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Abstract 

Customer information is to be seen as an essential part in service development. The company 

should be aware of how their customers experience their services. The company can get 

access to customer information through complaints from their customers. All information 

obtained from the customers is not possible to use when developing new and existing 

services. The information has to be analysed before it is possible to use it for service 

development.  

This paper describes if Scandinavian Airlines (SAS) uses their customers as a 

source of knowledge when developing new and existing services and in that case how. This 

has been examined through a case study done through qualitative interviews. Our results show 

that SAS listen to their customers and their opinions about SAS services. Scandinavian 

Airlines makes many customer surveys and they have a system which stores and categorises 

customer s complaints. Scandinavian Airlines analyses the customer information and gives 

recommendations how to repair the insufficient services. Customer information is sometimes 

used when developing existing services but much more could be used because a lot of the 

customer information is analysed and could be valuable knowledge for SAS. We have not 

found any new services which are developed based on customer information.      
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Sammandrag 

Kundinformation anses vara en viktig del vid tjänsteutveckling och företaget bör vara 

medvetet om vad deras kunder anser om företagets tjänster. Företaget kan få tillgång till 

kundinformation genom bland annat klagomål från kunderna. All information som fås från 

kunder går inte att använda för att utveckla nya och befintliga tjänster. Informationen måste 

analyseras för att kunna användas vid tjänsteutveckling. Vi har undersökt om SAS använder 

sig av sina kunder som kunskapskälla vid utveckling av nya och befintliga tjänster och i så 

fall på vilket sätt.  Detta har undersökts genom en fallstudie av SAS med hjälp av kvalitativa 

intervjuer.   

Vi har kommit fram till att SAS lyssnar på vad deras kunder anser om SAS 

tjänster. SAS gör många kundundersökningar och har ett system som lagrar och kategoriserar 

kundernas klagomål. Informationen från kunderna analyseras av SAS och rekommendationer 

till åtgärder i de bristande tjänsterna föreslås. Rekommendationerna följs inte alltid. SAS 

använder sig till viss del av information från sina kunder vid tjänsteutveckling. Mycket av 

informationen analyseras av SAS och kan användas som kunskap vid tjänsteutveckling. Vi 

har funnit att kundinformation används vid utveckling av befintliga tjänster men vi har inte 

funnit att SAS har utvecklat några helt nya tjänster på basis av kundinformation.     
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet beskriver vi bakgrunden till det problem vi ämnar undersöka i denna 

uppsats (1.1) Vi specificerar problemet med en problematisering (1.2) samt ett syfte (1.3). Till 

hjälp att besvara syftet har vi ett antal forskningsfrågor (1.4). Slutligen förklarar vi de 

avgränsningar vi har gjort (1.5) samt dispositionen för uppsatsen (1.6).    

1.1 Bakgrund  
Flygbranschen har genomgått stora förändringar under de senaste årtiondena. Nya flygbolag 

har slagit sig in på marknaden och konkurrerar idag med de allra största bolagen. De nya 

bolagen konkurrerar med sina låga priser medan de mer etablerade företagen konkurrerar med 

sin erfarenhet. Det gäller även den svenska marknaden. SAS, som tidigare hade monopol på 

denna, har fått konkurrenter i form av bland annat lågprisbolag. Det skedde efter att den 

Europeiska flygmarknaden släpptes fri 1993. Fler valmöjligheter för kunden har lett till att 

SAS har behövt se till vad kunderna efterfrågar. SAS kan inte längre ta för givet att kunden 

väljer dem. (Sörhammar, 2006-04-28)  

Kunden kan, enligt Grönroos (2000), ses ha den största kännedomen om 

företagets tjänster. Företaget kan använda sig av kundens kännedom om tjänsten vid 

utveckling av nya och befintliga tjänster för att i så hög grad som möjligt kunna tillmötesgå 

kundens förväntningar på dessa. (Grönroos, 2000) Det kan emellertid vara svårt för företaget 

att komma åt kundens förväntningar på tjänsten. Ett av de tillfällen som ger möjlighet att 

komma åt informationen från kunden är då företaget har misslyckats med att uppnå kundens 

förväntningar med en tjänst.1 När missnöje uppstår kan företaget erbjuda ett system för 

klagomålshantering och uppmuntra kunden att använda sig av systemet. Om företaget tar till 

sig klagomålet kan det vara till hjälp för att undvika liknande misstag med tjänsten i 

framtiden. Processen med klagomålshantering gör det möjligt för företaget att å ena sidan 

göra en missnöjd kund nöjd, men processen bidrar även med värdefull information för att 

utveckla och förbättra framtida tjänster. (Johansson et al, 2005)   

Grönroos (2000) karaktäriserar en tjänst utifrån ett antal egenskaper, några av 

dessa är att tjänsten inte går att lagra samt att den inte går att ta på. Dessutom produceras 

tjänsten i interaktion med kunden och på grund av det kan relationen till denne vara ett 

hjälpmedel i produktionen av tjänsten. I början av tjänsteprocessen kan det finnas för lite 

                                                

 

1 Detta benämns i tjänstemarknadsföringslitteraturen som service failure, för vidare definition se Colgate, 
2001:215-218. 
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kunskap om kundens förväntningar på tjänsten. (Grönroos, 2000) Enligt Echeverri och 

Edvardsson (2002) kan företaget samla den information som krävs för en djupare förståelse av 

kundernas behov, beteende, förväntningar och krav. I denna process kan kunddialogen anses 

betydelsefull eftersom det är kunden som bedömer kvaliteten och följaktligen värdet av 

tjänsten. Företaget har möjlighet att använda information från kunden vid tjänsteutveckling 

och kundens upplevelse av tjänsten kan användas till förbättringar. (Grönroos, 2000)   

1.2 Problemformulering  
SAS säger sig vara ett kundorienterat företag som lyssnar på sina kunders åsikter. SAS 

tjänstekoncept innefattar hela reseprocessen, från bokning av biljett till upphämtande av 

bagage. SAS tjänster är, precis som för dess konkurrenter, under förändring och numera ska 

kunden i högre grad utföra de omkringliggande tjänsterna själv. (SAS årsredovisning, 2005) 

Frågan är om det är detta kunden efterfrågar. Företaget kan få information om vad kunderna 

anser om deras tjänster genom kundundersökningar men även via klagomål från kunderna. 

Även om information från kunder når de som arbetar med utveckling av nya och befintliga 

tjänster är det inte säkert att informationen bearbetas och tolkas för att sedan användas vid 

utvecklingen av tjänster. (Echeverri och Edvardsson, 2002) Det är denna problematik vi 

ämnar undersöka i denna uppsats.  

1.3 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka om SAS använder sig av sina kunder som 

kunskapskälla vid utveckling av nya och befintliga tjänster och i så fall på vilket sätt?   

1.4 Forskningsfrågor 
Grönroos (2000) skriver om att kunden kan ses som den som har den mesta kännedomen om 

företagets tjänster. Använder sig SAS av information från kunderna vid tjänsteutveckling eller 

lagras endast informationen och blir en del i företagets statistik och inte den källa till värdefull 

information som den skulle kunna vara? Om information från kunderna används, hur används 

den?   
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1.5 Avgränsningar 
I denna uppsats fokuserar vi på att undersöka om SAS använder sig av information från sina 

kunder vid utvecklingen av nya och befintliga tjänster. Vi har valt att studera om information 

från kunder används och bearbetas för att kunna användas som underlag vid tjänsteutveckling.  

Vi har medvetet valt att inte fokusera på andra faktorer som kan påverka tjänsteutvecklingen 

såsom marknaden och teknologins utveckling, utan istället valt att djupare studera kunderna 

som kunskapsskälla.  

1.6 Disposition 
I nästa kapitel presenteras de teorier som anses relevanta för att besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar. I kapitel tre redovisas metoden som har använts för undersökningen. Kapitel 

fyra inleds med en beskrivning av SAS och fortsätter med en presentation av undersökningen 

av SAS. I kapitel fem kopplas de valda teorierna ihop med empirin. Uppsatsens avslutande 

kapitel innehåller slutsatserna av undersökningen.     

2 Teori  
I kapitlet ges en teoretisk grund till det problem som vi har valt att undersöka. Kapitlet inleds 

med allmänna teorier om tjänsteutveckling (2.1) och fortsätter med en beskrivning om vad 

som kännetecknar utveckling av befintliga tjänster samt ny tjänsteutveckling (2.2.) Avsnitt 2.3 

behandlar hur information från kunderna kan användas vid tjänsteutveckling och teorikapitlet 

avslutas med hur en missnöjd kund kan leda till något positivt för företaget vid 

tjänsteutveckling (2.4).  

2.1 Allmänt om tjänsteutveckling 
Huvudsyftet med tjänsteutveckling kan ses vara att skapa tjänster som ger ett mervärde för 

kunden. Om företaget som producerar tjänster vet vilka behov, önskemål och förväntningar 

som kunden har kan det underlätta vid skapandet av tjänster. Närheten till kunden kan då vara 

av betydelse för företaget, det vill säga att ha en kunddialog och involvera kunden i 

tjänsteutvecklingsprocessen. Då kunden avgör kvaliteten på tjänsten kan det ses naturligt att 

denne dessutom är delaktig i utvecklingen av tjänsten. (Wilhelmsson och Edvardsson, 1994) 

Det kan således vara betydelsefullt att ta tillvara kundernas erfarenheter och 

upplevelser vid tjänsteutveckling. Insamling av information från kunderna kan få dem att 
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känna sig betydelsefulla genom att deras erfarenheter tas tillvara. Något som är värt att 

poängtera är att två tredjedelar av kunderna avslutar sin relation till företaget på grund av 

bristande intresse från leverantörens sida, det vill säga att företaget inte lyssnar på deras 

önskemål. (Echeverri och Edvardsson, 2002)  

Det är inte endast de nöjda kunderna som kan vara en tillgång för företaget utan 

det kan även de missnöjda kunderna vara. Klagomål från missnöjda kunder ger en möjlighet 

att lära sig kundens behov och att hitta sätt att bemöta dem. Klagomål kan leda till att 

företaget höjer sin kvalitet och kan även stärka relationen mellan företaget och kunden. 

(Echeverri och Edvardsson, 2002) Författarna menar att en förutsättning för det är att kunden 

känner sig nöjd efter att ha framfört sitt klagomål. Klagomålshantering är, enligt Echeverri 

och Edvardsson (2002), en central del av tjänsteutvecklingen för ett kundorienterat företag, 

med avsikten att klagomålen ska leda till nya och förbättrade tjänster. Det kan ske om 

företaget tar tillvara på kundens kännedom om varan eller tjänsten och arbetar för att förbättra 

och förändra den. Ett företag som erbjuder kunder något som de inte vill ha kommer med stor 

sannolikhet inte att överleva särskilt länge. (Echeverri och Edvardsson, 2002) 

Det har genomförts en del empiriska studier inom tjänsteutveckling, Martin och 

Horne studerade, 1994, kunder i utvecklingsprocessen och då bland annat i vilken 

utsträckning kundinformationen utnyttjades i olika faser av processen. Deras resultat visar att 

det i genomsnitt används mindre kundinformation inom tjänsteutvecklingsprojekt än inom 

produktutvecklingsprojekt. Det kan bero på trycket inom tjänsteutvecklingen att korta ner 

utvecklingstiden. (Echeverri och Edvardsson, 2002)  

Tjänsteutveckling kan till stor del ses handla om processer som inte är lika lätta 

att styra som processer i vilka varor eller standardiserade tjänster utvecklas och produceras. 

Edvardsson, Haglund och Mattson har gjort en studie inom tjänsteutveckling som fokuserar 

på problem och hinder i tjänsteutvecklingsprocessen. Vissa av problemen beror på den interna 

organisationen medan andra beror på svårigheter att kommunicera och förstå kunderna. 

(Echeverri och Edvardsson, 2002) Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) är det centrala för 

att lyckas i tjänsteutvecklingen att skapa en grund för kreativitet och idéutveckling i 

kombination med formella mål, projektplaner och budgetar etcetera. Det som ses som hinder 

eller brister kan leda till initierande av kreativitet och leda till positiva effekter då 

tjänsteutvecklarna får anledning att ifrågasätta sina idéer, planer och arbetssätt. Dessa brister 

och hinder kan i själva verket vara ett stöd i tjänsteutvecklingsprocessen. (Echeverri och 

Edvardsson, 2002) Även studier av Kristensson et al. (2002) visar att kunders involvering i 

utveckling av nya tjänster kan vara av betydelse. De menar att kunderna kan ha mer 
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innovativa idéer än vad tjänsteutvecklarna har på grund av att kunderna är användare av 

tjänsten. De kan se möjligheter som de mer tekniskt kunniga tjänsteutvecklarna inte har haft i 

åtanke. (Kristensson et al, 2002)  

Ovan beskrivna teorier om tjänsteutveckling beskriver både utvecklingen av nya 

och befintliga tjänster. I nästa avsnitt beskrivs de skillnader som finns mellan utveckling av 

redan befintliga tjänster samt utveckling av nya tjänster.    

2.2 Tjänsteutveckling och ny tjänsteutveckling 
En typ av tjänsteutveckling som företag ägnar sig åt är utvecklingen av redan befintliga 

tjänster. Det är utvecklingar som syftar till att förbättra, förändra och göra tillägg till en redan 

befintlig tjänst. Det är utvecklingar som inte leder företaget eller kunden till outforskade 

områden. (de Brentani, 2001) Företaget har, enligt de Brentani (2001), god kännedom om 

dessa tjänster och vad som krävs för att skapa tjänsten. Dessutom vet företaget vilken den 

typiska kunden är. Motsatsen till utveckling av en redan befintlig tjänst är ny 

tjänsteutveckling. Ny tjänsteutveckling innebär större förändringar för både företaget och 

kunden än vid utveckling av en befintlig tjänst. De helt nya tjänsterna erbjuder kunden en 

unik tjänst som involverar ny teknologi som skiljer sig från tidigare erbjudna tjänster. (de 

Brentani, 2001) En ny tjänst kan definieras som ett erbjudande som inte tidigare varit 

tillgängligt för kunden. Det kan vara ett tillägg till det tidigare erbjudandet vilket kunden 

upplever som helt nytt, eller radikala förändringar av en befintlig tjänst. (Johnson et al, 2000) 

I dagens föränderliga affärsvärld arbetar företagen, enligt de Brentani (2001), aktivt för att 

skapa en portofolio av nya tjänster vilken kan innehålla mycket innovativa tjänster för att 

kunna skapa en konkurrensfördel på marknaden. Även utvecklingen av redan befintliga 

tjänster bidrar till att företaget säkrar sin plats på marknaden och följer de förändringar som 

sker, till exempel förändrad efterfrågan från kunder. (de Brentani, 2001)   

Både tjänsteutveckling och ny tjänsteutveckling är, enligt de Brentani (2001), 

viktigt för de flesta tjänsteföretag på lång sikt. Företaget bör förstå hur det ska uppnå 

framgång inom båda områdena och vara medvetet om att strategierna för utveckling skiljer sig 

åt beroende på om det är en ny tjänsteutveckling eller en utveckling av en redan befintlig 

tjänst. (de Brentani, 2001)  

Kunder kan, enligt Clark et al. (2000), uppleva en tjänst på ett sätt som skiljer 

sig från vad företaget avsett. Tjänster kan, enligt författarna, uppenbara sig olika utifrån ett 

internt eller ett externt perspektiv. De kan dessutom påverka varje kund olika. Tjänster måste 
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också, enligt dem, hela tiden utvecklas, förbättras, marknadsföras och säljas. Tjänstekonceptet 

kan härigenom bli ett mäktigt hjälpmedel för att få organisatorisk struktur. Det vill säga att 

tjänsteutvecklingen kan hjälpa till att strukturera organisationen och göra den enhetlig. (Clark 

et al, 2000)  

2.3 Användning av information från kunderna vid tjänsteutveckling 
Ett företag kan alltså ta hjälp av sina kunder för att, genom deras erfarenheter och kännedom 

om tjänsten, kunna utveckla nya och befintliga tjänster. För att tjänsteutvecklare ska kunna 

använda kundernas kännedom om företagets tjänster måste information fås från kunderna. 

Om informationen bearbetas, kan den tillsammans med bland annat tidigare erfarenheter, 

utvinnas till kunskap som tjänsteutvecklarna kan använda sig av för att utveckla nya och 

befintliga tjänster. (Styhre, 2003; Tsoukas och Vladimirou, 2001) Den input som kommer in i 

företaget i form av exempelvis klagomål om en tjänst kan ses som en form av obearbetad 

data, vilken blir till information då den klassificeras och bearbetas. För att informationen ska 

kunna användas krävs att mottagaren kan ta till sig informationen och förstå hur den ska 

användas. Det är först då den kan benämnas kunskap. (Styhre, 2003)    

Alavi och Leidner (2001) diskuterar att kunskap kan ha flera perspektiv; som en 

åsikt, som ett objekt, som en process, som ett tillstånd av att ha tillgång till information, eller 

som en förmåga. Perspektivet att kunskap kan ses som en åsikt fokuserar på att individer ska 

kunna utveckla sina personliga kunskaper och applicera dem på organisationens behov. 

Objektperspektivet utgår från att kunskap kan vara något som kan lagras och manipuleras, 

medan kunskap även kan ses som en process med samtidig vetskap och agerande i 

processperspektivet. Författarna talar vidare om tillgång till information. Detta perspektiv på 

organisatorisk kunskap menar att kunskapen måste vara organiserad för att underlätta access 

till, och framtagande av, innehåll. Det vill säga att informationen ska vara lättåtkomlig. 

Perspektivet som rör förmågan beskriver hur kunskap kan ses som en förmåga med potential 

för framtida agerande. Kunskap ska här inte ses som möjligheter till ett specifikt agerande 

utan ska istället ses som möjligheter till att använda information. Det vill säga lärande och 

erfarenheter som resulterar i en möjlighet till tolkning av information. Beslutsfattarna kan 

försöka ta reda på vilken information som är nödvändig för att fatta ett beslut. All information 

kan, enligt Alavi och Leidner (2001), inte ses som kunskap. De olika perspektiven visar 

kunskapens olika roller, vilket kan leda till skillnader i den strategi företaget väljer för 

lärande. Genom att företaget utvecklar kunskap om kunden kan det hjälpa företaget att förstå 
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vilken nytta tjänsten har för kunden och på så sätt kan företaget utveckla tjänsten så att den 

blir mer anpassad efter kundens önskemål. (Alavi och Leidner, 2001)      

2.4 Service recovery  
Service recovery är en numera accepterad term för vad tjänsteföretag försöker göra för att 

reparera en kunds missnöje med en tjänst. (Bowen och Johnston, 1999) Service recovery 

syftar till att göra kunden nöjd trots det uppkomna missnöjet och att dessutom bevara och 

förbättra den långsiktiga relationen med kunden. (Grönroos, 2000) Kostnaden att hitta nya 

kunder är betydligt högre än att få befintliga kunder nöjda och stanna kvar i företaget, 

därigenom förstås betydelsen av att göra en missnöjd kund nöjd. (Maxham, 2001) Grönroos 

(2000) beskriver hur kunder som lämnar företaget tenderar att tala illa om det,2 vilket kan ha 

en negativ effekt på företagets image. Det kan i sin tur leda det till att det blir svårare att locka 

nya kunder. (Grönroos, 2000) 

Grönroos (2000) menar att företaget kan lära sig av sina misstag genom att 

analysera de klagomål som kommer in. Företaget kan analysera klagomålen och vad de kan 

ha grundats i om det finns ett utarbetat system för klagomålshantering. Systemet kan 

användas för att ta tillvara på den information som kunderna lämnar och de erfarenheter som 

företaget erhållit i och med tidigare klagomål. När analysen har genomförts är det möjligt för 

företaget att åtgärda de bakomliggande orsakerna till missnöjet. (Grönroos, 2000)  

Service recovery-processen kan anses lyckad då företaget får en missnöjd kund 

att klaga och att kunden sedan blir en nöjd kund genom service recovery. Det kan leda till att 

kunden stannar kvar inom företaget och sprider positiv word-of-mouth. Kunden kan efter en 

lyckad service recovery vara mer positivt inställd till företaget än innan missnöjet med 

tjänsten uppstod. Om kunden däremot inte klagar kan det vara svårare för företaget att göra 

den missnöjda kunden nöjd och denne riskerar att lämna företaget och sprida sina negativa 

åsikter till vänner och bekanta. Om kunden klagar men är missnöjd med service recovery-

processen så kan denne bli mer negativt inställd till företaget än innan processen. (Maxham, 

2001)   

                                                

 

2 Detta benämns negativ word-of-mouth och är ett vedertaget begrepp inom marknadsföring.  
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3 Metod  
I följande kapitel förklarar vi hur vi har gått tillväga med undersökningen, det vill säga 

undersökningsdesignen. Vi motiverar även val av angreppssätt (3.1). Vidare förklarar vi 

konstruktionen av vår intervjuguide (3.2) och diskuterar val av respondenter (3.3). Vi 

beskriver insamlingen av empiri (3.4) samt avslutar med ett avsnitt  om källkritik (3.5).  

3.1 Undersökningsdesign och val av angreppssätt  
Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod då vi anser att den metoden passar bäst utifrån 

vårt problem och syfte. Den kvalitativa metoden möjliggör att kunna beskriva helheten av det 

sammanhang som problemet befinner sig i och få en djupare förståelse för det, vilket vi ämnar 

göra i denna uppsats. Den kvalitativa metoden innebär även att vi får en närhet till det vi 

studerar. (Holme och Krohn Solwang, 1997) En nackdel med metoden kan, enligt Bryman 

och Bell (2005), vara att den är för subjektiv. De förklarar subjektiviteten med att resultaten 

bygger på undersökarens uppfattningar om vad som är betydelsefullt samt på de nära 

relationer som de kan få till sina undersökningsobjekt. Ytterligare nackdelar med den 

kvalitativa metoden kan vara att då undersökaren söker en helhetsbild av ett visst problem kan 

denne inte säga något generellt om detta fenomen. Flexibiliteten, som den kvalitativa metoden 

möjliggör, kan även leda till att det är svårt att jämföra information från olika enheter. Olika 

intervjuer kan nämligen leda in på olika spår. (Holme och Krohn Solwang, 1997) Då vi i 

denna undersökning inte avser att generalisera så innebär det inte något problem för oss, vi 

gör istället en beskrivning av vad som gäller för SAS inom vårt problemområde. 

Vi har valt att göra en fallstudie av SAS med hjälp av kvalitativa intervjuer. En 

fallstudie innebär, enligt Bryman och Bell (2005), att detaljerat studera ett enskilt fall och 

ingående belysa fallet. Det är det unika i det specifika fallet som undersöks. (Bryman och 

Bell, 2005) Fördelen med den kvalitativa intervjun är, enligt Holme och Krohn Solvang 

(1997), att den liknar ett vardagligt samtal där forskaren inte styr i så hög grad utan att det är 

intervjupersonen som ska få påverka samtalets utveckling. Det är undersökaren som har de 

teoretiska ramarna och ska försöka få svar på ett antal frågor genom samtalet. Undersökaren 

har ett problem som denne vill försöka förstå bättre genom intervjun. Att genomföra 

kvalitativa intervjuer är en omfattande process som innefattar en mängd information. Någon 

gång kommer undersökaren till en punkt då denne är mätt på information och då bör 

informationsinsamlingen upphöra. Den kvalitativa intervjun möjliggör att vid senare tillfälle 
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gå tillbaka till intervjupersonen om det visar sig att mer information behövs. (Holme och 

Krohn Solwang, 1997)   

3.2 Konstruktion av intervjuguide 
Den kvalitativa intervjun använder sig inte av standardiserade frågeformulär då den, enligt 

Holme och Krohn Solwang (1997), inte bör styras av undersökaren i för stor grad. Det är 

istället intervjupersonens egna uppfattningar som ska komma fram i och med intervjun. 

Undersökaren bör strukturera vad han/hon vill komma fram till genom intervjun och ha en 

manual3 för hur intervjun ska genomföras. Manualen eller guiden behöver inte följas fullt ut. 

Om intervjupersonen kommer in på ett spår kan undersökaren istället följa det och ställa 

följdfrågor. Den här typen av intervju benämns, av Bryman och Bell (2005), som semi- 

strukturerad. Undersökaren bör, enligt Holme och Krohn Solvang (1997), se till att samtalet 

inte kommer in på helt andra saker som inte har någon koppling till undersökningsområdet.  

Vi anser att den kvalitativa intervjun passar vår uppsats då vi inte hade kunnat få 

helhetsbilden av det fenomen vi ämnar fånga med någon annan undersökningsmetod.     

3.3 Val av respondenter 
Bryman och Bell (2005) menar att huruvida urvalet är representativt eller inte är av mindre 

vikt vid en kvalitativ undersökning. Vid kvalitativa intervjuer brukar istället 

bekvämlighetsurval eller tillfällighetsurval tillämpas. Det innebär att de personer som för 

tillfället finns tillgängliga väljs ut för intervju.(Bryman och Bell, 2005) Det är denna typ av 

urval som vi har gjort. Vi har intervjuat Peter Söderlund, produktutvecklingsansvarig4 på 

Scandinavian Airlines Businesses5. Han har lång erfarenhet av arbete inom SAS samt är 

kunnig inom tjänsteutveckling. För att få reda på mer om hur kundinformation behandlas tog 

vi kontakt med Jonas Bäcklund, kundanalytiker på SAS Sverige. Vi har även tagit del av en 

transkription av en intervju med Lisa Ekström-Nordin, chef för kundrelationer, samt en 

transkription av en intervju med Malin Selander, handläggare på SAS kundrelationer, och 

Eva-Karin Brodin, produktchef vid ankomstservice. Anledningen till att vi tog del av dessa 

intervjuer var att vi ville ha reda på mer om hur kundklagomål lagras och används. Vidare har 

                                                

 

3 Se bilaga 1 och 2 
4 SAS kallar sina tjänster för produkter. Vi kommer att använda ordet tjänst då det annars kan bli otydligt om vi 
menar en tjänst eller en fysisk vara 
5 Detta område består idag av: Scandinavian Airlines Sverige, Scandinavian Airlines Danmark, SAS Braathens 
och Scandinavian Airlines International (SAS årsredovisning, 2005)  
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vi haft mejlkontakt med Lena Georgsson, ansvarig för produkter på inrikesflyg, för att få 

exempel på tjänsteutvecklingar som genomförts utifrån kundinformation.  

3.4  Insamling av data och empiri  
Vi inledde vår undersökning med att intervjua Söderlund. Den intervjun gav oss ett gediget 

material att utgå ifrån. Vid intervjun har bandspelare använts och intervjun har även 

transkriberats. Det gjordes för att underlätta genomgången av materialet och minska risken för 

feltolkning samt för att andra forskare ska kunna ta del av materialet. (Bryman och Bell, 

2005) Trost (1997) anser att genom att spela in intervjun kan den som genomför 

undersökningen i högre grad koncentrera sig på vad intervjupersonen säger samt lägga märke 

till tonfall och ordval under intervjun som kanske inte skulle ha uppmärksammats annars. 

Även intervjun med Bäcklund bandades och transkriberades. Mejlkontakten med Georgsson 

inleddes för att vi skulle få mer information om en specifik tjänsteutveckling som gjorts på 

basis av information från kunderna. Intervjuerna med Ekström Nordin samt Selander och 

Brodin är primärdata då vi tagit del av transkriptioner av dessa intervjuer. Primärdata innebär 

data som undersökaren själv har samlat in, medan sekundärdata är material insamlat och 

tolkat av andra. (Lundahl och Skärvad, 1999) Dessa intervjuer genomfördes av två andra 

grupper som skriver C- och D-uppsatser inom samma område vid Företagsekonomiska 

institutionen på Uppsala universitet vårterminen 2006. 

Det kan ses som en nackdel att vi inte har genomfört alla intervjuer själva då vi 

inte har kunnat påverka vilka frågor som ska ställas. Vi tror dock att vi hade fått liknande svar 

om vi själva hade genomfört intervjuerna. Bryman och Bell (2005) anser att de som 

transkriberar intervjuer bör ha samma erfarenhet som intervjuarna. Detta innebär inget 

problem för oss eftersom vi har transkriberat de intervjuer som vi genomfört själva samt att de 

som genomfört övriga intervjuer även har transkriberat sina intervjuer själva. Vidare anser vi 

oss ha samma erfarenhet av transkribering som dem. Detta anser vi tyder på att vi kan ta del 

av intervjuerna på samma sätt som om vi hade genomfört dem själva.  

Även om en erfaren person utfört transkriptionen kan fel smyga sig in. Fel i våra 

egna transkriptioner samt de vi har tagit del av kan ha uppstått på grund av exempelvis att 

trötthet och slarv. (Bryman och Bell, 2005) Då vi är flera personer som har transkriberat olika 

delar av intervjun skulle det kunna innebära problem med att alla inte har varit lika noggranna 

vid transkriberingen. För att minimera denna risk har vi lyssnat på våra intervjuer för att se 

om intervju och transkription överensstämmer.  
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3.5 Källkritik 
En svårighet med intervjuer är att veta om rätt person har intervjuats. Vi tror emellertid att de 

personer som vi intervjuat har varit relevanta personer att intervjua för vår uppsats. Vi fick 

mycket information från Söderlund och han verkade vara insatt och kunnig i ämnet. Han har 

arbetat inom SAS i 20 år och måste anses ha stor kunskap och erfarenhet av företaget och dess 

processer och förändringar genom åren. Han innehar en strategisk position och det hade 

eventuellt varit bra för oss att prata med någon som arbetar operativt med tjänsteutveckling. 

Det var emellertid inte genomförbart på grund av stor arbetsbelastning på dessa personer 

under denna period av året. Vi tror även att intervjun med Bäcklund var relevant för vår 

uppsats. Han hade stor kunskap om SAS olika kundundersökningar och hur informationen 

som SAS får in från sina kunder ser ut.   

En svårighet med att intervjua personer, anser vi vara, att de representerar ett 

företag och att de kan vilja framställa företaget från dess bästa sida. Vi kunde ana det i 

intervjun med Söderlund då han valde att inte svara på en del av de frågor vi ställde. En annan 

svårighet med materialet från SAS ligger i att de i sin årsredovisning försöker framställa sig så 

bra som möjligt. Detta är vi medvetna om och har haft det i åtanke under vår undersökning. 

Vi anser att det kan vara viktigt att förhålla sig kritiskt till intervjumaterialet då det kan spegla 

intervjupersonernas personliga uppfattningar om SAS och dess sätt att arbeta med 

kundinformation.  

Vi anser att de tryckta källor som vi har använt oss av är tillförlitliga eftersom de 

utgörs av vetenskapliga tidsskrifter samt litteratur skriven av forskare inom tjänsteutveckling. 

Det kan vara en nackdel att en del av litteraturen är från början av 90-talet och kan därför 

anses gammal, vi anser dock att den fortfarande är relevant.      

4 Empiri 
Empirikapitlet inleds med en presentation av SAS (4.1). Kapitlet fortsätter med hur SAS 

tjänsteutvecklingsprocess ser ut (4.2). Avsnitt 4.3 behandlar ett antal av de 

kundundersökningar som SAS genomför. Kapitel fyra avslutas med en beskrivning av hur SAS 

använder sig av kundernas klagomål vid tjänsteutveckling i avsnitt 4.4.   

4.1 SAS- en företagspresentation 
SAS är Nordens största börsnoterade flyg- och resekoncern. SAS AB är moderbolag i 

koncernen, som har ca 23000 anställda. SAS-koncernen ska erbjuda européerna flygresor och 
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SAS vision är att vara flygkundernas förstaval. SAS produkter ska vara enkla att köpa och 

skapa värde för kunden, dessutom ska resan vara flexibel och kunna skräddarsys efter 

kundens behov. SAS kommersiella strategi är att producera en tjänst som skiljer sig från deras 

konkurrenters, för att på så sätt kunna behålla SAS-gruppens ledande position på marknaden 

och sitt varumärke. (SAS årsredovisning, 2005) 

SAS-koncernen hade år 2005 en omsättning på cirka 62 miljarder. Koncernen, 

som kallas SAS Group, består av 5 olika delområden6. Ett av dessa delområden, Scandinavian 

Airlines Businesses, har en flygflotta med 191 flygplan och resor till 109 destinationer runt 

om i världen. Det är SAS-koncernens största affärsområde och den svarar för ca 50 % av 

koncernens bruttoomsättning. Scandinavian Airlines Businesses har ett produktkoncept som 

fokuserar på affärs- och privatkunder som reser frekvent. Det är en grundmodell och Airlines 

Businesses arbetar även med att försöka individanpassa transporten för varje kund. SAS vill 

erbjuda sina kunder en bekväm och flexibel flygresa och har därför skapat kringtjänster runt 

sin huvudtjänst; flygresan. Exempel på kringtjänster är lounger. SAS har insett att olika 

kunder har olika behov vilket har lett till att företaget har skapat tjänster för en bred 

kundkrets. (SAS årsredovisning, 2005) SAS har via kundundersökningar fått indikationer på 

att kunderna uppfattar företaget som otydligt (Söderlund, 2006-04-19). På grund av detta 

kommer SAS framöver att satsa på att göra sina tjänster tydligare och dela upp dem i olika 

segment. Det kan vara en konkurrensfördel för företaget då hårdnad konkurrens annars kan 

göra att kunderna har svårt att skilja olika flygbolags erbjudande åt. (SAS årsredovisning, 

2005)   

4.2 SAS tjänsteutvecklingsprocess- en årscykel 
Enligt Söderlund (2006-04-19), produktutvecklingsansvarig på Scandinavian Airlines 

Businesses, arbetar SAS huvudsakligen med tre typer av tjänsteutveckling; ren 

tjänsteutveckling, tjänstejustering och tjänsteavveckling. Tjänstejustering rör redan befintliga 

tjänster, det handlar om att löpande se till att tjänsten fungerar och att titta på vilka 

förändringar som bör göras. Avvecklingar av gamla tjänster sker vid införandet av en helt ny 

tjänst på grund av att företaget vill bli av med kostnaden för den tidigare tjänsten. 

Utvecklingen av nya tjänster kan beskrivas genom företagets årscykel. I SAS årscykel 

figurerar både budget och prognoser. SAS budgetprocess startar, enligt Söderlund (2006-04-
                                                

 

6 SAS Group innehöll år 2005, Scandinavian Airlines Businesses, Subsidary and Affiliated Airlines, Airline 
Support Businesses, Airline Related Businesses samt Hotels, men omstruktureringar kommer att ske under 2006. 
(SAS årsredovisning, 2005)  
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19), i september-oktober varje år och innebär i praktiken att föregående års utfall används 

efter att besparingskraven tagits i beaktande. Det blir ramverket för 

tjänsteutvecklingsavdelningen. Sedan bygger avdelningen upp vilka aktiviteter den har för 

avsikt att ägna sig åt. SAS stora kundundersökning TOTQ7 sker i december, där jämförs SAS 

med SAS från tidigare år. Det hela slutar i att budgeten fastställs runt januari. Söderlund 

(2006-04-19) uttrycker sig kritiskt till denna budgetprocess och menar att det är svårt att 

beräkna vad som händer om ett och ett halvt år.  

Söderlund (2006-04-19) beskriver hur SAS årsmodell är under förändring. Budgeten 

ska vara låst, den ska fastställas vid en viss tidpunkt men resultaten från TOTQ ska 

presenteras i april istället för i december och utifrån TOTQ ska SAS identifiera vilka 

aktiviteter som ska prioriteras. Dessa aktiviteter ska, enligt Söderlund (2006-04-19), tas fram 

innan sommaren. Under sommaren räknas det på vad dessa aktiviteter kommer att kosta för 

att det sedan ska kunna presenteras till budgeten. SAS ska vända på hela processen för att 

fokus ska hamna på de aktiviteter som ska genomföras. (Söderlund, 2006-04-19)  

4.3 Kundundersökningar inom SAS  

4.3.1 Allmänt om kundundersökningar 
Söderlund (2006-04-19), menar att SAS måste vara mer tydliga i vad de erbjuder sina kunder. 

Det innebär, enligt honom, att SAS måste se vad kunden förväntar sig av dem och om 

företaget sedan lyckas att leva upp till denna förväntan i kundens upplevelse av tjänsten. Han 

menar att kundens nöjdhet består i skillnaden mellan kundförväntan och kundupplevelse. 

Nöjdheten blir ett betyg på företaget och stämmer inte förväntan och upplevelse av tjänsten så 

är inte kunden nöjd enligt Söderlund (2006-04-19). Även Bäcklund (2006-05-16), 

kundanalytiker på SAS Sverige, pratar om gapet mellan kundförväntan och kundupplevelse 

och han menar att gapet är större i SAS än i lågprisbolagen. Kunden förväntar sig inte lika 

mycket av lågprisbolagen som av SAS. Bäcklund (2006-05-16) menar att på exempelvis Ryan 

Air förväntar sig inte kunden att få gratis kaffe för att Ryan Air är ett lågprisbolag med billiga 

biljetter. När samme kund reser med SAS blir denne besviken när kaffe inte är gratis, detta 

trots att biljetten varit lika billig som hos Ryan Air. Kunden förväntar sig att SAS ska vara 

lika billiga som lågpriskonkurrenterna men ändå behålla sin höga standard. (Bäcklund, 2006-

05-16)    

                                                

 

7 TOTQ beskrivs i avsnitt 4.3.2 
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Söderlund (2006-04-19) beskriver hur SAS arbetar för att ta reda på vad kunden 

tycker om deras tjänster. Han menar att de gör otroligt många kundundersökningar, kanske för 

många. De använder sig både av externa företag som är specialister på kundundersökningar 

men de driver även egna kundundersökningar. Undersökningarna genomförs flera gånger per 

år och de använder sig av dessa för att dels jämföra SAS med SAS tidigare år men även för att 

jämföra SAS med dess konkurrenter. Vidare använder de sig också av sina mest frekventa 

resenärer, Pandeonkunder, som består av de 1000 kunder som har flest resdagar med SAS. 

Företaget värdesätter Pandeonkundernas stora erfarenhet och kunskap om SAS och andra 

flygbolags tjänster. Genom kontakt med dessa kunder får SAS direktinformation om hur det 

fungerar att resa med SAS i verkligheten. De olika kundundersökningarna görs löpande och 

parallellt och kan, enligt Söderlund (2006-04-19), vara ett bra medel för att se olika tendenser 

och göra jämförelser med andra flygbolag men även för att se SAS utveckling genom åren.   

4.3.2 TOTQ 
TOTQ är SAS-koncernens stora årliga kundundersökning som är strategiskt inriktad och 

mäter övergripande tendenser inom SAS (Bäcklund, 2006-05-16). Undersökningen jämför 

SAS med SAS föregående år och undersökningen består av samma frågor varje år (Söderlund, 

2006-04-19). Undersökningen köps in externt men den görs på uppdrag av SAS. Enligt 

Bäcklund (2006-05-16) är TOTQ-undersökningen den viktigaste kundundersökningen för 

SAS och med hjälp av undersökningen får SAS fram ett nöjdkundindex (NKI).  

TOTQ-undersökningen mäter inte bara kundpreferenser utan även 

påverkansfaktorer. Undersökningen syftar till att titta på hur olika delar i SAS tjänsteprocess 

påverkar hur nöjd kunden är. Urvalet till undersökningen görs vid gaterna samt ombord och 

de som valts ut får svara på frågor via webben, urvalet delas upp i två segment ett för 

affärsresenärer och ett för privatresenärer. Undersökningen inleds med tre grundfrågor som 

har svarsskalan 1-10. Skalan konverteras sedan till skala 1-100. Grundfrågorna behandlar hur 

nöjd kunden är med SAS, hur väl SAS motsvarar kundens förväntningar samt hur SAS 

upplevs jämfört med kundens ideala flygbolag. Undersökningen fortsätter sedan med 5-10 

frågor per tjänsteområde inom SAS. Exempel på områden som behandlas är; pris, lounger, 

bemötande, destinationer och punktlighet. Dessa verksamhetsområden täcker hela SAS 

tjänsteprocess från bokning till efter resan. Varje område får ett indexbetyg utifrån vad 

kunderna ansett om de olika områdena. Det leder till att SAS får reda på hur stor påverkan 

varje område har på totala NKI och utifrån det kan SAS göra en prioritering på vilka 
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verksamhetsområden de bör satsa på. (Bäcklund, 2006-05-16) Ju högre påverkansfaktor desto 

högre prioritering får området (Söderlund, 2006-04-19). Varje bolag i koncernen får sitt eget 

NKI och sitt eget mål för hur högt NKI ska vara för just det bolaget. Sedan får alla bolag lista 

vilka aktiviteter som ska genomföras för att täcka gapet mellan faktisk NKI och målet för 

NKI. (Söderlund, 2006-04-19)   

Ett område som har lågt NKI behöver inte betyda att det är ett område som SAS 

bör satsa på. Om till exempel lounger har lågt indexbetyg men har låg korrelation med NKI, 

och således påverkar NKI lite, innebär det att om mycket pengar läggs på området leder det 

inte till högre NKI. Detsamma gäller för ett område med högt NKI. SAS kan, enligt Bäcklund 

(2006-05-16), inte slå sig till ro och vara nöjda med det om det aktuella området har en hög 

påverkansfaktor på totala NKI. De verksamhetsområden som påverkat NKI mycket de senaste 

åren är priser, destinationer och bemötande. Även om de områdena har ett högt värde på NKI 

idag så kan det vara värt att satsa på dessa områden då de i hög grad påverkar totala NKI. Om 

NKI ökar så ökar återköpsfrekvensen samt rekommendationsbenägenheten och genom att 

göra en vinstanalys kan SAS undersöka vad ökad NKI skulle leda till i ökade intäkter. 

(Bäcklund, 2006-05-16)   

Utifrån vinstanalysen genomförs olika aktiviteter beroende på vilket segment 

som avses. Vinstanalysen är till hjälp för att de föreslagna aktiviteterna sedan ska 

implementeras i företaget. (Bäcklund, 2006-05-16)  

4.3.3 SoFiE 
SoFiE, Surveys on Flights in Europe, köps in från IATA8 och SAS kan endast i begränsad 

utsträckning påverka enkätens utformning. SAS betalar för undersökningen och får sedan en 

rapport med resultaten, SoFiE genomförs två gånger per år.  Rapporten består av statistik över 

resultaten av undersökningen. SAS får genom SoFiE en indikation på hur SAS ligger till 

jämfört med SAS tidigare år och jämfört med sina konkurrenter. Det går att välja en specifik 

fråga och se vilket betyg de olika flygbolagen har i den aktuella frågan. Undersökningen avser 

hela tjänsteprocessen förutom bokningen och kunden ger betyg på olika upplevelser i 

processen. SAS analyserar de olika verksamhetsområdena för att se var de har tappat i 

kundbetyg och var de har förbättrats. Under våren 2006 har SoFiE använts för ett benchmark-

projekt som innebär att SAS spionerar på och jämför sig med bolag som har haft höga 

kundbetyg under en lång period. (Bäcklund, 2006-05-16) 

                                                

 

8 IATA, International Air Transport Association, är en internationell flygorganisation (Sörhammar, 2006-04-28) 
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SoFiE-undersökningen kan, enligt Bäcklund (2006-05-16), ge en bra första bild 

på de områden där SAS måste förbättra sig. Undersökningen kan behöva kompletteras med 

andra undersökningar9 för att få en tydligare bild och finna orsakerna till ett aktuellt 

problemområde. När orsakerna lokaliserats kan SAS inleda en förändring med den aktuella 

tjänsten.  

4.3.4 CSS 
CSS, Customer Satisfaction Surveys, är en undersökning som drivs av SAS-koncernen och 

som liknar SoFiE. Undersökningen ställer frågor av typen; vad tyckte du om din senaste 

flygning med SAS? CSS ska från och med hösten 2006 genomföras en gång per månad och 

fungera som en slags temperaturtagning för att följa upp TOTQ. Bäcklund (2006-05-16) 

menar att TOTQ är den tunga undersökningen som SAS sätter kundnöjdhetsmål utifrån. CSS 

används för att följa upp och komplettera vissa parametrar som upptäcks i TOTQ så att rätt 

åtgärder kan sättas in. CSS är en webbundersökning och urvalet görs via SAS Eurobonus10 

databas. (Bäcklund, 2006-05-16) Att urvalet görs via Eurobonus är på grund av att det är mest 

smidigt. Bäcklund (2006-05-16) anser att SAS tappar en del kunder på grund av detta urval, 

vilket han menar är en stor nackdel. Det är endast cirka hälften ombord på en flygning som är 

Eurobonuskunder. Han menar att det ibland kan vara mer intressant att titta på vad de som 

inte är Eurobonuskunder tycker om SAS tjänster. (Bäcklund, 2006-05-16)     

4.3.5 Ad Hoc-undersökningar 
SAS genomför en del Ad Hoc-undersökningar, det är undersökningar som genomförs vid 

behov. SAS kan genomföra dessa undersökningar tillsammans med konsulter. SAS köper in 

licensen för ett webbverktyg för enkäter och skapar sedan sina egna frågor och sin egen 

undersökning. Frågorna görs för att kunna jämföra med andra kundundersökningar som SAS 

har gjort. En Ad Hoc-undersökning kan göras på grund av att SAS efter till exempel en CSS-

undersökning har fått indikationer på att det finns ett problem någonstans i SAS tjänstekedja. 

Exempel på en Ad Hoc-undersökning som gjorts är en undersökning av kundens upplevelse 

av att klara sig själv under reseprocessen. Undersökningen handlade om self-service och 

biljettlöst resande. Undersökningen gjordes då fler och fler moment i SAS tjänsteutbud 

                                                

 

9 Se avsnitt 4.3.5 om Ad- hoc undersökningar 
10 Eurobonus är ett bonussystem som innebär att den som köper en resa med SAS och deras partnerbolag får 
poäng på resan utifrån hur mycket den kostar. Dessa poäng kan sedan bytas in mot resor eller 
hotellnätter.(www.sas.se, 2006-06-01) Alla SAS kunder erbjuds att bli Eurobonuskunder (Bäcklund, 2006-05-
16) 

http://www.sas.se
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innebär att kunden ska genomföra momenten själv, till exempel checka in själv. 

Undersökningen genomfördes tillsammans med ett konsultbolag och utfördes vid terminal 4 

på Arlanda. De stod nedanför rulltrapporna och fångade personer som redan hade checkat in. 

För att få ett representativt urval gjorde de undersökningen under olika dagar och vid olika 

tidpunkter. Frågorna hade dels stängda svar samt ett par frågor med öppna svar. Resultatet av 

undersökningen visade att SAS bör förenkla dialogen i self-serviceautomaterna samt att de 

bör omplacera automaterna och förbättra skyltningen. (Bäcklund, 2006-05-16) 

Enligt Bäcklund (2006-05-16) har inte alla dessa åtgärder genomförts ännu men 

att de ska fullföljas i framtiden. Han poängterar även att SAS kan göra om undersökningen 

vid ett senare tillfälle för att se om det har blivit bättre. Bäcklund (2006-05-16) menar att det 

inte alltid går att lyssna på kunden. Ibland är det för dyrt att förändra en tjänst och att SAS, 

enligt honom, aldrig får tillbaka pengarna på det.    

En Ad Hoc-undersökning genomförs således på basis av tidigare undersökningar 

för att specificera vilket område SAS bör satsa på. Även TOTQ, SoFiE och CSS kan i sig leda 

till förändringar av en viss tjänst. (Bäcklund, 2006-05-16) 

Ett annat exempel på en Ad Hoc-undersökning kan vara att följa upp ett nytt koncept eller 

tjänst. SAS gjorde nyligen en uppföljning på nya Europaflyget och nya Inrikesflyget. 

(Bäcklund, 2006-05-16) Dessa nya koncept innebär enkelbiljetter även i de billigaste 

klasserna och förenklade biljettregler (SAS årsredovisning, 2005), och har, enligt Georgsson 

(2005-05-12), utvecklats utifrån önskemål från SAS kunder. Urvalet till uppföljningen gjordes 

från Eurobonusdatabasen där SAS delade in sina kunder i skilda segment; affärs- respektive 

privatresenärer. Undersökningen genomfördes med hjälp av en webbenkät som mätte hur 

nöjda kunderna var med de nya koncepten. (Bäcklund, 2006-05-16)  

4.3.6 Hur kundundersökningarna analyseras 
Söderlund (2006-04-19) menar att det är viktigt att tjänsteutvecklarna analyserar materialet 

som kommer från kundundersökningarna. Tjänsteutvecklarna måste tolka det kunden säger. 

Söderlund (2006-04-19) påstår att kundundersökningar ofta fungerar som underlag till att 

fatta beslut och kan därigenom bli en ursäkt för att genomföra eller inte genomföra vissa 

åtgärder. Enligt honom går det inte att fråga en kund vad de vill ha då kunden endast kan 

relatera till det den känner till. Tjänsteutvecklarna måste hitta de outtalade behoven, de måste 

förstå vad kunden inte säger. Söderlund (2006-04-19) menar att produktutvecklarna måste bli 

kunden. Dessutom måste tjänsteutvecklarna se förbi de felaktiga svar som kunden kan ha 
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lämnat på grund av prestige. Dessa prestigesvar har, enligt Söderlund (2006-04-19), kulturella 

skillnader, vilket en tjänsteutvecklare måste vara medveten om. Tjänsteutvecklarna måste, 

enligt honom, göra sig till tolk för vad kunden säger.  

Vid en kundundersökning är det viktigt, enligt Söderlund (2006-04-19), att veta 

vad syftet med undersökningen är. Hur ska informationen som kommer fram användas och 

hur kan den kvalitetssäkras? När SAS hittar avvikelser i en undersökning kan de undersöka 

den närmare genom djupintervjuer eller fokusgrupper. Söderlund (2006-04-19) menar att det 

är lätt att lita endast på kundundersökningar. De resultat som SAS kommer fram till genom 

kundundersökningarna analyseras bland annat av Bäcklund (2006-05-16) och hans kollegor. 

Utifrån analysen av resultaten utformar de rekommendationer till åtgärder som de olika 

avdelningarna kan genomföra. Om det har varit problem med self-serviceautomaterna så kan 

de ansvariga för det området få specifika förslag till förändringar. Det är sedan upp till de 

ansvariga att besluta om rekommendationerna ska genomföras eller inte. De olika 

kundundersökningarna vägs samman och SAS studerar om resultaten pekar i samma riktning. 

(Bäcklund, 2006-05-16) Om flera undersökningar exempelvis visar att kunden anser att SAS 

personal har ett otrevligt bemötande är det en tydlig indikation för SAS att problemet bör 

åtgärdas.   

4.3.7 Tjänsteutvecklingar som har genomförts på basis av 
kundundersökningar 
När Söderlund (2006-04-19) ska ge konkreta exempel på hur kundundersökningar har använts 

vid utveckling av nya tjänster svarar han att information från undersökningarna används hela 

tiden. Han menar att feltolkningar görs, ett klassiskt fel är att ett problem identifieras, en 

lösning genomförs och ett projekt startas. Då implementeras lösningen av problemet men 

ingen uppföljning görs av hur tjänsten mottagits av kunderna. Söderlund (2006-04-19) säger 

att det är viktigt med uppföljning på plats för att se detaljerna då det oftast är i dessa som det 

kan gå snett. Bäcklund (2006-05-16) menar att SAS gör uppföljningar av de 

tjänsteutvecklingar SAS har genomfört.  

Bäcklund (2006-05-16) ger exempel på hur resultat från kundundersökningar 

har använts som underlag vid tjänsteutveckling. Han menar att efter Ad Hoc-undersökningen 

om kundens upplevelse av att klara sig själv under reseprocessen så lades ett antal 

rekommendationer fram om förändringar i tjänsten. Resultaten visade att kunderna ansåg att 

dialogen i self-serviceautomaten var för krånglig. Ett stort antal kunder uppgav att de var 
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tvungna att ta hjälp av en SAS-medarbetare för att förstå hur de skulle göra för att checka in. 

Den förändring av dialogen som föreslogs av Bäcklund (2006-05-16) och hans kollegor har 

inte genomförts än. Däremot visade det sig att skyltningen till automaterna hade brister och 

det har SAS nu åtgärdat samt att placeringen av automaterna i terminal 4 har ändrats. Dessa 

förändringar var, enligt Bäcklund (2006-05-16), ett direkt resultat av en kundundersökning.   

4.4 Hur SAS använder sig av kundernas klagomål 

4.4.1 CURE 
Kundsynpunkter kan lämnas till SAS antingen via webben i form av mejl och standardiserade 

formulär eller via brev. Enligt Ekström Nordin (2006-04-26), chef för kundrelationer på SAS 

Sverige, inkommer varje år cirka 1200 kundsynpunkter till SAS och av dem är cirka 95 % av 

negativ karaktär. Det som kunderna hör av sig om till SAS, inom kundreklamationer, 

registreras i en databas, CURE. Inkommande kundsynpunkter läses, kategoriseras och finns 

tillgängliga för alla CURE-användare inom SAS. En person tar hand om ärendet när det 

kommer in till SAS och lägger in det i CURE. Denne person skapar ett passagerarkort där 

synpunkterna läggs in, om kunden har klagat tidigare läggs klagomålet in i det befintliga 

passagerarkortet. (Ekström Nordin, 2006-04-26) Det finns, enligt Selander, handläggare på 

SAS kundrelationer, och Brodin, produktchef vid ankomstservice (2006-05-05), över 300 

koder för kategorisering av ett ärende. Dels finns det kategorier som visar om problemet 

uppstått före, efter eller under resan. Under dessa kategorier finns ytterligare underrubriker 

som gör det möjligt att se under vilken flygning problemet uppstod, vilket datum samt vilken 

klass kunden har rest i. Maximalt fem problem får plats i ett passagerarkort (Ekström Nordin, 

2006-04-26). Koderna följs upp med en kort beskrivning om vad passageraren är besviken på. 

En handläggare tar sedan över ärendet och denne person läser hela klagomålet igen, det blir 

en slags dubbelkoll. Ekström Nordin (2006-04-26) menar att det inte är den mest effektiva 

proceduren men att den säkerställer att ingen information går förlorad. Varje kund som klagar 

får ett personligt svar. (Ekström Nordin, 2006-04-26)  

CURE möjliggör framtagande av statistik på inkommande kundsynpunkter som 

sedan kan användas som uppföljning till vad kunderna anser om SAS tjänster. Om SAS ser att 

ett visst klagomål har framförts många gånger innebär det att SAS bör se över det. En enskild 

kunds klagomål sätter inte igång en förändring. (Ekström Nordin, 2006-04-26) SAS ser över 

om det är ett systemfel som orsakat händelsen eller om det är en engångsföreteelse. 

(Söderlund, 2006-04-19) Med hjälp av CURE kan SAS personal söka på olika klagomål och 
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få statistik om ett visst sådant, till exempel statistik på hur många som klagat på stolarna 

ombord. Det går inte att se vem som har klagat utan bara hur många som har klagat på en viss 

tjänst. Den här statistiken kan alla som har tillgång till SAS portal komma åt. De handläggare 

som registrerar ett visst klagomål kan även se namn på de kunder som klagat och få mer 

specifik information om klagomålet. SAS har en policy som säger att kunden ska ha fått ett 

svar på sitt klagomål efter 21 dagar. En person som reser ofta med SAS ska få svar tidigare. 

(Ekström Nordin, 2006-04-26)  

4.4.2 Kundklagomål och kundsynpunkter 
Enligt Ekström Nordin (2006-04-26) åtgärdar SAS problemet med en viss tjänst om de ser att 

kundklagomålen ökar. Innan det sker gör SAS en analys för att se vari problemet verkligen 

ligger. Är det själva tjänsten eller kvaliteten på tjänsten som har brister? SAS gör denna 

analys för att, enligt Söderlund (2006-04-19), kunna åtgärda rätt sak. Han menar att SAS hela 

tiden måste fråga sig: Varför är det här ett problem? Har SAS kommunicerat otydligt till 

kunden? Det kan ha givit fel förväntningar från kunden på tjänsten.

 

Analys av vari 

problemet ligger ska leda till att SAS angriper rätt saker. Ett exempel som Söderlund (2006-

04-19) ger gäller SAS punktlighet. Det finns statistik angående punktlighet hos de 15 största 

flygbolagen i Europa. SAS har en tradition av att ligga på topp tre i denna statistik. Statistiken 

avser den faktiska, det vill säga den verkliga, punktligheten. Det finns även statistik över 

kundens upplevelse av flygbolagens punktlighet. I statistiken har det visat sig att kunderna 

inte upplever SAS som punktliga. Hur ska SAS arbeta för att ändra kundernas uppfattning 

avseende deras punktlighet? Ska de arbeta med att bli mer punktliga? Söderlund (2006-04-19) 

menar att SAS redan är ett av de mest punktliga bolagen. De måste istället arbeta med att 

ändra kundens uppfattning om SAS. Det vill säga de måste överträffa kundens förväntningar 

vid exempelvis en försening. (Söderlund, 2006-04-19) 

Söderlund (2006-04-19) exemplifierar att Swissair var det flygbolag som 

upplevdes mest punktligt av kunden, medan de i den faktiska punktligheten inte fanns med på 

topp tio-listan. Vid en försening var Swissair bra på att informera sina kunder om anledningen 

till förseningen och kom löpande med ny information. Utifrån egna upplevelser anser han att 

SAS brister i sin informationshantering. Vid en försening uppgav SAS tre olika anledningar 

till förseningen, alla tre var egentligen korrekta men kunden upplevde att SAS skyllde på 

varandra när trafikledningen och flygpersonalen kommunicerade olika anledningar till 

förseningen. Då personalen inte talar samma språk, menar Söderlund (2006-04-19) att SAS 
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tappar i trovärdighet. Här kan det bli lätt att fokusera på fel utveckling. Det handlar inte om 

att SAS behöver utveckla sina rutiner för att bli mer punktliga. Istället bör SAS se över sina 

rutiner för information, det vill säga att all personal med kundkontakt har samma information. 

Om all personal har samma information och är tydlig med att kommunicera den till kunden så 

kan SAS minimera konsekvensen av exempelvis en försening för kunden. (Söderlund, 2006-

04-19) 

Hur SAS får information från sina mest frekventa kunder, Pandeonresenärerna, 

skiljer sig från de vanliga kunderna. Pandeonkunderna har direktkontakt med en person i 

ledningen som de vänder sig till med synpunkter. (Söderlund, 2006-04-19) Det kan gälla i 

stort sett vad som helst inom SAS produktportfölj. Vissa av dessa samtal kan leda till att SAS 

hittar delar i tjänsten som måste förändras. Det kan vara brister i relationen mellan personal 

och kund och det vill SAS åtgärda. Det kan även vara att SAS har begått ett fel och även det 

är relativt lätt att åtgärda. Ekström Nordin (2006-04-26) anser att synpunkter från kunder som 

reser frekvent med SAS prioriteras.  

4.4.3 Tjänsteutvecklingar som har genomförts på basis av kundklagomål 
Ett exempel på en tjänsteutveckling hos SAS som, enligt Ekström Nordin (2006-04-26), 

grundar sig i kundklagomål är då SAS stängde sina lounger vid inrikesterminalen för några år 

sedan. En månad efter stängningen hade det kommit in så mycket klagomål att SAS beslutade 

sig för att öppna loungen igen fast med ett nytt koncept. (Ekström Nordin, 2006-04-26) 

Söderlund (2006-04-19) exemplifierar hur kundsynpunkter från CURE har 

använts genom att SAS gjort segmenteringsstudier utifrån information i CURE. Han menar att 

genom att undersöka klagomål från kunder har SAS kunnat hitta segment som kunderna 

värdesätter. Vissa kunder vill ha låga priser och bryr sig mindre om kvaliteten på tjänsten, för 

att tillmötesgå deras önskemål har SAS infört enkelbiljetter även i de billigaste klasserna. 

(Georgsson, 2006-05-12) Andra kunder vill att det ska gå fort och är beredda att betala extra 

för effektivitet, införandet av self-serviceautomater är ett steg SAS har tagit för att tillgodose 

deras önskemål. (Söderlund, 2006-04-19) Det sista segmentet avser de kunder som kan tänka 

sig att betala mer för komfort, till exempel extra benutrymme. Söderlund (2006-04-19) menar 

att svårigheten är att hitta relevant information från kunderna i allt det material som finns i 

CURE och att rätt analysverktyg används för att få fram den informationen.  

Bäcklund (2006-05-16) talar om hur CURE kan användas för att ta fram statistik 

om olika typer av klagomål. Om SAS ser att ett visst klagomål har ökat menar han att de ser 
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över det aktuella problemet. Ett exempel på detta var att SAS såg att klagomålen på maten 

ombord hade ökat. Det gällde SAS europaflygningar. Problemet var att maten tog slut på 

dessa flygningar. Det var bland annat detta problem som ledde till att en kundundersökning 

genomfördes, vilken mätte kundernas köpbeteende och behov angående sortimentet ombord. 

Undersökningen ledde till rekommendationer om hur problemet skulle kunna lösas. Efter att 

problemet hade åtgärdats gjorde SAS en kundundersökning igen och såg att kundbetyget hade 

gått upp och när SAS gick in i CURE kunde de se att klagomålen på maten ombord hade 

minskat. Det förbättrade betyget och de minskade antal klagomålen var ett kvitto på att 

förändringarna var lyckade. (Bäcklund, 2006-05-16)  

Både Bäcklund (2006-05-16) och Söderlund (2006-04-19) talar om att SAS har 

fått mycket klagomål för sin krångliga hemsida. Söderlund menar att SAS var ett av de första 

flygbolagen som hade en egen hemsida. Hemsidan byggdes som en informationssida och SAS 

valde, enligt Söderlund (2006-04-19), fel plattform. Under åren har SAS försökt utveckla en 

informationssida till en säljsida vilket har lett till att den har blivit svår att använda för 

kunden. En ny hemsida är nu under uppbyggnad och är ett resultat av många klagomål från 

kunden. (Söderlund, 2006-04-19)     

5 Analys av hur SAS behandlar information från kunderna 
I analyskapitlet kopplas de olika teoridelarna ihop med hur verkligheten ser ut på SAS. I 

första avsnittet (5.1) behandlas hur företaget använder sina kunder vid tjänsteutveckling och i 

avsnitt 5.2 diskuteras huruvida de genomför nya tjänsteutvecklingar samt utveckling av 

befintliga tjänster baserat på kundinformation. Avsnitt 5.3 analyserar om SAS använder 

information från sina kunder och utvecklar den till kunskap, för att kunna använda den vid 

tjänsteutveckling.   

5.1 Betydelsen av kunder vid tjänsteutveckling 
SAS lyssnar på sina kunder och samlar in deras erfarenheter och förväntningar på företagets 

olika tjänster. Ett sätt på vilket det visar sig är att SAS håller på att vända på sin 

tjänsteutvecklingsprocess. Tidigare utgick tjänsteutvecklarna från en given budget som blev 

ramverket för vilka resurser som fanns för tjänsteutveckling. Numera ska SAS utgå från vilka 

tjänsteutvecklingar som ska prioriteras och sätta budgeten utifrån det. SAS verkar därmed ha 

insett kundens betydelse vid tjänsteutveckling då företaget utgår från kundens erfarenhet och 
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kännedom om tjänsten. Det här kan kopplas till Grönroos (2000) teori om detta. Att SAS 

utgår mer från kunden vid tjänsteutvecklingar kan även kopplas till Willhelmsson och 

Edvardssons (1994) teorier om betydelsen av att ha en kunddialog och involvera kunden.    

SAS tar reda på vad kunderna anser om deras tjänster bland annat genom olika 

kundundersökningar. Företaget får genom undersökningarna reda på vad de är bra på, vad de 

är mindre bra på och vad de måste förbättra med sina tjänster. Det har visat sig att SAS 

använder resultaten från kundundersökningarna som underlag vid tjänsteutveckling. Ett 

exempel på det är den Ad Hoc-undersökning som handlade om kundens upplevelse av self-

service och biljettlöst resande. Undersökningen ledde till att SAS förändrade delar av tjänsten 

med hjälp av resultaten av undersökningen och att ytterligare förändringar av tjänsten är på 

gång. Att SAS använder sig av information från kunder och utvecklar nya tjänster utifrån 

denna tyder på att de anser att informationen är viktig för företaget. Enligt Echeverri och 

Edvardssons (2002) teorier kan det betyda att kunderna känner sig betydelsefulla. Då SAS 

dessutom bevisligen använder information från kunderna och utvecklar sina tjänster med 

informationen som underlag stödjer det Kristenssons et al:s (2002) teorier om att kunder kan 

ha mer innovativa idéer än tjänsteutvecklarna. Det kan tänkas att SAS tjänsteutvecklare är för 

fokuserade på budgetar och formella mål vilket, enligt Echeverri och Edvardsson (2002), kan 

ses som hinder och att kunderna som användare av tjänsten istället efterfrågar att tjänsten 

uppfyller deras behov.  

SAS använder sig inte endast av kundundersökningar. De har förstått vikten av 

att lyssna på de kunder som inte är nöjda med tjänsterna och som har lämnat klagomål på 

grund av det. SAS har gjort det enkelt för kunden att klaga genom att ha standardiserade 

formulär för kundsynpunkter via webben och det är troligen en strategi för att kunna fånga de 

som är missnöjda med en tjänst. Till hjälp för att strukturera dessa spontana kundsynpunkter 

använder sig SAS av CURE. Med en så pass hög andel negativa synpunkter som SAS får in är 

det lätt att förstå att SAS behöver ett system för att hantera dessa. Risken är annars, som 

Grönroos (2000) skriver, att kunderna sprider negativa åsikter om SAS och i dagens hårda 

konkurrens i flygbranschen är alla kunder viktiga.  

SAS behandlar varje fall som unikt och ger personliga svar på de klagomål som 

inkommer och det kan vara ett bevis på att SAS värdesätter dessa synpunkter. Ett enskilt 

klagomål sätter inte igång en tjänsteutveckling men SAS visar ändå att de bryr sig om sina 

kunder. Om företaget ser att en viss typ av klagomål ökar kan det leda till en åtgärd eller att 

en kundundersökning genomförs. Kopplingar kan göras till Echeverri och Edvardssons (2002) 

teorier om att en kund ska känna sig nöjd efter att ha framfört ett klagomål. SAS arbetar för 
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att en missnöjd kund ska bli nöjd efter att ett problem med tjänsten har uppstått. En orsak till 

att SAS lägger resurser på att varje kund ska få ett personligt svar på sitt klagomål kan vara att 

de vill att kunden ska känna sig viktig och att kundens klagomål tas på allvar, vilket stödjer 

Echeverri och Edvardssons (2002) teorier. De menar även att relationen kan stärkas mellan 

företaget och kunden genom processen för klagomålshantering. En förutsättning för det är att 

kunden känner sig nöjd efter hanteringen av klagomålet. SAS snabba hantering av kundernas 

inkommande klagomål, med personliga svar, tyder på att kunden känner sig uppmärksammad 

av företaget. Att SAS kunder känner sig sedda av företaget kan tolkas som att de är nöjda med 

service recovery-processen. Att kunderna är nöjda efter ett klagomål är viktigt för SAS då det, 

enligt Maxham (2001), är kostsamt att hitta nya kunder. Då konkurrensen på flygmarknaden 

är hård kan det ses som extra viktigt. En annan orsak till att SAS lägger vikt vid sitt arbete att 

göra missnöjda kunder nöjda kan vara att en kund som känner sig missnöjd med service 

recovery-processen kan bli negativt inställd till företaget. SAS kan genom analysen av 

missnöjet ses lägga vikt vid att hitta de bakomliggande orsakerna till missnöjet och arbeta för 

att hitta vari problemet verkligen ligger. Om de bakomliggande orsakerna hittas kan det 

underlätta vid prioriteringen av vilka tjänster som SAS ska utveckla, vilket även Grönroos 

(2000) poängterar.   

Intrycket är att SAS prioriterar information från de mest frekventa resenärerna. 

Att SAS prioriterar Pandeonkunderna och deras erfarenhet är förståeligt och kan bero på att 

dessa kunder har direktkontakt med en person i SAS ledning. Det innebär att ingen 

information går förlorad på vägen på grund av kategorisering av informationen och att 

information inte filtreras bort på vägen. Dessutom värdesätter SAS information från sina 

affärsresenärer som även de har stor erfarenhet av SAS tjänster. Det kan tänkas att deras 

missnöje med en tjänst värdesätts högre hos SAS då deras missnöje kanske verkligen beror på 

att SAS har problem med en tjänst. En mindre frekvent resenär som delger SAS sina 

synpunkter kanske gör det på grund av andra personliga orsaker. Kunden kanske har en dålig 

dag och det går ut över SAS i form av att kunden blir missnöjd med en tjänst. En annan 

anledning till att SAS kan anse att informationen från dessa kunder är mindre värdefull för 

SAS är på grund av att de mindre frekventa kunderna inte har lika mycket erfarenhet som 

exempelvis Pandeonkunderna.  

Det skulle även kunna vara tvärtom, att Pandeonkunderna och andra mer 

frekventa kunder är så kräsna att de klagar på minsta lilla fel med tjänsten på grund av sina 

höga förväntningar på tjänsten. Ett problem som skulle kunna uppstå för SAS är att de mer 
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frekventa kunderna kanske inte upptäcker de problem som vanliga kunder upplever med 

SAS. Det verkar SAS inte uppleva som ett problem.   

5.2 Tjänsteutveckling och ny tjänsteutveckling på basis av 
kundinformation 
Det går inte att påstå att SAS tjänsteutveckling som grundar sig i kundinformation är radikala 

tjänstutvecklingar och kan därför inte enligt de Brentanis (2001) definition benämnas som nya 

tjänsteutvecklingar. SAS verkar anse att en del av de tjänster som de har skapat och utvecklat 

är nya tjänster som har utvecklats utifrån vad kunderna har efterfrågat. Företaget anser att de 

utvecklar nya tjänster på basis av kundinformation då de i sin årscykel menar att de utgår från 

vad kunderna efterfrågar när de väljer vilka nya tjänster som ska utvecklas. Ytterligare 

indikationer på att de anser sig utveckla nya tjänster är utvecklandet av enkelbiljetter även i 

deras billigaste klasser baserat på önskemål från kunderna. SAS kallar denna typ av 

utveckling för ren tjänsteutveckling vilket kan likställas med de Brentanis (2001) teori om ny 

tjänsteutveckling. Det är tveksamt om denna tjänsteutveckling är en radikal utveckling som 

kan anses som ny. Det är istället ett tillägg till, och utveckling av, en redan befintlig tjänst. 

De tjänsteutvecklingar som SAS gör, grundat på kundinformation, är alltså 

snarare utveckling av redan befintliga tjänster utifrån de Brentanis (2001) definition. Det är 

detta SAS kallar tjänstejusteringar. SAS hittar endast nya former av befintliga tjänster som 

kompletterar deras huvudtjänst, flygresan. Inspiration till dessa utvecklingar sker i samarbete 

med kunderna då de kan ha annorlunda idéer till hur tjänsten ska utvecklas än vad 

tjänsteutvecklarna har. Kopplat till de Brentanis (2001) definition av utveckling av en 

befintlig tjänst; förbättring, förändring och tillägg till, har SAS gjort flera sådana utifrån 

kundinformation. Efter att ha frågat kunderna, genom en Ad Hoc-undersökning, om hur de 

upplevde self-serivceautomaterna visade det sig att dialogen i dessa var för krånglig. SAS ska 

förbättra denna dialog inom kort. Ett exempel som visar på hur SAS arbetar för att förändra 

sina tjänster utifrån kundinformation är när det handlar om SAS punktlighet. SAS är 

egentligen ett av de mest punktliga bolagen men upplevs inte som särskilt punktliga av 

kunden. SAS arbetar med att försöka ändra kundens uppfattning avseende punktlighet. 

Genom att all personal har samma information och kommunicerar samma sak till kunden 

hoppas SAS att problemet ska kunna lösas. Exempel på ett tillägg till SAS huvudtjänst är 

svårare att se. Snarare tyder det på att SAS tar bort vissa tilläggstjänster. Det kan ses som en 

effekt av att kunden efterfrågar lägre priser på flygresan vilket leder till att måltider under 

resan inte alltid ingår i biljettpriset.  
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5.3 Hur kundinformation används för att utveckla kunskap vid 
tjänsteutveckling 
För att SAS tjänsteutvecklare ska kunna använda kundernas kännedom om företagets tjänster 

måste information fås från kunderna. SAS får genom sina kundundersökningar och genom sitt 

klagomålssystem, CURE, en mängd information från sina kunder om hur de upplever SAS 

tjänster. SAS får även information om sina tjänster via Pandeonkunderna. Informationen som 

SAS får från sina kunder måste anses lätt att få tillträde till då alla användare av CURE kan få 

tillgång till information från systemet. Dessutom är informationen väl strukturerad vilket 

underlättar användningen av den. Att SAS kundinformation är lätt att få tillgång till bekräftar 

Alavi och Leidners (2001) diskussion om organiserad information.  

Informationen i sig har inget värde för SAS utan det är först när den analyseras 

som den kan användas vid tjänsteutveckling. SAS använder information från sina kunder och 

bearbetar och analyserar den så att den kan användas som kunskap vid tjänsteutveckling. Att 

SAS analyserar informationen och att förslag till åtgärder i den bristande tjänsten ges tyder på 

att informationen kan användas som kunskap i organisationen. Detta ger stöd till Styhres 

(2003) teori om hur information kan bli kunskap då den som behandlar informationen förstår 

hur den ska användas. När SAS får in klagomål från sina kunder är det obearbetad 

information i form av kundens upplevelse av en viss tjänst i SAS tjänsteutbud. Det är först när 

informationen lagras i CURE och klassificeras, som kunskap kan börja utvinnas. Efter analys 

av den bearbetade informationen i CURE kan SAS tjänsteutvecklare börja arbeta med att 

använda kundinformationen och använda den som kunskap inom SAS. Ett exempel på hur 

kundinformation har använts för att förändra en tjänst var då SAS såg att klagomålen på 

maten ombord hade ökat. Statistiken i CURE analyserades vilket i sin tur skapade en grund 

till en kundundersökning som även den analyserades. Resultaten utifrån kundundersökningen 

genererade ett antal rekommendationer till åtgärder för de som är ansvariga för maten 

ombord. En uppföljning av kundundersökningen gjordes och det visade sig att kunderna hade 

blivit mer nöjda efter förändringen av tjänsten och att klagomålen hade minskat. Detta är 

alltså en bekräftelse på att den information som SAS får in från sina kunder via klagomål kan 

användas som kunskap då den har analyserats. Klagomål i sig verkar inte, i någon större 

utsträckning, leda till en tjänsteutveckling utan kan leda till att en kundundersökning 

genomförs för att se vad det är i tjänsten som SAS bör förändra 

SAS gör många kundundersökningar och en svårighet som kan ses är att det 

nästan finns för mycket data. Trots mycket data verkar det som att SAS lägger resurser på att 
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analysera de resultat som de får in via kundundersökningar. De analyseras noggrant för att 

SAS ska få reda på de bakomliggande orsakerna till problem med en viss tjänst. Om SAS ser 

en viss tendens vid en kundundersökning innebär inte det per automatik att åtgärder vidtas för 

att förändra tendensen. SAS genomför istället en annan undersökning för att bekräfta att 

resultaten pekar åt samma håll. De som analyserar resultaten från kundundersökningarna är 

inga tjänsteutvecklare. Analytikerna kommer med rekommendationer om vilket område i 

tjänsten som bör fokuseras på och sedan är det upp till ansvariga för det aktuella området att 

genomföra en specifik förändring och på så sätt förbättra tjänsten. Svårigheten med de 

analyserade resultaten från kundundersökningarna verkar ligga i att det är svårt att få de 

ansvariga för det aktuella området att lyssna på rekommendationerna som givits.   

SAS har mycket information från kunderna och mycket av informationen 

analyseras men det är inte alltid som informationen används till förändringar och blir till 

kunskap för företaget vilket även Alavi och Leidner (2001) betonar. Med så pass mycket 

kundinformation skulle SAS kunna använda sig av kundernas kännedom om SAS tjänster i 

större utsträckning. En orsak till att all kundinformation inte används kan vara att SAS inte 

alltid vet vilka behov kunden har. En annan orsak verkar vara att rekommendationerna som 

kundanalytikerna gör utifrån information från kunderna inte används för att utveckla den 

aktuella tjänsten. När så är fallet är kundinformationen inte till någon nytta för företaget. 

Problemet verkar inte ligga i att informationen inte är tillgänglig utan det verkar snarare vara 

ett problem att informationen inte används. Ett sätt att kringgå problemet är att göra de 

berörda verksamhetsområdena uppmärksamma på de vinster som kan göras vid en förändring 

av en tjänst. 
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6 Slutsats   

Vår undersökning tyder på att SAS till en viss del använder sig av sina kunder som 

kunskapskälla vid tjänsteutveckling. SAS gör många kundundersökningar och får även in 

kundsynpunkter via CURE. Det finns en mängd information från kunder angående hela SAS 

tjänsteprocess. Mycket av informationen analyseras men det är inte alltid informationen 

används till förändringar av en tjänst och blir till kunskap för företaget. Med så pass mycket 

kundinformation kan SAS använda sig av kundernas kännedom om företagets tjänster i större 

utsträckning. SAS menar att kunden inte alltid vet vilka behov den har vilket kan vara en 

orsak till att kundinformation inte används, dessutom kan ekonomiska hinder vara en annan 

orsak till att den inte används.  

SAS använder sig av kundinformation vid utveckling av befintliga tjänster men 

det verkar inte finnas några helt nya tjänsteutvecklingar som grundas i kundinformation. De 

tjänster SAS har utvecklat under de senaste åren är endast kringtjänster till deras huvudtjänst; 

flygningen. SAS lyssnar på vad kunderna anser om deras tjänster då de exempelvis läser alla 

klagomål som kommer in i CURE och de ger personliga svar till varje kund. Dessutom 

analyseras alla kundundersökningar noga. Trots all denna kundinformation är det inte endast 

kunderna som används vid tjänsteutveckling utan att även andra faktorer såsom konkurrenter 

verkar ha betydelse. Det visar sig i kundundersökningarna där SAS många gånger jämför sina 

resultat med andra flygbolags resultat.  

SAS anser att deras kunder besitter värdefull information som SAS kan utveckla 

till kunskap vid tjänsteutveckling. SAS prioriterar Pandeonkundernas och de mer frekventa 

kundernas information. SAS använder de olika kundundersökningarna, klagomålen och de 

mest frekventa resenärernas åsikter för att mäta kundernas upplevelser av SAS tjänster. Om 

SAS upplever att kunderna inte ger SAS tjänster ett bra betyg eller om de på annat sätt är 

missnöjda med en tjänst föreslås rekommendationer till åtgärder samt mål för de olika 

verksamhetsområdena inom SAS. När åtgärderna vidtagits gör SAS uppföljningar med 

ytterligare kundundersökningar. Det inte säkert att kundinformationen alltid leder till 

tjänsteutvecklingar men SAS försöker alltid att göra kunden nöjd genom att ta till sig det 

kundernas synpunkter och ge svar på dessa.     
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Bilaga 1 
Intervjuguide inför intervju med Peter Söderlund   

Bakgrundsfakta: 

Namn: 

Ålder: 

Position i organisationen nu: 

Tidigare positioner inom organisationen: 

Antal år på SAS:  

Hur arbetar ni med förbättringar av er verksamhet?  

Vilka var era senaste lanseringar?  

-När skedde de?  

-Hur stora var de?   

-När kom ni på grundidén?  

-Hur många var involverade i projektet?  

Hur har ni arbetat med era senaste projekt?  

-Hur ser utvecklingsprocessen ut? Från början (idéer) till slutet (lansering)  

-Varifrån kommer idén (uppslaget) till era tjänsteutvecklingar?   

Vilken information används vid projekten?  

-Vad är det för typ av information?  

-Varifrån kommer den?       
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Bilaga 2  
Intervjuguide inför intervju med Jonas Bäcklund  

Vi vill har reda på fyra kundundersökningar som skiljer sig åt mellan varandra:   

-hur ser de ut?  

-vilken typ av information får ni in från kunderna?  

-hur använder ni informationen?   

-hur analyseras den och vilka gör det?  

-vad leder analysen till?  

-hur används de resultat ni får fram? 

-kan du ge något exempel på en produktutveckling som har gjorts på basis av 

kundundersökningar?       


