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Sammandrag 
 

När kunden upplever ett missnöje över den tjänst de erhållit väljer somliga att kontakta någon 

på företaget för att framföra sina synpunkter och åsikter angående det som de upplevt som 

bristande i tjänsten. Frontlinepersonal är oftast de som har den första kontakten med kunden 

och som då tar emot kundens synpunkter. Denna information som kunden ger är viktig för 

företaget att ta tillvara på för att i ett senare skede eventuellt kunna använda informationen till 

förbättring av tjänstekvalitén.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur frontlinepersonalen inom SAS hanterar 

kundernas åsikter och synpunkter. För att genomföra undersökningen intervjuades sju 

anställda vid SAS servicedisk på Arlanda. Frontlinepersonalen hanterar informationen genom 

att antingen skriftligt dokumentera, muntligt rapportera eller enbart lyssna på kunden. Denna 

studie visar att information går förlorad då frontlinepersonalen dokumenterar främst för att 

kortsiktigt lösa kundens problem och inte är medvetna om hur denna information kan 

användas inom företaget för att på lång sikt förbättra tjänstekvalitén och i högre grad 

tillfredställa kundens förväntningar.   
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1. Kundens synpunkter - vägen till god tjänstekvalité  
 

Kvalitén på tjänster har visat sig vara en av de viktigaste faktorerna för huruvida kunden 

känner sig nöjd eller inte, därför behöver företagen konkurrera med god tjänstekvalité för att 

lyckas och överleva på marknaden. Om kundens förväntade tjänstkvalité införlivas innebär 

detta att kunden blir nöjd.  (Boshoff & Allen 2000 s. 1) Den mänskliga faktorn innebär dock 

att det aldrig går att undvika misstag i en tjänsteleverens helt, däremot går det att undvika 

missnöjda kunder. Det som kan göras är att motverka att kunden upplever tjänsten som 

bristande, detta görs genom en god klagomålshantering, där kundens åsikter blir bemötta och 

lösta på ett effektivt sätt. Problemet löses snabbt och smidigt samtidigt som företaget visar 

kunden att dennes information är viktig och har betydelse för företagets utveckling av tjänster.   

(Michel 2001 s. 20)  

 

Flygindustrin är ett intressant exempel där kunden och dennes förväntningar är allt mer i 

fokus, industrin visar en utveckling där kundens krav på service blir allt viktigare. Många 

flygbolag har tappat kontrollen över vilka behov det är deras kunder faktiskt har och 

därigenom även förlorat fokus på vad service inom flygindustrin faktiskt handlar om. (Ekdahl 

et al. 1999 s. 403) SAS är nordens största flygbolag, företaget erbjuder både flygtransport och 

relaterad service. Under de senaste åren har SAS designat flera olika innovationer för att 

behålla kundernas belåtenhet. (Scanorama 2006 s. 5) SAS har ett stort engagemang när det 

gäller passagerarservice, det finns en lång tradition att alltid lyssna på sina kunder samt 

utveckla nya tjänster som både möter kundens nuvarande och framtida behov. Det finns dock 

tillfällen då kunden är missnöjd med den tjänstekvalité som de har erhållit. SAS framhäver att 

de ska vara lyhörda för klagomål från sina passagerare och välkomnar kundens synpunkter 

och kommentarer. Detta för att så snabbt som möjligt finna en tillfredsställande lösning på det 

problem som uppstått och dels för att SAS behöver kundens information då denna visar vad 

som behövs göras för att förbättra kvalitén på de tjänster som erbjuds. (www.sas.se)  

 

Kundens information inkommer till företaget då kunden väljer att framföra sina åsikter till 

företaget. (Johanson et al. 2005 s. 143). Det är då viktigt att den personal som möter kunden 

rapporterar in åsikterna, då det finns ett intresse för denna information inom företaget.  
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Den personal som arbetar närmast kunden och direkt interagerar med kunden är 

frontlinepersonal, det är ofta denna personal som först möter kunden och tar emot synpunkter 

då de upplevt ett missnöje. (Barlow & Möller 1997 s.88) Kundens synpunkter är en stor del i 

den mekanism som gör att företag på ett snabbt och billigt sätt kan anpassa och förändra sina 

tjänster så att kunden blir nöjd. Kundklagomål är ett av de viktigaste sätten att kommunicera 

med kunden och ta del av dennes information. (Ibid. s. 12) Det är inte enbart viktigt att lösa 

kundens problem utan även på lång sikt kunna leverera en förbättrad tjänst till kunden än den 

som ges i dagsläget (Johanson et al. 2005 s. 140 ). Eftersom kunden klagar beror detta på att 

problemet för dem anses vara viktigt och därmed utgör denna information ett stort värde för 

företaget. Målet med att samla in denna information är att den är relevant, värdefull och 

användbar information som senare ska spridas vidare till dem som är ansvariga för 

utvecklingen av tjänstekvalitén. Det är därför viktigt att företaget signalerar till personalen 

som har kundkontakt att lyssna på kunden och ta till vara på den information som ges. (Tax 

och Brown 1998 s. 77)  

För att studera hur den information som kunden ger till frontlinepersonal är det intressant att 

undersöka hur frontlinepersonal vid SAS service- och biljettdisk arbetar då de tar emot 

kunders synpunkter. Frågan som kan ställas är om informationen förs vidare, dokumenteras 

informationen eller stannar den hos frontlinepersonalen.  

 

1.2 Problemformulering 

Den information som kunden framför till frontlinepersonalen är viktig att dokumentera och 

föra vidare in i företaget. Ett sätt att påverka detta informationsflöde är att företaget 

uppmuntrar och motiverar frontlinepersonalen om vikten av att kundens information 

inkommer till företaget. Detta torde leda till att personalen i större utsträckning dokumenterar 

kundens synpunkter och mer information förvärvas. Fokus i detta arbete läggs på hur 

frontlinepersonal vis SAS service- och biljettdisk arbetar för att samla in och hantera kundens 

åsikter och synpunkter.    

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur frontlinepersonalen vid service- och 

biljettdisken inom SAS hanterar kundernas åsikter och synpunkter.   
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2. Tjänsteutveckling med informationshantering  
 

Detta avsnitt kommer att inledas med att tydliggöra vad en tjänst är och vad som gör en tjänst 

speciell till skillnad från en fysisk var. Fortsättningsvis klargörs vad begreppet Service 

Recovery innebär för att läsaren ska kunna få en övergripande förståelse för hur företaget 

vinner tillbaka kunden då kunden blivit missnöjd. I den avslutande delen i detta avsnitt 

kommer informationshanteringsprocessen att beskrivas, med inriktning på inhämtningen samt 

hantering av information som är fokus för detta arbete. Avsnittet informationshantering är 

den del som kommer att verka som grund för analysen. Begreppet tjänst förklaras för att 

läsaren ska kunna få en bättre förståelse för hur Service Recovery kan förbättra 

tjänstekvalitén i ett företag genom att använda kundens synpunkter. Därefter förklaras hur 

informationshantering kan gå till i form av dokumentation eller rapportering. Denna teori 

har valts för att ge insikt i  hur ett företag kan förvärva information från kunden i så stor 

utsträcknings som möjligt.  

 

2.1 Kundens uppfattning av tjänstekvalitén  

En tjänst är en process som består av olika aktiviteter eller en serie av aktiviteter snarare än av 

fysiska föremål. Det som skiljer en tjänst från en vara är att tjänsten till viss utsträckning 

produceras och konsumeras under samma tillfälle där kunden dessutom till viss utsträckning 

är delaktig i produktionsprocessen av tjänsten. (Grönroos 2005 s. 47) Då tjänsten har utförts 

skapas kundens totala tjänsteupplevelse som beror på kundens förväntningar samt kundens 

upplevelse av tjänsten. Kundens förväntningar består av löften som företaget signalerar ut 

bland annat genom markandsföring och image. Företaget håller sitt löfte genom att leverera 

den funktionella och den tekniska kvalité som utlovats. (Ibid. s. 67) Om det förväntade 

utförandet av tjänsten inte stämmer överens med det upplevda utförandet skapas en 

tillfredställelse eller en otillfredsställelse (Boshoff 1997 s. 113). Otillfredsställelse 

uppkommer hos kunden då det upplevda utförandet av tjänsten är mindre än det förväntade. 

(Ibid. s. 113) Detta i sin tur leder till att kunden har en väsentlig roll för att avgöra om kvalitén 

är tillräcklig god (Grönroos 2005 s. 68). En missnöjd kund kan kategoriseras utifrån tre 

ageranden. Det ena är att kunden väljer att avsluta relationen med företaget (exit), det andra är 

att kunden är passiv och accepterar sin missnöjdhet i hopp om att felet kommer förbättras i 
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framtiden (loyalty). Det tredje sättet (voice) är då den missnöjda kunden anstränger sig för att 

ha kvar relationen med företaget genom att framföra sina synpunkter. (Boshoff 1997 s. 114)  

 
Ett problem för många företag är att de inte inser vikten av att förbättrad tjänstekvalité skapar 

större värde för dem. (Grönroos 2005 s. 126) Kundens behov och önskningar blir 

tillfredställda då den upplevda tjänstens värde överstiger deras förväntningar, men då kundens 

erhållna värde är mindre än förväntat blir kunden missnöjd (Rust et al. 1996 s. 64). Att 

kunden uppfattar kvalitén som god kommer att påverka kunden positivt genom att kunden blir 

lojal till företaget och därmed minskar relationskostnaderna, detta leder till att företaget får 

större vinst. I en långvarig relation kan relationskostnader undvikas såsom att svara på 

kundens frågor och återställa brister i tjänstekvalitén. (Grönroos 2005 s. 146) Kunder som 

upplever hög tillfredställelse återkommer, och därmed skapas en högre återköpskraft. (Rust et 

al. 1996 s. 64) 

 

2.2 Service Recovery  

Service Recovery beskrivs som den process då kunden återvinns efter att ha upplevt ett 

missnöje då levererandet av tjänsten inte har lyckts leva upp till kundens förväntan. (Boshoff 

1997 s. 111) Service Recovery fokuserar inte enbart på att lösa problemet utan fokuserar även 

på att förbättra den totala tjänstekvalitén. Service Recovery bör ses som ett verktyg för att på 

lång sikt förbättra den service som ges i dagsläget. (Johanson et al. 2005 s. 142) Om kunden 

är nöjd så förblir kunden lojal, gör återupprepade köp samt kommunicerar en positiv word-of-

mouth. Om företaget misslyckas att ge kunden den tjänst de förväntar sig samt misslyckas 

med att återvinna kundens nöjdhet riskeras att företaget förlorar kunden samt att kunden 

sprider en negativ word-of-mouth. Beviset på att ett företag verkligen levererar god kvalité på 

sina tjänster är lyhördhet för kunden då denne upplever att den inte erhållit den service de 

förväntat sig. (Boshoff 1997 s. 111) Service Recoveryprocessen kan delas upp i fyra olika 

steg för att tydliggöra hur förloppet ser ut. De två första stegen fokuserar på hur brister eller 

fel i tjänstekvalitén identifieras samt hur kundens problem får en lösning. Steg tre och fyra 

beskriver hur den information som samlats in genom att brister i tjänstekvalité har uppstått 

kategoriseras och bearbetas tillsammans med annan information inom företaget för att tillslut 

utveckla en högre grad av tjänstekvalité. (Tax & Brown 1998 s. 76) 
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Figur 1: Service Recoveryprocess (Tax & Brown 1998 s. 76) 

 

Det första som inträffar i denna process är hur brister och fel i tjänstekvalitén identifieras. Det 

största problemet med att identifiera problemen är att enbart 5-10 procent av de kunder som 

känner sig missnöjda väljer att framföra sitt klagomål. (Tax & Brown 1998 s. 77) Kunder 

väljer att inte klaga av många olika anledningar som till exempel att det inte är värt besväret 

då ingen bryr sig om problemet, kunden vet inte hur han/hon ska uttrycka sig eller att kunden 

inte tror att personen de framför klagomålet till kan lösa problemet. (Barlow & Möller 1997 s. 

70) Det bästa sättet att uppmuntra kunder till att framföra sina klagomål är att kommunicera 

vikten av Service Recovery inom företaget samt teknisk support i form servicecenter eller 

hemsida där kunden välkomnas att framföra sin upplevelse. Tillskillnad från en vara kan det 

vara svårt för kunden att veta exakt vad de ska förvänta sig av tjänsten, i och med detta är det 

svårt för kunden att veta om de faktiskt är nöjda eller inte. Ett sätt att lösa detta problem är att 

implementera en viss grad av servicestandard som kunden kan vänta sig och relatera till. 

Frontlinepersonal är den personal inom företaget som direkt interagerar med kunden och den 

som ofta tar emot klagomål från kunden. (Bowen & Johnston 1999 s. 118) Det är viktigt att 

företaget signalerar till frontlinepersonal vikten av att lyssna på kunden och ta till vara på den 

informationen som ges. Det första mötet mellan kund och frontlinepersonal har betydelse för 

hur kunden upplever att företaget är intresserade av deras åsikter. (Tax & Brown 1997 s. 77) 

 

Då kunden upplevt ett missnöje och vänder sig till frontlinepersonalen för att klaga förväntar 

de sig ett agerande och intresse för att ta hand om klagomålet. Kunden förväntar sig ett bra 

bemötande från den personal de kontaktar samt ett bra system för att hantera klagomål. (Ibid. 

s.79) 

 

2.3 Informationshantering  

Som tidigare beskrivits innebär Service Recovery att en kunds problem inte enbart blir löst 

tillfälligt utan även fokuserar på att förbättra den totala tjänstekvalitén. För att studera hur den 

information som kunder ger till företaget används till förbättring av tjänstekvalité kan en 

process genom fyra steg åskådliggöras. De två första stegen i processen beskriver hur 

Steg 1 
Identifiera 
bristen i 
tjänsten 

Steg 4 
Infoga data 
och förbättra 
total service  

Steg 3 
Kommunicera och 
kategorisera 
bristen i tjänsten 

Steg 2 
Lösa kundens 
problem 
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information förvärvas samt hur informationen behandlas. De två senare stegen beskriver hur 

lösningar till problemen skapas samt sprids till kund och andra parter. (Johansson et al, 2005 

s.143) Processen visualiseras nedan. 

 

 
Figur 2: Informationshantering (Bearbetning av Johansson et al. 2005 s. 143) 

 

I denna studie är det första steget i processen det som är mest intressant att studera. 

Informationsförvärv innebär hur ett företag anskaffar information från externa källor såsom 

kunder som vill framföra synpunkter på levererandet av tjänsten. De resurser som finns för att 

anskaffa information är dels från de externa källor som förser företaget med information samt 

det system samt aktiviteter som underlättar att informationen förvärvas. (Ibid. s. 143) Då 

brister i tjänstekvalitén har uppstått är kunden ofta den som först informerar företaget om 

vilka problem som föreligger. Denna information från kunden är den som gör att Service 

Recoveryprocessen sätts igång. Den information som inkommer från kunden behöver i ett 

senare skede processas och kodas för att transformera obearbetad till bearbetad kunskap. 

(Ibid. s. 140) För att beskriva vikten av att ta vara på kundens information kommer aspekter 

som är viktiga att följa vid informationshantering diskuteras i följande stycken. 

2.3.1 Personalens bemötande  

Frontlinepersonalens bemötande är väsentligt för att kunden ska känna att deras problem tas 

på allvar och att företaget anstränger sig för att finna en lösning. Då kunden klagar är det 

viktigt att personalen behåller lugnet och låter kunden få sin upplevelse hörd, utan att bli 

avbruten för att undvika mer irritation hos kunden. Genom att lyssna på kunden kan 

personalen få en helhet i kundens problem och även få fram detaljerna. Kunden vet oftast vad 

den vill ha för att åter bli tillfredsställd, frontlinepersonalen bör därför agera för att uppfylla 

kundens förväntningar utifrån företagets policy samt de befogenheter de har. Om personalen 

inte har tillräcklig befogenhet bör föreståndaren kontaktas och även bli informerad om 

kundens situation, så att kunden inte åter ska behöva berätta om sitt problem. Om den rätta 

lösningen inte kan ske på plats bör kunden bli informerad om vad som kommer att ske och 

när. Det är viktigt att kunden inte utlovas mer än vad som är möjligt att erbjuda och att detta 

Förvärv 
av 

information 

Behandling 
av 

information 

Spridning 
av 

lösningar 

Skapande 
av 

lösning 
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löfte inte bryts, därför är det viktigt att problemet följs upp så att vidare irritation inte uppstår 

hos kunden. (Nickols 2000 s. 12-21) 

2.3.2 Skriftlig dokumentation 

För att underlätta informationshantering bör företaget designa rutiner för hur information ska 

samlas in och dokumenteras samt informera all personal om detta samt vikten av att kundens 

information dokumenteras. (Johnston & Mehra 2002 s. 146) De rutiner samt den kultur 

företaget har angående kundklagomålshantering genomsyrar all personals uppfattning och 

intresse av att bemöta och dokumentera kundens information. (Boshoff & Allen 2000 s. 65)  

 

Det kan uppkomma problem då synpunkter och åsikter i form av klagomål inkommer till ett 

företag och detta kan innebära är att informationen varken dokumenteras eller följs upp. När 

kunderna märker att ingen förändring sker blir de besvikna och mindre benägna att framföra 

sin åsikt i framtiden. Det kan finnas flera olika anledningar till att det inte blir någon aktiv 

förändring då kunden har framfört sin åsikt. Exempel på det kan vara då frontlinepersonalen 

inte har rutiner att dokumentera vad kunden säger utan enbart lyssnar på vad kunden har att 

säga och därefter läggs ingen större vikt på att föra informationen vidare, utan informationen 

stannar hos frontlinepersonalen. (Barlow & Möller 1997 s. 76) Företag kan förse 

frontlinepersonalen med interna formulär där de enkelt kan fylla i vad kunden framför, detta 

för att snabbt kategorisera vilket missnöje som föreligger. Ett standardiserat formulär 

underlättar och gör att det går snabbare och enklare för personalen att skriftligt dokumentera 

det som kunden framför. Dessa formulär ska användas för att redogöra för vilken brist i 

tjänstekvalitén som uppstått, samt användas för att organisationen sedermera ska kunna ta 

lärdom av misstagen och utveckla förbättringar med hjälp av denna information. (Tax & 

Brown 1998 s. 84) 

2.3.3 Muntlig rapportering  

I de företag som planerar för bättre service vet frontlinepersonalen om att det är viktigt att de 

rapporterar in de klagomål som kunden har framfört samt att det finns ett intresse för denna 

information inom företaget. (Barlow & Möller 1997 s. 88) Engagerad och uppdaterad 

personal lägger ner mer tid och ansträngning för att möta kundens behov än den personal som 

inte känner engagemang och lojalitet till företaget samt inte vet vilka rutiner de bör följa. 

(Boshoff & Allen 2000 s. 70) Det är även viktigt att företaget har alternativa rutiner som 

innebär att frontlinepersonal muntligt rapporterar till sina chefer de synpunkter som kunden 
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har framfört.  Den verkliga känslan för vad kunden faktiskt ville förmedla med sitt klagomål 

försvinner ofta då informationen rapporteras in genom kodning i datasystem. (Barlow och 

Möller 1997 s. 177) För att gynna den muntliga rapporteringen av information bör företaget 

hålla avdelningsmöten minst en gång i månaden. Under dessa möten kan personalen utbyta 

information med varandra samt med andra chefer och instanser, skapa idéer tillsammans samt 

planera för eventuella förändringar och förbättringar som behövs. (Tax & Brown 1998 s. 86) 

Vidare är det viktigt att det finns tid för personalen att spontant kunna diskutera med varandra 

samt med eventuell chef angående vilka problem och situationer de stöter på under dagen. 

(Johnston & Mehra 2002 s. 151) 

2.3.4 Motivation och befogenheter 

Företag som förespråkar god service tar också kundklagomål på allvar. Företagets kultur bör 

stå för att lyssna på kunden och lösa problemet på snabbast möjliga sätt. (Johnston & Mehra 

2002 s. 145) Om frontlinepersonalen blir uppmuntrade av företaget att faktiskt ta till vara på 

kundens åsikter och rapportera dem är det också mer troligt att frontpersonalen i större 

utsträckning rapporterar vidare det som kunden informerat dem om. (Barlow & Möller 1997 

s. 76) 

 

De procedurer som företaget har för att ta emot och processa klagomålen ska vara lätta för 

både kunden och den personal som tar emot klagomålet att förstå, hur de ska registrera 

klagomålet samt hur de ska agera. För kunden måste det vara enkelt och tillgängligt att 

framföra sitt missnöje. Kunden ska veta var denne ska vända sig samt att den person de talar 

med ska snabbt och enkelt kunna ge en lösning till problemet. (Johnston & Mehra 2002 s. 

145) Det är av stor vikt att frontlinepersonalen har befogenhet att lösa problemet själva utan 

att behöva hänvisa kunden vidare. (Boshoff & Allen 2000 s. 65) Då kundens skickas runt till 

olika instanser i företaget för att få hjälp finns det risk för att kunden inte längre känner 

motivation till att söka rätt person och framföra det de vill. Om frontlinepersonalen inte 

behöver kontakta sin chef eller någon annan person går processen avsevärt smidigare.  (Tax & 

Brown 1998 s.81)   

2.3.5 Behandling, skapande och spridning av information 

Efter att informationen har förvärvats från kunden och därefter hanterats av företaget på olika 

sätt beskrivs här processen för vad som sedan händer med informationen, detta för att få en 

helhetsbild. Bearbetning av den inhämtade informationen sker för att undersöka misslyckande 
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och fel som företaget gjort i tjänstenleveransen. (Vid behandlingen av informationen 

undersöks den inhämtade informationen för att hitta de misslyckanden och fel som företaget 

gjort.) Nu behöver undangömda koder i form av obehandlad information, tydliggöras genom 

omkodning och kommer därmed att bli behandlad information. Den tydliggjorda 

informationen måste därefter kombineras om för att upplysa om källan till misslyckandet. Hur 

företaget går tillväga för att få fram källan till misslyckandet beror mycket på företagets 

tidigare erfarenhet och kunskap ifrån sådana situationer. Anledningen till misslyckandet kan 

antingen ligga i eller utanför företaget. (Johansson et al. 2005 s.143-144) 

 

Identifieringen av anledningen till problemet har stor betydelse för skapandet av lösningar till 

problemet. Problemet kan lösas genom att förbättring och kompensation erbjuds till den 

missnöjde kunden. Problemet kan även lösas genom att anledningen till problemet elimineras 

och förhindrar att framtida tjänstemisslyckande uppstår. För att lösa problemet genom det 

sistnämnda sättet krävs det att företaget lär sig av sina tidigare erfarenheter för att kunna 

förebygga liknande problem i framtiden, men även att grundläggande rutiner bör finnas inom 

företaget för att kunna hantera denna kunskap. (Ibid. s. 144) 

 

Vid nästa steg levereras och sprids den bestämda lösningen till den missnöjde kunden. Från 

det att problemet uppstått till att en lösning tagits fram är tiden en betydelsefull faktor. 

 

För att diskutera hur frontlinepersonalen hanterar information från kunden kommer 

informationshantering i form av begreppen muntlig-, skriftlig samt ingen aktiv dokumentation 

att diskuteras i analysen. Förklaring av tjänstekvalité och begreppet Service Recovery har 

valts att presenteras för att kunna få en inledande förståelse för vilket syfte 

informationshantering har för företagets utveckling av tjänster.  
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3. Tillvägagångssätt för studien  
 

I detta avsnitt presenteras det tillvägagångssätt som använts för att besvara uppsatsen syfte. 

Hur datainsamlingen har gått till väga beskrivs samt hur urvalet av respondenter som 

medverkat i undersökningen har genomförts. Vidare beskrivs hur intervjuerna samt 

intervjuamanualen har strukturerats. Slutligen diskuteras metodkritik samt uppsatsens 

tillförlitlighet.  

 

3.1 Metodavgränsning 

Denna uppsats undersökt hur frontlinepersonalen i service- och biljettdisken inom SAS 

hanterar kundernas åsikter och synpunkter. Därmed har det enbart studerats hur 

frontlinepersonalen rapporterar och dokumenterar de åsikter och synpunkter som kunden ger 

muntligt. Hur informationen behandlats, hanterats och används efter den rapporterats vidare in 

i företaget har inte behandlas i denna uppsats. 

 

3.2 Datainsamling 

För att få förståelse och en helhetsbild av personalens arbete krävs intervjuer med personalen 

då de kan redogöra för sitt arbetssätt. Genom intervjuer kan personalen på sitt eget sätt 

beskriva hur de arbetar och hur de hanterar vad kunden framför.  Intervjuer med personalens 

gruppledare (Production Manager) och specialist (Supervisor) har också genomförts. 

 

Undersökningen baseras på kvalitativ metod i form av intervjuer. Styrkan med kvalitativ data 

är att totalsituationen kan visas genom en helhetsbild vilken ger ökad förståelse för sociala 

processer och sammanhang. Kvalitativ metod innebär en närhet mellan forskare och 

undersökningsobjekt där forskaren får möjlighet att se dennes situation utifrån hans eller 

hennes perspektiv.  (Holme & Solvang 1997 s.79)   

 

Totalt har sju intervjuer genomförts med personal på SAS som arbetar med passagerarservice 

vid SAS Ground Services. Antalet intervjuer har baserats på tillgängligheten och möjligheten 

att undanvara personal utan att störa deras dagliga arbete. Personalens gruppledare har gjort 

urvalet av personal och ansåg att dessa personer var tillräckliga för att skapa en bild över 
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deras arbete samt att de utvalda skulle kunna redogöra för personalens arbete på bästa sätt. De 

personer som intervjuades är frontlinepersonal som arbetar vid SAS servicedisk på Arlanda 

utrikesterminal/inrikesterminal samt deras närmste gruppledare Charlotta Brorsson och 

specialist Hisaka Hukata.  Frontlinepersonalen är de som arbetar nära kunden och har ofta det 

första mötet med kunden då ett klagomål framförs. Gruppledare har ansvar för personalen och 

specialisten fungerar i sin tur som ett stöd till frontlinepersonalen då de behöver hjälp att lösa 

kundens problem. Gruppledaren och specialisten intervjuades för att få en beskrivning av 

organisationsstrukturen samt för att få en ytterligare bild av vilka rutiner för 

informationshantering personalen har samt hur de arbetar för att dokumentera de synpunkter 

som kunden har framfört. 

 

De sju intervjuerna varade cirka 45 minuter vara och en för sig och genomfördes i ett av 

Arlandas konferensrum. Intervjun inleddes med ett antal öppna frågor där respondenten själv 

fick utrymme att förklara sitt arbetssätt samt utveckla de aspekter som de tycker är viktiga för 

att kunna bidra med större förståelse för studien. Vidare har ett antal kontrollfrågor utformats 

för att fånga upp de aspekter som inte besvarats av den öppna frågan. Den första kontakten 

med SAS var genom gruppledaren Charlotta Brorsson för att undersöka hur intresset såg ut 

för att medverka i denna studie. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av MP3 spelare för 

att få en exakt redogörelse för vad som sagts under intervjuerna.  Anteckningar fördes också 

under intervjuerna.  Resultatet från intervjuerna presenteras direkt efter metodavsnittet, detta 

för att skapa en logisk struktur och ge ett bättre sammanhang i uppsatsen.   

 

3.3 Metodkritik  

Gruppledaren för frontlinepersonalen har valde ut vilka av personalen som skulle medverka i 

undersökningen. Den personal som valdes ut är enligt gruppledaren de mest representativa att 

presentera företaget, detta eftersom de utvalda har en längre erfarenhet att arbeta för SAS 

(från 6 – 25 år). Risken finns dock att de utvalda endast presenterar ett visst arbetssätt som 

inte ger en faktisk verklighetsbild, då de kanske i praktiken arbetar annorlunda än vad de 

påstår sig göra.  Dock fanns det ingen möjlighet att själva få göra ett urval av 

frontlinepersonalen, då gruppledaren själv ville välja ut intervjurespondenter för att företagets 

dagliga arbete inte skulle störas. Observationer av hur frontlinepersonalen väljer att hantera 

kundens åsikter skulle ge studien ett bättre stöd, dock var detta inte möjligt då personalens 

arbete skulle störas. Det faktum att respondenterna inte var anonyma inför sin chef innebär att 
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de kan känna att de inte vill lämna ut information de anser vara känslig. För att motverka detta 

garanterades frontlinepersonalen anonymitet i resultatsammanställningen. Respondenterna 

benämns som F1, F2 och så vidare i resultatsammanställningen, detta görs för att urskilja vem 

som säger vad och inte för att jämföra dem med varandra. Att intervjuerna dokumenterades 

med MP3 spelare kan ha medfört att respondenten känt sig obekväm. Däremot användes MP3 

spelare istället för bandspelare för att minimera känslan av att bli dokumenterad, då MP3 

spelarens storlek får respondenten att inte märka av att de blev inspelade. Genom att en 

intervjumanual skapades med öppna frågor kunde respondenten tala mer fritt och en mer 

avslappnad miljö skapas. För att ytterligare underlätta för respondenten ställde en intervjuare 

frågor medan den andre förde anteckningar.  

 

3.4 Validitet och Reliabilitet 

För att skapa hög tillförlitlighet i uppsatsen bör så hög validitet som möjligt eftersträvas. 

Validitet innebär att undersökning mäter det som avses att mäta och att den information som 

samlats in är giltig. (Holme & Solvang 1997 s. 94) För att skapa hög validitet har 

intervjufrågor skapats som varit i enlighet med uppsatsens syfte. Teorikapitlet har en struktur 

som behandlar de begrepp som nämns i syftet. De personer som valts ut för att medverka i 

undersökning anses ha stor kunskap samt erfarenhet av bemötande av kunder samt rutiner för 

hantering av kunders synpunkter och åsikter. För att informationen som samlas in ska vara så 

reliabel som möjligt finns en intervjumanual att tillgå i uppsatsens bilaga, då undersökningen 

ska kunna genomföras på nytt. Hög reliabilitet finns om olika och oberoende mätningar av ett 

och samma fenomen ger samma eller ungefärligtt samma resultat.  (Ibid. s. 163)  
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4. Informationshantering av SAS 
 
Följande kapitel inleds med en företagspresentation över SAS och SGS, och följs därefter av 

hur frontlinepersonalen vid service- och biljettdisken hanterar information som kunden 

framför till dem.  

 

4.1 SAS och SGS 

SAS AB är moderföretag för SAS koncernen och är Nordens största flyg och resebolag. SAS 

AB erbjuder flygtransport, flygrelaterad service samt hotellverksamhet från sin bas i norra 

Europa. De affärsområden som finns är uppdelade inom följande struktur: Scandinavian 

Airlines Business, Subsidiary and Affiliated Airlines, Airlines Support Business och Hotels. 

Under Airlines Support Business ingår SAS Ground Services (SGS) där ett flertal olika 

serviceområden ingår, såsom passagerarservice, rampservice, ombordservice samt 

tilläggsservice. Den intervjuade frontlinepersonalen är anställda av SGS. (SAS 

Årsredovisning 2005 s.7) SGS är ett helägt dotterbolag till SAS (se bilaga 2) som 

tillhandahåller SAS med passagerarservice i olika former. (www.sasground.se)  

 

På Arlanda finns fyra olika biljett- och servicediskar som SAS disponerar. Totalt arbetar det 

cirka 80 personer på ett rullande schema vid dessa fyra diskar. På inrikes samt 

utrikesterminalen finns det diskar belägna vid incheckning samt transit. Totalt finns 15 

gruppledare (Production Managers) för all SGS personal, av dessa 15 är två gruppledare 

ansvariga för personalen vid biljett- och servicediskarna. Gruppledaren ansvarar för 

personalen angående till exempel schemaläggning, semester och personalmöten. Förutom 

gruppledarna finns 10 specialister (supervisor) som ska vara ett stöd till all frontlinepersonal 

då hjälp behövs för att lösa kundens problem. Då frontlinepersonalen själva inte kan lösa 

kundens problem kontaktas specialisterna som enklast kan nås via telefon. (Charlotta  

Brorsson, Hisaka Hukata) 

 

4.2 Informationshantering 

När kunden väljer att kontakta frontlinepersonalen hanterar F1-F5 den information som 

kunden framför genom sina åsikter på olika sätt beroende på situation och problem. F1-F5 
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väljer att först lyssna på kunden, och därefter avgör de om de ska referera kunden vidare till 

Customer Relations vilken är den avdelning som arbetar med att säkra återköp och hanterar 

kundsynpunkter. De kan även referera kunden till någon annan instans som till exempel 

bagagehanteringen. Om de själva tar emot kundens åsikter väljer de att dokumentera eller 

enbart lyssna på vad kunden har att säga, dessa olika alternativ beroende på situation. Enligt 

F1, F2, F3 och F5 kan de även ringa eller skicka e-post till Customer Relations för att 

redogöra för kundens åsikter.  

4.2.1 Frontlinepersonalens bemötande 

Då en kund upplever ett missnöje och vill framföra sin åsikt till personalen vid biljett- och 

servicedisken försöker F1och F2 att hänvisa kunden till rätt instans där kunden kan få bästa 

möjliga hjälp. Det kan uppstå många olika typer av problem för kunden, för att problemet ska 

kunna lösas på plats samt så snabbt som möjligt hänvisas kunden till den avdelning som kan 

hjälpa kunden. Ett exempel på detta kan vara ett ärende angående bagage, då refereras kunden 

till bagagehanteringen. Samtliga av de intervjuade frontlinepersonalen anser det vara viktigt 

att alltid lösa kundens problem på plats. Det är enligt F4 och F5 viktigt att lyssna på kunden 

och låta kunden få berätta och prata av sig och sedan ställa kompletterande frågor för att få en 

helhetsbild av vad kunden upplever. F5 anser att det ibland kan vara svårt att få all 

information som behövs då kunden har begränsat med tid då de till exempel har ett flyg att 

passa. F4 upplever tidsbrist till exempel när köerna till biljett- och servicedisken är långa, då 

finns det begränsat med tid att lyssna på kunden.  Då F3 känner tidsbrist hänvisas kunden till 

att kontakta Customer Relations genom att fylla i ett formulär där de kan framföra sina 

åsikter. I grundutbildningen för nyanställda får frontlinepersonalen lära sig mer övergripande 

om hur de ska ta emot åsikter från kunden, F2 menar att fokus dock mer läggs på de praktiska 

detaljer som personalen behöver ha kunskap om.  

4.2.2 Motivering och befogenheter 

Frontlinepersonalen F1, F2, och F3 upplever att det inte finns någon uttalad policy som säger 

hur frontlinepersonalen ska föra vidare kundens åsikter och synpunkter, utan personalen har 

skapat sig egna rutiner för hur de ska behandla det som kunden säger utifrån den erfarenhet de 

själva har.  F2 menar att de själva väljer när de anser det vara viktigt att dokumentera kundens 

synpunkter. F1 menar att de rutiner som har skapats bland personalen är att de loggar in på det 

datasystem där kundens bokning finns och för anteckningar. F1 upplever att det tidigare var 

viktigare att ge uppmärksamhet och avsätta mer tid till kunden, då personalen erbjöds kurser i 
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hur de skulle bemöta kunden. Men enligt personalen sätts idag mindre fokus på servicen till 

kunden och kostnadseffektiviteten har istället större betydelse. Vad det gäller befogenheter 

känner samtliga att de har tillräckligt med befogenheter för att utföra sitt dagliga arbete på ett 

bra sätt.  

 

Frontlinepersonalen vid service- och biljettdisken tar även emot åsikter som framförs av 

resenärer som reser med andra bolag än SAS, som till exempel Lufthansa och Spanair. 

Samtliga av de intervjuade frontlinepersonalen väljer då att hänvisa dessa resenärer att direkt 

kontakta respektive flygbolags Customer Relations. Detta leder till att frontlinepersonalen 

väljer att inte dokumenterar åsikter som framförs av resenärer som inte flyger med SAS. 

Frontlinepersonalen bär SAS uniformer, i och med detta visar personalen hur de tillhör SAS 

även om de tillhandahåller service åt andra flygbolag.  

4.2.3 Skriftlig dokumentation  

4.2.3.1 Anteckning i datasystem 

Det finns ett bokningssystem där frontlinepersonalen kan anteckna vad kunden har framfört, 

detta görs genom att gå in på kundens bokning. F1 – F5 säger att där det finns utrymme för att 

göra fria anteckningar i form av löpande text. F1 och F5 berättar att då en anteckning görs i 

bokningen är den sedan tillgänglig för berörda parter såsom resebyråer, andra SAS 

servicediskar runt om i världen samt Customer Relations. Anledningen till att personalen 

väljer att skriva in en anteckning i bokningssystemet är att de tror att kunden kommer att gå 

vidare med ärendet. Därmed underlättas arbetet för Customer Relations då de behöver följa 

upp kundens problem. Då Customer Relations behandlar ett ärende tror F4 att det är viktigt att 

de har information både från personalen och från kunden. Vidare anser F1- F5 det vara viktigt 

att anteckna i kundens bokning då de i framtiden eventuellt kan bli ifrågasatta av SAS om de 

bemött och hanterat kunden och situationen rätt. En av respondenterna anser att ta emot 

klagomål gällande köbildningar vid incheckningen hör till dennes arbetsuppgift, men eftersom 

detta problem anses vara ett dagligt och vanligt förekommande problem hänvisas kunden att 

istället själv ta kontakt med Customer Relations. Om nu klagomålet skulle röra ett 

biljettärende, som är den intervjuades huvudsakliga ansvarsområde, kan problemet ha uppstått 

på grund av någon annan part än SAS, som till exempel resebyrån. Då hänvisas kunden till 

den som sålt tjänsten till kunden. F2 berättar att när det gäller ett konkret fel väljer denne att 

skriva ner klagomålet i bokningssystemet. F5 anser det vara viktigt att göra anteckningar då 
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mer specifika problem framförs, till exempel problem som är relaterade till dagens flygningar 

eller större händelser. Bokningssystemet som personalen använder sig av upplevs av F1-F5 

som enkelt att använda där anteckningar kan göras kortfattat på fackspråk som alla på SAS 

förstår. När F1 gör en anteckning om kundens synpunkt försöker denne att undvika egna 

tolkningar av kundens upplevelser istället skriva utifrån kundens perspektiv. Det varierar hur 

ofta F1-F5 antecknar i bokningssystemet, de flesta antecknar någon gång per månad, medan 

en antecknar cirka fyra gånger per pass. Den sistnämnda var den som har arbetat kortast tid 

för SAS. Enligt gruppledaren finns det inget internt standardiserat klagomålsformulär där 

personalen kan dokumentera och kategorisera ett klagomål.  

4.2.3.2 Dokumentation till Customer Relations  

Primärt försöker F3 och F5 lösa kundens problem på plats, beroende på problemets karaktär. 

Då personalen inte har tillräckligt med tid att lyssna på kunden hänvisar de kunden att fylla i 

ett formulär som SAS Customer Relations tillhandahåller. F1 berättar hur kunden kan skicka 

in formuläret, lämna den till personal eller fylla i formuläret på SAS hemsida. F2 väljer att 

uppmuntra kunden att lämna formuläret till personalen och det händer ibland att kunden 

lämnar över formuläret. Vid tillfällena då F1-F3 och F5 hänvisar till formuläret har de märkt 

av att kundens intresse att framföra sina åsikter har minskat. F3 anser att då kunden själv 

skickar in sina åsikter får större effekt och uppmärksammas mer av SAS än om personalen för 

vidare kunders synpunkter. Därför försöker respondenten F3 uppmuntra kunden att framföra 

sina åsikter. F2 anser att dennes enda uppgift är att se till att få kunden från A till B och om 

kunden därefter vill ha ersättning så hänvisas kunden direkt till Customer Relations. När F2 

känner att denne inte kan handskas med kundens problem, refererar denne kunden till 

Customer Relations.  

4.2.4 Muntlig rapportering 

Gruppledaren Charlotta Brorsson berättar hur det regelbundet anordnas personalmöten, så 

kallade funktionsmöten, där frontlinepersonalen tillsammans med gruppledare, specialister 

och andra gästinbjudna som till exempel Customer Relations träffas för information och 

diskussion. Mötena är till för att informera personalen om eventuella nyheter eller nya regler 

som ska följas. Där finns möjlighet för personalen att framföra sina åsikter och sina 

upplevelser för att lära sig av varandra. Under dessa möten diskuteras dock enligt F1 och F3 

inte så mycket vad kunden har framfört för åsikter och synpunkter. F2 menar att det är under 

dessa möten då Customer Relations kontaktar den berörda avdelningen som de kan 
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kommentera sin version av olika ärenden där kunden klagat. Men F3 tycker att det under den 

senaste tiden har blivit mer utrymme för personalen att prata. Tidigare var dessa möten mer 

till för att information skulle nå frontlinepersonalen, medan det idag är mer fritt för personalen 

att diskutera. F2 upplever det vara meningsfullt att framföra vad många kunder klagat på men 

som personalen inte kunnat åtgärda. F3 berättar hur personalen pratar med varandra om hur de 

kan lösa vissa problem som de har upplevt genom att lyssna på varandras erfarenhet. F3 och 

F4 brukar även informera specialisterna eller annan ansvarig person muntligt under dagen om 

det är något som kunder har haft synpunkter på. F2 nämner hur specialisterna finns 

tillgängliga vid biljettkontor, incheckning och transit och de kontaktas då något funktionellt 

problem uppstår med kund som de själva inte kan eller vet hur de ska lösa. Gruppledarna är 

ansvariga för personalen och kontaktas om frontlinepersonalen skulle vilja framföra något 

större ärende. Då F1-F4 antar att kunden inte kommer att gå vidare med klagomålet väljer 

flertalet av respondenterna att inte anteckna klagomålet. Däremot om problemet nämns av 

flera kunder upprepade gånger under en viss period väljer respondenten att skriva ett e-

postmeddelande till Customer Relations. F1 och F2 berättar hur de även tar kontakt med 

Customer Relations via telefon eller e-post, främst då kunden är väldigt upprörd och 

personalen vet att kunden kommer att kontakta SAS för vidare lösning av deras problem. 

Direktkontakt med Customer Relations sker även för F1 då denne känner behovet av att 

rättfärdiga sitt agerande.  

4.2.5 Ingen aktiv dokumentation  

Det finns tillfällen då F3, F4 och F5 väljer att enbart lyssna på vad kunden har att säga istället 

för att göra en anteckning. Dagligt förekommande problem såsom bland annat långa 

incheckningsköer och dålig skyltning är några av de ärenden de väljer att inte anteckna.  Har 

allt skett enligt regelboken nämner F2 att det inte finns någon anledning att skriva ner 

klagomålet. F2 säger: ”Det är viktigt att lyssna på kunden, för ibland vill kunden endast prata 

av sig. Ibland kan det räcka att endast lyssna på kunden ”, medan F1 säger att ”oftast är det 

inte viktigt att anteckna, för kunden vill för det mesta bara prata av sig och sen är de nöjda”. 

F1, F2 och F3 upplever att då SAS inte är orsaken till felet utan grunden till problemet ligger 

hos kunden eller annan instans känner de att det inte är meningsfullt att anteckna vad kunden 

har att framföra.   
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5. Analys 
I detta avsnitt kommer ett resonemang att föras angående hur frontlinepersonalen går 

tillväga när de hanterar kundens information. 

 

5.1 Motivering och befogenheter 

Frontlinepersonalen har individuella rutiner för hur dokumentation bör ske beroende på 

problemets karaktär, dessa rutiner har skapats utifrån personalens tidigare erfarenhet. 

Personalen besitter kunskap om hur det är lämpligt att hantera kundens ärende, det finns en 

oskriven policy bland personalen för informationshantering. En utformad policy som bygger 

på personalens individuella rutiner skulle gynna informationsförvärvet. Detta skulle underlätta 

arbetet för nyanställd personal som då direkt får en beskrivning om hur dokumentation sker 

på lämpligaste sätt. Personalens kunskaper om rutiner för informationshantering går förlorade 

om dessa lämnar företaget, men finns en uttalad policy undviker företaget att sådan kunskap 

lämnar företaget. Kunskapen finns då hos företaget och inte enbart hos personalen.   

 

Personalen upplever inte att de har bristande befogenhet för att lösa kundens problem, 

däremot skiljer det mycket mellan hur ofta personalen aktivt dokumenterar kundens 

synpunkter. En av respondenterna uppskattar att det dagligen tas emot cirka fem klagomål per 

dag av varje frontlinepersonal, dock skiljer det sig hur frekvent personalen skriftligt 

dokumenterar i datasystemet. Det varierar från flera gånger per dag till enbart någon gång per 

månad. Denna variation beror på att personalen har skapat sina egna rutiner över hur ofta och 

vad de dokumenterar. Studien visar tecken på att personal som arbetat under en kortare tid i 

företaget oftare väljer att aktivt dokumentera kundens åsikter. Anledningen till detta kan vara 

att den mindre erfarna personalen känner ett större behov av att försäkra sig om att de agerat 

på ett lämpligt sätt. Frontlinepersonalen med längre erfarenhet har en tendens att dokumentera 

mindre frekvent, detta kan bero på att personalen upplever att kunden ofta framför liknande 

klagomål. Eftersom frontlinepersonalen upplever att dessa problem fortfarande existerar och 

inte åtgärdats känner de ingen motivation till att dokumentera dem.  Med en uttalad policy 

kan mer information från kunden förvärvas då personalen vet vilka riktlinjer de ska följa 

angående dokumentation. För ett få en bild av hur en policy kan utformas bör en kartläggning 

av de individuella rutinerna ske, detta för att finna de mest optimala tillvägagångssätten för 

dokumentation.    
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Personalen som arbetat länge inom SAS har märkt av att utvecklingen visat tendenser att 

mindre fokus sätts på servicen till kunden för att istället lägga större vikt på att 

kostnadseffektivisera sina tjänster. Detta upplever frontlinepersonalen bland annat eftersom 

det idag läggs mindre resurser på att utbilda personalen i kundbemötande. SAS har möjlighet 

att påverka frontlinepersonalen till att i större utsträckning dokumentera kundens synpunkter 

då personalen redan känner tillhörighet till SAS då de tidigare var anställda av SAS. 

Frontlinepersonalen vid service- och biljettdisken bär SAS arbetskläder, detta kan i sin tur 

leda till att de dokumenterar SAS kunders åsikter mer än andra flygbolag. I och med detta 

finns det därför möjlighet att frontlinepersonalen dokumenterar kundens åsikter mer 

regelbundet ifall de informeras om värdet av denna information som kan vara stor fördel till 

företaget.  

 

5.2 Skriftlig dokumentation 

5.2.1 Dokumentation via datasystem 

Personalen kan anteckna det som kunden har upplevt som ett problem i det datasystem där 

kundens bokning finns tillgänglig.  I bokningen finns det utrymme att i fritext skriva in vad 

kunden upplevt. Personalen väljer att skriftligt dokumentera kundens klagomål när kunden 

antagligen kommer att driva ärendet vidare och kontakta Customer Relations. Personalen 

upplever då att det är viktigt att Customer Relations även får tillgång till det som personalen 

antecknat och inte enbart erhåller det som kunden berättar eller skickar in. 

Frontlinepersonalen känner även att arbetet underlättas för Customer Relations då de har 

tillgång till mer information, både från kunden och från personalen.  Personalen gör skriftliga 

anteckningar för att undvika att själva bli ifrågasatta huruvida de hanterat kunden och ärendet 

på lämpligt sätt. Om kunden vänder sig till Customer Relations angående sitt problem vill 

personalen försäkra sig om att de har hanterat ärendet och kunden regelmässigt. De ser 

däremot inte ett direkt samband att dessa anteckningar kan användas till något mer än till att 

lösa kundens problem. Att informationen kan användas av företaget på längre sikt för att 

utveckla tjänster är ett motiv som personalen inte är medvetna om.  Personalen saknar 

kunskap om varför det är viktigt att dokumentera information med syftet att använda den till 

tjänsteutveckling. Genom utbildning och uppmuntran från SAS skulle eventuellt personalen 

motiveras att dokumentera mer regelbundet.  
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Personalen väljer att göra en dokumentering av klagomålet beroende på vilken typ av problem 

det är som kunden upplevt. Om det är SAS som är ansvariga för att inte ha levererat den tjänst 

som kunden förväntar sig att erhålla och att det har funnits brister i huruvida regler har följts, 

då anser personalen det vara viktigt att göra en anteckning i bokningen för att dokumentera 

händelsen. Är det däremot en mer daglig synpunkt som kunden framför till exempel angående 

långa köer eller dålig skyltning på flygplatsen så anser personalen inte att det är meningsfullt 

att föra en anteckning om detta. Flertalet av respondenterna har arbetat inom SAS i många år 

och anser inte att det blivit några förändringar på sådana problem av mer allmän karaktär som 

kunder har belyst. Därför ser de ingen mening i att föra denna information vidare in i 

företaget. Detta visar att en del information går förlorad då personalen inte känner till vilka 

motiv som finns för att ta till var på informationen. Informationen stannar istället hos 

frontlinepersonalen och förs inte vidare.   

 

Genom att tillhandahålla personalen med interna klagomålsformulär, där personalen själva 

snabbt och lätt kan fylla i och kategorisera vad kunden framfört, motiveras personalen till att 

samla in mer information från kunden. Personalen har i dagsläget inte tillgång till denna typ 

av formulär. Personalen använder i dagsläget bokningssystemet där de i kundens bokning i 

fritext på fackspråk kan redogöra för kundens synpunkter. Fördelen med att ha ett 

standardiserat formulär är att det går snabbare och smidigare för personalen att fylla i detta. 

Mer information skulle då kunna fångas upp och tillvaratas.  

5.2.2 Dokumentation till Customer Relations  

Kunden hänvisas att själv ta kontakt med Customer Relations av olika anledningar. En av 

anledningarna kan vara att personalen inte har tid att själv skriva ned kundens synpunkter. 

Dock är det inte uppskattat från kundens sida att själv behöva fylla i ett formulär och 

överlämna eller skicka det. Detta medför att kunden tappar intresset för att framföra sina 

synpunkter, och information går i många fall förlorad. SAS bör ta vara på de kunder som 

aktivt har valt att ta kontakt med företaget, och i större utsträckning uppmuntra kunden att till 

exempel lämna formuläret direkt på plats. Det är viktigt att det är enkelt och okomplicerat för 

kunden att framföra sina synpunkter och sina problem. Därför är det vitalt att 

frontlinepersonalen är medvetna om att undvika att hänvisa kunden vidare utan istället ha som 

rutin att alltid försöka dokumentera ärendet direkt och därefter hänvisa kunden vidare om det 

behövs.  Däremot kan det vid vissa tillfällen vara mer lämpligt att ge ut ett formulär, till 
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exempel då kunden känner sig mindre bekväm med att uttala sig om sitt problem. Detta kan 

ha med problemets karaktär eller med kundens personlighet att göra. SAS skulle gynnas av att 

informera personalen om när det är lämpligt att dokumentera ärendet eller hänvisa kunden 

vidare. I dagsläget väljer frontlinepersonalen att hänvisa kunden vidare till Customer 

Relations av den anledningen att de själva inte har tid, detta visar att de utgår ifrån ett 

kortsiktigt tänkande där problemet enbart löses tillfälligt. Om SAS motiverar personalen att 

dokumentera det som framförs och även förklarar anledningen till dokumentationen, vilken är 

att lösa och förbättra tjänstekvalitén med hjälp av kundens information, skulle mer 

information förvärvas.  Frontlinepersonalen utgår idag ifrån egen erfarenhet och bedömer 

själva hur eller om de väljer att dokumentera kundens missnöje. Mer information kan tas 

tillvara om personalen är medvetna om vid vilka tillfällen de ska göra vad. Vid vissa tillfällen 

kan mer information fångas upp om ett formulär ges till kunden, och vid andra tillfällen kan 

mer information fås vid direkt interaktion med kunden. En respondent anser att då kunden 

själv kontaktar Customer Relations får detta mer genomslag än om informationen gått via 

frontlinepersonalen. En bättre kommunikation mellan Customer Relations och 

frontlinepersonalen skulle ge frontlinepersonalen mer förståelse för hur Customer Relations 

bearbetning av inkommen information sker, informationsförvärvet torde gynnas av detta. 

 

Personalen kan även själva kontakta Customer Relation via e-post, detta gör de främst då 

kunden troligtvis själva kommer kontakta Customer Relations. Personalen vill på detta sätt 

redogöra till Customer Relations för hur de upplevt kundens problem. Detta för att försäkra 

sig om att de inte ska bli ifrågasatta huruvida de hanterat ärendet på lämpligt sätt. SAS skulle 

kunna informera frontlinepersonalen mer tydligt om att dokumentation även är viktigt för 

företagets kvalitetsutveckling då information från kunden lämpligen används för att skapa 

tjänster som tillfredsställer kunden.  

 

5.3 Muntlig rapportering 

Det anordnas regelbundet personalmöten där frontlinepersonal, gruppledare, specialister och 

andra gästinbjudna träffas för information och diskussion. Dessa möten är främst till för att 

informera personalen om nya regler och nyheter som ska följas. Personalen upplever att det 

inte finns något större utrymme för att diskutera vad kunden framfört till personalen. Dock har 

det under den senaste tiden avsatts mer tid för att diskutera och lyssna till vad personalen har 

upplevt. Personalen hanterar klagomålen utifrån deras tidigare erfarenhet och besitter därmed 
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olika tillvägagångssätt till hur de väljer att bemöta kunden och dennes problem.  

Personalmötena är ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter för att kunna förbättra sitt arbetssätt 

angående dokumentation. Det är viktigt att företag regelbundet har personalmöten där 

frontlinepersonalen muntligt kan rapportera vad kunden framfört. Fördelen med muntlig 

rapportering är att kundens verkliga känsla förmedlas bättre än om den skulle ha 

dokumenterats skriftligt genom kodning i datasystem då viss information förlorar sitt 

ursprungliga budskap. Genom att fokusera och avsätta mer tid till diskussion om vilka 

klagomål som inkommit samt att personalen kan framföra och mer tydligt redogöra vad 

kunden upplevt som bristande i tjänstekvalitén. Problem som personalen känner är onödiga att 

skriftligt dokumentera såsom långa köer och dålig skyltning kan vara lämpligt att ta upp för 

diskussion på mötena. Personalen kan då direkt berätta för Customer Relations om att dessa 

problem existerar. Under mötena är det också fördelaktigt att diskutera hur personalen väljer 

att dokumentera kundens åsikter, detta för att få ett mer konsekvent tillvägagångssätt för att 

dokumentera.  

 

Det är svårt att dokumentera all kunskap om kunden som personalen besitter, eftersom 

personalen diskuterar lösningar sinsemellan under raster som gör att det inte finns stor 

möjlighet att dokumentera. Den information som frontlinepersonalen framför till specialister 

vid tillfällen då de behöver hjälp dokumenteras inte skriftligt av frontlinepersonalen utan 

därefter är det specialisternas ansvar att välja hur dokumentation sker.     

 

5.4  Ingen aktiv dokumentation  

Personalen beskriver hur de väljer att enbart lyssna på vissa klagomål beroende på typ av 

problem samt ansvarsområde. Angående till exempel dagligt förekommande problem såsom 

långa köer och skyltning anser personalen att det inte finns något motiv till att dokumentera 

detta. Detta kan vara en anledning till varför dessa problem aldrig åtgärdas, och därmed 

återkommer som dagliga problem. Då personalen skulle engagera sig mer i att dokumentera 

även dessa åsikter skulle denna typ av problem också kunna lösas. Genom att lyssna på 

kunden kan personalen få en helhet i kundens problem och även få fram detaljerna. Detta 

betonar personalen som beskriver hur viktigt det är att lyssna på kunden och låta denne 

redogöra för sitt problem. Sedan ställer personalen kompletterande frågor för att få en 

helhetsbild. Personalen menar att kunden ofta enbart vill prata av sig, då är det tillräckligt att 

enbart lyssna för att kunden ska känna sig tillräckligt nöjd. Kunden vet oftast vad den vill ha 
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och för att direkt lösa kundens problem kan det räcka med att enbart lyssna.  Att endast lyssna 

kan få kunden att känna att problemet är delvis löst, men för att på lång sikt förbättra 

tjänstekvalitén är detta inte tillräckligt, dokumentering och uppföljning av informationen 

krävs för att veta vad kunderna faktiskt vill ha. 

 

Personalen upplever att då SAS inte är orsaken till problemet som har uppstått, utan att någon 

annan instans eller kunden själv har ansvar för problemets uppkomst görs ingen 

dokumentation.  För att kunna förbättra kundens totala upplevda kvalité är det viktigt att SAS 

även dokumenterar problem som uppstår då kunden är i kontakt med andra instanser. Ett 

exempel är då många kunder klagar på otydlig skyltning vilket är Luftfartsverkets 

ansvarsområde. Om SAS dokumenterade även dessa problem skulle ett samarbete mellan de 

berörda instanserna kunna leda till att fler problem åtgärdas.  

 

Att ett problem har uppstått kan även ha berott på att kunden gjort ett fel, till exempel att 

kunden är sen till incheckningen.  Eftersom en dokumentation inte sker finns en risk att dessa 

problem kommer att upprepas. Hade en dokumentation gjorts finns det en möjlighet att 

företaget skulle ha uppmärksammat att det eventuellt inte är tillräckligt tydliga med sin 

information om incheckningstid. Det är kundens skyldighet att komma i tid, men det är viktigt 

att SAS i sin tur informerar tydligt om vikten att komma i tid. Med mer information från 

kunden kan SAS utvecklas i den riktning där kundens behov blir tillfredsställda i större 

utsträckning.  

 

Frontlinepersonalen har olika sätt att hantera och föra vidare kundens åsikter och 

synpunkter. Val av sätt att hantera kundens information grundar sig i typ av problem samt 

situation. Frontlinepersonalen väljer att antingen aktivt hantera kundens klagomål genom att 

själva skriva ner i datasystemet vad kunden har att framföra, och/eller hänvisar de kunden till 

att kontakta Customer Relations, eller väljer frontlinepersonalen att endast lyssna på kunden 

och därmed sker ingen aktiv dokumentation.  
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6. Slutsatser 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur frontlinepersonalen vid service- och 

biljettdisken inom SAS hanterar kundernas åsikter och synpunkter.  Personalen kan skriftligt 

dokumentera via anteckning i kundens bokning eller via e-post till Customer Relations. 

Muntlig rapportering kan också göras antingen vid personalmöten eller spontant under 

arbetsdagen direkt till gruppledaren. Frontlinepersonalen kan även välja att inte aktivt 

dokumentera utan enbart lyssna på kunden. 

 

Frontlinepersonalen dokumenterar kundens synpunkter när de tror att kunden kommer att 

kontakta företaget för att gå vidare med sitt ärende. Personalen känner därmed att de vill ge 

Customer Relations mer information än enbart den information som kunden själva framför till 

Customer Relations. Anledningen till att personalen dokumenterar är även för att undvika att 

själva bli ifrågasatta huruvida de har hanterat kundens ärende på ett lämpligt sätt. 

Dokumentation görs främst för att åtgärda den individuella kundens problem. Den 

information som personalen dokumenterar kan företaget använda för att förbättra 

tjänstekvalitén och förhindra att samma problem uppstår i framtiden. Detta motiv har inte 

personalen då de dokumenterar på grund av att SAS inte informerar personalen om vilket 

värde denna information har och hur den kan användas. 

 

Då personalen förmodar att kunden endast vill prata av sig upplever personalen det som 

mindre viktigt att aktivt dokumentera vad kunden framför. Detta på grund av att kunden 

förmodligen inte kommer att gå vidare med ärendet. Dagligt förekommande problem som till 

exempel långa köer vid incheckning dokumenteras heller inte då personalen upplever att 

dessa problem alltid har existerat och inte kommer att åtgärdas. Personalmötena är ett tillfälle 

då liknande problem muntligt kan rapporteras, detta tillfälle skulle kunna utnyttjas bättre då 

mötena i dagsläget har större fokus på att informera än att diskutera. SAS skulle kunna 

tydliggöra för frontlinepersonalen värdet av kundernas åsikter samt vikten av dokumentation. 

Även då kunden själv är orsaken till att problem har uppstått och där SAS har gjort allt 

regelmässigt, menar personalen att det inte är meningsfullt att dokumentera ärendet. 

Information går därmed förlorad då personalen inte aktivt dokumenterar vad kunden framför. 

Om personalen var medveten om värdet av informationen från kunden, skulle även dessa 

problem dokumenteras och mer information finnas tillgänglig i företaget. Därmed behöver 
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frontlinepersonalen bli mer medvetna och uppmuntrade att dokumentera för att informationen 

ska kunna tas tillvara i större utsträckning.  

 

De rutiner som personalen har för hur de hanterar information från kunden har de själva 

skapat utifrån tidigare erfarenheter. Detta eftersom företaget inte har någon uttalad policy för 

hur frontlinepersonalen ska dokumentera information som kunden ger. Om SAS upprättar en 

policy där det tydligt beskrivs varför, vad och hur kundens synpunkter ska dokumenteras, 

underlättas arbetet för personalen då de har tydliga riktlinjer att följa vilket leder till att mer 

information torde förvärvas. 

 

Värdefull information från kunden går i många fall förlorad då frontlinepersonalen inte är 

medvetna om i vilket syfte denna information kan användas. Detta leder till att mycket 

information aldrig förs vidare till företaget för bearbetning utan stannar kvar hos 

frontlinepersonalen.  Då tjänstekvalitén inte utvecklas fortsätter åsikter angående samma typ 

av problem att inkomma till SAS, detta beror på att företaget inte tar vara på kundens 

information i den utsträckning som de kan göra.  
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Personlig kontakt, 24 april 2006 
Charlotta Brorsson - gruppledare (Production Manager)  

Hisaka Hukata - specialist (Supervisor)  

Frontlinepersonal F1 arbetat 12 år för SAS 

Frontlinepersonal F2 arbetat 18 år för SAS 

Frontlinepersonal F3 arbetat 25 år för SAS  

Frontlinepersonal F4 arbetat 7 år för SAS 

Frontlinepersonal F5 arbetat 6 år för SAS 



 31

Bilaga 1  
 
Intervjumanual för gruppledare och specialist över frontlinepersonal 
 
 

• Beskriv kortfattat hur organisationen ser ut. (Hur många anställda finns, vilka som är 
ansvariga samt övriga chefer. ) 

• Beskriv översiktligt din position som ansvarig. (Arbetsuppgifter, ansvarsområden 
mm.) 

 
• Vad har frontlinepersonalen för rutiner då de tar emot kunders åsikter och synpunkter? 

 
 
Kontrollfrågor 
 

o Hur ser rutiner/policyn ut för hur frontlinepersonalen bör bemöta, agera samt 
hantera kunden och den information som kunden ger? 

o Vad informerar ni frontlinepersonalen om när det gäller dokumentation av 
kundens synpunkter? (uppmuntras personal att samla in information, finns det 
tillräckligt med tid för att lyssna/anteckna vad kunden framfört. Hur och vad 
informeras personalen om angående hantering av kundens synpunkter). 

o Hur fungerar möten med frontlinepersonalen? Vad diskuteras, hur ofta har ni 
möten, vilka medverkar, framför personalen vad kunder har sagt? 

o Kontaktar frontlinepersonalen dig då de känner brist i befogenhet? När sker detta? 
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Intervjumanual frontlinepersonal 
 

• Vad följer du för rutiner i ditt dagliga arbete då du tar emot kunder som framför sina 
synpunkter och åsikter? 

 
Kontrollfrågor 
 

o Känner ni att ni har tid att lyssna på kunden? Har ni tid att anteckna vad kunden 
vill framföra? (Uppmuntras ni att anteckna vad kunden har att säga? Känner du att 
SAS är lyhörda för kundens åsikter?) 

o Är det enkelt för er att föra anteckningar? 
o Vilket syfte har du när du för anteckningar över kundens åsikter?  
o Blir du ofta tvungen att kontakta ansvarig på grund av befogenhetsproblem? 
o Har ni personalmöten? Vilka medverkar i så fall? Diskuteras kundens åsikter under 

dessa möten?  
o Hur bemöter du en kund som är irriterad? Hur gör du? Har du egna rutiner hur du 

ska agera? (Antecknar du eller lyssnar du?)  
o Vilka utbildningar finns för dig som frontlinepersonal? Vad ingår i dessa 

utbildningar?  
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Bilaga 2  
 
Organisations schema för SAS Group 
 
 


