsledning befinner sig i Växjö och ska till Frankfurt på 

möte. Med reguljärt flyg skulle turen se ut som följande; Växjö – Stockholm, Stockholm – 

Frankfurt. Med SAS Business Class skulle denna flygning ta cirka 6-8 timmar, inräknat en 

timmes väntetid på flygplats samt incheckning (www.SAS.se/bookings). Med privatjet skulle 

flygresan förkortas till Växjö – Frankfurt och flygtiden skulle minska till endast två timmar 

(Magnus Lidjan). Det är viktigt att Lufthansa Private Jet övertygar svenska företag om hur 

effektiv denna transportlösning är. Vissa potentiella kunder kanske inte inser fördelarna med 

att använda privatjet i tjänsten. Dessa företag har utvecklat en vana att flyga reguljärt med 

mellanlandningar och trivs bra med denna lösning.  

 

Vid bearbetning av Lufthansa Private Jets kunder tror vi att det kan vara till nytta att etablera 

en personlig relation med kunden. Detta för att det inom privatjetsbranschen idag finns två 

huvudsakliga kundgrupper; företagsledningar och privatpersoner. Dessa två grupper kan 

ibland vara svåra att skilja på då samma person kan resa båda privat och i affärssyfte. Enligt 

Magnus Lidjan är ca 80 % av Lufthansa Private Jets kunder företag och de resterande 20 % är 

privatpersoner. Här kan ett problem uppstå kring marknadsföringen utifrån resans syfte.  

 

1.3 Problemformulering 

• Varför väljer vissa personer i Sverige att resa med privatjet? 

• Vilka är de främsta behoven som Lufthansa Private Jet kan tillgodose hos svenska 

kunder? 

• På vilket sätt kan Lufthansa Private Jet nå ut till sin målgrupp i Sverige?  

 

1.4 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka Lufthansa Private Jets verksamhet och 

marknadsföringsstrategi i Sverige utifrån kundsegmentering. Vi avser att undersöka hur 

Lufthansa Private Jet utifrån kundsegmentering kan lokalisera och expandera sin målgrupp i 

Sverige. 
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1.5 Avgränsning  

Vi har avgränsat vår studie av Lufthansa Private Jet i Sverige till intervjuer med 

marknadschefen för Lufthansa i Norden, personer som reser med privatjet samt en 

branschexpert. Genom att intervjua potentiella kunder till Lufthansa Private Jet, ta del av 

litteratur, research och nyheter kring området samt fördjupa oss i ämnet hoppas vi kunna få en 

tydlig bild av kundsegmentering inom privatjetsbranschen. Uppsatsen bygger på teorier kring 

kundsegmentering och vi avser endast att koncentrera oss på de begrepp och modeller som 

kan passa marknadsföringen av Lufthansa Private Jet i Sverige.  

 

1.6 Uppsatsens disposition 

 

Kapitel 1: Inledning 

I inledningen presenterar vi vårt uppsatsämnes bakgrund och diskuterar kring dess 

problemområden för att sedan mynna ut i uppsatsens syfte.  

 

Kapitel 2: Metod 

I metodkapitlet beskriver vi vilken undersökningsansats samt angreppssätt vi har valt att 

använda oss av. Vidare redogörs för det valda tillvägagångssättet vid insamling av data. 

Kapitlet avslutas med en kritisk granskning av den valda metoden.  

 

Kapitel 3: Teori 

I detta kapitel behandla vi de olika teorier, modeller och begrepp som vi anser relevanta för 

syftet med uppsatsen. Teorierna behandlar främst kundsegmentering.  

 

Kapitel 4: Empiri 

I empirikapitlet redogör vi för insamlad empiri på ett objektivt sätt. Inledningsvis presenteras 

respondenterna, vidare redogör vi för intervjuerna.  

 

Kapitel 5: Analys 

I detta kapitel analyserar vi empirin med hjälp av teorin som presenterades i kapitel 3. 
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Kapitel 6: Tolkning 

I detta kapitel diskuterar och tolkar vi analysen. Vidare följer en kritisk granskning av vårt 

tillvägagångssätt vid genomförandet av studien. Kapitlet avslutas med implikationer samt 

förslag till vidare forskning.  

 

Kapitel 7: Slutsats 

I detta kapitel redogör vi kortfattat för de resultat som framkommit i studien. 
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2 Metod 

 

Syftet med metodkapitlet är att presentera uppsatsens metodmässiga utgångspunkter. Vi 

kommer i detta kapitel att redogöra för vårt val av metod och perspektiv samt hur vi resonerat 

kring dessa val. Vi avser även att redogöra för hur undersökningen har genomförts i form av 

förstudie, teoretiskt urval, empiri, intervjugenomförande, sammanställning och analys.  

 

2.1 Forskningsstrategi 

Det finns många olika tillvägagångssätt för att skriva en uppsats. Det är viktigt att vi som 

genomför studien har en vetenskaplig syn på vårt arbete och väljer en passande strategi för att 

nå fram till en god beskrivning av verkligheten. Kvalitativ forskning tolkar den sociala 

verkligheten som en föränderlig egenskap som individer kan skapa och konstruera. Enligt 

Bryman (2001) är kvalitativa undersökningar tolkningsinriktade och tyngden ligger på 

förståelse av en social verklighet och hur deltagarna i en viss miljö tolkar sin verklighet. 

Denna aspekt är viktig då vi undersöker bland annat vilka behov en privatjetskund kan tänkas 

ha. Då vi anser att uppsatsen har en inriktning mot förståelse snarare än förklaring har vi valt 

en kvalitativ ansats för vår forskning.  

 

Genom att intervjua personer med olika anknytning till Lufthansa Private Jets verksamhet 

samt genom att fördjupa oss i ämnet kundsegmentering har vår förståelse och kunskap kring 

ämnet under studiens gång ökat och utvecklats. De resultat som framkommit ur intervjuerna 

har vi tolkat utifrån vår kunskap om teorier kring kundsegmentering.  

 

2.2 Teoretiskt angreppssätt 

Samhällsvetenskaplig forskning har oavsett teoretisk angreppssätt alltid induktiva inslag. Då 

metodansatser bedrivs via induktion genereras teorier utifrån studien och en 

problemformulering växer fram utifrån empiriska förstudier. Då induktiv forskning bedrivs 

beskriver forskaren, enligt Bryman (2001, s. 21), konsekvensen av resultaten för den teori 

som låg bakom eller styrde hela undersökningen. I det deduktiva angreppssättet utgår man 

istället från teorier. Utifrån det man vet inom ett visst område och de teoretiska överväganden 

som rör detta område, härleder eller deducerar forskaren en eller flera hypoteser som ska 

underkastas en empirisk granskning (Bryman, 2001, s. 20). Det kan enligt Bryman (2001, s. 



Lufthansa Private Jets kundsegmentering i Sverige 
Emeli Seensalu, Penny Thrane, Louise Wachtmeister  
 
 
 

 9 

22) trots dessa angreppssätts olikheter troligtvis finnas inslag av deduktion även i induktiva 

studier.  

 

Vårt val av teoretiskt angreppssätt och även vårt val av studieobjekt grundar sig i teorier kring 

kundsegmentering. Baserat på de intervjuer som genomförts strävar vi efter att ge en bild av 

Lufthansa Private Jets målgrupp samt vad kunderna anser vara de viktigaste behoven som 

företaget kan tillgodose. Då vi i vår studie inte formulerar hypoteser som sedan granskas utgår 

vi inte från det hypotetiskt-deduktiva angreppssättet. Dock styr i vårt fall teorier kring 

kundsegmentering datainsamlingsprocessen då de kunskaper vi erhållit om kundsegmentering 

ligger till grund för intervjufrågorna. Det teoretiska angreppssättet i denna uppsats är således 

varken rent induktivt eller deduktivt.  

 

2.3 Vetenskapssyn: Empirism 

Utifrån studien ligger vi närmare empirin då vi inte söker logiska utsagor. Empirisk kunskap 

genereras utifrån iakttagelser. Genom att utgå från den empiriska vetenskapssynen strävar vi 

efter att beskriva och förklara. Empirism innebär, enligt Bryman (2001), ett generellt synsätt 

på studiet av verkligheten som betyder att det bara är kunskap som man fått utifrån erfarenhet 

och via sinnena som kan accepteras. Informationsinsamling krävs dels för att uppnå kunskap 

om Lufthansa Private Jets kundsegmentering, men även för att kunna formulera en 

problemdiskussion. De huvudsakliga sekundärkällorna är litteraturen om kundsegmentering. 

Det finns många skrifter om kundsegmentering och vi har därför begränsat det teoretiska 

urvalet till den litteratur vi finner relevant och intressant, bland annat Söderlunds 

kundsegmenteringsprocess.  

 

2.4 Metodansats: Kvalitativ 

Inom vetenskaplig forskning kan man tillämpa antingen kvantitativ eller kvalitativ metod. 

Kvantitativ forskning kan, enligt Bryman (2001, s. 35), betraktas som en forskningsstrategi 

som betonar kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. Inom kvantitativ 

forskning ligger tyngdpunkten på prövning av teorier. En kvantitativ studie skulle kunna vara 

relevant inom vårt forskningsområde men vi har valt att tillämpa en kvalitativ ansats.  
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Enligt Bryman (2001, s. 35) rymmer den kvalitativa forsningsansatsen bilder av den sociala 

verkligheten som ständig och föränderlig och med egenskaper som hör till individernas 

skapande och konstruerande förmåga. Kvalitativa forskare strävar ofta efter en förståelse av 

beteende, värderingar och åsikter i termer av den kontext i vilken undersökningen genomförs.  

Den kvalitativa forskningsansatsen är därför passande för vår studie eftersom vi avser söka 

djupa, detaljrika svar och beskrivningar. De faktorer som påverkar kunders val att flyga 

privatjet påverkas troligtvis av hur individen uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Valet 

att flyga privatjet påverkas av en individs sociala verklighet då faktorer som tidsbesparing kan 

vara avgörande för företagets verksamhet samt individens livskvalitet.  

 

2.5  Forskningsansatser  

Det är svårt att välja ett vetenskapligt synsätt och enbart utgå från dess principer och grunder. 

Både positivism och hermeneutik föreslår olika forskningsansatser och tillvägagångssätt som 

kan vara av stor nytta. Generellt sett kan positivism beskrivas som ett synsätt som lämpar sig 

främst vid kvantitativ forskning medan hermeneutik kan verka som en passande ansats vid 

kvalitativ forskning. Enligt Bryman (2001) har den positivistiska synen på samhällsvetenskap 

fokus på förklaringar av mänskligt beteende.  

 

I vår studie väljer vi att utgå från en tolkande ansats då studien har sin grund i det 

socialvetenskapliga synsättet och strävar efter att förstå och finna betydelse och mening.  

Fokus riktas mot en förståelse av människors beteende i form av kundbehov som kan 

definieras utifrån kundsegmentering. Vi eftersträvar således en förståelse av varför människor 

väljer att flyga privatjet.  

 

2.6  Fallstudie 

Den grundläggande formen för en fallstudie rymmer ett detaljerat och ingående studium av ett 

enda fall (Bryman, 2001, s. 64). I en fallstudie är, enligt Bryman (2001), forskarens mål att på 

ett ingående sätt belysa ett visst fall. Flera enskilda fallstudier kan däremot läggas samman till 

en studie. Fallstudiemetodiken som ska tillämpas är en kvalitativ intervjuundersökning och 

dataanalys. 
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Då vi genomför en förklarande undersökning och söker svar på ”varför” angående en specifik 

företeelse är en fallstudie lämplig. Vi eftersträvar att närmare studera Lufthansa Private Jets 

verksamhet och kundsegmentering genom att undersöka hur deras målgrupp ser ut idag samt 

vilka de viktigaste behoven hos kunderna är som Lufthansa Private Jet kan tillgodose.  

 

2.6.1 Urvalsmetoder 

Uppsatsens syfte är att ta reda på hur Lufthansa Privat Jet utifrån kundsegmentering och 

kundbehov kan lokalisera och expandera sin målgrupp i Sverige. Vi har valt att fokusera på 

Lufthansa Privat Jet eftersom vi har god access till företaget, genom personliga kontakter, och 

anser att det är spännande företag med en nyetablerad tjänst. Vi har strategiskt valt 

respondenter som kan bidra med relevant information. Den första intervjun med Magnus 

Lidjan, marknadschef på Lufthansa i Norden, hölls tidigt och gav en bred insikt i företagets 

verksamhet och mål. Vidare eftersträvar vi en förståelse för Lufthansa Private Jets tjänster 

utifrån kundperspektivet. Den andra personen vi intervjuade var Bertil Ask, en branschexpert. 

Denna intervju bidrog till att skapa en bild av privatjetsbranschen som helhet. Bertil Ask 

driver idag konsultbyrån Rebest Aviation Support AB. 

 

För att förstå hur Lufthansa Private Jet utifrån kundsegmentering kan lokalisera och 

expandera sin målgrupp i Sverige anser vi att man kan utgå från företagets strategier och mål 

samt kundernas behov och syn på marknaden. Vi valde att intervjua fem personer som vi 

lokaliserade genom personliga kontakter, information från Lufthansa Private Jet och genom 

egna efterforskningar kring vilka personer som skulle kunna vara relevanta för vår studie. Det 

hade varit intressant att tala med fler kunder eller potentiella kunder till Lufthansa Private Jet 

men det uppstod tidigt svårigheter med att hitta kunder att intervjua. Detta på grund av att 

ämnet för många uppfattas som känsligt. De som använder privatjet som transportmedel håller 

det helst för sig själva (Magnus Lidjan). 

 

De kunder som vi har intervjuat är John Abrahamson, VD Enskilda Securities AB, Ian 

Wachtmeister som bland annat sitter i företagsledningar i Sverige och USA samt Dan som vill 

vara anonym och flyger privatjet i privat syfte.  
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2.6.2 Intervjuform 

Intervjuerna genomförs med fokus på att söka svar på de frågor som formulerats kring 

Lufthansa Private Jets kundsegmentering. Vi eftersträvar även att skapa en bild av området 

som undersöks, privatjetsbranschen i Sverige. Utifrån intervjuerna samlar vi in, analyserar 

och tolkar data. De kvalitativa intervjuerna leder till upptäckten av egenskaper och 

innebörder.  

  

Det finns olika typer av kvalitativa intervjuer. I denna uppsats har fyra personliga intervjuer 

genomförts samt en telefonintervju. Vi valde att intervjua en person över telefon, Bertil Ask, 

branschexpert, då han är bosatt i Viken, Skåne. Det finns för- och nackdelar med 

telefonintervjuer. Fördelarna är att man trots långa avstånd har möjlighet att intervjua en 

person. Precis som vid en vanlig intervju kan man effektivt samla in information genom 

djupgående svar och man har möjlighet att reda ut otydliga situationer. Nackdelarna med 

telefonintervjuer är att det kan uppstå problem som inte går att lösa över telefon gällande 

känsliga frågor. En annan nackdel är att den omgivande miljön kan vara opassande för 

intervjupersonen vilket kan leda till att denne störs, blir okoncentrerad och inte lämnar 

beskrivande svar. Vid genomförandet av en telefonintervju saknar man möjlighet att tolka 

intervjupersonens fysiska uttryck som kroppsspråk och förtydligande gester. De personliga 

intervjuerna som genomförs kan påverkas av vår ålder, personlighet och kön. Intervjuerna kan 

även påverkas av social önskvärdhet vilket innebär att intervjupersonen vill ge en positiv bild 

av sig själv. Ett svar som upplevs vara socialt önskvärt väljs oftare än ett svar som inte är lika 

passande eller önskvärt (Bryman, 2001).   

 

2.6.2.1 Semistrukturerad intervju 

I en semistrukturerad intervju är det möjligt att avvika från de intervjuguider som formulerats 

och frågorna som ställs kan vara mer allmänt formulerade. Man kan som uppföljning på det 

som intervjupersonen svarat ställa nya frågor som inte inkluderats i intervjuguiden och 

frågornas ordningsföljd kan variera. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer i vår 

studie. Intervjuerna fick röra sig i olika riktningar vilket kan leda till information om vad 

intervjupersonen uppfattade som viktigt och relevant. Bryman (2001) beskriver att om det är 

flera forskare inblandade i fältarbetet är det, i syfte att säkerställa ett visst minimum av 

jämförbarhet i intervjuandet, att föredra en semistrukturerad intervjumetod.  
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Vid utformningen av intervjuguiderna ställde vi oss frågan vad vi måste ta reda på för att 

kunna besvara våra olika frågeställningar. Frågorna formulerades i syfte att klargöra 

intervjupersonens perspektiv kring Lufthansa Private Jets tjänster. Eftersom intervjuerna 

genomförs med samma syfte fast med olika typer av personer skapade vi tre olika 

intervjuguider (se appendix, s. 67). Intervjuguiderna bygger främst på teoriavsnittet om 

kundsegmentering och de finns att läsa som bilagor. Frågor kring Lufthansa Private Jets 

verksamhet har inkluderats för att få en helhetsbild av valen kring kundsegmenteringen. I 

intervjuerna med kunderna har standardiserade frågor ställts för att kunna jämföra svaren på 

dessa i analysen. Respondenterna besvarar trots detta fritt frågorna då de tolkas på olika sätt. 

Intervjuerna har haft en planerad längd på 40 minuter, men har varierat mellan 40 och 60 

minuter. Variationen har berott på respondenternas tidsresurser och intresse att medverka. 

Innan intervjuerna har respondenterna blivit uppringda och ett möte har bokats. Intervjuerna 

har spelats in och lyssnats igenom av alla i uppsatsgruppen. Detta för att nå en gemensam 

tolkning av svaren.  

 

2.7 Kritisk granskning av metoden 

Då vi efterstävar en viss struktur vid intervjuerna, för att försäkra att vi verkligen får så 

mycket och relevant information som möjligt för undersökningen, har vi tagit del av Kvales 

krav och kriterier för en framgångsrik intervju (Bryman, 2001, s. 306). Vi har under 

intervjuerna strävat efter att vara tydliga, strukturerade, sensitiva, öppna och styrande. Vi har 

även visat etisk medvetenhet genom att till exempel informera intervjupersonen om syftet 

med undersökningen.     

 

För att underlätta förståelsen om det som intervjupersonen berättade begav vi oss till 

intervjuplatsen i god tid innan mötet och bekantade oss med personens arbetsmiljö. Vi spelade 

in intervjuerna och transkriberade dem.  

 

Genom att transkribera intervjuerna kunde vi göra en noggrann genomgång och analys av 

intervjupersonernas svar. Nackdelen med att spela in intervjuer är att intervjupersonen kan 

hämmas av inspelningsutrustningen och inte tala lika fritt. Alla intervjuer, utom den med 

Bertil Ask, avslutades med ett samtal efter att respondenten velat stänga av bandspelaren. 
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Under dessa samtal kom det fram mycket intressant information som delvis var fakta som vi 

ombads inte skriva om i uppsatsen.  

 

Lincoln och Guba (1985; se Bryman, 2001, s. 46) föreslår fyra aspekter av trovärdighet.  

Eftersom studien kan komma att förmedla flera olika beskrivningar av verkligheten lämpar 

det sig bättre att utgå från dessa kriterier än att tillämpa reliabilitets- och validitetskriterier. 

Trovärdighet bygger på tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka 

och konfirmera. Studiens tillförlitlighet ska skapas genom att studien förs i enlighet med de 

etiska principer som rör anonymitet, frivillighet, integritet och konfidentialitet (Bryman, 2001, 

s. 440). Tillförlitlighet skapas även genom att resultatet rapporteras till de personer som ingår 

i den sociala studien. Detta kan stärkas genom att vi kontaktar de personer som har intervjuats 

och ber dem bekräfta att det sätt som vi uppfattat deras verklighet på är korrekt. Kriteriet 

överförbarhet kan, enligt Lincoln och Guba (1985; se Bryman, 2001, s. 260), i 

undersökningen uppnås genom en fyllig och ”tät” redogörelse av de detaljer som ingår i 

fältets sociala verklighet. Detta kan vi uppnå genom att redogöra för den information 

respondenterna ger angående respektive företags eller privatpersons verksamhet och mål. 

Pålitlighet kan skapas genom att man i studien fullständigt redogör för alla faser i 

forskningsprocessen. Detta är syftet med uppsatsens metodavsnitt. Möjligheten att styrka och 

konfirmera studien sker genom att vi undviker att medvetet låta värderingar som är personliga 

påverka undersökningens utförande eller slutsatser. Vi är medvetna om att utformningen av 

intervjuguiderna till viss del påverkas av personliga värderingar då vi söker svar på frågor 

kring kundbehov. Detta beror på att vi själva i många situationer är kunder, till exempel när vi 

bokar flygresor.   

 

2.7.1 Kritik av tolkande ansats 

Enligt Anderssons (1997) beskrivning av positivismen motsätter den sig hermeneutikens 

forskningsideal då man istället enligt positivisterna bör sträva efter kausala samband och lagar 

för att kunna bidra med förklaringar, inte förståelse av människors beteende. Man ska enligt 

positivismen sträva efter abstraktioner, inte konkretiseringar. Vi avser inte, och kommer inte 

att kunna ha möjlighet att bidra med kausala samband kring kundsegmentering och 

privatjetsbranschen. I vår studie undersöker vi fenomenet och strävar efter att förstå 

privatjetskundernas behov.  
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2.7.2 Kritik av den kvalitativa forskningsansatsen och dess metoder 

I denna studie utgår vi varken renodlat från ett induktivt eller deduktivt angreppssätt vilket 

kan kritiseras. Med ett induktivt angreppssätt är teorin resultatet av en forskningsansats 

(Bryman, 2001). Det deduktiva angreppssättet kan vara att föredra, då man utifrån det man vet 

inom ett visst område härleder hypoteser som ska granskas empiriskt.  

 

Den kvalitativa forskningsmetoden tillämpas vilket kan kritiseras utifrån olika synvinklar. 

Enligt Bryman (2001) kan kvantitativa forskare ibland kritisera kvalitativa undersökningar för 

att de är alltför subjektiva. I vår studie skulle detta kunna innebära att resultatet skulle bygga 

på vår osystematiska uppfattning om vad som är viktigt och även på det personliga 

förhållande som etablerats med intervjupersonerna.  

 

Det är svårt att replikera den studie som vi genomför. Vi kommer att vara det viktigaste 

redskapet för datainsamling och intervjuerna kommer att påverkas av vår ålder, personlighet 

och kön. Dessutom kommer tolkningen av data vara subjektiv. Det blir omöjligt för en annan 

forskare att upprepa en specifik intervju och uppnå samma resultat.  

 

Kritiker menar ofta att kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera utöver den 

situation i vilken de produceras (Bryman, 2001, s. 270). Studien som bygger på en 

semistrukturerad intervju med fem personer kan inte bli representativt för en population.  

 

2.8  Sammanfattning 

Vår studie utgår från en kvalitativ ansats och vi eftersträvar en förståelse för Lufthansa Private 

Jets kundsegmentering och kundbehov. Vi genomför en fallstudie för att förstå vilka behov 

hos kunden som Lufthansa Private Jet kan tillgodose. 
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3 Teori 

 

I detta kapitel kommer vi att behandla de teorier, modeller och begrepp som vi anser relevanta 

för syftet med uppsatsen. Teoriavsnittet används för att skapa och förmedla kunskap. Vi 

kommer att använda teorier som en grund för våra undersökningar och som utgångspunkt då 

vi tolkar och förstår vårt insamlade empiriska material. Dessa teorier används även för att 

hitta centrala aspekter inom vårt valda problemområde och ställda syfte. De teorier vi utgår 

från är i första hand Söderlunds kundsegmenteringsprocess. Med utgångspunkt i denna väver 

vi in ett antal teorier och modeller; Wagners kundpsykologiteorier, konsumentbeteendeteorier 

av Cohen och marknadsföringsteorier av Echeverri och Edvardsson, vilka vi anser belysa och 

förtydliga teorin.  

 

3.1 Kundsegmentering 

Segmentering innebär flera saker. Den vanligaste innebörden är en klassificering av kunder, 

vilket går ut på att marknadsföraren urskiljer olika grupper av kunder. Enligt Echeverri och 

Edvardsson (2002, s. 387) betyder segmentering att man särskiljer något ur en större enhet 

och segment är detsamma som väldefinierade och homogena delmarknader. En annan 

betydelse av begreppet avser marknadsförarens val av kunder. Med detta menas att vissa 

kunder uppmuntras att handla medan vissa nekas. Segmentering kan också avse hur ett 

företag bearbetar sina kunder. I detta synsätt kan två extremfall urskiljas. Det ena avser 

företag som bearbetar alla kunder på ett identiskt sätt (massmarknadsföring). Det andra avser 

företag som skräddarsyr ett erbjudande till varje enskild kund (one-to-one marketing) 

(Söderlund, 1998, s. 12).  

 

3.1.1 Segmenteringsprocessen 

Dessa ovannämnda dimensioner kan ses som tre steg i en så kallad segmenteringsprocess. I 

det första steget, att klassificera kunder, ligger marknadsförarens fokus på att identifiera vilka 

kundegenskaper som är väsentliga inför en klassificering. Dessa egenskaper kallas variabler, 

då de utgör storheter som kan anta olika värden för olika kunder. Variationen mellan 

kunderna är själva förutsättningen för en klassificering (Söderlund, 1998).  
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Söderlund (1998, s. 19) argumenterar för att marknadsföraren bör fokusera på variabler som 

utgör svaren på de frågor som återfinns i modell 3.1 nedan. Modellen presenteras här i 

punktform.  

 

Modell 3.1  

• Vad vill kunden ha? 

• Vilket budskap ska vi ha? 

• Hur ska vi överföra budskapet till kunden? 

• Hur kan vi möta kunden? 

• Är kunden lönsam? 

 

När marknadsföraren har denna information om kunderna på marknaden är utgångsläget gott 

för att kunna klassificera kunderna i segment. Vi kommer nedan, under rubrikerna 3.1.1.1 – 

3.1.1.5, att gå igenom var och en av frågorna.  

 

3.1.1.1 Vad vill kunden ha? 

Kunder köper produkter och tjänster därför att de tillfredställer behov. En vanlig definition av 

behov är känslan av att något nödvändigt saknas. Behov kan ses som gapet mellan upplevelse 

av nuet och hur personen anser att det borde vara (Echeverri & Edvardsson, 2002). Från 

kundens synvinkel kan en produkt eller tjänst ses som ett medel, inte som ett mål i sig, för att 

tillfredsställa behov. Enligt Wagner (2002, s. 60) är till exempel tid en faktor som skapar 

behov. Vet man vad kunderna har för behov kan man förklara deras köp av en viss produkt 

eller deras nyttjande av en viss tjänst. Därefter är det inte långt till att använda sådan kunskap 

för att påverka kundens köp så att han eller hon köper företagets produkt eller tjänst istället 

för konkurrenternas. 

 

Företaget måste finna de ”källor” till köpbeteende som inspirerar och motiverar kunden att 

köpa just deras produkt även om de inte vet bestämt vad deras behov och mål är (Cohen, 

2006, s. 170). Ett privatjetsföretags tjänst kan få kunden att känna att den förbättrar sin 

livsstil.      

 

Det gäller således att anpassa sig till målgruppens behov om man ska få avkastning för sina 

produkter och tjänster. Det är idag endast ett fåtal som ifrågasätter att kunskap om kundernas 
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”Nyttor” 
 
 
 

Produktattribut 

behov är nära sammanlänkat med ett företags framgång (Söderlund, 1998). Det förefaller råda 

enighet om att förekomsten av kundbehov utgör förutsättningen för företagets verksamhet 

(Echeverri & Edvardsson, 2002). 

 

När det gäller behov finns det en stor variation från kund till kund, vilket ger en anledning till 

segmentering. Givet en variation mellan kundernas behov, och givet behovens betydelse för 

kundens val av produkt eller tjänst, blir det naturligt att samla in information om kundbehov.  

 

Behovshierarkimodellen 

Behovshierarkimodellen (modell 3.2) kan vara till hjälp då man ska identifiera olika typer av 

behov. 

 

Modell 3.2 Behovshierarkimodellen (Gutman, 1982; se Söderlund, 1998, s. 24) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Modellen skiljer mellan behov på tre nivåer. På den lägsta nivån finns produktattributen, det 

vill säga produktens egenskaper. Olika kunder kan ha behov av olika produktattribut i olika 

utsträckning. På nästa nivå i behovshierarkin återfinns “nyttor” (benefits), det vill säga den 

verkan som kunden vill realisera genom valet av en produkt eller en tjänst. Det går att urskilja 

olika typer av nyttor. Överst i behovshierarkin finns de bakomliggande mål (values) som en 

kund har med att köpa en produkt eller tjänst, de egentliga orsakerna till att kunden köper en 

viss produkt. Behov på den här nivån innefattar sådant som självförverkligande, status, 

respekt och tillhörighet till en grupp.  

Bakomliggande 
mål 
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Dessa tre nivåer är sammanlänkade på så sätt att bakomliggande mål antas vara anledningen 

till att kunden söker vissa nyttor vilket i sin tur är anledningen till att kunden söker en produkt 

med vissa attribut (Söderlund, 1998).  

 

Wagners behovsområden 

För att förstå hur kunden utvärderar egenskaper hos produkter behöver vi veta vilka behov 

kunder egentligen har (Wagner, 2002). Enligt Wagner finns det tre grundläggande 

behovsområden. Dessa är förändringar av den fysiska världen, förändringar av känslolägen 

och förändringar av relationer till andra människor.  

 

3.1.1.2 Vilket budskap ska vi ha? 

Att utveckla en produkt som är anpassad till kundens behov är inte tillräckligt. Kunden måste 

också upplysas om att denna produkt finns på marknaden. För att detta ska ske på ett 

övertygande sätt måste ett budskap väljas. Detta budskap måste anpassas till mottagaren. Här 

är det viktigt att betona att erbjudandet äger det som kunden efterfrågar (Söderlund, 1998, s. 

50). Det finns alltså en stark korrelation mellan att betona det som kunden är intresserad av till 

exempel nyttorna, och kundens uppmärksamhet för budskapet (Haley, 1971; 1984). När ett 

företag ska förmedla sitt budskap till kunden är det även viktigt att undersöka och analysera 

kundens sätt att hantera budskapet. Målet är att välja en presentation som gynnar de egna 

produkterna maximalt (Wagner, 2002). Till exempel kan företag inom privatjetsbranschen 

presentera en jämförande lista av priser eller antal destinationer i relation till konkurrerande 

företag.   

 

I reklamvärlden är det vanligt att budskapet på något sätt handlar om någon av de tre ovan 

nämnda behovsnivåerna. Om budskapet inte handlar om ett förmånligt pris måste företaget 

vara ännu mer tydligt med varför dess produkt behövs eller varför produkten är bättre än 

konkurrenternas (Cohen, 2006). 

 

För att nå ut till kunden är det viktigt att ett företag visar att de är medvetna och införstådda i 

kundens komplexa livsstil. Trots att kunden utsätts för mer reklam idag än någonsin så har 

intresset för produkter som uppfyller deras specifika behov ökat. Denna ökande medvetenhet 
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har dessutom lett till en villighet hos kunden att betala mer för en tjänst eller vara som 

uppfyller dess behov (Cohen, 2006). 

 

För att kunna anpassa budskapet till mottagaren vill man veta vilka specifika egenskaper 

utöver behoven som man ska identifiera och hur man ska utforma budskapet då man känner 

till dessa egenskaper.  

 

3.1.1.3 Hur ska vi överföra budskapet till kunden? 

Då marknadsföraren utvecklat ett budskap som upplyser kunden om att den aktuella 

produkten eller tjänsten har de egenskaper som kunden efterfrågar gäller det att välja en 

lämplig kanal för budskapet. Även här förekommer en variation mellan kunderna. Det är 

framförallt variation i kundernas exponering för olika kanaler och deras syn på vad som är 

önskvärd exponering. Vissa kunder kanske nås bäst via annonser i dagstidningar och 

reklamfilmer i TV, medan andra kunder kanske nås bäst via direktreklam. För att fastställa 

vilka kanaler som är lämpliga krävs olika typer av information om kunden. 

 

Enligt Wagner (2002) kan företag som lär sig att koppla ihop rätt situationer med de egna 

produkterna ha stor glädje av denna lärdom. Till exempel kan det vara positivt för företag 

inom privatjetsbranschen att marknadsföra sig i situationer eller miljöer där man tror att 

företagsledare rör sig.  

 

3.1.1.4 Hur kan vi möta kunden? 

Att framställa en produkt eller tjänst som är anpassad till kundens behov, och att informera 

kunden om att detta finns, är inte tillräckligt. Man behöver även information som möjliggör 

ett möte med kunden det vill säga att kunden får ta del av produkten. Kundmöten kan 

behandlas i två olika avseenden; kundmedverkan och kundrelationshantering (Söderlund, 

1998). 

 

Den första aspekten, kundmedverkan, avser möte mellan kund och tjänsteföretag. Tjänster 

kännetecknas av att kunden medverkar i själva produktionen av tjänsten. Tjänsteföretag är i 

varierande grad beroende av kundens vilja och förmåga att bidra till tjänstens produktion 

(Echeverri & Edvardsson, 2002). Det blir därför viktigt för företaget att identifiera kundens 
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syn på medverkan (Söderlund, 1998). Kundmedverkan är beroende av kundens kunskapsnivå 

och förmåga att omsätta kunskaperna i praktiken (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 388).  

 

Medproducentmodellen 

Normanns medproducentmodell (1992; se Söderlund, 1998, s. 92) handlar om kundens 

möjlighet och kundens vilja att medverka. Det är dock viktigt att poängtera att bara för att 

kunden kan medverka betyder detta inte nödvändigtvis att kunden vill medverka. Kundens 

förmåga och vilja att medverka kan variera från ”låg” till ”hög”. Genom att identifiera 

kundernas medverkan får man ytterligare underlag för en gruppindelning av kunder. Denna 

modell kommer även att behandlas i kapitel 5, analysen, var vi applicerar den på 

privatjetskundernas vilja och förmåga att medverka.  

 
 
 
 
Modell 3.3 Medproducentmodellen (Normann, 1992; se Söderlund, 1998, s. 92)  
 
    
    
                    Hög 

Kundens förmåga  

att medverka 

 
 
                    Låg 
 
                   
            Låg   Hög 

          
 
 
                 Kundens vilja att medverka 

    

 

 

 

Enligt medproducentmodellen finns sex olika områden inom vilka kunden kan vara delaktig;  

- Specifikation av tjänst, avser hur mycket kunden påverkar innehållet i den aktuella 

tjänsten. Den ena ytterligheten (låg kundmedverkan) innebär att kunden passivt väljer från 

ett standardiserat utbud. Den andra ytterligheten (hög kundmedverkan) innebär att 

kundens riktlinjer är själva utgångspunkten för leverantören.   
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- Produktionen, innebär i vilken utsträckning kunden deltar i olika delaktiviteter som ingår i 

en tjänst.  

- Kvalitetskontroll, innebär att kunden får möjlighet at se på när tjänsten utförs. 

- Bevarandet av företagets anda, handlar om hur kunderna beter sig mot producenten av 

tjänsten. Vissa kunder skapar mer arbetstillfredsställelse hos företagets personal än andra.  

- Utveckling av företagets erbjudande, handlar om i vilken grad kunderna kan medverka i 

produktutvecklingen.  

- Marknadsföring; Kunden kan även medverka till företagets marknadsföring. ”Word of 

mouth” avser i vilken utsträckning kunden berättar för andra, potentiella kunder, om sina 

upplevelser av olika leverantörer. Det blir en slags automatisk införsäljnig som positiva 

kunder frivilligt bidrar med. ”En exalterad kund kan skapa kunskaper om tjänsten i 

målgruppen på ett sätt som företaget självt knappast kan lyckas med ” (Echeverri & 

Edvardsson, 2002, s. 250). ”Word of mouth” bygger helt på kundens egen uppfattning av 

produkten och därför är det viktigt att företaget är noga med vad det associerar sin produkt 

med. Kunder kan få information om produkter genom människor i deras närhet. Dessa 

personer kallar Wagner (2002) opinionsledare eller påverkare. Dessa påverkare beskrivs 

ofta vara välutbildade och välavlönade. De köper nytt tidigt, tillfrågas av andra om sin 

uppfattning och är socialt aktiva. Företag inom privatjetsbranschen kan till exempel få nya 

kunder genom att deras redan befintliga kunder rekommenderar deras tjänster till bekanta 

och kollegor. 

 

Idag är det många företag som arbetar med att försöka skapa långsiktiga kundrelationer. 

Antagandet bakom detta är följande ”Det är fem gånger dyrare att attrahera en ny kund 

jämfört med att bearbeta en befintlig kund” (Kotler, 1997; se Söderlund 1998, s. 100). Ett 

företags resurser bör således satsas på att behålla existerande kunder istället för att jaga nya. 

För att utveckla långsiktiga relationer med kunder finns ett antal så kallade 

relationsmarknadsföringsaktiviteter att tillgå, till exempel dialog med kunden, bonussystem 

och skräddarsydda produkter (Söderlund, 1998). 

 

Positiva förutsättningar för en lyckad kundrelation är enligt Wagner (2002) att företaget 

erbjuder tillgänglighet och kringservice, det vill säga leverans, support och snabbt märkbara 

fördelar. Det är viktigt att företag inom privatjetsbranschen är tillgängliga för kunden dygnet 

runt för bokning, erbjuder bra kringservice till exempel i form av transport till och från 
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flygplatsen. En snabb märkbar fördel kan illustreras som tidsaspekten inom 

privatjetsbranschen.  

 

En lyckad kundrelation bygger även på att få kunden att känna sig bekväm med företagets 

tjänster. Kunden måste alltid känna sig välkommen och ogenerat kunna ringa om funderingar 

och frågor. Kundrelationen ska enligt Cohen (2006, s. 17) bygga på tre saker; produkten, 

kunskap och service. Kunden måste alltid vara nöjd med produkten för att kunna utveckla en 

vana att använda den. Kunskapen hos personalen ska vara så pass bred så att de kan hantera 

alla tänkbara frågor kunden kan ha samt en exemplarisk service där kunden snabbt får hjälp 

vid önskan.   

 

Det kan finnas en variation mellan olika kunder när det gäller kundens syn på leverantörens 

hantering av kundrelationer. Det är därför viktigt att identifiera kundens syn på 

relationsmarknadsföringsaktiviteter. Det kan även finnas än mer grundläggande variation 

mellan kunder, som viljan att överhuvudtaget vilja ha en långsiktig relation med en leverantör 

(Söderlund, 1998). 

 

3.1.1.5 Är kunden lönsam? 

Vanligtvis finns en variation mellan kunder med avseende på kundlönsamhet, det vill säga hur 

stora intäkter och kostnader som varje kund ger upphov till under en viss tidsperiod 

(Söderlund, 1998).  

 

Tre vanliga indikatorer som bär på information om kundlönsamhet är: inköpsvolym, lojalitet 

och kundtillfredsställelse (Söderlund, 1998). Ingen av dem ger dock en fullständig bild av 

kundlönsamhet. Man bör således utgå från flera olika variabler för att underlaget ska bli 

någorlunda rikt. Det bör dock poängteras att en kund som är olönsam i sig ändå kan vara 

värdefull på så vis att närvaron av den kunden kan locka till sig andra och mer lönsamma 

kunder. ”Kunder existerar nämligen inte oberoende av varandra” (Söderlund, 1998, s. 128).  
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3.1.2 Val av segment att bearbeta 

Då kunderna är indelade i grupper, och kundgrupperna är avbildade i termer av profiler är 

nästa steg att välja segment inför bearbetningen. Innan dessa val görs bör man utvärdera varje 

segments attraktivitet. Söderlund (1998) diskuterar flera möjliga utvärderingskriterier. 

 

Lönsamhet 

Ett segments lönsamhet kan jämställas med summan av de kostnader och intäkter som 

genereras av de kunder som ingår i segmentet. Naturligt blir därmed att man endast bearbetar 

segment där lönsamheten överstiger en viss nivå. Kriteriet försäljningsvolym innebär att ett 

segment ska generera en stor försäljningsvolym för att vara attraktivt. Stora intäkter innebär 

dock inte alltid hög lönsamhet (Söderlund, 1998).  

 

Positiv utveckling över tiden 

Denna aspekt på utvärdering av kundsegment beträffar hur ett segment utvecklas över tiden. 

Detta blir särskilt viktigt att beakta då företaget strävar efter en långsiktig relation med 

kunderna. Kundlivscykeln och kundens inlärningsprocess är två faktorer som kan påverka 

förändringar inom segment. Kundens livscykel är de olika stadier en kund passerar under sitt 

liv och är kopplade till kundens familjerelation. Med utgångspunkt i dessa faktorer kan 

marknadsföraren skapa sig ett hum om hur ett segment kommer att förändras i framtiden 

(Söderlund, 1998). 

 

Dynamiska effekter 

Det kan finnas samband som innebär att bearbetning av ett visst segment påverkar 

bearbetningen av ett annat. Antalet kunder i ett valt segment kan helt enkelt påverka antalet 

kunder i andra segment (Söderlund, 1998). Dessa dynamiska effekter kan vara positiva såväl 

som negativa. Positiva dynamiska effekter på antalet kunder innebär att bearbetningen av ett 

visst segment gör att antalet kunder från andra segment ökar. Många kunder attraheras av just 

det faktum att andra kunder köper en viss produkt eller nyttjar en viss tjänst (Söderlund, 

1998). Om företagets andra kunder inte motsvarar kundens förväntningar blir han eller hon 

inte gärna själv kund (Echeverri & Edvardsson, 2002). 
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Fördelaktig konkurrensbild 

En ytterligare aspekt värd att nämna är hur kunderna förhåller sig till konkurrenterna. Ett 

segment som framstår som lönsamt kan vara mindre attraktivt i förhållande till andra segment 

om företagets främsta konkurrenter har just detta segment som sin primära målgrupp. Enligt 

Wagner (2002, s. 36) väljer kunden gärna tjänster som har fördelar som andra tjänster saknar. 

Detta beskrivs som ”bäst-på-något”- strategin. Till exempel kan företag inom 

privatjetsbranschen vara bäst på att erbjuda kunden exceptionellt bra service genom att flyga 

till fler destinationer än konkurrerande flygbolag gör.  

 

Ett företags namn kan ha en meningsfull innebörd för kundens bild av företaget vilket kan bli 

en stark konkurrensfördel. Denna strategi beskrivs av Wagner (2001) kunna öka valfriheten 

för kunden, förtydliga vad varumärket står för och locka till sig nya kunder. Företaget slipper 

då satsa pengar på att introducera ett nytt varumärke och det känns mindre riskabelt för 

kunden.   

 

Tillgång till samarbetspartner 

En välvald samarbetspartner kan komplettera ett företags produkt eller tjänst. Den valda 

samarbetsparten erbjuder kanske något som i kundens ögon utgör ett komplement till vår 

produkt. Söderlund (1998, s. 167) kallar dem ”komplementörer”. Att samarbeta med externa 

komplementörer för att skapa en paketlösning för kunden blir allt vanligare (Söderlund, 

1998). Inköp av andra produkter och tjänster är enligt Wagner (2002) en påverkande faktor 

som skapar kundbehov. Detta bör tas hänsyn till då företag vill kommunicera med kunder. 

 

Bidrag till måluppfyllelsen 

Ett företag kan ha andra mål än lönsamhet till exempel kundtillfredsställelse och nöjda 

medarbetare. När sådana mål finns, gäller det att försöka identifiera vad en bearbetning av ett 

visst segment kan komma att betyda för chanserna att målen uppfylls. Om en bearbetning inte 

bidrar till måluppfyllelsen, kan detta vara skäl nog att välja bort segmentet (Söderlund, 1998).  

 

3.1.3 Bearbetning av segment 

Då kunderna är grupperade i segment, och de segment som ska bearbetas valts ut är nästa steg 

att översätta informationen i segmentprofilerna för de valda segmenten till handling 

(Söderlund, 1998, s. 171).  
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Produkt- och segmenteringsmatrisen 

Produkt- och segmenteringsmatrisen är en schematisk modell av hur produkter och segment 

kan kombineras i en bearbetning (Söderlund, 1998, s. 171). Den kan också användas som 

underlag för förändringar av bearbetningen över tiden. Med modellen som utgångspunkt kan 

flera olika bearbetningsstrategier urskiljas. Dessa strategier beskriver olika sätt på vilka 

företaget kan anpassa sitt erbjudande till sina segment. 

 

• Den renodlade nischstrategin innebär att företaget bearbetar endast ett segment och 

utvecklar endast en produkt till detta segment. En fördel är att företagets kompetens 

koncentreras vilket bidrar till en god relation till kunderna. Denna strategi kan dock 

vara aningen riskabel då den endast bygger på en produkt och ett segment. 

• Den utökade nischstrategin innebär även den att företaget endast bearbetar ett 

segment, men segmentet förses med flera produkter, ett sortiment. Detta medför 

förhoppningsvis att kunden blir så kallad ”helkund” istället för ”delkund”.  

• Produktspecialiseringsstrategin innebär att företaget bearbetar flera segment med 

samma produkt. Denna strategi är aktuell då segmentens krav inte är så olika att de 

måste mötas med olika produkter.  

• Den selektiva specialiseringsstrategin innebär att företaget väljer flera segment och 

utvecklar en produkt för varje segment.  

• Den utökade specialiseringsstrategin innebär att företaget bearbetar flera segment och 

att varje segment erbjuds flera olika produkter. En nackdel med denna strategi är att 

det stora antalet produkter blir svårt för kunden att överblicka.  

(Söderlund, 1998) 

 

3.2 Sammanfattning 

Företag bör alltså identifiera kundens behov, anpassa sitt erbjudande så att det 

överrensstämmer med vad målgruppen vill ha, utforma ett övertygande budskap med 

utgångspunkt i målgruppens egenskaper, att kommunicera detta budskap via en kanal så att 

det når målgruppen, och att anpassa verksamheten så att erbjudandet kan överföras till 

målgruppen på ett sätt som passar för målgruppens mötesbehov (Söderlund, 1998).  
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4 Empiri 
 

Syftet med empirikapitlet är att redogöra för insamlad empiri på ett objektivt sätt. Vi kommer 

att presentera empirin i olika underrubriker för att få ett mer lättförståligt och hanterbart 

material. Inledningsvis presenteras respondenterna, vidare redogör vi för intervjuerna med 

utgångspunkt från ett kundsegmenteringsperspektiv. Intervjuredovisningen presenteras utifrån 

följande områden; Lufthansa Private Jets verksamhet i Sverige, Lufthansa Private Jet utifrån 

ett konkurrensperspektiv och ett kundperspektiv, branschens utveckling och Lufthansa Private 

Jets kundsegmentering och dess huvudsteg.  

 

4.1 Respondenter 

 

4.1.1 Lufthansa Private Jet 

Intervjun med Magnus Lidjan, marknadschef på Lufthansa i Norden gav mycket värdefull 

information om Lufthansa Private Jets verksamhet.  

 

4.1.2 Kunder 

Vi genomförde intervjuer med tre personer som flyger privatjet i olika syften. John 

Abrahamson, VD Enskilda Securities AB, flyger privatjet i affärsresor, dock inte med 

Lufthansa Private Jet. Intervjun med John Abrahamson gav mycket information om vilka 

behov som kunder inom privatjetsbranschen har. 

  

Den andra kunden vi intervjuade är Dan som flyger med NetJets i privat syfte. Dan använder 

tjänsten cirka 5 gånger per år. Dan, som har valt att vara anonym, har tillfört mycket 

intressanta synvinklar och idéer utifrån ett kundperspektiv. 

 

Den tredje kunden som vi intervjuade är Ian Wachtmeister som då och då flyger privatjet i 

affärssyfte. Han har inte flugit med Lufthansa Private Jet, men med NetJets och då som 

passagerare, inte delägare. Intervjun med Ian Wachtmeister gav bland annat intressant 

information om hur man tänker som kund inom privatjetsbranschen.  

 

 



Lufthansa Private Jets kundsegmentering i Sverige 
Emeli Seensalu, Penny Thrane, Louise Wachtmeister  
 
 
 

 28

4.1.3 Branschexpert 

Vår intervju med Bertil Ask, branschexpert, gav oss insikt i privatjetsbranschen som helhet, 

dess utveckling och tendenser. Bertil Ask har ägnat i stort sätt hela sitt liv åt flyget. Han har 

arbetat på flera olika flygbolag, bland annat Swedair AB och Van Dusen Aircraft Supply inc. 

AB. Han har även varit VD för privatjetsföretaget Basair AB, ett dotterbolag till Swedair, med 

kunder som ASEA, Volvo, SE-banken och Ericsson. Bertil Ask har också arbetat vid 

Luftfartsverket som direktör. Idag driver han en egen konsultbyrå, Rebest Aviation Support 

AB som är en agenturverksamhet.  

 

4.2 Intervjuredovisning 

 

4.2.1 Lufthansa Private Jets verksamhet i Sverige 

Lufthansa Private Jet har enligt Magnus Lidjan drivit en privatjetservice i Europa sedan maj 

2005. Grundtanken då Lufthansa Private Jet introducerades var att knyta samman Lufthansas 

förstaklassprodukt med privatjetsservicen. München och Frankfurt är Lufthansas nav varifrån 

det går förbindelser över hela världen. Lufthansas privatjets har vanligtvis platser för cirka sju 

personer, men enligt Magnus Lidjan, reser kunderna oftast ensamma. Som privatjetsresenär 

var tanken att man skulle flyga från till exempel Stockholm till Frankfurt med privatjet och 

därifrån vidare till sin destination med reguljärflyg. Grundtanken med Lufthansa Private Jet 

var även att förenkla resan för kunden genom att skapa möjligheten att flyga direkt från till 

exempel Växjö till Frankfurt utan att först behöva ta sig till en flygplats i Stockholm. En 

reguljär resa med exempelvis SAS Business Class skulle kosta 12 789 kr tur-och-retur. Som 

nämnts tidigare skulle resan mellan Växjö och Frankfurt ta cirka 6-8 timmar (inräknat 

incheckning) (www.SAS.se/bookings). Lufthansa Private Jet menar att samma resa från 

Växjö till Frankfurt kostar 73958 kr, givet en växelkurs på 9.35 kr/euro (Magnus Lidjan). 

Denna privatjet har enligt Magnus Lidjan en kapacitet på 10 resenärer och resan skulle ta 4 

timmar tur-och-retur. Priset per person/timme ligger runt 984 kr för reguljärflyg och cirka 

3700 kr för privatjet (antaget 10 resenärer). Priset blir närmare 4 gånger högre vid användning 

av privatjet men restiden förkortas till en tredjedel.  

 

Konceptet med Lufthansa Private Jet utvecklades sekundärt till att man som resenär skulle 

kunna flyga ”point to point” inom Europa. Detta gav möjlighet att flyga direkt från Stockholm 
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till exempel Nice utan att mellanlanda i Frankfurt. ”Point to point” visade sig, enligt Magnus 

Lidjan, vara det mest populära konceptet.  

 

Lufthansa Private Jet samarbetar med NetJets genom att hyra in deras privatjetplan. Lufthansa 

Private Jet äger inga egna privatjetplan eftersom det, enligt Magnus Lidjan, vid 

introduktionen av tjänsten ansågs vara en för stor och för tidskrävande investering. NetJets är 

globala aktörer med tillgång till ett stort antal privatjetplan. Den maximala flygradien från 

Stockholm är cirka 5200 km. Då en kund vill boka en resa med Lufthansa Private Jet finns det 

möjlighet att göra det dygnet runt och avgångstid och plats är valfri. Lufthansa Private Jet har 

dels säljare på kontoret i Stockholm som har personlig kontakt med kunderna och dels ett 

”call center” med åtta personer, som ligger i Sydafrika och som kan kontaktas dygnet runt. 

NetJets privatjetplan är utspridda i Europa och då en kund vill flyga från Stockholm flyger 

man med det privatjet som finns närmast till hands.  

 

Lufthansa Private Jets mest efterfrågade destination är, enligt Magnus Lidjan, Cannes och 

Nice på franska Rivieran. Det råder även en hög efterfrågan på möjligheten att flyga till 

Ryssland. Lufthansa Private Jet förhandlar för tillfället om trafikrättigheter i Ryssland och 

hoppas, enligt Magnus Lidjan, inom en snar framtid kunna erbjuda resor från till exempel 

Finland till Ryssland. I Ryssland är inrikesflygen inte av lika hög standard som i Sverige 

vilket ökar efterfrågan för Lufthansa Private Jet.  

 

Privatjetstjänsten efterfrågas främst för destinationer som är svåra att nå med vanliga 

flygförbindelser. För att ta sig från Stockholm till Cannes krävs ofta att man mellanlandar. 

Destinationer som London är inte vanliga hos Lufthansa Private Jet. Detta beror på att det 

finns bra reguljära förbindelser mellan Stockholm och London. Det går, enligt Magnus 

Lidjan, cirka 15-20 tur-och-retur flyg per dag mellan Stockholm och London vilket leder till 

att prisskillnaden jämfört med privatjet blir stor.  
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4.2.2 Konkurrentperspektiv 

Enligt Magnus Lidjan är Lufthansas konkurrenter de traditionella flygbolagen. Dessa saknar 

dock tjänster som motsvarar Lufthansa Private Jet. Det finns emellertid en rad andra aktörer 

som tillgodoser privatjetslösningar men dessa betraktas, enligt Magnus Lidjan, inte som 

konkurrenter till Lufthansa Private Jet, snarare som alternativ. Lufthansa Private Jet beskrivs 

skilja sig från konkurrenterna eftersom de erbjuder fasta priser, avbokningsskydd och vissa 

service- och säkerhetskrav som ligger på en högre nivå. Lufthansa Private Jets kunder 

behöver inte investera i verksamheten och köpa in sig som delägare för att få tillgång till 

privatjetplanen. Kunden betalar utifrån fast prisstruktur per radie, inte per timme. Enligt Dan, 

kund hos NetJets, kostar ett ”Time Sharing Program” där kunden köper in sig i en jet cirka 3 

miljoner kronor per år. En sådan hög fast kostnad kan leda till att kunden avfärdar alternativet 

att flyga privatjet.   

 

Lufthansa erbjuder även ett medlemsprogram som heter ”Miles and More” vilket liknar till 

exempel SAS Euro Bonus. ”Miles and More” bygger på att kunden tjänar poäng vid varje resa 

som bokas med Lufthansa vilka kan användas som betalningsmedel för en resa då man tjänat 

ihop tillräckligt med poäng. Lufthansa samarbetar med flera företag för att kunna erbjuda hela 

portföljer med allt från billiga flygresor till vanligt businessklass till förstaklass och privatjet. 

Lufthansa står, enligt Magnus Lidjan, idag för 25 % av alla affärsresor som företag gör 

utanför Skandinavien. Magnus Lidjan tror att British Airways och Air France i framtiden kan 

komma att erbjuda liknande tjänster och i så fall bli konkurrenter till Lufthansa Private Jet.  

 

Bertil Ask upplever att det idag finns en viss konkurrens inom privatjetsbranschen, men att 

man kan konstatera att cirka 95 % av uppdragen på denna marknad kommer från lojala 

kunder. De övriga kunderna är för privatjetsföretagets existens ointressanta, men kan ge en 

extrapeng lite då och då när man ändå inte har något uppdrag. Det är dessa kunder som man 

konkurrerar om, berättar Bertil Ask, men det går inte att leva på dessa kunder. För att överleva 

på privatjetsmarknaden måste man ha ett antal fasta, etablerade relationer, menar han. 

Storleken på privatjetsbolagen är enligt Bertil Ask relaterad till deras fasta kunders behov. 

 

Enligt John Abrahamson är det vanligt att företag hyr plan av varandra. Det finns ett antal 

svenska företag som har egna privatjetsplan som hyr ut dem. Dels på grund av att det är enkelt 
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men även eftersom det täcker kostnaderna för företaget som äger privatjeten. Då John 

Abrahamson reser med privatjet är det oftast med lånade plan.  

 

Som kund har Dan fått ett seriöst intryck av NetJets verksamhet. Tyvärr vill han inte elaborera 

mer kring detta. Dan rekommenderades av vänner att använda sig av NetJets vid bokning av 

privatjet och hittills har han varit mycket nöjd med tjänsten. Han påpekar att han inte 

använder NetJets när han flyger inom Sverige, utan då föredrar mindre bolag som Bromma-

lokaliserade EastAir. 

 

Ian Wachtmeister anser att NetJets är bra och har aldrig hört någon av deras kunder klaga. 

Han kan dock inte jämföra dem med några andra företag i branschen, eftersom han endast har 

erfarenhet av NetJets.   

 

4.2.3 Kundperspektiv 

Enligt Bertil Ask är dagens privatjetskund företagsledare som måste disponera sin tid för att 

hinna med möten och konferenser på olika orter och i olika länder.  

 

John Abrahamson flyger privatjet på affärsresor. Som ansvarig för investment banking på 

SEB Enskilda jobbar han med rådgivning åt företag i samband med företagsaffärer, 

börsintroduktioner och börshandel. Kunderna är från hela världen: 30 % Nordamerika, 30 % 

Storbritannien, 30 % Norden och 10 % resten av världen. Detta innebär att John Abrahamson 

reser i sitt jobb cirka en till två gånger i veckan. John Abrahamson beskriver att han alltid 

flyger men ganska sällan med privatjet. Då han reser med privatjet är det med en kund som 

har ett eget eller har hyrt en privatjet. Vid ”roadshows” under börsintroduktioner anser John 

Abrahamson att man nästan måste flyga privatjet för att hinna med alla destinationer på kort 

tid. De vanligaste destinationerna är London, Frankfurt, Paris, New York och Boston. 

Vanligtvis bokas dessa resor cirka två till tre veckor i förväg. 

 

John Abrahamson anser att de största fördelarna med att flyga privatjet är att man själv kan 

välja flygtiderna, man spar tid, man kan jobba ombord på planet och att det är bekvämt. ”Tid 

är det dyraste vi har” (John Abrahamson). Han värderar möjligheten att kunna jobba ombord 

på planet då han till exempel reser med kunder. Säkerhet, i form av skydd från till exempel 
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terroristhot, är en aspekt som John Abrahamson aldrig har tänkt på som en fördel med att 

flyga privatjet och han tror att många européer känner likadant. 

  

Ian Wachtmeister flyger privatjet i affärsresor. Han sitter i företagsledningar i Sverige och i 

USA och har en lång karriär bakom sig inom de flesta tänkbara områden. Ian Wachtmeister 

beskriver att han reser en del och då mestadels med flyg. Att resa med privatjet beskrivs ske 

ganska sällan och då med vänners plan i USA. Ian Wachtmeister berättar att det är vanligt att 

företag i USA har egna privatjets som de flitigt använder för affärer och möten. De största 

fördelarna med att flyga privatjet beskrivs vara att det är praktiskt eftersom man kan ha möten 

ombord på planet. Ian Wachtmeister flyger mest i USA:s södra delar, som Texas. De gånger 

han har flugit i Sverige har det varit inrikes. Resorna bokar han aldrig själv utan det sköts av 

vänner och kollegor. Gäller det privatresor bokas det några dagar i förväg och affärsresor, i 

samband med att mötet bokas in. Hur viktigt ett möte är och hur pass viktigt det är att anlända 

i rätt tid avgör hur mycket priset påverkar valet av transportmedel.  

 

Dan förklarar att tidsbesparingen och flexibiliteten är de stora fördelarna med att flyga 

privatjet även om det inte är i professionellt syfte. Resan blir mycket bekvämare och man 

behöver aldrig oroa sig för att missa planet, det väntar på flygplatsen som en taxi.  

Säkerheten kring att flyga privatjet har Dan aldrig tänkt på. ”Det är mer troligt att bli träffad 

av blixten” än att man skulle utsättas för ett attentat, menar Dan.  

 

Dan säger även att bekvämligheten vid påstigning av planet då bagage tas omhand av 

personal, är värd pengarna. Det enda man behöver göra som kund är att visa upp sitt pass och 

gå ombord. Han poängterar smidigheten kring denna process samt hur skönt det är att slippa 

stå i kö och trängas med andra. Även vid avstigning är det bara att visa upp sitt pass och inom 

några minuter tillhandahålls man sitt bagage. Som kund kan man vara säker på att bagaget 

alltid är med och att man inte behöver köa i tullen. Denna service och tidsbesparing som 

tillkommer tjänsten är den viktigaste produktegenskapen enligt Dan.    
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4.2.4 Branschens utveckling 

Enligt Magnus Lidjan kommer privatjetsbranschen att expandera. Fler människor reser och 

det blir ofta mer komplicerat att resa. Fler resor sker till regioner där det inte finns etablerade 

flygplatser som i till exempel Ryssland och Östeuropa. Till dessa destinationer är det lättare 

att motivera valet att flyga privatjet. Magnus Lidjan tror att det i Sverige måste ske en 

prissänkning då de flesta svenska företag idag gör en rationell kalkyl över kostnaderna och är 

kostnadsmedvetna jämfört med företag i övriga Europa. Lufthansa Private Jet håller enligt 

Magnus Lidjan på att undersöka huruvida man kan pressa priserna då han upplever att de i 

dagens läge ligger lite i överkant. Man utvecklar även ett samarbete med fler företag för att 

kunna erbjuda kunden vissa rabatter. Lufthansa Private Jets framtida försäljningsmål är 

konfidentiella men Magnus Lidjan avslöjar att de är ambitiösa. I framtiden kommer Lufthansa 

Private Jet, enligt Magnus Lidjan, ha möjlighet att flyga till ytterligare destinationer. Det har 

precis tillkommit elva nya destinationer som är komplicerade att ta sig till reguljärt. Dessa är 

bland annat Nordafrika, Östeuropa och Mellanöstern. Att kunna erbjuda möjligheten att flyga 

till Ryssland står högst på Lufthansa Private Jets önskelista. 

 

Enligt Bertil Ask uppstod behovet av privatjetsbranschen av bristen på tid, eller behovet av att 

hinna med så mycket som möjligt på tiden vi har till vårt förfogande. Han menar att nackdelen 

med att resa reguljärt är att man måste passa tider, ”man är liksom fast i tidtabellen” (Bertil 

Ask). Med privatjet däremot kan du flyga när du vill, och från och till vilka destinationer du 

vill, påstår Bertil Ask. Detta, menar han, ger stora tidsbesparingar. 

  

Enligt Bertil Ask är privatjetsbranschen en bransch som kontinuerligt växer. Att använda 

privatjet som transportmedel och därmed ett verktyg är något som i de flesta länder idag blivit 

accepterat menar Bertil Ask. Dock upplever han att vi i Sverige fortfarande har lite svårt för 

företeelsen. Detta beror bland annat, beskriver han, på den så kallade ”Jantelagen”, det vill 

säga att vi i Sverige skall vara likställda. Man ska inte tro att man på något sätt är bättre en 

någon annan är en inställning som, enligt Bertil Ask, ofta speglar attityden mot 

privatjetsbranschen. Han påstår att de som flyger privatjet, inte på något sätt vill skylta med 

det. De bolag på marknaden som erbjuder tjänsten arbetar väldigt diskret. Deras kunder vill 

inte synas. Enligt Bertil Ask finns det en rädsla att medierna ska få reda på deras val av 

transportmedel och måla upp det något i stil med att direktörerna vräker sig. Man ser inte på 
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nyttjandet av privatjets som man borde se på det, påstår han. Han är övertygad om att det är 

helt nödvändigt för vissa personer att använda privatjet som transportmedel för att kunna göra 

ett bra jobb. Han poängterar dock att han möjligen kan vara aning färgad av branschen.   

 

Bertil Ask tror att privatjetsbranschens utveckling i Sverige kommer att vara positiv. 

Majoriteten av dem som använder privatjet som transportmedel är de som jobbar i ledningen 

för stora industrikoncerner. Bertil Ask anser dock att då Sverige inte är så stort, finns inte 

plats för så många stora företag som har behov av och möjlighet att använda sig av 

privatjetstjänster. 

 

Enligt Bertil Ask har det under de senaste fem, sex åren tillkommit ytterligare en dimension 

som talar för privatjet; säkerheten. Han beskriver att det idag är en verklighet med 

kidnappningar och attentat. Detta gör att vissa företagsledare måste agera på ett sätt som de 

inte ens kunde tänka sig för tio år sedan. Detta är något som talar för privatjet, menar Bertil 

Ask. Resenärerna är inte exponerade på samma sätt som när de flyger med vanliga publika 

transporter. Det är mycket svårare att hålla reda på vem som flyger när och var eftersom de 

inte står med på några passagerarlistor. Detta är en dimension som Bertil Ask tror kommer att 

påverka vissa personer till privatjetsbranschens fördel.  

 

Bertil Ask tror inte att privatjetsföretagen kommer att kunna sänka sina priser i framtiden. 

Privatjetsföretagen har väldigt stora fasta kostnader vilket innebär att timpriset blir beroende 

av hur många timmar man kan hålla sina maskiner i luften, förklarar Bertil Ask. Priset ligger 

alltså i relation till hur ofta man som kund utnyttjar tjänsten. Det finns inget riktigt 

marknadspris, menar Bertil Ask. Vad man möjligen kan se idag är en utveckling för små 

billiga privatjetplan som ägs av medelstora företag. Detta är en marknad som man tror 

kommer att växa betydligt under de kommande fem, tio åren, påstår Bertil Ask.  

 

4.2.5 Lufthansa Private Jets kundsegmentering 

Lufthansa Private Jet har, enligt Magnus Lidjan, ett snävt kundsegment i Sverige. Målgruppen 

är företagsledningar och utvalda privatpersoner. Detta förenklar kundsegmenteringsprocessen 

och kräver ingen bred marknadsföring. Enligt Magnus Lidjan är 80 % av Lufthansa Private 

Jets resenärer företag och 20 % är privatpersoner. Dessa två kundgrupper flyter ibland ihop 

och det är inte alltid glasklart om det rör sig om en privat- eller affärsresa. ”Många personer 
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har mindre företag, de är konsulter, de ska ner kanske halvprivat kan man säga” (Magnus 

Lidjan). 

 

Beslutet om att använda sig av Lufthansa Private Jets tjänster fattas oftast av företagets VD 

eller på ledningsnivå. Magnus Lidjan beskriver att företag ofta undviker att göra ett stort 

väsen om valet av transportmedel och att folk i Sverige överlag är kostnadsmedvetna oavsett 

företagets förmögenhet.  

 

4.2.5.1 Vad vill kunden ha? 

Kundbehoven som Lufthansa Private Jet tillgodoser är enligt Magnus Lidjan främst smidig 

transport men även ”egobehovet”. Enligt Bertil Ask är privatjetskundernas främsta behov 

flexibilitet och därmed tidsbesparing. Han tror att det endast är ett mycket litet antal 

människor som nyttjar denna tjänst i annat syfte än affärer.   

 

Dan vill ha flexibilitet och smidighet då han reser till olika destinationer i Europa, främst 

England och Spanien. Vetskapen om att privatjetplanet helt anpassar sig efter hans tider och 

önskemål om destination är en enorm bekvämlighet anser han. Dan vill kunna spara tid och 

även kunna ändra sin flygning med kort varsel. Han ser resan med en privatjet som en 

möjlighet att kunna umgås med sina vänner som han sällan hinner träffa. Självklart är det en 

”rolig grej” att flyga privatjet men fördelarna är märkbara, enligt Dan. 

 

John Abrahamson anser att viktiga produktegenskaper som ett privatjetsföretag bör ha är att 

det är ett någorlunda snabbt plan, som är bekvämt nog att arbeta på. Det är även viktigt att ha 

erfarna piloter och duktig personal ombord. Flexibilitet, i form av att kunna boka sin resa med 

privatjet med kort varsel, är även det en viktig produktegenskap. John Abrahamsons främsta 

mål med att flyga privatjet är att spara tid, kunna arbeta ombord och att kunna vara i bra skick 

då han anländer på sin destination. John Abrahamson beskriver att priset inte är det viktigaste 

då man bokar en resa med privatjet men det bör ligga inom rimliga gränser. Det viktigaste 

beskrivs vara att allt fungerar enligt resenärernas behov.  

 

Ian Wachtmeister anser att de behov som tillgodoses genom att flyga privatjet är att det går 

snabbt och smidigt. Han beskriver också att man inger en framgångsrik image genom att resa 

med privatjet då privatplan är en statussymbol av högsta klass. Att flyga privatjet med kunder 
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beskrivs visa hur seriöst man ser på ”dealen”. Ian Wachtmeister anser att medier skulle kunna 

kalla det för en dold muta för att kunden ska imponeras och därför hålls denna typ av resor 

hemliga.  

 

Tidsvinst beskrivs vara en stor fördel med att flyga privatjet då man kan landa nästan var man 

vill och slippa vänta på stora, stökiga flygplatser. Ian Wachtmeister anser att en 

säkerhetsaspekt som är viktig är säkerheten mot tjuvlyssnare, att man på en privatjet kan 

diskutera affärshemligheter och prata i telefon.  

 

Ian Wachtmeister beskriver att de viktigaste produktegenskaperna är att privatjetplanet ska 

vara rymligt, att det går snabbt och utan problem vilket han är villig att betala lite extra för. 

Bekvämlighet, goda måltider, lugn och ro och att slippa stressa beskrivs vara de främsta 

fördelarna med att flyga privatjet. Ian Wachtmeisters främsta mål med att flyga privatjet är att 

anlända på ett praktiskt sätt och att då känna sig utvilad. Han anser att man som privatjetskund 

kan påverka det mesta i serviceväg och att privatjetskunden i princip styr allt. 

 

4.2.5.2 Vilket budskap ska Lufthansa Private Jet ha? 

Lufthansa Private Jet bör, enligt Magnus Lidjan, nå ut till sina kunder med budskapet att 

tjänsten skapar effektivitet för ledningsgrupper. Det underliggande budskapet beskrivs vara att 

det är en explosiv produkt som man med effektivitet och smidighet kan ta sig från punkt A till 

punkt B. Kunden kan boka resan med kort varsel och spara tid genom att välja privatjet som 

transportmedel. Magnus Lidjan beskriver att säkerhet är ett annat viktigt budskap som blir en 

tung säljpunkt då en kund reser inrikes i Ryssland. Även begreppet image kan komma att 

forma budskapet. Livsstil, effektivitet och smidighet blir således de aspekter som man bygger 

budskapet kring. Kunder som väljer Lufthansa Private Jet utgår, enligt Magnus Lidjan, från 

att Lufthansa som varumärke står för säkerhet och trygghet.  

 

Flexibilitet och rörlighet är de fördelar man bör lyfta fram då man ska nå ut till nya kunder 

anser Bertil Ask. Han hävdar att man måste få de potentiella kunderna att förstå att privatjet 

inte är något alternativ till att flyga reguljärt med till exempel SAS, ”utan här ska du ha klart 

för dig att du får betala för din biljett, den kommer att kosta pengar, men det finns en annan 

dimension i det här som aldrig SAS med flera kan ge dig, nämligen möjligheten att kunna 
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utnyttja din tid på ett helt annat sätt” (Bertil Ask). En annan fördel med privatjet, som han 

anser bör belysas, är att man kan flyga till destinationer dit det inte går reguljärflyg.  

 

Enligt Dan är tid och flexibilitet de största fördelarna med att flyga privatjet och anser därför 

att dessa ska framhållas. ”Tid är ju pengar. Plus att det är ju ett väldigt bekvämt sätt att resa 

på” (Dan).  

 

Varken John Abrahamsson eller Ian Wachtmeister har tagit del av reklam från något 

privatjetsföretag och vet därför inte vilka budskap de företag de reser med sänder ut.  

 

4.2.5.3 Hur ska Lufthansa Private Jet överföra budskapet till kunden? 

På grund av det snäva kundsegmentet i Sverige har Lufthansa Private Jet riktat in sig på en 

nischad eventmarknadsföring. ”Visst annonserar vi men det är ändå ganska begränsat. Så vi 

har deltagit i en rad olika events, med polo, (Polo Open på Stäket) och haft en rad olika små 

events med olika företag, samarbetspartners där vi har en hög koncentration på målgruppen” 

(Magnus Lidjan).  

 

Enligt Magnus Lidjan når man en snäv målgrupp ganska lätt. Lufthansa Private Jet har även 

samarbetat med Melanders Fisk i Östermalmshallen, Bentley och Christies i Stockholm. 

Samarbetet hjälper till att urskilja de personer som verkligen konsumerar. Under den årliga 

filmfestivalen i Cannes erbjuder man i samarbete med Sunseeker Yachts en resa till Cannes 

med privatjet samt en Sunseeker Yachts charter över en dag. Man jobbar även med utskick 

och specialerbjudanden till olika industrier som alltid riktas direkt till företagets VD. 

 

Bertil Ask tror att man, för att nå ut till privatjetskunder idag, måste komma åt den personliga 

kontakten. Man måste nå den typen av personer som tittar på privatjetstjänsten ur ett 

helhetsperspektiv. Bertil Ask talar utifrån egen erfarenhet då han hävdar att de som är alltför 

intresserade av priset på tjänsten inte är potentiella privatjetskunder. Han menar att man inte 

kan tjäna pengar på biljettpriset genom att flyga privatjet. ”Jag skulle nästan vilja vända på 

det och säga att du garanterat flyger billigare om du flyger reguljärt”, det är andra 

dimensioner som spelar in, nämligen tidsbesparingen, påstår Bertil Ask. 
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John Abrahamson beskriver att han aldrig kommer i kontakt med flygbolag som vill ha 

honom som kund. Dock beskriver han att det är möjligt att utskick från privatjetsföretag sker 

till logistikansvariga på SEB. John Abrahamson förklarar att han inte tror att events är det 

bästa sättet att nå potentiella privatjetskunder då få företagsledare har tid att besöka events. 

Direktutskick till företagsledare kan vara en bra metod men bör utformas som ett personligt 

brev och inte reklam då det riskerar att slängas innan det når fram till rätt person. John 

Abrahamson föreslår även att annonsering i rätt tidning som till exempel DI eller 

Affärsvärlden, kan vara lönsamt för privatjetsföretag. Detta beror på att han tror att många 

nordiska företag har möjlighet och råd att flyga privatjet men inte är medvetna om 

möjligheterna som erbjuds. John Abrahamson tror att det kan upplevas som slöseri och lite 

”flashigt” att flyga privatjet. Ett privatjetsföretag som har nöjda kunder som pratar om 

tjänsten är enligt John Abrahamson den bästa marknadsföringen ett företag kan ha.  

 

Ian Wachtmeister anser att det bästa sättet för ett privatjetsföretag att marknadsföra sig på är 

genom att ringa upp potentiella kunder, boka ett möte med dem och presentera sin produkt. 

Kontaktpersonerna bör vara riktigt proffsiga och pålästa om företaget. Då målgruppen är så 

pass liten anser Ian Wachtmeister att det är onödigt att annonsera i tidningar. Privatjetsföretag 

bör exempelvis erbjuda folk med pengar att testa produkten för ett förmånligt pris och på så 

sätt skapa ett intresse. Ian Wachtmeister tror inte att svenskar ser privatjet som ett alternativ 

då de säkert vet lite om priser och vart man ska vända sig. Privatjetsföretag bör alltså komma 

ut med ett bra budskap.  

 

Dan anser att privatjetsföretag borde informera mer om sin verksamhet i affärstidningar som 

till exempel Affärsvärlden och Dagens Industri. Dessa tidningar läses enligt Dan av alla 

möjliga tänkbara kunder. Livsstilsmagasin anser Dan vara lite för oseriösa då de bara målar 

upp en häftig image istället för att tydligt redogöra för fördelarna med tjänsten.  

 

Att möta kunder på events menar Dan vara fel approach. ”Jippon är ju alltid kul men kanske 

inte det bästa sättet att komma i kontakt med dem som verkligen har behovet. Du vet, det är 

mer för ”wanna-bees” och inte riktiga kunder” (Dan). Dan menar att de med behov oftast 

inte kan finna tiden att delta i sociala events. Events, fortsätter han, ger mest en ”glassig” 

image åt företagen. Denna typ av sponsring av events kan jämföras med bilföretagens. I 

Stockholm idag finner man ofta sponsorer som Rolls Royce och Porsche på diverse 
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inbjudningar. Dan anser att bilar av exklusiva märken gör rätt i att synas på events, de är mer 

som häftiga leksaker. En privatjet kan ses som en lyxig leksak men kunderna finns trots allt i 

affärsvärlden, menar Dan. Privatjetsföretag borde därmed vara lite mer seriösa i sitt val av 

profil, anser han.     

 

4.2.5.4 Hur ska Lufthansa Private Jet möta kunden? 

Lufthansa Private Jets kunder kan själva påverka tjänsten i form av service. Lufthansa Private 

Jet erbjuder fyra olika jet-typer att välja mellan och kunden väljer avgångstid, plats och vilken 

mat som ska serveras ombord. Lufthansa Private Jets kundrelationshantering bygger på 

personlig service. Kunden erbjuds möjlighet att alltid kunna kontakta samma säljare som 

känner till deras individuella behov och personlighet.  

 

Dan förklarar att vid försäljning av riktigt dyra produkter och tjänster måste företaget vara 

mycket personligt när de marknadsför sig till potentiella kunder. Han föreslår en direkt 

marknadsföring mot kunden där företaget snabbt försöker skapa en personlig relation till 

denne. Genom att kontakta ledningsgrupper med ett skräddarsytt erbjudande kan intresse 

väckas. Dan menar att det är viktigt att man bemöter dessa människor på rätt sätt. Kunderna 

måste serveras saklig information och inga glassiga broschyrer som ingen kommer att läsa, 

säger Dan. ”Mer personligt och sakligt och direkt” (Dan) 

 

Enligt John Abrahamson är personlig service viktigt vid ett privatjetsföretags 

kundrelationshantering. Detta kan uppnås genom att man som kund har en kontaktperson på 

privatjetsföretaget som alltid finns tillgänglig och kan tillgodose kundens behov. Det är även 

viktigt att kontaktpersonen vet exakt vem kunden är. Fungerar denna personliga service anser 

John Abrahamson att man som kund är beredd att betala mer eftersom bokningarna sker 

smidigare och man inte behöver ha lång framförhållning. 

 

Ian Wachtmeister anser att det är viktigt för privatjetsföretag att ständigt hålla sina kontakter 

uppdaterade då ett företag i en sådan här bransch inte har råd att förlora några kunder. Vidare 

bör de erbjuda bra service och förmåner i form av bra priserbjudanden på hotell.  
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4.2.5.5  Är kunden lönsam? 

Enligt Magnus Lidjan är Lufthansa Private Jets mest lönsamma kunder de som flyger 

regelbundet och är lojala mot företaget. Cirka 50 % av de kunder som en gång flyger med 

Lufthansa Private Jet nyttjar tjänsten igen.  

 

Enligt Bertil Ask är 95 % av kunderna på privatjetmarknaden lojala. De kommer garanterat 

tillbaka. De övriga 5 % är för privatjetsföretagets existens och lönsamhet inte relevanta.   

 

4.2.6 Bearbetning av segment 

Lufthansa Private Jet har key account managers som är ansvariga säljare för Lufthansa Private 

Jets produkt. Kunderna bearbetas genom inbjudningar till olika events och ett nyhetsbrev med 

information kring bland annat uppdateringar. Man erbjuder även en privat service då 

kunderna kan nå säljaren på Lufthansa Private Jets mobiltelefon dygnet runt. 

 

John Abrahamson beskriver att om ett privatjetsföretag lyckas erbjuda en personlig service 

som fungerar väl kan företagets kontaktperson höra av sig till kunden med jämna mellanrum.  

 

Dan beskriver att ett välstrukturerat och förtroendeingivande företag gör att kunden känner sig 

bekväm med dem. Han tror också att en hög kvalitet på service gör att kunden kommer att 

fortsätta använda företagets tjänster. Servicen ska gärna även bestå av särskilda erbjudanden 

till lojala kunder. Kunden måste kunna påverka allt kring en så dyr tjänst som privatjet, anser 

Dan.   

 

4.3 Sammanfattning 

Lufthansa Private Jet driver en privatjetservice i Sverige sedan maj 2005 och företaget 

samarbetar med NetJets genom att hyra in deras privatjetplan. Lufthansa Private Jets 

konkurrenter är enligt Magnus Lidjan de traditionella flygbolagen. Dagens privatjetskund är 

enligt Bertil Ask, företagsledare som måste disponera sin tid, bland annat för att hinna med 

möten på olika orter och i olika länder. Magnus Lidjan anser att privatjetsbranschen kommer 

att expandera. Lufthansa Private Jet har ett snävt kundsegment i Sverige och målgruppen 

består av företagsledare och utvalda privatpersoner. Enligt respondenterna är tidsbesparing ett 

viktigt behov som tillgodoses genom att resa med privatjet. 
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5 Analys 

 

I detta kapitel kommer vi att analysera vår empiri med hjälp av valda teorier. Vi har valt att 

använda oss av samma struktur som i teorikapitlet, detta för att läsaren lättare ska kunna följa 

vår analys och enkelt kunna koppla till både teori och empiri. De teorier vi applicerat vår 

empiri på är Söderlunds segmenteringsprocess som bland annat bygger på Gutmans 

behovshierarkimodell, Normanns medproducentmodell och Söderlunds produkt- och 

segmenteringsmatris. Vidare använder vi oss även av konsumentbeteendeteorier av Cohen, 

marknadsföringsteorier av Echeverri och Edvardsson samt Wagners teorier om 

kundpsykologi. 

 

5.1 Lufthansa Private Jets kundsegmentering 

Då Lufthansa Private Jets kundsegment är snävt innebär det att man vid kundsegmenteringen 

inte lägger fokus på att klassificera kunderna. En väldefinierad och homogen delmarknad 

bestående av 80 % affärsresenärer och 20 % privatpersoner utgör, enligt Magnus Lidjan, 

Lufthansa Private Jets kundsegment. Detta är en så pass specifik grupp vilket innebär att en 

segmentering och klassificering av kunder i det här fallet inte bygger på att urskilja olika 

grupper av kunder. Vi har utifrån vår studie förstått att vikten istället ligger på Lufthansa 

Private Jets val av kunder och bearbetningen av dessa. Målgruppen består av företagsledare 

samt förmögna privatpersoner. Genom intervjuer med personer, representativa för denna 

målgrupp, har vi förstått att detta är ett kundsegment med särskilda behov och höga krav på 

service och produktkvalitet. Bearbetningen av kunder är viktig inom privatjetsbranschen och 

på Lufthansa Private Jet utförs den av säljare med specifikt kundansvar i form av personlig 

service, skräddarsydda erbjudanden, ny information om tjänsterna och inbjudningar till 

events. Att nå ut till sina kunder genom events är något som utifrån vår studie visat sig vara en 

strategi värd att ifrågasätta.  

 

5.1.2 Segmenteringsprocessen   

Vid klassificeringen av Lufthansa Private Jets kunder ligger fokus på att identifiera 

kundegenskaper eller variabler. Genom att redogöra för vad Lufthansa Private Jets kunder vill 

ha, vilket budskap de bör ge till kunden, hur de kan överföra budskapet till kunden, hur de kan 

möta kunden och om kunden är lönsam kan vi klassificera kunderna i segmentet. Med våra 
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intervjuer som grund tror vi oss ha identifierat privatjetskunders behov. Det råder på de flesta 

marknader vanligtvis en stor variation gällande kundbehov, i detta fall är dock variationen 

liten. Tidsbesparing förefaller vara det primära behovet hos privatjetskunder. Utifrån vår 

studie visar det sig att Lufthansa Private Jet på ett effektivt sätt förmedlar sitt budskap till sin 

målgrupp. Lufthansa Private Jet måste dock även kunna möta kunden och dennes behov på ett 

för kunden tillfredställande sätt.  

    

5.1.2.1 Vad vill Lufthansa Private Jets kunder ha? 

Lufthansa Private Jets kunder har behov som kan tillgodoses. De främsta fördelarna med 

Lufthansa Private Jet är enligt Magnus Lidjans beskrivning tidsbesparing, bekvämlighet, 

säkerhet, flexibilitet och frihet. 

 

Utifrån vår studie verkar det således som om Lufthansa Private Jet besitter de egenskaper 

kunderna efterfrågar, då dessa fördelar stämmer bra överens med de behov kunderna som vi 

intervjuat har.  

 

Tidsbesparing är ett behov som Lufthansa Private Jets tjänster kan tillgodose genom att de 

erbjuder smidig transport från en plats till en annan. Enligt John Abrahamsson, som reser med 

privatjet men inte anger med vilket flygbolag, är tid det dyraste han har och som 

privatjetskund är tidsbesparing ett viktigt behov som tillgodoses. Även Ian Wachtmeister 

anser att tidsvinst är ett behov han har som privatjetsresenär. Bertil Ask hävdar att 

tidsbesparing är det primära behovet hos så gott som alla kunder på privatjetsmarknaden.  

 

Lufthansa Private Jet vet att kunden vill spara tid och anser sig kunna tillgodose det behovet. 

Det framgår att priset på en resa från Växjö till Frankfurt blir närmare 4 gånger högre vid 

användning av privatjet jämfört med reguljärflyg men restiden förkortas avsevärt. Detta visar 

tydligt att privatjetskunder är villiga att betala mer för att spara tid. Motiveringen till att 

använda privatjetstjänster bygger på kundens vilja att spara tid vilket i sin tur bygger på andra 

underliggande behov hos kunden. 

 

Bekvämlighet i form av god service ombord, vid på- och avstigning samt transport till och 

från planet är viktiga produktattribut anser respondenterna. Dan värderar bekvämligheten vid 
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ombordstigning och vid ankomst och ser detta som ett viktigt behov som tillgodoses genom 

att flyga privatjet. 

 

Vad gäller säkerhetsaspekten verkar den främst värdesättas i form av affärssekretess, inte av 

rädsla för attentat eller dylikt. Kunderna värdesätter möjligheten att ostört kunna arbeta 

ombord på planet. Ian Wachtmeister beskriver ett säkerhetsbehov som bygger på möjligheten 

att kunna diskutera affärshemligheter ombord på privatjetsplanet. Detta kan dock vara 

individuellt för de potentiella kunder vi intervjuat. De privatjetskunder som flyger privatjet 

bland annat för att minska riskerna att bli utsatta för attentat, är troligen mycket högt uppsatta 

personer som skulle vara omöjliga att få tag på, än mindre troliga att ställa upp på en intervju i 

syfte för vår studie.  

 

Behoven av flexibilitet och frihet värderas högt av privatjetskunder. Dan beskriver att 

möjligheten att påverka avgångstiderna och därmed kunna vara mer flexibel är hans främsta 

behov som privatperson. Han påpekar att det som kund finns möjlighet att senarelägga ”slot 

tiden” med till exempel en timme eller en dag. ”Slot tid” är den tidslucka då flygplan, av 

flygledningen på en flygplats, har tillåtelse att starta eller landa. Dan tycker även att det är en 

rolig upplevelse att flyga privatjet vilket han kan dela med familj eller vänner. Han förklarar 

att det skapar möjlighet att umgås och prata ostört.  

 

Behovshierarkimodellen 

Behovshierarkimodellen skiljer mellan kundbehov på tre nivåer: produktattribut, nyttor och 

bakomliggande mål. 

 

På den lägsta nivån finns produktattributen, privatjetstjänstens egenskaper som kunder har 

behov av i olika utsträckning. Lufthansa Private Jets produktattribut omfattar snabb och 

smidig transport genom möjligheten att flyga direkt mellan olika destinationer inom en 

flygradie på cirka 5200 km, möjligheten att boka sin resa dygnet runt och själv bestämma 

avgångstid och plats och att kunden betalar per radie och inte behöver investera i 

verksamheten. Lufthansa Private Jets service och säkerhetskrav utgör också ett 

produktattribut. Dessa är egenskaper och produktattribut som alla efterfrågas av våra 

respondenter eftersom de förenklar resandet för kunden.  
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Säkerheten är inom privatjetsbranschen en relativt ny aspekt som Bertil Ask tror kan locka 

kunder. Sekretess och anonymitet är därmed behov i form av produktattribut som Lufthansa 

Private Jet kan tillgodose.  

 

På nästa nivå i behovshierarkin ligger nyttor. Utifrån Lufthansa Private Jets perspektiv är 

främst tidsbesparing den verkan kunden eftersträvar då de nyttjar privatjetstjänsten. 

Tidsaspekten kan därmed vara förklaringen till varför kunden väljer att resa med privatjet. 

John Abrahamsson beskriver att en resa med privatjet kan effektivisera tid genom att kunden 

till exempel har möjlighet att arbeta på planet eller sova bekvämt under resan. Enligt Dan är 

nyttorna med att flyga privatjet flexibiliteten kring avgångstider vilket gör att resandet endast 

är på kundens villkor där privatjetstjänsten fungerar som en taxi som väntar tills man vill åka.    

 

Den översta nivån i behovshierarkimodellen är bakomliggande mål. Den egentliga orsaken till 

att en kund väljer att använda sig av Lufthansa Private Jets tjänster kan, utifrån 

respondenternas beskrivningar, vara att tillgodose behovet av att göra vad som är bäst för 

företaget vilket leder till en ökad inkomst, vilket i sin tur leder till högre livskvalitet. Bertil 

Ask tar upp en annan infallsvinkel; behovet att umgås med sin familj. Något som 

tidsbesparingen med att flyga privatjet istället för reguljärt kan möjliggöra. 

 

Behov på denna nivå innefattar även status, något som respondenterna anser uppnås i form av 

att en framgångsrik image skapas då man flyger privatjet. Magnus Lidjan hävdar att behovet 

av att leva upp till en viss image kan tillgodoses av Lufthansa Private Jet eftersom det är en 

statusingivande tjänst. Han beskriver ”egobehov” som en anledning till att kunder väljer 

Lufthansa Private Jets tjänster. Ian Wachtmeister beskriver en typ av status som uppnås 

genom att flyga privatjet i form av en framgångsrik image som skapas. Han hävdar dock att 

hans främsta mål med att flyga privatjet är att resan blir praktisk och att han kan känna sig 

utvilad då han anländer vid destinationen.  
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Wagners behovsområden 

Förändringar av den fysiska världen, förändringar av relationen till andra människor och 

förändringar av känsloläge är tre behovsområden som påverkas genom att flyga privatjet. 

 

Ett grundläggande behovsområde hos Lufthansa Private Jets kunder kan vara förändringar av 

den fysiska världen i form av behovet av ett effektivt resande. John Abrahamson förklarar 

vikten av att inom en kort tidsperiod ta sig till olika städer vid börsintroduktioner.  

 

Förändringar av relationer till andra människor är ett behov som påverkas genom att 

Lufthansa Private Jets kunder kan ha personliga möten med kollegor eller kunder ombord på 

privatjetplanet eller genom att flyga till mötesplatsen. Detta identifieras av Bertil Ask, John 

Abrahamsson och Ian Wachtmeister som mycket viktigt för privatjetskunder då det visar på 

intresse och angelägenhet för affären med kunden eller för det egna företaget. Kunder som 

använder tjänsten i privat syfte kan enligt Dan uppleva en förändring av relationen till sina 

vänner då de tillsammans kan tillbringa tid och prata ostört på väg till sitt semestermål. 

 

Det tredje behovsområdet, förändringar av känsloläge kan tillgodoses av Lufthansa Private Jet 

genom att reducera stress hos kunden då han/hon spar tid på att resa med privatjet. Det 

främsta behovet för de privatjetresenärer vi intervjuat tycks, som framgår tidigare, vara 

tidsbesparing. Den tidsbesparing det medför att flyga med privatjet kan, enligt Bertil Ask, 

också påverka kundernas känsloläge genom att det ger mer tid att tillbringa tillsammans med 

familj och vänner. Bekvämlighetsfaktorn är också något som påverkar kundernas känsloläge 

positivt, då kunden har möjlighet att sova bekvämt ombord på planet och kan anlända utvilad 

och välmående till sin destination vilket framhävs av både John Abrahamsson och Ian 

Wachtmeister.  

 

5.1.2.2 Vilket budskap bör Lufthansa Private Jet ha? 

Kunder hanterar budskap på olika sätt men om Lufthansa Private Jet är medvetna om utifrån 

vilka kriterier och behov som kunden väljer en viss produkt eller tjänst blir det lättare att 

presentera budskapet. Lufthansa Private Jets budskap till kunden bygger enligt Magnus Lidjan 

på livsstil, effektivitet och smidighet samt att tjänsten skapar effektivitet för ledningsgruppen. 

Man betonar vilka nyttor kunden erbjuds genom att förmedla att man smidigt och effektivt 

kan ta sig från punkt A till punkt B. Man utgår från ett av kundens primära behov, 
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tidsbesparing. Enligt Magnus Lidjan utgår kunder från att Lufthansa som varumärke står för 

säkerhet och trygghet, därför väntas kunden på ett positivt sätt hantera budskapet om den 

trygghet som privatjetstjänsten erbjuder.  

 

Lufthansa Private Jet måste enligt vår mening visa att de är införstådda i deras kunders 

komplexa livsstil och erbjuda anpassade lösningar för dem. Dan anser att privatjetsföretag 

måste hålla sitt budskap på en personlig nivå som vänder sig direkt till den person som 

verkligen har behov av produkten. Budskapet borde därför vara mycket personligt, sakligt och 

förtroendeingivande.  

 

Genom att tydligt presentera en alternativ lösning av resande kan företaget även attrahera nya 

kunder som inte visste att de hade behov av produkten tidigare. John Abrahamsson beskriver 

att det är viktigt att privatjetsföretag är tydliga och sakliga med sitt budskap eftersom vissa 

potentiella kunder kanske inte vet att de har ett behov av tjänsten.   

 

Budskapet bör även förmedla kundens möjlighet att engagera sig i privatjetstjänsten, genom 

att kunna påverka service ombord och kringtjänster, vilket kan skapa produktvärde. Bertil Ask 

anser att flexibilitet och rörlighet är budskapet man bör lyfta fram för att bli framgångsrik på 

privatjetsmarknaden.  

 

Lufthansa Private Jet, till skillnad från företag i flera andra branscher, kan inte lyfta fram 

prisförmåner som ett positivt budskap. Det är viktigt att få kunderna att förstå att privatjet inte 

är något alternativ till att flyga reguljärt med något lågprisbolag. Tjänsten är dyr och kommer 

enligt Bertil Ask att förbli så. Belysas bör istället nyttorna som skiljer privatjetsbranschen från 

den vanliga flygindustrin, till exempel möjligheten att effektivisera sin tid. Detta är, enligt 

Bertil Ask, utifrån privatjetsbranschens perspektiv något kunderna kan tänkas betala betydligt 

mer för. De potentiella kunder som vi har intervjuat verkar dessutom inte jämföra detta 

alternativ av flyg med reguljära möjligheter då privatjet bara används vid situationer där inget 

annat passar. Samtliga respondenter menar att de som kunder är beredda att betala mycket 

mer för en möjlighet att effektivisera sin tid. 
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5.1.2.3 Hur bör Lufthansa Private Jet överföra budskapet till kunden?   

Lufthansa Private Jet använder sig av tre olika typer av marknadsföringskanaler för att nå ut 

till sina kunder: events, samarbetspartners och direktutskick till företagsledningar.  

 

För att finna potentiella köpare har Lufthansans Private Jets marknadsförare som presenterar 

produkten på de events som potentiella kunder kan tänkas besöka. Genom att vara sponsor på 

events kan Lufthansa Private Jets varumärke liknas vid andra sponsormärken som Rolls 

Royce eller Porsche. Företaget utgår härmed från att deras målgrupp är kunder vars exklusiva 

livsstil involverar mycket pengar och resande. Det råder dock en variation i kunders 

exponering för olika kanaler och vilken exponering de anser vara intressant. Lufthansa Private 

Jet anser sig ha hittat att bra och enkelt sätt att nå sin snäva målgrupp på. Man utgår från att en 

viss typ av människor med en viss inkomst och livsstil har en viss typ av intressen och smak. 

Våra respondenter tror dock att Lufthansa Private Jet inte finner kunder som har behov av 

deras tjänster på events utan menar att varumärket bara imponerar på omgivningen. Våra 

respondenter säger att företagets största kundsegment inte har tid att närvara vid events då de 

oftast arbetar. John Abrahamson anser att eventmarknadsföring inte är lämpligt för att nå ut 

till kunder. Dan anser att eventmarknadsföring enbart attraherar personer som tycker det är 

häftigt med privatjet istället för de kunder som har behov av tjänsten. Vi anser därför att 

marknadsföring vid events inte borde vara Lufthansa Private Jets förstahandsval av kanal för 

att nå ut till kunder. Däremot tror vi att det är möjligt att vissa personer som idag besöker 

dessa events kan bli företagsledare senare och därmed viktiga kunder. 

 

Lufthansa Private Jet samarbetar med Bentley, Christies, Östermalmshallen och SunSeeker 

Yacht. Genom att organisera samarbeten med andra aktörer och koppla ihop sin produkt med 

rätt situation tror man sig kunna urskilja rätt målgrupp som konsumerar mycket. Denna 

marknadsföring attraherar dock mest segmentets mindre del; privatpersonerna. 

Företagsledningar skulle enligt vår mening antagligen finna det mer intressant med ett 

samarbete med till exempel en hotellkedja då detta är mer diskret. Med tanke på att företag 

använder privatjet i arbetet kan ett bra boende efter mötet vara mer givande än en båt.  

 

En annan kanal som Lufthansa Private Jet använder sig av är utskick till olika företag, direkt 

till VD. För att fatta beslutet kring kanalerna krävs det information om kunden, förslagsvis 

kunskapen om att det är VD som fattar besluten kring val av transportmedel. De respondenter 
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vi frågat om hur Lufthansa Private Jet borde kontakta kunden, tycker alla att det bästa sättet är 

direktmarknadsföring. Det framgår att direktmarknadsföring borde vara ett grundkoncept när 

produkten som erbjuds innebär en dyr investering för kunden. Bertil Ask anser att man bör 

skapa en personlig kontakt med kunden. Ian Wachtmeister tycker att en direktkontakt genom 

att ringa upp kunden och boka in ett möte är ett effektiv sätt att nå kunden på. John 

Abrahamson tror att direktutskick till VD är en effektiv kanal att överföra budskapet genom. 

Dock har han själv aldrig blivigt kontaktad av ett privatjetsföretag vilket kan tyda på att 

Lufthansa Private Jet går miste om potentiella kunder. Genom att skapa en personlig kontakt 

med kunden tror vi att förtroendet hos kunden ökar och därmed kan man skapa en långvarig 

relation med kunden.  

 

Utifrån vår studie framgår det även att annonsering i affärstidningar kan vara ett effektivt sätt 

att få kontakt med potentiella kunder. Både John Abrahamsson och Dan anser att 

privatjetsföretags marknadsföring borde vara mer direkt och personlig och de föreslår 

annonsering i affärstidningar. Lufthansa Private Jet har inte haft några annonser i denna genre 

av tidningar utan har haft artiklar i livsstilsmagasin. Detta val av marknadsföring påminner 

om företagets val att medverka vid exklusiva events då livsstilsmagasin attraherar samma 

segment. Affärstidningar som Affärsvärlden och Dagens Industri läses av de flesta 

företagsledare vilka är Lufthansa Private Jets största målgrupp.  

 

5.1.2.4 Hur bör Lufthansa Private Jet möta kunden?  

Kundmedverkan och kundrelationshantering avgör huruvida kunden, genom att möta 

företaget, får ta del av produkten eller tjänsten.  

 

Kundmedverkan 

Former för kundmedverkan inom Lufthansa Private Jet bygger på kundens förmåga att 

påverka tjänsten. Detta sker genom kundens val bland fyra olika jet-typer, avgångstid och 

plats samt service ombord. Kundens kunskapsnivå leder enligt Echeverri och Edvardsson 

(2002) till kundmedverkan. Kundens kunskapsnivå påverkar valet av jet-typ, utöver det är det 

snarare behov och inte kunskap som avgör valet av tjänst. Lufthansa Private Jet erbjuder 

kunden möjlighet att medverka och viljan att medverka kan beskrivas som ”hög” jämfört med 

andra branscher. Privatjetsbranschen bygger enligt Magnus Lidjan på skräddarsydda 
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erbjudanden för kunden. För att få fler kunder bör Lufthansa Private Jet enligt vår mening 

fortsätta lyssna på kundens behov och krav, och skapa en tjänst som erbjuder kunden stor 

valfrihet. Vi anser att Lufthansa Private Jet har goda möjligheter att låta kunderna medverka i 

utformningen av tjänsten och kan man fortsätta att utveckla denna tjänst är det positivt. Vi 

anser att man skulle kunna stärka dialogen med kunden och bli ännu mer observant på vad 

kunden efterfrågar. 

 

Medproducentmodellen 

Utifrån medproducentmodellen (Normann, 1992; se Söderlund, 1998, s. 92)  

kan man urskilja inom vilka områden Lufthansa Private Jets kunder är delaktiga inom: 

• Specifikation av tjänst; Kunden påverkar resan i form av tid och plats mm. 

• Produktionen; Kunden deltar inte direkt i delaktiviteter som ingår i resan. 

• Kvalitetskontroll; Kunden ser på då personalen ombord arbetar, till exempel då de 

framför passagerarna lägger upp mat eller serverar kaffe. 

• Bevarande av företagets anda; Information saknas kring hur kunden beter sig mot 

producenten av tjänsten, Lufthansa Private Jet. 

• Utveckling av företagets erbjudande; Kunden medverkar kontinuerligt i 

produktutvecklingen då nya önskemål om destinationer och service uppstår.  

• Marknadsföring; Information saknas angående om Lufthansa Private Jets kunder 

berättar för andra om tjänsten och hur den uppfattas. Däremot framgår det ur vår 

studie att privatjetskunder kan få information om tjänsten från människor i deras 

omgivning. Påverkare kan beskrivas som de personer som talar positivt om en 

upplevelse med ett visst privatjetsföretag. Ian Wachtmeister beskriver att han aldrig 

hört någon tala negativt om Lufthansa Private Jets samarbetspartners NetJets tjänster. 

 

Vi har identifierat de områden inom vilka Lufthansa Private Jet utifrån vår studie har 

möjlighet att medverka. För att tydliggöra detta har vi placerar in Lufthansa Private Jets 

kunders möjlighet och vilja att medverka på passande nivå i modellen. Vi kan inte uttala oss 

om huruvida Lufthansa Private Jets kunder har möjlighet att påverka bevarandet av företagets 

anda.  

 

 



Lufthansa Private Jets kundsegmentering i Sverige 
Emeli Seensalu, Penny Thrane, Louise Wachtmeister  
 
 
 

 50

 

Modell 6.1 Medproducentmodellen (Normann, 1992; se Söderlund, 1998, s. 92)  
 
    
    
              

            Hög 
 

Kundens förmåga  

att medverka 

 
    
 
   Låg 

 

 

 

      Låg    Hög  

 

Kundens vilja att medverka 

 

 

Kundrelationshantering 

Kundrelationshanteringen inom Lufthansa Private Jet bygger till stor del på att behålla 

befintliga kunder och skapa långsiktiga kundrelationer vilket i vår studie har visat sig vara 

viktigt inom privatjetsbranschen. För att skapa långsiktiga relationer med både befintliga och 

nya kunder bör Lufthansa Private Jet fortsätta erbjuda relationsmarknadsföringsaktiviteter. 

Lufthansa Private Jet genomför relationsmarknadsföringsaktiviteter i form av personlig 

service som skapar en dialog med kunden, bonussystemet ”Miles and More” och 

skräddarsydda erbjudanden för varje kund.  

 

Det framgår tydligt från intervjuerna med de potentiella kunderna att personlig service 

värderas högt. Magnus Lidjan beskriver att cirka 50 % av de kunder som en gång nyttjat 

tjänsten gör det igen. Enligt Bertil Ask är cirka 95 % av privatjetsbranschens kunder lojala. 

Det är inom privatjetsbranschen vitalt att ha ett antal väletablerade relationer för att 

överhuvudtaget överleva. Detta kan även bidra till att kunden är bekväm med företagets 
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tjänster vilket enligt Cohens teori är viktigt. Vi anser att det är positivt att Lufthansa Private 

Jet erbjuder kontaktpersoner som nås 24 timmar om dygnet då det visar sig vara efterfrågat 

bland våra respondenter.  

 

Tillgänglighet och kringservice är, enligt Wagner (2002, s. 136), viktigt för en lyckad 

kundrelationshantering. Lufthansa Private Jet utgår, enligt Magnus Lidjan, från att kunder har 

ett behov av personlig service vilket, som tidigare nämnts, är ett starkt kundbehov enligt både 

John Abrahamsson och Dan. Lufthansa Private Jet har positiva egenskaper som till exempel 

fasta priser, avbokningsskydd, kringservice i form av möjlighet att boka resan bara 24 timmar 

innan avgång, förenklad incheckning och säkerhetskrav. Enligt vår mening bör dessa positiva 

egenskaper göra Lufthansa Private Jet till ett attraktivt alternativ för privatjetskunder.  

 

Bonussystemet som Lufthansa Private Jet erbjuder är ”Miles and More”. Kunderna tjänar, 

enligt Magnus Lidjan, mycket poäng när de bokar en privatjetflygning jämfört med en 

reguljärflygning. 

 

Lufthansa Private Jet skräddarsyr sina erbjudanden till kunden, något som det i vår studie 

framgår att kunderna uppskattar. Ett kunderbjudande är deras tillgång till samarbetspartners. 

Utifrån vår studie visar det sig att vissa kunder efterfrågar kundförmåner i form av bra 

priserbjudanden i kombination med andra tjänster. Lufthansa Private Jet samarbetar med 

yacht-, bil- och livsmedelsföretag. Vi anser som nämnt tidigare att Lufthansa Private Jet bör 

samarbeta med exklusiva hotell på de vanligaste destinationerna och framföra detta i sin 

marknadsföring. Detta grundar vi på att studien har visat att de personer som flyger privatjet 

gärna betalar för bekvämlighet och hög standard. De eftersträvar att hålla en låg profil och 

uppskattar ”privacy” och kanske därför inte vill synas på stora hotell med hundratals gäster.  

 

5.1.2.5 Är Lufthansa Private Jets kunder lönsamma? 

Kunder som är lojala och flyger regelbundet med Lufthansa Private Jet är enligt Magnus 

Lidjan mest lönsamma. Här utgår man från två av de tre indikatorerna på kundlönsamhet, 

inköpsvolym och lojalitet. Kundtillfredsställelse som är den tredje indikatorer spelar dock en 

viktig roll i utformandet av företagets tjänster.   
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5.1.3 Utvärdering av Lufthansa Private Jets kundsegment  

Lufthansa Private Jet har en tydlig kundgrupp och ett redan valt segment. Detta segment kan 

utvärderas utifrån dess attraktivitet. Utvärderingskriterierna är: lönsamhet, positiv utveckling 

över tiden, dynamiska effekter, fördelaktig konkurrensbild, tillgång till samarbetspartners och 

bidrag till måluppfyllelsen.  

  

Lönsamhet 

Det är för oss inte möjligt att uttala oss om Lufthansa Private Jets kunders lönsamhet då vi 

inte har studerat detta område. Kundlönsamhet bygger på inköpsvolym och lojalitet vilket 

enligt vår mening påverkas av företagets kundmedverkan och kundrelationshantering. Lyckas 

man inom dessa områden bör man på lång sikt kunna uppnå en lönsam verksamhet.  

 

Positiv utveckling över tiden 

För att företaget ska kunna se en positiv utveckling över tiden anser vi att man bör fokusera på 

kundlivscykeln och bidra till kundens inlärningsprocess. Lufthansa Private Jet eftersträvar en 

långsiktig relation med sina kunder vilket påverkas av kundlivscykeln och kundens 

inlärningsprocess. Kundens inlärning skulle utifrån vår studie kunna ske genom personlig 

kontakt. John Abrahamson påstår att om den personliga servicen är bra är kunden villig att 

fortsätta vara kund. Även Ian Wachtmeister tror att privatjetsföretag behåller befintliga 

kunder genom att erbjuda god service. 

 

Genom att strategiskt rikta marknadsföringen mot rätt personer skulle Lufthansa Private Jet 

kunna förlänga kundlivscykeln och lära kunden att använda företagets tjänster framför 

konkurrerande företags tjänster. Utifrån vår studie framgår det tydligt att nöjda kunder som 

sprider ryktet om Lufthansa Private Jets tjänster är att eftersträva. Detta kan leda till att 

företaget får in fler kunder. I Sverige är det få företag och privatpersoner som har råd att 

utnyttja privatjetstjänster. Det har visat sig att personerna i ledningen på framgångsrika 

företag ofta kommer i kontakt med varandra vilket innebär att det skulle vara positivt för 

Lufthansa Private Jet att få ett gott rykte bland dessa personer. Vi anser att Lufthansa Private 

Jet bör fokusera på ett antal utvalda potentiella kunder, och genom personlig marknadsföring 

knyta dem till företaget.   
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Dynamiska effekter 

Då Lufthansa Private Jet har ett snävt kundsegment blir det svårt att se hur dynamiska effekter 

av att olika segment påverkar varandra. Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) kan kunder 

dock attraheras till en viss tjänst av att andra kunder använder sig av samma tjänst. Utifrån 

John Abrahamson beskrivning kan vi tolka att en dynamisk effekt sker då nöjda 

privatjetskunder pratar om tjänsten. 

  

Fördelaktig konkurrensbild  

Om Lufthansa Private Jets kundsegment är detsamma som hos konkurrerande företag är det 

mindre attraktivt. Kunder väljer tjänster som har fördelar som andra företag saknar. Lufthansa 

Private Jets kunder kan ha valt deras tjänst eftersom de erbjuder fasta priser, 

avbokningsskydd, vissa service- och säkerhetskrav samt ett samarbete med flera företag vilket 

konkurrerande företag enligt Magnus Lidjan saknar. Detta kan beskrivas som Wagners (2002, 

s. 36) ”bäst-på-något” - strategi. För att förtydliga varumärket och locka till sig nya kunder 

utgår Lufthansa Private Jet från att kunder associerar varumärket Lufthansa med trygghet. 

 

Tillgång till samarbetspartner  

Lufthansa Private Jets har flera samarbetspartners eller ”komplementörer” för att skapa 

paketlösningar eller komplement för kunden. Med de tidigare nämnda samarbetspartnerna 

försöker företaget locka kunder. Till exempel erbjuds, under filmfestivalen i Cannes, i 

samarbete med Sunseeker Yachts en flygresa dit och en Sunseeker Yachts charter över en 

dag. Inköp av produkter från till exempel Bentley, som Lufthansa Private Jet samarbetar med, 

bygger på teorin om att inköp av andra produkter kan skapa kundbehov. Ian Wachtmeister 

föreslår att privatjetsföretag borde erbjuda förmåner i form av bra priserbjudanden på hotell 

vilket innebära ett samarbete med företag i andra branscher. 

     

Bidrag till måluppfyllelsen  

Lufthansa Private Jets mål kan tolkas vara att skapa lojala kunder och erbjuda en 

välfungerande tjänst. Magnus Lidjan beskriver att kundtillfredsställelse och image är de 

största anledningarna till att Lufthansa erbjuder privatjetstjänster och att lönsamhet inte är det 

primära målet. I framtiden skulle Lufthansa Private Jets tjänster enligt vår uppfattning kunna 

generera mer pengar för Lufthansa. Vi anser att det är viktigt att Lufthansa Private Jet 

verkligen lokaliserar sin målgrupp. Utifrån vår studie framgår det att det finns flera potentiella 
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kunder. En av de största utmaningarna är att övertyga de personer som flyger med egna 

privatjetplan eller hyr vänners och kollegors privatjetplan att Lufthansa Private Jet är ett bättre 

alternativ.    

 

5.1.4 Bearbetning av Lufthansa Private Jets segment  

Lufthansa Private Jets segment som ska bearbetas är utvalt och då man ska översätta 

informationen i segmentprofilen till handling kan man utgå från produkt- och 

segmenteringsmatrisen. Detta för att företaget ska kunna anpassa sina erbjudanden till 

kunden. 

     

Produkt- och segmenteringsmatrisen     

De bearbetningsstrategier som kan urskiljas för Lufthansa Private Jet är den renodlade 

nischstrategin och den utökade nischstrategin. Produktspecialiseringsstrategin, den selektiva 

specialiseringsstrategin och den utökade specialiseringsstrategin tillämpas inte av, och skulle 

inte passa för, Lufthansa Private Jet.  

  

Den renodlade nischstrategin tillämpas av Lufthansa Private Jet eftersom de endast bearbetar 

och utvecklar tjänster för ett segment. Företaget har byggt upp goda kundrelationer genom att 

koncentrera sin kompetens mot ett segment. Strategin beskrivs som riskabel men då Lufthansa 

Private Jet inte har lönsamhet som sitt primära mål bör det enligt vår mening inte vara ett 

större problem.  

 

Lufthansa Private Jet kan även beskrivas använda den utökade nischstrategin då de till viss 

del förser ett segment med flera produkter. Detta sker genom samarbete med andra företag i 

form av paketerbjudanden.  
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6 Tolkning 

 

6.1 Tolkning av Lufthansa Private Jets kundsegmentering  

Lufthansa Private Jets kundsegment är snävt vilket beror på att tjänsten är så pass dyr så 

endast ett fåtal svenska företag och privatpersoner har råd att nyttja tjänsten. Det bor få 

potentiella köpare av Lufthansa Private Jets tjänster i Sverige då det är ett land med 9 miljoner 

invånare. Att det i Sverige finns ett begränsat antal förmögna företag kan enligt vår 

uppfattning bero på landets skattepolitik då många förmögna företag och privatpersoner väljer 

att driva sin verksamhet eller bosätta sig utomlands för att reducera skattekostnaden. 

Dessutom kan det vara mer lönsamt för företag i Sverige att äga egna privatjetsplan då till 

exempel leasingavtal kan vara fördelaktiga. För Lufthansa Private Jets målgrupp i Sverige 

lämpar sig personlig service bäst vilket vi tror beror på målgruppens behov. Enligt vår 

uppfattning kan personlig service vara att föredra då kundens vardag präglas av mycket 

arbete, ett ofta fullbokat schema och många förpliktelser. I en situation som denna blir 

personen i fråga beroende av personer i dennes omgivning som strukturerar aktiviteterna som 

leder till att arbetet går smidigt och snabbt. För att en person ska prestera bra krävs det ofta att 

besvärliga kringmoment elimineras så att fokus kan riktas mot arbetet. Det blir här mycket 

passande att tjänster bygger på personlig service som i sin tur bygger på tillgänglighet, 

flexibilitet och hög standard.   

 

6.1.2 Tolkning av de främsta kundbehoven  

Tidsbesparing, bekvämlighet, säkerhet, flexibilitet och frihet är de främsta behoven som 

Lufthansa Private Jet anser sig kunna tillgodose hos kunderna och det är även dessa behov 

som de potentiella kunderna anger vara av störst vikt.  

 

Behovet av tidsbesparing kan förklaras utifrån behovet av att effektivisera tiden för att kunna 

fokusera på arbete. Därför är privatjetresenärer villiga att betala mer om det leder till 

tidsbesparing. Utifrån vår förståelse präglas de personer som reser med privatjet vardag av 

mycket arbete. Om tidsbesparing genom att resa med privatjet fyller behovet av att få mer tid 

till arbete blir det intressant att förstå varför behovet att lägga mycket tid på arbete uppstår. 

Detta behov kan spåras till flera olika faktorer, både rent ekonomiska och sociala behov hos 

individen. Vidare kan man även anta att behovet av att arbeta är en följd av samhällets 
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normer, värderingar och förväntningar. Behovet av att spara tid kan alltså enligt vår mening 

brytas ner till det ekonomiska behovet av att tjäna pengar och sociala behov i form av de 

samhällsnormer vi upplever råda där hårt arbete leder till social acceptans. Behovet av att 

tjäna pengar och vinna social acceptans kan i sin tur leda till behovet av status vilket enligt vår 

mening ligger djupt rotad i varje individ. Dock medför varje individ olika tolkningar av vad 

hög status innebär. 

 

Behovet av bekvämlighet är enligt vår mening ett behov som finns hos de flesta, behovet är 

dock relativt. Här menar vi att nivån av vad bekvämlighet är kan variera hos olika individer. 

Då de personer som vi har intervjuat beskriver att bekvämlighet är ett behov som kan 

tillgodoses genom att resa med privatjet uppskattar vi att bekvämlighetsnivån är hög. 

Bekvämlighetsbehov tror vi uppstår om möjlighet ges. Det är inte ett grundläggande behov, 

men finns det för individen möjlighet att resa bekvämt är det en fördel. En bekväm resa kan i 

sin tur tillgodose behovet av att kunna arbeta eller sova under resans gång. Då dessa behov 

tillgodoses har resenären enligt vår mening sparat tid vilket leder oss tillbaka till behovet av 

tidsbesparing. 

 

Behovet av säkerhet har, som tidigare förklarats, inte visat sig vara ett vidare stort behov hos 

de potentiella kunder som vi har intervjuat. Säkerhet från terroristhot verkar inte vara ett 

behov bland svenska kunder vilket vi tror kan bero på att hotbilden i Sverige och Europa inte 

är stor. Dock har behovet av att säkert och ostört kunna diskutera affärer under resans gång 

visat sig vara ett behov som tillgodoses genom att flyga privatjet.  

 

Behovet av flexibilitet och frihet kan enlig vår mening direkt kopplas till behovet av 

tidsbesparing. Genom att en resa, oavsett om den görs i affärs- eller privatsyfte, kan planeras 

och genomföras med flexibilitet och frihet vinner individen troligtvis tid.  

 

Vi kan enligt vår tolkning urskilja att tidsbesparing är det främsta behovet som hos individen 

tillgodoses genom att resa med privatjet. 
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6.1.3 Tolkning av budskapet till kunden 

Lufthansa Private Jets budskap till kunden bör bygga på en förståelse av kunders komplexa 

livsstil och att man erbjuder anpassade lösningar för denna. Här krävs enligt vår mening att 

budskapet är av personlig natur med en eftersträvan att vinna kundens förtroende. Att skapa 

förtroende för ett företag bygger enligt vår mening på att företaget visar sig förstå kunden och 

att det kan förenkla kundens situation. Kundens livsstil och situation präglas troligtvis av de 

behov han eller hon har och det blir för Lufthansa Private Jet viktigt att i sitt budskap till 

kunden visa att de förstår dessa behov. Lufthansa Private Jet bör enligt vår mening utgå från 

tidsbesparingsbehovet då de formulerar sitt budskap till kunden. 

 

6.1.4 Tolkning av överföringen av budskapet 

Utifrån vår studie framgår det att events och samarbetspartners inte är det bästa sättet för 

Lufthansa Private Jet att nå ut till sina potentiella kunder. Direktutskick till företagsledningar 

är den kanal som våra respondenter anser vara mest effektiv. Detta kan enligt vår mening bero 

på att ett personligt budskap krävs då tjänsten är så pass dyr. Individen som använder sig av 

tjänsten vill troligtvis från start känna förtroende för företaget vilket kan uppnås genom 

personlig kontakt. Genom rätt typ av personlig kontakt kan kunden enligt vår mening känna 

sig speciell och privilegierad. Behovet av att känna sig speciell och privilegierad bör 

uppmärksammas av företag vid val av kanaler att nå kunden genom. Att direkt etablera en 

personlig kontakt med kunden kan även spara tid för kunden då han eller hon inte själv 

behöver undersöka möjligheter kring resandet och själv kontakta företaget.  

 

Utifrån vår studie framgår det även att Lufthansa Private Jet bör satsa på annonsering i 

affärstidningar för att nå potentiella kunder. Det framgår att annonsering i livsstilsmagasin 

anses av respondenterna vara mindre seriöst och dessutom inte något som når företag i samma 

utsträckning. Här anser vi att det är viktigt för Lufthansa Private Jet att effektivt nå ut till 

kunderna och informera dem om tjänsten innan de väljer ett annat alternativ. Troligtvis finns 

det kunder att värva, förslagsvis de som hyr privatjetplan av andra företag. 
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6.1.5 Tolkning av hur kunden möts 

Kundmedverkan inom Lufthansa Private Jet bygger på kundens förmåga att påverka tjänsten. 

Kundens vilja att påverka tjänsten bygger enligt vår mening på att behovet av att påverka de 

tjänster man nyttjar är stort hos flera individer. Genom att själv påverka utformandet av en 

tjänst kan individen känna sig speciell och utvald och även skapa möjlighet att spara tid då 

resan med privatjet kan planeras enligt individens schema. Det framgår ur vår studie att 

kundrelationshanteringen inom Lufthansa Private Jet bygger på att behålla befintliga kunder 

och skapa långsiktiga kundrelationer. För att skapa långsiktiga relationer med både befintliga 

och nya kunder bör Lufthansa Private Jet fortsätta erbjuda 

relationsmarknadsföringsaktiviteter. Även relationsmarknadsföringsaktiviteter kan enligt vår 

uppfattning leda till ett förtroende hos kunden. Dialog med kunden kan skapa en känsla av att 

han eller hon är utvald. 

 

6.1.6 Tolkning av lönsamhet 

Lufthansa Private Jets kundlönsamhet som bygger på inköpsvolym, lojalitet och 

kundtillfredsställelse bygger enligt vår mening på att företaget förstår kundens behov, når ut 

till kunden genom rätt kanaler och med rätt budskap och möter kunden på rätt sätt. Lyckas 

man som företag med detta anser vi att det bör leda till kundlönsamhet.    

 

6.2 Svar på uppsatsens frågeställningar 

Utifrån dessa tolkningar tror vi oss kunna besvara de frågeställningar vi formulerat för vår 

studie.  

 

• Varför väljer vissa personer i Sverige att resa med privatjet? 

 

Det framgår att de personer som väljer att resa med privatjet i Sverige till största del är 

företagsledningar men även privatpersoner som har ett behov av att spara tid och resa 

bekvämt med flexibilitet och frihet. Troligtvis väljer de att resa med privatjet framför 

andra typer av transportmedel då det för dem är det mest tidseffektiva alternativet som 

även möjliggör arbete under resans gång. Det framgår att man som kund är villig att betala 

mer för att spara och effektivisera sin tid.  
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• Vilka är de främsta behoven som Lufthansa Private Jets kan tillgodose hos svenska 

kunder? 

 

De främsta behoven som Lufthansa Private Jet kan tillgodose hos svenska kunder är 

tidsbesparing, bekvämlighet, flexibilitet och frihet. Dessa kan skapas genom 

underliggande behov såsom ekonomiska, sociala samt behovet att känna sig utvald. Dessa 

kan i sin tur bygga på behovet av status.  

 

• Hur når Lufthansa Private Jet på bästa sätt ut till sin målgrupp i Sverige?  

 

Lufthansa Private Jet når på bästa sätt ut till sin målgrupp i Sverige genom att direkt 

kontakta kunden på ett personligt och förtroendeingivande sätt. En effektiv kanal att nå 

kunden är genom direktutskick till olika företagsledare och ledningsgrupper. 

 

6.3 Tolkning av respondenternas svar  

 

Att de fem respondenterna har svarat olika på intervjufrågorna kan tänkas bero på att de alla 

har olika förhållande till produkten. 

 

Magnus Lidjan tror mycket på Lufthansa Private Jets koncept då han är marknadschef för 

detta. Självklart blir han då positivt påverkad av sin egen produkt. Magnus Lidjans position på 

företaget indikerar att valen av marknadsföringskanaler är hans egna vilket kan göra det svårt 

att vara kritisk till sin egen idé.  

 

John Abrahamson är en framgångsrik affärsman som lägger stort intresse i att kunna utföra 

största möjliga nytta på kort tid. Tjänsten är en komponent i hans arbetsliv som behövs för att 

det ska fungera effektivt. Dock verkade ämnet känsligt då John Abrahamson inte ville 

diskutera, medan bandspelaren var på, hur utlåningen av flygplan fungerar mellan företag. 

Denna låga profil kan bero på en motvilja att bli uthängd i media då studien kommer att bli en 

offentlig handling.  

 

Ian Wachtmeister är van vid det amerikanska affärsklimatet och verkar tolka Lufthansa 

Private Jets tjänster utifrån detta perspektiv. Detta märks då han förklarar att nyttjandet av 
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tjänsten vid affärsmöten ger en mer framgångsrik image och ett seriöst intryck. Här kan en 

skillnad urskiljas från de andra respondenterna då de vill vara mer hemliga vid nyttjandet av 

tjänsten. En bakgrund som det vedertagna svenska uttrycket ”jantelagen”, kan vara en 

implikation till det diskreta beteendet kring tjänsten.  

 

Bertil Ask är väl insatt i privatjetsbranschen och är därför mycket kunnig inom området. 

Eftersom intervjun med Bertil Ask inte handlade om hur han själv reser uppstod inga tillfällen 

då han kände sig obekväm med att besvara våra frågor. Detta kan bero på att han endast 

förklarade privatjetsbranschen utifrån ett allmänt perspektiv och vad han som expert tror om 

dess kundsegmentering.    

 

6.4 Kritisk granskning av eget arbete 

Det är viktigt att kritiskt granska de använda källorna. Syftet med detta är att avgöra huruvida 

källan är trovärdig. De använda källornas trovärdighet bedöms utifrån tillförlitlighet, det vill 

säga om den mäter det den avser mäta, om källan har relevans, det vill säga är betydande för 

syftet med uppsatsen samt om källan är pålitlig (Bryman, 2001).  

 

Att skapa en tillförlitlighet i resultaten innefattar både att forskningen utförs i enighet med de 

etiska principer som finns och att resultaten rapporteras till respondenterna så de att kan 

bekräfta att de uppfattats på rätt sätt. Då vår studie rör ett relativt känsligt ämne har vi tagit 

hänsyn till de etiska principer Bryman (2001) behandlar. Genom att informera respondenterna 

om syftet med studien, att den information de bidrar med enbart kommer att användas för 

forskningsändamålet höjer vi vår studies trovärdighet.  

 

För att kunna bedöma en källas pålitlighet föreslår Lincoln och Guba (1985; se Bryman, 

2001) att man ska anta ett granskande synsätt. Detta genom att så utförligt som möjligt 

redogöra för hur studien genomförts för att sedan få denna redogörelse granskad. Vår studie 

har löpande granskats av vår handledare, opponenter i vår seminariegrupp samt även 

utomstående. Detta kan tänkas stärka vår studies pålitlighet.  

 

Vi har i största möjliga mån försökt att hålla oss kritiska till den information vi erhållit från 

våra respondenter. Vi är uppmärksamma på att den information Magnus Lidjan, 
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marknadschef på Lufthansa i Norden, bidragit med kan vara aningen förskönad då det 

förmodligen ligger i företagets, Lufthansa Private Jet, intresse att visa upp en så positiv bild 

som möjligt av dess tjänster. Då han representerar det företag han är anställd vid kan det 

förmodas att våra frågor besvarats i enlighet med företagets policy. Detta ger fördelen att 

svaren vi erhåller inte är personliga utan i enlighet med företagets ståndpunkt.  

  

Bertil Ask, branschexpert, påpekar själv i intervjun att hans åsikter och svar förmodligen är 

färgade av hans många år i branschen. Både Magnus Lidjan och Bertil Ask hade dock 

kunskapen att besvara våra frågor och därav antas svaren vara trovärdiga. Dessa personer, 

som arbetar inom privatjetsbranschen, antar vi ha en speciell förbindelse till denna, vilken 

förmodligen genomsyrar deras skildring av företeelsen. Vi har i vår analys och 

resultatdiskussion tagit hänsyn till detta.  

 

Då de valda respondenterna är oberoende av varandra kan de omöjligen ha pratat sig samman 

innan intervjuerna, vilket höjer deras trovärdighet. Vi har dock beaktat att viss information 

kan ha skönmålats för att framställa respondenten i bättre dager. Då vi försett våra 

respondenter med intervjufrågorna i god tid innan intervjutillfället, och på så sätt gett dem en 

chans att förbereda sina svar, finns risken att vi gått miste om respondentens spontana och 

uppriktiga svar och reaktioner. Detta var dock en risk vi fick ta för att få så detaljrika svar som 

möjligt, då en del av de frågor vi ställde krävde viss efterforskning för att kunna besvaras av 

respondenterna.  

 

Då Lufthansa Private Jet inte kunde lämna ut några kundnamn fick vi nöja oss med att 

intervjua potentiella kunder. Även dessa visade sig vara svåra att lokalisera. Vi fick så till sist 

kontakt med tre personer som nyttjar privatjetstjänsten, dock inte hos Lufthansa Private Jet, 

som var villiga att ställa upp på en intervju. Då dessa personer inte är kunder hos det företag 

vi undersöker var vi till en början oroliga för att den information de kunde förse oss med inte 

skulle vara av den höga vikt vi vid studiens början hoppats på. Det visade sig att vi oroat oss i 

onödan då den information de potentiella kunderna bidragit med har varit mycket värdefull 

för vår studie. Vi skulle kunna ha hittat fler potentiella kunder att intervjua, kanske till och 

med personer som redan var kunder hos Lufthansa Private Jet. Vi skulle till exempel kunna ha 

åkt till Bromma flygplats, där Lufthansa Private Jet är baserade, och på plats försöka få 

kontakt med kunderna. Vi avstod från denna metod då vi fann det för riskabelt att på detta sätt 
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göra intrång i privatpersoners sfär. Skulle de på något sätt känna sig obekväma skulle de 

troligen inte ställa upp på någon intervju eller svara på några frågor. Denna risk hade vi dock 

haft råd att ta då vi redan hade tre kundintervjuer inbokade.   

 

Vi är medvetna om att empirin kan färgas av våra tolkningar och innehålla missuppfattningar 

och tolkningsproblem mellan oss och de personer som intervjuats. Vi har försökt undvika 

tolkningsproblem genom att låta respondenterna ta del av frågorna innan intervjutillfället så 

att de kan fråga om eventuella oklarheter.  

 

Vi har även försökt att ha ett kritiskt förhållningssätt till den litteratur och de artiklar vi använt 

oss av då denna information är skapad i ett annat syfte än vårt. Vi har under uppsatsarbetets 

gång bearbetat och kritiskt granskat den information vi hämtat ur litteraturen. Att vi använt 

oss av flera olika källor kan bidra till att uppsatsens tillförlitlighet höjs. 

 

6.5 Implikationer 

Den information som vi i empirin redogör för redovisas som implikationer som påverkar 

resultatet.  

 

Alla respondenterna har poängterat hur viktig tidsbesparingen är för deras livskvalitet. Detta 

behov var redan uppmärksammat av Lufthansa Private Jet och därmed tillför den inget nytt åt 

resultatet. Att kunderna uppfattar Lufthansa Private Jets eventmarknadsföring oseriös medför 

en rekommenderad ändring av marknadsföringskanaler. Andra styrkor är även ”jantelagens” 

betydelse för hur respondenterna svarar. Detta har vi förstått av den diskretion kunderna visar 

vid användandet av tjänsten. Dock verkar implikationer som status och image påverka köpet 

av privatjetstjänsten trots att kunden vill vara tyst om det. Den statusingivande bilden som 

kunden skaffar sig kan medföra avundsjuka hos andra och därför vill kunden hålla nyttjandet 

av tjänsten hemligt.  

 

Dessa implikationer påverkar resultatet i den grad att vi anser att Lufthansa Private Jet borde 

omstrukturera sin marknadsföring till att innehålla mer personliga och skräddarsydda 

erbjudande.   
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6.6 Förslag till vidare forskning 

Utifrån vår studie anser vi att en konkurrensanalys skulle vara intressant för vidare forskning 

kring Lufthansa Private Jets verksamhet. Detta eftersom det visar sig att de mindre 

privatjetsföretagen, som Andersson Business Jet AB, i Sverige inte utgör ett hot. Man bör 

undersöka i vilken utsträckning företag hyr plan av varandra och hur man kan få dessa företag 

att bli kunder.  

 

Det skulle även vara intressant att göra en mer djupgående studie kring hur man på bästa sätt 

når ut till privatjetskunder i Sverige. Detta kan förslagsvis ske genom en kvantitativ 

enkätstudie.  

 

En marknadsundersökning skulle kunna bidra med information kring behovet av 

privatjetstjänsten i Sverige. Detta skulle vara intressant om undersökningen är så omfattande 

att resultatet blev generaliserbart.     

 

En studie av kundsegmentering utifrån kulturella och regionala skillnader skulle vara givande. 

Acceptansnivån för användandet av privatjetstjänster kan skilja sig åt i olika städer och 

länder. Till exempel är mentaliteten överlag annorlunda i Sverige gällande ”lyxprodukter” 

jämfört med till exempel England eller Ryssland. 

 

En studie av olika branschers kundsegmenteringsmöjligheter skulle vara intressant. Detta 

eftersom Lufthansa Private Jet erbjuder en ”lyxprodukt” vars kundsegmentering och 

marknadsföring skiljer sig från andra branscher med en bredare målgrupp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lufthansa Private Jets kundsegmentering i Sverige 
Emeli Seensalu, Penny Thrane, Louise Wachtmeister  
 
 
 

 64

7 Slutsats 

 

• Det främsta kundbehovet som Lufthansa Private Jet kan tillgodose är tidsbesparing. 

 

• Lufthansa Private Jets främsta budskap till kunden bör vara att man kan tillgodose 

behovet av tidsbesparing och erbjuda skräddarsydd personlig service där kunden själv 

kan påverka utformningen av tjänsten. 

 

• Överföringen av budskapet till Lufthansa Private Jets kunder bör ske genom 

direktutskick till VD på aktuella företag, annonsering i affärstidningar eller genom 

personliga möten. Lufthansa Private Jet når idag sina kunder genom bland annat 

events vilket inte har visat vara en effektiv metod enligt våra respondenter.   

 

• Lufthansa Private Jet bör möta sina kunder på ett förtroendeingivande sätt och sträva 

efter att behålla befintliga kunder och skapa långsiktiga relationer.  

 

• Utifrån vår studie har det visat sig att en konkurrens som bör uppmärksammas av 

Lufthansa Private Jet är att företags privatägda privatjets hyrs ut företag emellan. 

 

•  Det framgår ur vår studie att privatjetsbranschen troligtvis inte kommer att expandera 

avsevärt under den närmaste framtiden.   
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Appendix 1 

Intervjuguide - Magnus Lidjan (Marknadschef, Lufthansa Private Jet i 

Norden) 

 

1. Hur länge har Lufthansa drivit en privatjetsservice i Europa? 

2. Vilka destinationer är mest populära? 

3. Kan kunden påverka tjänsten i form av service? 

4. Vilken är den maximala flyg radien från Stockholm? 

5. Varför valde Lufthansa Net Jets som samarbetspartners? 

6. Varför är naven i München, kommer ni ha en i Stockholm i framtiden?  

7. Hur påverkar det era kostnader? 

 

MARKNADSFÖRING 

8. Hur skulle du övergripande beskriva Lufthansa Private Jets marknadsföringsmetoder?  

9. Vilken målgrupp vänder ni er till? 

10. Hur når ni ut till era kunder, genom vilka kanaler? 

11. Med vilket budskap?  

12. Vilka behov hos konsumenten tillgodoser Lufthansa Private Jet? 

13. Säkerhet, bekvämlighet och flexibilitet är de främsta fördelarna med att flyga privat 

jet. Anser du att det finns några andra viktiga fördelar? 

 

KUNDEN 

14. Vilka är era kunder idag? 

15. Vilka är era drömkunder? 

16. Hur fungerar er försäljning? 

17. Vad är minimum antal flygtimmar en kund måste köpa? 

18. Hur ofta/mycket flyger Nordens klienter? 

19. Finns det ett genomsnitt för detta? 

20. Är kunderna lojala? 

21. Hur bearbetar ni era nuvarande kunder? 

22. Hur fungerar er kundrelationshantering? 

23. Är det samma kunder som återkommer? 
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24. Finns det en marknad med privatpersoner i Norden eller är det mest företag? 

  

KONKURRENTER 

25. Vilka är Lufthansas främsta konkurrenter? 

26. På vilket sätt skiljer ni er från era konkurrenter? 

27. Gör ni regelbundet någon typ av konkurrent analys? 

28. Erbjuder Lufthansa ”light jets”, dvs. mindre plan som rymmer högst sju personer? 

29. Kan detta bli en expanderande marknad inom privat jets industrin? 

 

FRAMTIDEN 

30. Hur ser era framtida mål ut? 

31. Kommer ni att ha möjlighet att flyga till ytterligare destinationer? 

32. Kommer ni att ha möjlighet att gå ner i pris? 
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Appendix 2 

Intervjuguide - Bertil Ask (branschexpert)   
 

1. Kan du berätta kortfattat om dig själv och din karriär? 

2. Hur anser du att det uppstod ett behov av privatjetsbranschen i Sverige? 

3. Du har varit vd för Basair AB? 

4. Vilken var er främsta målgrupp? 

5. Vilka behov hos kunderna kunde ni främst tillgodose? 

6. Hur skulle du beskriva privatjetsbranschen idag?   

7. Anser du att det är en marknad med positiv utveckling i Sverige? 

8. Vem tror du är dagens privatjetskund? 

9. Vilka behov har privatjetskunder idag? 

10. Genom vilka kanaler kan dessa kunder nås? 

11. Och med vilket budskap? 

12. Hur tror du att privatjetsbranschen kommer att se ut i framtiden? 

13. Kommer konkurrensen i Sverige att växa? 

14. Vem tror du är den ledande aktören på marknaden idag, i Sverige? 
 

15. Kommer en prissänkning kunna ske? 

16. Kommer man att kunna flyga till ännu fler destinationer? 

17. Kommer fler företag utnyttja denna tjänst istället för att flyga business? 

18. Idag är en av fördelarna med att flyga privatjet att det inte erbjuds direkt flyg till fler 
destinationer i bla Östeuropa och Ryssland. I framtiden bör en utveckling ske och 
dessa länder kan komma att få en mer betydelsefull roll i Europa och därmed kommer 
transportmöjligheterna till dessa destinationer förbättras. Vad kommer då att bli den 
största fördelen med privatjet som transportmedel för företag?  
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Appendix 3 

Intervjuguide- potentiella kunder 

 
 

1. Beskriv hur ert yrke ser ut? 

2. Hur ofta reser ni som privatperson? 

3. Hur ofta flyger ni? 

4. Hur ofta flyger ni privatjet? 

5. Beskriv fördelarna med att flyga med privatjet? 

6. Till vilka destinationer flyger ni med privatjet? 

7. Hur lång tid innan avresa bokar ni resan? 

8. Beskriv vilka behov som tillgodoses genom att flyga privatjet? 

9. Är tidsvinst, flexibilitet och säkerhet de främsta fördelarna med att flyga privatjet? 

10. Vilka behov i form av produktegenskaper har ni som privatjetskund? 

11. Vilka fördelar/nyttor får ni genom att flyga privatjet? 

12. Vad är ert främsta mål med att flyga privatjet? 

13. Hur kan ni som kund medverka och påverka service, erbjudanden och 

marknadsföring? 

14. Vilket privatjetsföretag anlitar ni? 

15. Hur kom ni i kontakt med just det flygbolaget? 

16. Varför valde ni just det flygbolaget? 

17. Hur mycket påverkar priset ert val av transportmedel? 

18. Vilket budskap får ni från det flygbolaget? 

19. Hur anser ni att kundrelationshanteringen fungerar på det flygbolaget? 

20. Kommer ni ofta i kontakt med andra flygbolag som vill ha er som kunder? 

21. Hur och var tar de kontakt med er? 

22. Vad är de största fördelarna med det privatjetsföretag ni flyger med jämfört med 

konkurrerande företag? 

23. Vad anser ni är det bästa sättet för ett privatjetsföretag att marknadsföra sig? 

24. Hur anser ni att ett privatjetsföretag bör sköta sin kundrelationshantering? 

 
 
 

 


