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Motivation och service inom flygindustrin 
 
Denna studie behandlar relationen mellan kabinpersonalens mo-
tivation och den kundupplevda servicen ombord. Det över-
gripande målet med denna studie är att se om motivationen hos 
kabinpersonalen inverkar på den kundupplevda servicen och om 
servicen påverkar val av flygbolag. Vid en eventuell relation 
mellan motivation och kundupplevd service avser studien även 
att beskriva de beroende variabler som styr detta samband. Ett 
svenskt charterflygbolag blev utvalt och all kabinpersonal och 20 
av passagerarna blev utvalda att delta i undersökningen på 40 
olika flygningar under en treveckorsperiod. Resultatet visade på 
att det inte fanns någon signifikant korrelation mellan kundupp-
levd service och kabinpersonalens motivationsnivå. Däremot 
föreligger signifikant samband mellan val av flygbolag och upp-
levd service ombord. Detta resultat kan ses som både positivt och 
negativt. Positivt i den bemärkelsen att bolaget har en bra perso-
nalstyrka som vet vad de gör, men samtidigt negativt då man inte 
säkert kan säga att en högre motivationsnivå leder till ett bättre 
utfört arbete med högre kundtillfredsställelse som följd.  
 
 
 
Examinator: Torbjörn Nilsson 
Handledare: Anna-Karin Horney 
Nyckelord: kabinpersonal, motivation, flyg, charterflyg, flygbo-
lag, service, passagerarservice, serviceupplevelse. 
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Motivation and service in the airline industry 
 
This study is about the relation between the motivation of the 
cabin crew and the service experienced by the customers (pas-
sengers). The overall aim is to investigate if the cabin crew’s 
motivation has an effect on how the customers experience the 
service on board the aircraft and if this service influences the 
choice of airline. The study will describe the depending variables 
that can illustrate this relationship. A Swedish tour airline com-
pany was chosen and all cabin personnel and 20 of the passen-
gers were targeted for a survey during three week on 40 different 
flights. The result concludes that there are no significant correla-
tion between the experienced customer service and the motiva-
tion of the cabin crew. However, the result concludes a signifi-
cant correlation between the chosen airline operator and the ex-
perienced customer service on board. This result can be viewed 
as both positive and negative. Positive when arguing that the 
airline has a good cabin crew that knows what they are doing but 
on the other hand negative when arguing that higher motivation 
among the cabin crew possibly does not result in better per-
formed tasks with a higher customer satisfaction as a result.   
 
 
Examiner: Torbjörn Nilsson 
Supervisor: Anna-Karin Horney 
Key words: flight attendant, cabin crew, motivation, airline, tour 
airline, service, passenger service, service experience, in-flight. 
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Förord 
 
Även om detta arbete kanske inte är av den storlek att ett förord 
är ett måste, vill jag ändå bifoga några ord om mina tankar inför 
arbetet och tacka alla de som hjälpt mig under arbetets gång.  
 
På grund av mitt tidigare arbete och mitt stora intresse inom dels 
personalpsykologin, dels flygindustrin har det varit naturligt för 
mig att välja detta uppsatsområde. När jag 2002 började som 
student vid Luleå Tekniska Universitet valde jag att inrikta mina 
studier mot organisation och ledarskap efter tidigare studier vid 
International School of Business and Technology, Sydney. Efter-
som flygindustrin idag står inför stora besparingar som kan leda 
till låg personalmotivation har det gjort mitt val av uppsatsområ-
de förhållandevis lätt då mitt stora intresse inom organisation och 
ledarskap finns i just personalmotivation. Cyrene Andreason, 
kabinpersonalchef vid Britannia Airways AB, fann mitt förslag 
till uppsatsområde mycket intressant och har hjälpt mig i mitt 
arbete med undersökningar av kabinpersonal och passagerare. 
 
När val av ämnesorådet var klart började jag mitt arbete med att 
söka efter litteratur och artiklar inom området. Det visade sig 
svårare än vad jag hade förväntat mig och de flesta av de artiklar 
som jag fann var inriktade mot industrins situation för stunden. 
Det gjorde att jag ville studera vidare inom området men fokuse-
ra på det som jag inte funnit något om, nämligen den dagliga 
driften. Frågan som då kom upp för mig var om man kunde se 
något samband mellan motivationsnivån bland kabinpersonalen 
och den kundupplevda servicen.  
 
Jag hoppas att detta arbete skall leda till förslag på förbättringar 
som bolaget skall kunna genomföra utan några större kostnader 
för att hjälpa sin personal till bättre motivation.  
 
Det finns många personer som har hjälpt och stöttat mig under 
detta arbete och jag vill framförallt tacka min handledare Anna-
Karin Horney, mina vänner Lina Hestner och Mihaela Cojocaru, 
Cyrene Andreason, kabinpersonalchef på Britannia Airways och 
min familj för många intressanta diskussioner som har hjälpt mig 
vidare i arbetet och bidragit till att göra denna studie möjlig. 
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Jag skulle även vilja rikta ett stort tack till alla de fantastiska 
medarbetare på Britannia Airways som tagit på sig de extraupp-
gifter som undersökningen innebar. Självklart även ett stort tack 
till de passagerare och medarbetare som deltagit i undersökning-
arna under sensommaren 2004 och våren 2005. 
 
 
 
Luleå, januari 2006 
 
 
Samuel Joelsson 
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PASSANGER - 
 

A herding creature of widely varying intellect, 
usually found in pairs or small groups. Often 
will become vicious and violent in simple and 
easily rectified situations. When frightened or 
confused there creatures collect into a group 
called “line”. This “line” has no set pattern 
and is usually formed in inconvenient places. 
Passengers are of four known species: Paxus 
iratus, Paxus latus, Paxus inebriatus and 
Paxus ignoratus.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Texten kommer från en utskrift som gavs till en kund utav en av Conti-
nental Airlines markpersonal vid Newark Internationell Airport (Malver, H. 
1998). 
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Idag står världens flygbolag inför en ny och 
helt främmande situation med nedskärning-
ar, konkurser och avglamourisering av yrket. 
Branschen kommer aldrig att bli sig lik och 
många av de tidigare marknadsledande bo-
lagen kommer förmodligen att delas upp 
eller helt försvinna. Mycket anges vara till 

följd av den elfte september men redan före det ödesdigra datu-
met kunde man se en tendens där stora ”tröga” bolag började 
trängas undan av små, flexibla och kostnadseffektiva företag 
(Malver, 1998). Marginalerna blir allt mindre för branschen då 
priserna skall pressas och servicen optimeras (ibid). 

1.1 Problemdiskussion 
Den elfte september anses av många som vändpunkten för flyg-
industrin då flera passagerarplan kapades och användes som va-
pen mot flera amerikanska byggnader. Den amerikanska mark-
naden drabbades hårdast, däribland United Airlines som fick 
söka stöd under ”the Bankruptcy Code” för att överleva (Liljerg-
ren, 2004). Även den europeiska marknaden fick det under en 
period extra svårt och bland annat SAS var ett av de bolag som 
fick genomföra stora förändringar i sin strategi (ibid). Olyckan i 
Milano anses också bidragit till den mycket svåra situation SAS 
befann sig i under en period (ibid). Strax efter den elfte septem-
ber gick också det belgiska bolaget, Sabena, i konkurs (Affärsda-
ta, 2004) och åtföljdes av en rad andra flygbolagskonkurser, vil-
ket till viss del beskylldes på attackerna och olyckan i Milano. 
Den nya hotbilden mot flygindustrin resulterade delvis i förlorat 
förtroende från resenärerna, hårdnande säkerhetsrutiner och 
ökande utgifter för flygbolagen. För att undvika konkurs krävdes 
att företagen såg över sina kostnader, vilket resulterade i stora 
omorganisationer och personalnedskärningar. Dessa stora för-
ändringar inom flygindustrin är förstås mycket påfrestande för 
branschens medarbetare och motivationen blir allt lägre hos per-
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1 
sonalen för varje åtgärd som vidtas (Andreason, 2005). Självklart 
är motivationsproblemen komplexa. Ett av svaren kommer säker-
ligen att ligga i osäkerheten som finns i branschen i och med hot 
om nedskärningar och den negativa publicitet flygbolagen erhål-
lit under de senaste åren. Jag är dock övertygad om att allt för 
stor del av motivationsproblemen beskylls på den negativa ut-
vecklingen inom branschen. Många av de åtgärder som behöver 
vidtas behöver inte alls vara så omfattande utan kan istället åt-
gärdas till lägre eller inga kostnader om man vet hur man ska 
angripa problemet och var motivationsproblemet finns. 
 
Förutom det viktiga faktumet att branschens marginaler minskar 
och stora besparingar måste genomföras till följd av detta, måste 
bolagen samtidigt behålla eller öka sitt kundkapital. Ett av de 
viktigaste faktumen vid val av flygbolag för passagerarna är ser-
vicen ombord och hur de bemöts av bolagets anställda (Keave-
ney, 1995). Hur ska företagen hantera detta? Kan de genomföra 
besparingar inom personalutveckling och service utan att det 
påverkar serviceupplevelsen negativt, där kunden vänder sig till 
en annan leverantör som följd? Kan verksamheten bedrivas utan 
en lika kompetent och motiverad personalstyrka som tidigare? 
 
Forskare vet idag att motivationsnivån bland personalen påverkar 
individernas prestation (Vroom, 1964) och således resultatet av 
ombesörjd service. Detta ställer i sin tur höga krav på ledarskapet 
inom organisationen då god service måste erbjudas, samtidigt 
som kostnader för både personal och service skall hållas nere. 
Problematiken leder till att företag måste göra noggranna avväg-
ningar mellan kostnader för att erbjuda service, mot den indirekta 
kostnaden att förlora missnöjda kunder till konkurrenter. Om 
forskarnas teori, att prestation är beroende av motivation, går att 
tillämpa i flygbranschen, betyder detta att motivationen styr den 
kundupplevda servicen, vilket i sin tur avgör huruvida kunden 
kommer att välja samma företag vid ett återköp.  Detta är i så fall 
i högsta grad väsentligt för företagen vid avvägandet av vilken 
servicenivå som skall erbjudas deras kunder. Vidare behöver 
flygbolagen fastställa vilka relationsvariabler som är beroende av 
servicen liksom vilka servicevariabler som är beroende av kabin-
personalens motivation för att kunna genomföra korrekta och 
relevanta beslut för kostnadsprioriteringar. 
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1.2 Syfte 
Med denna studie avser jag att studera hur motivationen hos ka-
binpersonalen inverkar på den kundupplevda servicen samt om 
servicen i sin tur påverkar val av bolag vid ett återköp. Målsätt-
ningen med arbetet är att besvara om det finns något samband 
mellan motivationsnivån hos medarbetarna i kabinen och hur 
passagerarna upplever servicen ombord samt utifrån detta dra 
eventuella slutsatser om inverkan på val av bolag. 
 
Jag kommer även att ge mitt referensföretag några förslag på de 
åtgärder som de kan vidta för att avhjälpa de motivationsproblem 
som eventuellt finns bland personalen i kabinen och behöver 
således fastställa beroende variabler, både inom service men ock-
så kundrelationer. Dessa åtgärder kommer att presenteras i arbe-
tets diskussion (se kapitel 10, Diskussion och förslag) där även 
diskussion kring resultat presenteras.  
 
För att besvara mina frågor har jag vänt mig till bolaget Britannia 
Airways AB som tillhör det tyska bolaget TUI AG där även Fri-
tidsresor ingår. Studien begränsar sig till den dagliga driften och 
jag kommer således att koncentrera mig på hur personalens mo-
tivationsnivå beskrivs, av dem själva, för arbetsdagen och hur 
denna nivå inverkar på den kundupplevda servicen bland passa-
gerarna. 
 
Arbetets syfte preciseras i två övergripande forskningsfrågeställ-
ningar samt en kompletterande frågeställning vid en eventuell 
positiv utsago av forskningsfrågorna. Dessa två övergripande 
forskningsfrågeställningar är:  
 
Märker passageraren skillnad på den service denne får av väl-
motiverad personal eller av en omotiverad medarbetare? (U1)  
 
Återspeglas val av flygbolag i den service som passageraren får 
under flygningen?(U2) 
 
 
Kompletterande frågeställning vid positiv utsago är: 
 
Vilka är de beroende service/relationsvariablerna av motivatio-
nen/servicen? 
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1 
1.3 Disposition av uppsats 
I arbetets andra kapitel med rubricering INLEDANDE ME-
TODDISKUSSION presenterar jag den vetenskapliga metod 
som används i arbetet. Kapitlet behandlar bland annat informa-
tion om tillvägagångssätt vid val av studieobjekt, litteratursök-
ning samt tar upp olika viktiga faktorer som inverkar på hur un-
dersökningen utformats. Kapitlet avslutas med en utvärdering av 
hela studien.   
 
I kapitel tre, TEORETISK REFERENSRAM, presenteras den 
teori som arbetet utgår ifrån. Kapitlet innefattar teorier om moti-
vation, service samt teorier kring ledning av servicepersonal. 
 
I kapitel fyra med rubricering METODDISKUSSION GÄL-
LANDE ENKÄTSTUDIEN presenterar jag de vetenskapliga 
tillvägagångssätt som används i undersökningarna. Här beskriver 
jag även det stegvisa urvalsförfarandet samt tillvägagångssättet 
vid genomförandet av den kvantitativa undersökningen. Kapitlet 
innefattar även en beskrivning av databearbetningen samt en 
diskussion om bortfallsanalysen. 
 
Kapitel fem, RESULTAT OCH ANALYS AV ENKÄTSTUDI-
EN, redovisas hur jag genom en rad faktor- och reliabilitetsana-
lyser gått tillväga för att skapa underlag för att presentera data-
materialet. Vidare redovisar jag de korrelationer som härletts av 
tidigare genomförda faktoranalyser samt huruvida tidigare erfa-
renheter skiljer mellan olika kundgrupper som deltagit i under-
sökningen. Slutligen presenteras beräkningar och tabeller med 
härledning till enkäternas mer direkta frågor som presenteras i 
kapitel 8. 
 
I det sjätte kapitlet med rubricering METODDISKUSSION 
GÄLLANDE INTERVJUER presenterar jag de vetenskapliga 
tillvägagångssätt som använts i intervjuerna. Här beskriver jag 
förberedelser och genomförande av intervjuerna samt hur data 
har bearbetats inför redovisningen. Kapitlet avslutas med en kort 
bortfallsanalys. 
 
I kapitel sju, RESULTAT OCH ANALYS AV INTERVJUER, 
behandlar jag resultatet av den kvalitativa delen av studien. Här 
presenteras intervjun med bolagets kabinpersonalchef. Detta ka-
pitel ger läsaren en inblick i hur organisationen arbetar idag samt 
gör det möjligt att ge bolaget förslag på åtgärder. Vidare beskrivs 
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huruvida passagerare påverkats av servicen i avsnittet för upp-
följningsintervju med passagerare. 
 
I det åttonde kapitlet, TOLKNING AV RESULTATEN FRÅN 
UNDERSÖKNINGARNA, redogörs resultatet för de modeller 
som konstruerats utifrån teorin samt ett antal beskrivande dia-
gram där fördelning av resultat från enkätundersökningarna pre-
senteras. Kapitlet ger ett sista avstamp i arbetet med att ge refe-
rensföretaget förslag på åtgärder som kan vidtas enligt arbetets 
syfte. 
 
Kapitel nio, SLUTSATSER, presenterar studiens teoretiska bi-
drag och en kort diskussion kring huruvida arbetets utsagor har 
bekräftats eller ej.  
 
Det avslutande kapitel tio, DISKUSSION OCH FÖRSLAG, i 
vilket ingår en diskussion om arbetets styrkor och svagheter. 
Därefter väljer jag att fokusera på de viktigaste upptäckterna 
samt presenterar förslag på åtgärder till uppdragsgivaren utifrån 
dessa. Avslutningsvis diskuteras förslag till vidare forskning 
inom området. 
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Studiens avsikt var att undersöka om 
kabinpersonalens motivation har någon 
relation/samband med den kundupplevda 
servicen och i ett eventuellt förekommande 
fall hur relationen såg ut, alltså vilka 
variabler som styrde inverkan. Dessutom 
undersöktes huruvida val av flygbolag 

återspeglas i den service som passageraren fått under flygningen. 
För att besvara detta har jag genomfört en multimetodologisk 
studie av flygbolaget Britannia Airways kabinpersonal och rese-
närer. I detta kapitel beskriver jag hur jag har gått tillväga vid val 
av studieobjekt, litteratursökning samt tar upp olika viktiga fak-
torer som inverkar på hur undersökningen utformats. Kapitlet 
avslutas med en utvärdering av hela studien.   
 

2.1 Synsätt 
I detta arbete har jag företrädesvis använt mig av ett analytiskt 
synsätt, det vill säga att tala i termer av orsak och verkan (Arbnor 
och Bjerke, 1998), vilket syftar till att verkligheten är uppbyggd 
av ”summativa” delar. Min ambition med detta arbete är att öka 
insikten om vikten av god motivation bland kabinpersonal då 
motivationen enligt många forskare påverkar prestationen (kund-
upplevda servicen) och således viljan hos kunden till att genom-
föra ett återköp.  
 
Författarens förförståelse 
Kabinpersonal har valt sitt yrke på grund av intresse för service 
och finner arbetet i sig självt stimulerande. Personalen är positiv 
och glad samt naturligt professionell i att hantera passagerare. 
Liksom alla människor påverkas personalen av fysisk och psy-
kisk motivation och detta återspeglas i resultatet då resenärerna 
har lätt, utifrån tidigare erfarenheter, att avgöra nivån på servicen 
som återspeglas i medarbetarens motivation. Bolagen arbetar 
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aktivt med motivationsåtgärder speciellt efter den negativa ut-
vecklingen inom industrin under den senaste tiden. Trots detta är 
tryggheten inför vidare anställning förhållandevis låg bland bo-
lagens anställda och de känner sig oroliga för om de kommer att 
få behålla sin anställning i framtiden, vilket i sin tur påverkar 
motivationen. 

2.2 Forskningsansats 
Undersökningen är multimetodologisk då både kvantitativ post-
enkätundersökning (survey) samt kvalitativa intervjuer (fallstu-
die) genomförts. Detta val av forskningsansats föredrogs då re-
sultatet dels skulle erhålla en bredd och redovisas i siffror och 
tabeller dels redovisas med ett djup som en fallstudie bidrar till 
(Denscombe, 2000). En kvantitativ studie gjorde det även lättare 
vid jämförelse mellan olika resultat samt möjliggjorde korrela-
tionsanalys (ibid). I vissa frågor kompletterades studien också 
med ett antal kvalitativa intervjuer med berörda passagerare samt 
berörd personal där intervjupersonerna själva fått utveckla sina 
svar.  
 
Vidare bedrivs studien induktivt då arbetet utgick från två utsa-
gor (se forskningsfrågeställningar, 1.2 Syfte) och den teoretiska 
referensramen söktes utifrån detta (se 2.4 Litteraturstudie). An-
ledningen till att ordet utsagor använts istället för hypoteser är att 
analysen inte bedrivs helt enligt de krav som ställts för att kunna 
fastställa hypoteser (avser bland annat krav vid vetenskapliga 
experiment, där oberoende variabel skall kunna manipuleras) 
(Denscombe, 2000). Vidare är jag försiktig att uttala mig om 
orsakssamband i studiens slutsats av samma anledning som ovan 
och med hänseende till att full kontroll inte fanns över påverkan-
de variabler (ibid). 
 
Studien är huvudsakligen av förklarande ansats då syftet med 
detta arbete är att förklara orsakssamband (Lekvall och Wahlbin, 
2001), vilket tillämpas i arbetet då forskaren undersökte huruvida 
det förelåg samband mellan utsagorna (se forskningsfrågeställ-
ningar, 1.2 Syfte). Forskningsansatsen är även explorativ då syf-
tet kompletterats med att finna betydelsefulla variabler inom per-
sonalmotivation och service om samband förelåg i de första ut-
sagorna (ibid). Enligt Lekvall och Wahlbin är ansatsen att före-
dra om forskaren har begränsad bakomliggande teori för att kun-
na uttala sig om variabler och presentera dem i en problembe-
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skrivning. Således är de explorativa resultaten framförallt förbe-
redande för vidare studier inom området (ibid).  

2.3 Studieobjekt 
Jag har valt att studera en svensk operatör för charterresor. Valet 
beror framförallt på att denna form av utlandsresor är mycket 
vanlig i Sverige och i Skandinavien. En arrangör som visade sig 
villig till att stödja projektet var Britannia Airways AB, vilken 
också är den största operatören på den svenska marknaden med 
nästan 2 miljarder kronor i omsättning och 535 anställda verk-
samhetsåret 2002 (Affärsdata, 2004). Flygbolaget tillhör det tys-
ka bolaget TUI AG där även TUI Deutschland, 1-2-Fly, Gebeco, 
Robinson, Airtours, Thomson Holidays, Fritidsresor, Jetair, Gu-
let and Nouvelles Frontières ingår. Utöver dessa arrangörer ingår 
även flygbolaget Hapag-Lloyd Express, hotell, resebyråer, frakt-
fartyg och kryssningsfärjor världen över. Totalt omsätter organi-
sationen, TUI AG, drygt 18 miljarder euro och har nära 58 000 
anställda (TUI, 2005). Valet av Britannia Airways kändes natur-
ligt med tanke på bolagets storlek och utbud av resor till en 
mängd olika destinationer med många olika kundgrupper.  
 
Att endast ett bolag ingår i studien anser jag inte påverkat resul-
tatet. Detta för att avsikten med denna studie inte var att jämföra 
olika företags service eller motivationsnivå bland personalen, 
utan ett försök att undersöka samband mellan motivationsnivå 
och kundupplevd service. Med denna studie ökar jag förståelsen 
för vikten av motivation, något som även andra företag kan an-
vända sig av. 
 

2.4 Litteraturstudie 
Efter det att jag valt studieobjekt påbörjade jag min litteratursök-
ning där jag har använt mig av både svenska och engelska sökord 
däribland flyg, tjänstekvalitet, motivation, management, leader-
ship, service, airline, in-flight, quality och charterbolag med di-
verse trunkeringar och synonymer. Jag har använt mig av både 
svensk och utländsk litteratur samt artiklar och databaser med 
svensk statistik. Databaser och sökverktyg som använts är svens-
ka Libris, Luleå universitetsbiblioteks Lucia, Emerald, Ebsco, 
Affärsdata, SCB, Google och Altavista där sökning framförallt 
gjorts i sammanfattningarna (abstract) av tidigare studier. Resul-
taten har begränsats genom kombinationer av ord vilket resulte-
rat i att samtliga sökresultats relevans har kunnat granskas. 
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För att få bättre stöd för resultatet av undersökningen bedrevs 
litteratursökningen parallellt under hela arbetets fortskridande. 
Litteratursökningen fokuserades framförallt på böcker och artik-
lar inom områdena marknadsföring, organisation och motiva-
tionspsykologi. 
 

2.5 Påverkande faktorer 
Att nämna i detta arbete är en överenskommelse med Britannia 
Airways om att denna studie skulle ge företaget vissa förbätt-
ringsförslag på åtgärder, vilket påverkade utseendet på enkäter-
na. Således kommer några av frågorna även att användas till att 
ge förslag på åtgärder från både personal och passagerare och 
kan anses som något utanför studieområdet för detta arbete. Jag 
har ändå valt att presentera dessa förslag i arbetets slutsats då 
denna uppsats kommer att överlämnas till uppdragsgivaren. 
 
Vidare har Britannia Airways, som så många andra bolag, nyli-
gen fått skära ner på personal och således minskat bemanningen 
ombord från fem till fyra på varje flygning. Resultatet av detta 
blev att frågor angående stress måste undvikas och kringgås för 
att inte få ett och samma svar från samtliga deltagande medarbe-
tare och dessutom eventuellt missvisande (se bilaga 4, Medarbe-
tarenkät). Exempel på en fråga som fick uteslutas var om medar-
betaren hade något svar på varför den kände sig stressad och vad 
som skulle göras för att åtgärda detta. Enligt personalavdelning-
en och bascheferna på Britannia skulle svaret från samtliga i ka-
binen bli att gå tillbaka till den gamla bemanningsstyrkan, vilket 
inte är möjligt ur ekonomisk synpunkt och således inte ett realis-
tiskt förslag till förbättring. 
 

2.6 Övergripande analysmodell 
Analys- och slutsatsavsnittet är indelat i tre huvudområden där 
teorierna kopplade till motivation, tillfredställelse och ledarskap 
samt resultat från medarbetarundersökningar behandlas i det för-
sta avsnittet. Service teorier och resultat från passagerarunder-
sökningar behandlas i det andra avsnittet och sammankopplingen 
av dessa båda områden och dess betydelse för kundrelationen 
redovisas i ett tredje avsnitt.  
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Figur 2.1 Över-
gripande analysmo-
dell. Relation mellan 
motivation och 
kundupplevd service 
och dess betydelse 
för kundrelationen. 

 
För analysen av arbetet presenteras följande utsago/analysmodell 
där relationen till bolaget är direkt kopplat till servicen ombord 
(U2) vilken i sin tur är beroende av kabinpersonalens motivation 
(U1). 
 

2.7 Utvärdering av hela studien 
För att kunna utvärdera hela studien, det vill säga alla de under-
sökningar som skett av både medarbetare och bolagets passage-
rare, diskuteras de bortfalls-, mät-, bearbetnings- och tolkningsfel 
som kan ha uppkommit i detta avsnitt. 
 
Vad det gäller enkätundersökningarna och intervjuerna var bort-
fallet i en mindre omfattning och påverkade således inte resulta-
tet (se respektive bortfallsanalys). Den mycket höga svarsfre-
kvensen på 99 procent (medarbetare) respektive 89 procent (pas-
sagerare) kan dels förklaras genom avlönad svarstid för medarbe-
tarna samt dels genom väl förberedda passagerarenkäter (se 
4.2.1, Urval). Den höga svarsfrekvensen bidrar till arbetets relia-
bilitet och således till en av arbetets styrkor. Däremot var urvalet 
för intervjuerna inte representativt för populationen och resultatet 
kan således inte generaliseras på hela urvalsunderlaget utan en-
dast ge indikationer på hur resultat skulle kunna se ut.  
 
Under intervjun med bolagets kabinpersonalchef bestämdes att 
delar av arbetet och intervjun skulle censureras vilket också gjort 
det svårt för läsaren att följa delar av underlaget till analysen och 
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slutsatserna av arbetet. Då delar av tolkningen av intervjun inte 
fann stöd hos företagets kabinpersonalchef kan således inte in-
tervjun publiceras i den officiella versionen.  
 
Vidare har diverse åtgärder vidtagits för att säkerställa en hög 
generell validitet i studien. Genom att tidigt i arbetet beskriva 
författarens förförståelse (se 2.1, Synsätt) påvisar jag att mina 
egna uppfattningar inte styrt eller påverkat studiens resultat. Ut-
över detta har också standardiserade frågor använts vid konstruk-
tionen av enkätundersökningarna i så stor utsträckning som möj-
ligt (se 4.1.3, Reliabilitet).  
 
I övrigt har rimliga åtgärder vidtagits för att undvika bearbet-
nings- och tolkningsfel av analysdata (se 5.4, Alternativa statis-
tiska sambandsanalyser). 
 

2.8 Sammanfattning 
Flera forskningsområden har studerats med denna studie. Först 
att undersöka den kundupplevda servicen ombord, studera moti-
vationen bland den ombordvarande kabinpersonalen och utreda 
om det fanns något samband mellan de båda samt hur motivation 
inverkar på den kundupplevda servicen. Likaså har val av flyg-
bolag och återköpsfrekvens korreleras med kundupplevd service. 
 
För att ge en bättre överblick över hur studien har genomförts har 
jag valt att infoga en figur med de olika datainsamlingsaktiviteter 
jag har vidtagit. Det första steget var att göra en litteratursökning 
och utifrån denna formulera enkäter.  
 

 

Figur 2.2  
Datainsamlingsakti-
viteter Disposition 
över tidfördelning 
av arbetet proces-
ser.  
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I det fjärde kapitlet, Metoddiskussion gällande enkätstudien, 
finns tillvägagångssätt och konstruktion av enkäterna närmare 
beskrivet i detalj. 
 
Utifrån svaren i enkäterna från båda passagerare och personal har 
faktor-, skevhets- och korrelationsanalyser genomförts för att 
utröna huruvida samband föreligger mellan variablerna motiva-
tion och kundupplevd service.  
 
Efter att sammanställning av svar från enkäterna genomfördes 
kvalitativa intervjuer med utvalda passagerare enligt kapitel 6, 
Metoddiskussion gällande intervjuer. 
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I detta kapitel görs en teorietisk avgränsning 
av teorier vilka refereras till i arbetet för att 
besvara forskningsfrågorna i syftet. Märker 
passageraren skillnad på den service denne 
får av välmotiverad personal eller av en 
omotiverad medarbetare samt om val av 
flygbolag återspeglas i den service som pas-

sageraren fått under flygningen? Teorin har delats in i tre delar 
för att ge läsaren en klarare bild av kopplingen till slutsatserna. 
Den första delen kommer att behandla ämnet motivation och 
olika faktorer som påverkar denna och den andra delen behandlar 
avgränsande teorier inriktad mot kundservice och faktorer som 
påverkar servicen. Slutligen avslutas teorikapitlet med en tredje 
del där teorier som huvudsakligen fokuserar på samband mellan 
motivation och service samt ledning av servicepersonal diskute-
ras. Teorin ligger till grund för förståelsen av ledarskapets bety-
delse för motivationen och således vilka faktorer som inverkar på 
motivationen bland kabinpersonalen. Detta enligt den komplette-
rande frågeställning som presenteras i arbetets syfte. 
 

3.1 Motivation 
Förutom kognitiv förmåga och miljö har motivation övervägande 
betydelse vid bestämmande av riktning, ihärdighet, styrka av 
handling och nivå av prestation. Motivation är de känslor och 
attityder som finns inom en individ, som endast denna kan kon-
trollera (Banks, 1997). Motivation kan inte ges till en individ 
utan endast stimuleras via så kallade stimulatorer i form av till 
exempel belöningar, erkännande eller ansvar (ibid). Motivation 
bör inte ses som en enskild teori utan snarare som en samling 
olika arbetsmotivationsteorier med fokus på de olika stegen i 
motivationsprocessen (Locke & Henne, 1986). 
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Då en del av arbetet fokuserar på kabinpersonalens motivation, 
redovisas nedan en kort genomgång av generella arbetsmotiva-
tionsteorier. Hackman och Oldman (1980) arbetsuppgiftsteori 
hävdar att arbetsuppgifter som tillfredställer individen leder till 
ökad arbetstillfredställelse och arbetsmotivation som i sin tur 
leder till bättre prestation. Feedback, variation och betydelse av 
uppgift ger medarbetaren en känsla av meningsfullhet, ansvar 
såväl som vetskap om resultat. Detta kan i sin tur leda till till-
fredställelse och motivation att utföra högkvalitativt arbete som i 
sin tur leder till bättre prestation (ibid). 
 
Deci och Ryan (1985) inneboende motivationsteori, fokuserar på 
en individs engagemang i en arbetsuppgift. Enligt forskarna åter-
speglas engagemanget av motivationen hos individen. Engage-
manget kan stimuleras genom att kommunicera kompetensen hos 
individen genom positiv feedback och således förmå medarbeta-
ren till en ökad prestation (ibid). 
 
I jämställdhetsteorin leder uppoffring gjord för en uppgift till ett 
lika stort resultat (Adams, 1965). Det viktiga med denna motiva-
tionsteori är att medarbetaren känner att uppoffringen leder till, 
ett för denne intressant resultat. Resultatet kan vara till exempel 
pengar, uppmärksamhet, bekräftelse eller liknade som individen, 
vid satt tidpunkt, finner jämställt med gjord uppoffring (ibid). Ett 
icke jämställt resultat kan leda till effekter på prestationen (ibid). 
 
McClellands (1961) prestationsteori pekar på att personer med en 
hög prestationsnivå, presterar bättre vid och föredrar vissa ar-
betssituationer. Teorin är särskilt tillämpbar i situationer där 
medarbetare får ta mycket eget ansvar och själva utreda till ex-
empel feedback, budget och liknande (ibid). 
 
Målsättningsteorin fokuserar på relationen mellan mål och pre-
stationen (Locke & Henne, 1986). Enligt teorin gör satta mål att 
individen fokuserar, arbetar, mobiliserar och söker lämpliga stra-
tegier för uppnå satta och önskade resultat. För att teorin skall 
vara tillämpar krävs att medarbetaren får feedback på utfört arbe-
te för att kunna jämföra prestationen mot målet (ibid). Feedback 
som antyder att medarbetaren ligger efter i arbetet motiverar 
denne till att öka prestationen för att nå önskat resultat. Det är 
dock en förutsättning att målet är intressant för individen för att 
teorin skall vara tillämpbar (ibid). 
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Tre teorier som jag funnit särskilt betydelsefulla för denna studie 
är Maslows behovspyramid, Hertzbergs hygienfaktormodell och 
X – Y ledarskap, vilka även redovisas mer ingående i avsnitten 
nedan. Detta då de är välkända även bland de som icke är insatta 
i teorierna och bidrar till en bred förståelse även hos dem som 
annars inte arbetar med motivationsteorier. Vidare finns omfat-
tande forskning om tillämpning av teorierna lätt tillgänglig, vil-
ket bidrar till högre reliabilitet av bland annat enkätundersök-
ningarna.  
 
3.1.1 Maslows behovspyramid 
Maslow (1943) har i sin behovspyramid identifierat fem grund-
läggande behov, vilka är: fysiologiska behov, trygghetsbehov, 
sociala behov, erkännandebehov och självförverkligandebehov. 
Behoven är ordnade i en pyramid där det förstnämnda behovet 
först måste bli tämligen tillfredställt innan individen tar ett steg 
vidare upp i pyramiden till trygghetsbehov och så vidare (Vroom 
& Deci, 1970).  
 
Maslow menar med denna pyramid att det inte går att motivera 
individer med samma hjälpmedel. Människor befinner sig i olika 
delar av pyramiden och att försöka hjälpa en person som har pro-
blem med sitt trygghetsbehov (t.ex. orolig för uppsägning) med 
att stimulera dennes självkänsla (t.ex. ”klapp på axeln”) gör den-
ne inte mer motiverad enligt Maslow. Organisationer måste se 
till individen och göra en bedömning utifrån var individen befin-
ner sig i pyramiden för att kunna hjälpa denne att bli motiverad 
(ibid). 
 
Kritiker menar dock att pyramiden är för simplifierad genom att 
visa på att vissa människor exempelvis väljer att svälta sig själva 
till döds trots att de har mat (Bernstein, 2003). Vidare menar 
kritiker att människor inte behöver tillfredställa ett behov full-
ständigt innan denne går vidare till nästa steg på pyramiden samt 
att behovens styrka varierar mellan olika kulturer (ibid). 
Bernstein hänvisar bland annat till de kulturella skillnaderna som 
finns mellan till exempel väster- och österlänningar där familjens 
och religionens betydelse varierar stort och således även indivi-
dernas behovsbild. 
 
3.1.2 Motivatorer – hygienfaktormodellen 
I boken The Motivation to Work redogör Frederick Hertzberg 
(1959) för sin berömda studie av 200 ingenjörer och revisorer 
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som representerade ett genomsnitt av Pittsburghs tjänstemän. 
Personalen blev i intervjuer tillfrågad om olika tillfällen i sitt 
arbete då de hade känt en ökad respektive minskad tillfredställel-
se (ibid). Hertzberg kom med hjälp av sin studie fram till en typ 
av diagram (se bilaga 1, Hertzbergs tillfredställelsediagram) med 
boxar i olika storlekar, vilka gav honom möjligheten att dela in 
olika faktorer i två huvudområden (Vroom & Deci, 1970). Dessa 
boxar beskriver även hur länge de goda respektive dåliga jobbat-
tityderna varar. Vissa av dessa kan vara några få veckor medan 
andra kan ge effekter som varar i flera år (ibid). 
 
Hertzberg kom fram till att de fem övre i diagrammet (se bilaga 
1), prestation/bedrift, igenkännande/erkännande, arbetet i sig 
själv, ansvar och karriärmöjligheter väsentligt avgjorde om indi-
viden var tillfredställd och kände sig motiverad, de två först-
nämnda med kort varaktighet (Vroom & Deci, 1970).  Hertzberg 
kom även fram till att faktorer som företagets policy och admi-
nistration, lön, relation med chefer och övriga samt arbetsförhål-
landen förekom oftare bland missnöjda men var mycket sällan 
förekommande i fall som leder till en positiv attityd. Han menar 
att det inte är möjligt att motivera någon med dessa faktorer utan 
endast tillfredställa ett behov (ibid). 
 
Denna studie ledde till en teori där det är möjligt att se behov 
som en tvådimensionell struktur med ett behovssystem för att 
undvika obehag (hygienfaktorer) och ett annat parallellt behovs-
system för personlig tillväxt och självförverkligande (motivato-
rer) (ibid). 
 
3.1.3 Teori X och Y ledare 
McGregor (1960) är skaparen till de idag välkända teorierna 
kring X och Y ledarskap. För att förstå innebörden av dessa säger 
författaren att ledares beslut grundas på slutsatser om männi-
skans natur och människans beteende. Vidare har McGregor de-
lat upp ledarskapet i två kategorier; de ledare som anser att män-
niskan ogillar att arbeta och i möjligaste mån försöker undvika 
detta (teori X ledarskap) och de ledare som anser motsatsen (teo-
ri Y ledarskap). 
 
McGregor (1960) menar att ledare med teori Y inställningen till 
medarbetarna anser att människor kan känna en tillfredställelse 
med ett arbete och inte som teori X ledare som anser att männi-
skor har en nedärvd motvilja till att arbeta. Teori Y ledare tror 
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inte på bestraffning vid avvikelse från organisationens mål utan 
menar att självkontroll och feedback kan användas som ett verk-
tyg (ibid). Enligt McGregor anser ledare med teori Y ledarskap 
att människor själva vill lära sig saker och söker ansvar samt 
även själva är villiga att komma med kreativa lösningar av orga-
nisationens problem. 
 
McGregor kommer i sin slutsats från 1960 fram till att ledares 
sätt att leda människor (teori X ledarskap) förhindrar människors 
och organisationers utveckling. Han menar att om chefer inte 
litar på sina medarbetare och har fel inställning till deras attityd 
samt vilja redan från början, kommer att leda till att många upp-
finningar och upptäckter uteblir. Vidare säger författaren att det 
viktiga för ledare inte är att välja vilken teori de skall använda 
sig av, utan att de förstår innebörden av den teori de använder 
(ibid). 
 
3.1.4 Positivism i arbetsmiljön 
Det är inte många företag som mäter fördelarna med en ”glad” 
arbetsplats, även om kulturundersökningar, sjukfrånvaro och 
personalomsättning är indikatorer på huruvida arbetsplatsen är av 
positiv karaktär. Det finns dock nyligen utvecklade undersök-
ningsmetoder för att mäta relationen mellan personaltillfredstäl-
lelse och vinst för företaget (Judge & Ilies, 2004). Med positi-
vism hänvisar författarna i kommande teori till ordet positiv, 
vilket kan likställas med en gynnsam inställning till något (Na-
tionalencyklopedin, 2005), i detta fall livet, arbetet, kollegor och 
andra arbetsrelaterade områden. Enligt författarna är dock inte 
positivism, ensam, en tillräcklig stark faktor för god produktion 
men god produktion leder däremot till positivism (Judge & Ilies, 
2004) och kan även ses som en motivator (Vroom & Deci, 
1970). Författarna drar slutsatsen att positivism och produktivitet 
är två parallella områden där det ena är en förutsättning för det 
andra, men ensam inte kan ge ett resultat, precis som i Hertz-
bergs faktormodell (Judge & Illies, 2004). Johnson, Heimann 
och O’Neill (2000) skriver i sin artikel om framtidens arbets-
team, att involverade medarbetare som deltar i skapandet och 
arbetet med ett projekt eller arbetsuppgift har roligare och är mer 
tillfredställda med sitt jobb. Engagemang i projekt leder till ett 
djupare engagemang för andra medlemmar med ökad förståelse 
för andra, med hjälpsamhet som följd (ibid). Däremot hävdar 
författarna att ett tråkigt projekt leder till dåligt engagemang med 
hög frånvaro. Dessutom leder ett icke tillfredställande projekt till 
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att medarbetaren kan känna ett behov av att sluta, inte bara i pro-
jektet utan också från hela organisationen (ibid).  
 
Forskning har visat på att det kan vara psykologiskt kostsamt i 
tal om stress, utbrändhet och jobbotillfredsställelse, med att stän-
digt behöva ”lägga på” en glad min (Judge & Ilies, 2004) om 
man som individ inte är av positiv karaktär. Vidare talar förfat-
tarna om att en positiv individ kan uppfattas som en egoistisk 
och manipulativ person av sin omgivning. Detta förekommer 
framförallt i situationer där omgivningen inte är positiv. Resulta-
tet av att omges av en negativ omgivning är att det kan leda till 
en låg självkänsla och lågt välmående hos personen som från 
första början var positiv (ibid). Det finns även flera skolor om 
hur självkänsla bidrar till tillfredställelse och ökad produktivitet. 
Crocker och Park (2004) hävdar att sökandet efter självkänsla är 
direkt skadligt på lång sikt då individen förlorar självstyrande (de 
arbetar för att de måste, inte för att de vill), sämre relationer (fo-
kus förflyttas till sig själv på bekostnaden av andra) och ökad 
risk för depression (om man misslyckas förstärks detta på be-
kostnaden av självkänslan).  
 
Precis som projekt kan öka engagemanget för varandra inom 
organisationen kan engagemanget ökas genom en förståelse för 
varandra (Dalai Lama och Cutler, 2003). Dalai Lama talar om en 
genuin medkänsla för sina medmänniskor och då inte endast för 
de som har det sämre utan att även glädjas åt våra kollegors 
framgångar. Genom att förmedla vikten av genuin medkänsla 
kan individer och hela organisationer stärka relationer mellan 
varandra och sina kunder. Förståelse för varandra och då även 
företagets kunder hjälper oss i arbetet att leverera en god servi-
ceupplevelse och resulterar således även i stärkandet för vår egen 
motivation (Dalai Lama och Cutler, 2003, Vroom, 1964). 
 
3.1.5 Relationen mellan motivation och prestation 
Vroom (1964) kom i en studie fram till att desto mer motiverad 
en individ är att producera desto mer effektiv är han i sin produk-
tion, dock till en viss gräns. Vroom uppmärksammande att om 
individen blev för motiverad eller pressad ledde det till att det 
motiverande målet slog över och istället resulterade i ett stress- 
och orosmoment. Likaså är denna nivå av pressande motivation 
mycket individuell och varierar från ingen till mycket hög (Na-
surdin, Ramayah & Kumaresan, 2005) samtidigt som medarbeta-
res egen förmåga att själv avgöra vilken nivå som är lämplig 
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varierar stort. Många individer har en förmåga att ta på sig för 
mycket, vilket resulterar i prestationsförlust i form av stress och 
utbrändhet (ibid). Författarna lyfter fram fem personlighetsdrag 
där människor som är särskilt neurotiska, extroverta, öppna, 
plikttrogna eller medhållsamma har studerats. Forskare har funnit 
att framförallt personer med låg självkänsla, som är allmänt 
ängsliga och har svårigheter att ta beslut framförallt är de som 
har en förmåga att ”över” motivera sig själva (ibid). Precis som 
inom området arbetsglädje och positivism är motivation ensamt 
inte en tillräckligt stark faktor för god produktion, men enligt 
teorin ändock av stor betydelse (Vroom, 1964). Däremot leder 
god prestation och bedrift hos den enskilde medarbetaren eller 
arbetsgruppen till stärkt motivation (se bilaga 1, Hertzbergs till-
fredställelsediagram).   
 
3.1.6 Åtgärda motivationsproblem 
Green (2000) skriver i sin bok, Motivation Management, om hur 
viktigt det är att åtgärda motivationsproblem. Han menar att det 
är många som inte förstår att motivation är bränslet för presta-
tion. Med motivation kan företag till och med få personer i orga-
nisationen att överskrida sin egen potential (ibid).  
 
För att få reda på om en person är motiverad bör företaget ställa 
följande frågor:  

- Tror personen att uppoffringen leder till prestation?  
- Tro han/hon att resultatet är bundet till prestationen?  
- Tror personen att resultatet är tillfredsställande?  

Med svar på dessa frågor skall företaget kunna säga om personen 
har självförtroende i sig själv att möta förväntningarna, litar på 
att resultat är bundet till prestationen och att resultatet är tillfred-
ställande för personen (ibid). 
 
Vidare skriver Green (2000) att det inte alltid är så lätt att upp-
täcka dessa problem. Han säger att det inte bara är att hålla ögon 
och öron öppna utan ledare och chefer får helt enkelt gå och frå-
ga personen som har problemet. Men ändå är det många chefer 
som inte gör detta. Enligt Green kan detta bero på att många che-
fer kan vara rädda för att få reda på vad det är som är fel och 
sedan måste ta itu med det. Med över trettio års erfarenhet med 
att hjälpa chefer och ledare med motivation har professor Green 
funnit att de allra flesta medarbetare gärna berättar om sina moti-
vationsproblem så länge de känner att företaget frågar för att 
hjälpa dem.  
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Enligt Green (2000) är lösningen inte långt borta när ledningen 
väl har funnit orsaken till eventuella motivationsproblem. Dessa 
tenderar enligt författaren att bli lösta om företaget åtgärdar or-
sakerna till problemet. Skulle organisationen istället endast för-
söka lösa problemet, utan att gå till orsakerna kommer problemet 
tillbaka inom sinom tid (ibid). Författaren säger även att om före-
taget lär sig orsakerna till problemen så finner företaget oftast 
hur problemet skall åtgärdas (Green, 2000). En del i denna pro-
cess är att involvera medarbetaren enligt Carnegie (1936). Han 
menar att involvera medarbetaren i processen för att finna en 
lösning på eventuella problem är den enda riktiga metoden att få 
en individ att samarbeta.  
 

3.2 Service och kvalitet 
Service har visat sig svårt att beskriva och mäta men skulle kun-
na beskrivas som den upplevda kvalitén på en tjänst eller vara. 
Upplevt värde är resultatet eller nyttan som kunden får i relation 
till total kostnad (Brassington & Pettitt, 2000). Värdet är således 
skillnaden mellan upplevd nytta och kostnad (ibid). Det som gör 
det svårt att bedöma service är faktumet att värdet är högst per-
sonligt och varierar mycket mellan en individ och en annan 
(Dwyer & Tanner, 2002). 
 
3.2.1 Förväntad och upplevd service 
Wirtz och Johnston (2003) skriver om hur Singapore Airlines 
arbetar för att bibehålla sin position som servicechampion inom 
flygindustrin. Vid en intervju med bland annat Sim Kay Wee, 
som är vice personalchef för kabinpersonalen, berättar han om 
svårigheterna med service. Han definierar service som ”wow-
effekten” som kunden får i mötet med bolaget och dess personal. 
Med ”wow-effekt” menar Sim Kay Wee skillnaden mellan för-
väntat service och upplevd service. Den upplevda servicen kan 
beskrivas som det samlade intrycket som kunden får av varan 
eller tjänsten (Grönroos, 2002). Upplevd service skall inte lik-
ställas med varans kvalitet utan är den totala upplevelse, det vill 
säga bemötande, kvalitet, leverering, förpackning med mera, som 
kunden erhåller vid köp och konsumtion av produkten (ibid). 
Vidare berättar kabinpersonalchefen att serviceprestationen vari-
erar mellan olika bolag eftersom förväntningarna är olika bero-
ende på typ av flygbolag (Wirtz och Johnston, 2003). Detta fak-
tum gör det mycket svårt för bolag som Singapore Airlines att 
hela tiden överträffa sina kunders förväntningar enligt författar-
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na. Höga förväntningar hos kunder (till exempel beroende på 
prissättningen, marknadsföring, image, varans exklusivitet och 
rykte) ställer således högre krav för att ”wow-effekten” skall 
infinna sig då upplevelsen måste överträffa förväntningarna hos 
kunden (ibid). Detta resulterar i att företag måste vara försiktiga i 
sin marknadsföring och inte lova för mycket samtidigt som de, 
för att skapa kundrelationer, bör ges utrymme för att kunna över-
träffa sina kunders förväntningar (Grönroos, 2002).  
 
Enligt Edvardsson (1992) varierar även förväntad servicenivå 
mellan olika resenärer och deras individuella resvanor. Som ex-
empel nämner han affärsresenärens behov av att kunna påverka 
sin egen situation och vikten av att ge snabb och korrekt infor-
mation vid ett eventuellt problem. Ekdahl med flera (1999) skri-
ver i en artikel om hur SAS använder sig av ett system för att 
förflytta passagerarens kontroll från bolagsanställd till sig själv. 
Genom att passageraren själv tar hand om bokningen, seatingen 
och andra liknande procedurer i SAS-Kiosk-Systemet kan bola-
get dels förflytta personalresurser till andra delar av värdekedjan 
och resenären får bättre kontroll över sin egen situation. 
 
3.2.2 Service i kabinen 
Sim Kay Wee (citerad av Wirtz & Johnston 2003) berättar även 
om hur viktigt det är med flexibel och kompetent personalstyrka. 
Han menar att om personalen endast följer ”boken” så kommer 
inte företaget att uppfattas som det gör idag. Som exempel näm-
ner han en passagerare som frågar efter sin vegetariska måltid. 
Istället för att säga till kunden att den inte finns, eller att de har 
missat att beställa den så går kabinpersonalen och ordnar en mål-
tid åt denna passagerare av det som de kan plocka ihop. Sim Kay 
Wee menar att det är helt onödigt att irritera passagerare om per-
sonalen med lite egen kreativitet kan ordna upp problemet själva. 
 
Det som Sim Kay Wee försöker förklarar är att andra faktorer 
måste tas i beräkning än bara den direkta kvalitén på själva pro-
dukten. En av dessa faktorer är tjänsters ogreppbarhet och inter-
aktivitet, vilket ofta leder till att kunder gör bedömningen av 
tjänsten genom att bedöma hur servicepersonalen agerar (Hen-
ning-Thurau, 2004). Serviceprodukten bedöms således inte alltid 
efter dess kvalitet utan också efter hur denna kvalitet levereras. 
Detta leder till att personliga egenskaper såsom kundorientering 
och positivism ses som mycket viktiga egenskaper hos medarbe-
taren i ett serviceföretag (ibid) till skillnad från till exempel ett 
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strikt producerande företag där teknisk expertis ses som avgö-
rande.  
 
Henning-Thurau (2004) har funnit att framförallt sociala egen-
skaper och då framförallt empati är av stor vikt bland kundorien-
terad servicepersonal. Genom empiriska studier har författaren 
funnit starka samband (0,84) mellan empati och kundtillfredstäl-
lelse samt mellan empati och förbindelse (0,35). Detta gör att 
egenskaperna som eftersöks hos medarbetaren till viss del måste 
besittas av individen redan vid anställning då till exempel empati 
är en egenskap som utvecklas under ungdomen (Bettencourt, 
Gwinner & Meuter, 2001). 
  

 

Figur 3.1  
Modell över kund-
orienterad service-
personals konse-
kvenser. Fritt över-
satt, Henning-
Thurau (2004). 

 
Enligt modellen, som studien resulterade i, är en persons teknis-
ka och sociala kunskaper samt motivation och befogenhet till 
beslut underordnat personens beteende vid mötet med en kund. 
Kundtillfredställelse och förbindelse är således en produkt av 
personalens beteende och inte dess kunskaper, motivation eller 
beslutsbefogenheter enligt Henning-Thurau (2004).  
 
3.2.3 Nationalitet påverkar kundupplevd service 
I artikeln International service variants: Airline passenger ex-
pectations and perceptions of service quality skriver Fareena 
Sultan och Merlin Simpson (2000) om hur passagerarnas natio-
nalitet påverkar den kundupplevda servicen. I studien har förfat-
tarna arbetat med fem flygbolag (amerikanska och europeiska) 
och samlat in nästan tvåtusen enkäter från båda européer och 
amerikaner. Dessa visade en klar skillnad på hur passagerarna 
upplevde flygbolagen. Amerikanerna ansåg att de europeiska och 
amerikanska bolagen höll högre servicekvalitet än vad européer 
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ansåg om båda bolagen (ibid). Det visade sig även i undersök-
ningen att både amerikaner och européerna tyckte att bolagens 
service inte motsvarade deras förväntningar.  
 
3.2.4 När förlorar företag kundrelationer 
I en studie genomförd av Keaveney, (1995) fastställdes åtta hu-
vudsakliga orsaker till byte av leverantör. Författaren fann att 
grundläggande brister som felaktiga fakturor eller dålig service 
utgjorde största orsaken till byte. Efter detta rangordnades miss-
lyckade servicemöten (otrevliga, ointresse av säljare, avsaknad 
av kunskap) samt prissättning som tredje orsak (höga priser, pris-
höjningar, orättvis prissättning) till avslutad relation med leve-
rantör av service (ibid). 
 

 
Tabell 3.1  
Klassificering av 
orsaker till service-
byten. Procentuell 
fördelning av orsa-
ker till byte av leve-
rantör. Flera alter-
nativ möjliga. Fritt 
översatt, Keaveney, 
(1995). 

Orsak till byte Fördelning (%) 
Prissättning 29,9 
Tillgänglighet 20,7 
Grundläggande fel i service 44,3 
Misslyckade servicemöten 34,1 
Besvarande av misslyckande 17,3 
Konkurrens 10,2 
Etiska problem 7,5 
Ofrivilligt byte 6,2 
Annat 8,6 
 
Utöver den direkta förlusten av en förlorad kund riskerar företa-
get också dåligt ryckte då 75 % - 98 % av de missnöjda kunderna 
berättar sina erfarenheter för andra (Keavene, 1995; Swanson 
och Kelley, 2001) och gör detta för omkring 5 personer (Blod-
gett, Wakefeild & Barnes, 1995). I en studie genomförd av 
Swanson & Kelley (2001) fann forskarna att flygindustrin är 
särskilt utsatt. Rapporten jämförde flygindustrin med kabel-TV 
och kreditkortsgivare och fann att inom alla områden var fre-
kvensen av samtal med andra (”word-of-mouth”) högre när en 
negativ händelse inträffat med ett flygbolag än vid någon av de 
andra branscherna. Resultatet tyder också på att även om avsik-
ten inte var att tala med andra om erfarenheten, kom det ofta på 
tal och erfarenheten spreds till fler än vad avsikten var från bör-
jan (ibid). Tvärtom mot vad tendensen visade i de andra bran-
scherna där avsikten var att tala med fler än vad kunden verkli-
gen gjorde. 
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Ett problem som avhjälps på företagets eller dess anställdas initi-
ativ tycks ha en större respons på ”word-of-mouth” än problem 
som avhjälpning på eget initiativ (Swanson & Kelley, 2001). 
Kunder uppmärksammar och kommer ihåg en upprättelse bättre 
om den själv inte behövt ta initiativet till den (ibid). 
 
För att klargöra beteendet av missnöjda kunder genomförde 
Blodgett, Wakefeild och Barnes (1995) en studie av kunders vilja 
till att klaga vid otillfredsställelse samt variabler som påverkar 
utgångsresultatet. En modell konstruerades utifrån hypoteserna 
för att ge en överskådlig blick av kundens väg vid otillfredsstäl-
lelse med en produkt. 
  

 

Figur 3.2  
Klagobehovsmodell. 
Modell över kundens 
beteende och alter-
nativ vid klagomål 
till företag. Fritt 
översatt, Blodgett, 
Wakefeild och Bar-
nes, (1995)

 
Modellen resulterade i en mer detaljerad kartläggning av klago-
mål och framförallt frekvens av negativ ”word-of-mouth”. 77 % 
av de tillfrågade i studien som inte sökt upprättelse, engagerade 
sig i negativ ”word-of-mouth”, medan endast 48 % av dem som 
hade för avsikt att begära upprättelse gjorde det innan de fått 
rättelse (Blodgett, Wakefeild & Barnes, 1995). Antalet andra 
människor som kunderna berättade sina erfarenheter för ökade 
efter det att de sökt upprättelse och negativa erfarenheter berätta-
des för 25 % fler än om erfarenheten var positiv (ibid). Vidare 
fann forskarna att produktens värde eller betydelse inte har något 
signifikant samband med om kunden klagar på varan eller tjäns-
ten (ibid). Således har professionellt agerande vid klagomål 
samma betydelse för samtliga produktkategorier och branscher 
oavsett produktens värde. En annan stor orsak till om kunden 
kommer att sprida negativ ”word-of-mouth” är om kunden kän-
ner att problemet är under kontroll (Yagil, 2002; Blodgett, Wa-
kefeild & Barnes, 1995) och inte kommer att upprepas samt som 
den bemötts på ett tillfredställande sätt (ibid). Enligt studien har 
bemötandet större betydelse än själva moterbjudandet. 
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3.2.5 Stärka kundrelationen vid serviceproblem 
Edvardsson (1992); Swanson och Kelley (2001) har i studier 
funnit att serviceavvikelser eller serviceproblem kan vändas till 
något som stärker relationen mellan resenären och flygbolaget 
om det genomförs professionellt. I intervjuat med ett stort antal 
affärsresenärer och bolagsanställda har Edvardsson funnit att 4 % 
av affärsresenärerna och 20 % av de bolagsanställda har ansett 
att deras relation har stärkts vid ett serviceproblem. Servicepro-
blem är ett fel eller misstag som uppstår när resenären skall an-
vända sig av flygbolagets tjänster såsom att flyget blir försenat, 
att det blir inställt, att bagaget blir försenat eller förstört och lik-
nande (ibid). Dock visade det sig att många menade att relatio-
nen blev svagare eller helt försvunnit mellan resenär och bolag 
när problemet inte korrigerats. Enligt studien så ansåg 15 % av 
affärsresenärerna och 20 % av de bolagsanställda att relationen 
hade blivit svagare eller helt försvunnit (ibid). 
 
Vid intervjuer med resenärerna framkom att många av affärsre-
senärerna ansåg att informationen som gavs av bolaget var dålig 
eller helt felaktig. Några av resenärerna menade att de helt skulle 
ha ändrat uppfattning om någon ansvarig eller respektingivande 
person (till exempel kaptenen) kom ut och berättade om proble-
met och vad som skulle göras för att åtgärda det. Detta skulle 
enligt författaren ge resenären möjlighet att påverka sin egen 
situation. (ibid) 
 
Edvardsson (1992) har som förslag att bolagsanställda borde gå 
kurs i hur de ska hantera kommunikation mellan kund och bolag. 
Detta skulle ge dem insikt i hur viktigt det är med snabb och tyd-
lig information. Författaren menar att frasen; inställt på grund av 
”tekniska problem” kan i resenärens öron betyda en mängd saker 
och i en irriterad och stressad stund kan det till och med innebära 
att planet ställs in på grund av för få resenärer.  
 
3.2.6 Mäta servicekvalitet 
Dwyer och Tanner (2002) skriver om marknadskontrollsystem i 
sin bok, Business marketing, som används för att mäta prestatio-
nen i företaget. Författarna påpekar vikten av att det skall inne-
hålla olika delar av produktivitet och inte endast finansiell mät-
ning såsom resultat. Andra områden som bör innefattas är till 
exempel effektivitet och kundtillfredställelse (ibid). Det är dock 
mycket komplicerat att mäta service och kundtillfredställelse 
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eftersom det är högst personliga uppfattningar (Brassington & 
Pettitt, 2000). Författarna menar att mätning framförallt bör 
genomföras på konkreta eller gripbara element som till exempel 
renlighet, tid för servering och andra liknande begrepp och sedan 
använda sig av dessa svar i tolkningen av kundtillfredställelse. 
Vidare skriver Dwyer och Tanner (2002) om vikten av att vara 
proaktiv med undersökningar. De menar att resenärer ofta inte 
bryr sig om att klaga utan byter oftast leverantör när de inte är 
nöjda med tjänsten längre. Således måste leverantörer ligga före 
sina kunder och veta vad de vill och hur de uppfattas innan kun-
der eventuellt börjar lämna dem för andra leverantörer. 
 

 

Figur 3.3  
Prestationsprocess 
Kontinuerligt fast-
sälla företagets 
prestation och jäm-
förelse av resultat 
mot satta standar-
der. Fritt översatt, 
Dwyer och Tanner 
(2002) 

 
Dwyer och Tanner (2002) har specificerat vilka frågor som bör 
ingå i en marknadsundersökning av kundtillfredställelse och ser-
vice. Nedan följer ett antal frågeställningar som bör mätas för att 
erhålla denna information. 
1. Frågor angående tillfredställelsen med relationen till företa-

get 
a. Övergripande tillfredställelse: ”Jag är mycket nöjd med 

relationen med företaget” 
b. Intresse till återköp: ”Det är mycket troligt att jag reser 

med detta företag igen” 
c. Vilja att rekommendera företaget till andra: ”Jag skulle 

verkligen rekommendera detta företag till andra” 
d. Trolighet med fortsatt relation: ”Jag kommer om möjligt 

välja att fortsätta resa med detta företag” 
2. Mät tillfredställelse i specifika delar av relationen 
3. Använd öppna frågor för att inbjuda till förslag från kunder-

na. Till exempel att komma med förslag på hur företaget 
skulle göra för att förbättra X. 
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4. Slutligen måste organisationen fråga efter viktiga klassifice-
ringsdata: produkter, erfarenheter vid klagomål och så vidare. 

(Fritt översatt, Dwyer & Tanner, 2002) 
 

3.3 Leda servicepersonal 
Carnegie (1936) skriver i sin bok, How to win friends and influ-
ence people om vikten av att som ledare ha medarbetaren på sin 
sida. Han nämner bland annat att ett gott samarbete grundas i 
ömsesidigt lyssnande. Carnegie menar att de goda idéerna inte 
alltid kommer från ledaren eller chefen utan från medarbetarna, 
då de har större insikt i den dagliga driften.  Medarbetarna besit-
ter ofta sakkunskaper om produkter eller produktion som chefer 
eller ledare saknar och har dessutom den direkta kontakten med 
kunden.   
 
3.3.1 Personal i servicefunktionen 
Många serviceproblem beror enligt Brassington och Pettitt 
(2000) på personalproblem. För att minimera risken är det myck-
et viktigt att träna och belöna den personal som engageras i 
kundkontakter (Malhotra & Mukherjee, 2004). Detta är även ett 
sätt att effektivisera service i organisationen (Brassington & Pet-
titt, 2000). Svårigheten med service från individer är att det inte 
produceras utan utförs, vilket medför problem vid mätning (ibid). 
Brassington och Pettitt diskuterar även huruvida det är rättvist att 
mäta effektivitet när man talar om service från personal. Till ex-
empel kan en kund känna sig väl omhändertagen när personalen 
talar lite extra med denne, medan snabb och effektiv personal 
kan kännas opersonlig och ibland även lite otrevlig (ibid). Ett 
annat alternativ till att effektivisera service är att delegera och 
bemyndiga personalen till att ta egna beslut och lösa problem 
(Rafiq & Ahmed 1998). Ansvaret måste dock anpassas efter 
medarbetarens förmåga då för mycket ansvar kan ge en negativ 
effekt i form av stress och oro (ibid). Brassington och Pettitt 
(2000) framhåller de synergier som kan erhållas då kunden slip-
per att blir tillsagd att vänta tills arbetsledaren/chefen kommer. 
Personal måste själva kunna lösa kundrelaterade problem på ett 
enkelt och flexibelt sätt (se 3.2.2 Service i kabinen). 
 
Det är viktigt att inte bara se till de praktiska delarna av service 
då även medarbetarnas attityd, kommunikation och beteende 
spelar in på kundens upplevelse (Brassington & Pettitt, 2000; 
Henning-Thurau, 2004). Brassington och Pettitt tar som exempel 
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3 
även upp vikten med uniform, där kabinpersonal bär en standar-
diserad uniform för att ge resenären en visuell referens av företa-
get och för att förmedla bolagets önskade position hos kunden. 
Uniformen kan dessutom fungera som ett redskap för att skapa 
samhörighet i organisationen och för att få medarbetaren att kän-
na sig stolt och motiverad av att bära den (ibid).  
 
Uniform inom flygindustrin utstrålar precis som i till exempel 
läkarkåren, det militära och polisyrket en viss pondus som även 
reflekteras tillbaka mot den som bär den (Kerry, 1996). Själv-
känsla är ett exempel på faktor som kan påverkas genom unifor-
men och speciellt inom flygindustrin där gradering/position ut-
märks på den (ibid) och kan ses som en typ av erkännande (Vro-
om och Deci, 1970). 
  

 
Tabell 3.2  
Personal i service-
funktion. Persona-
lens kontakt med 
slutkund i olika 
funktioner. Fritt 
översatt, Brassing-
ton och Pettitt 
(2000) 

 Synlig för kund Osynlig för kund 
Direkt in-
volverad 

 Kabinpersonal 
 Kassörska 
 Försäljningsassistent 
 Sjukhuspersonal 
 Receptionist 

 Telefonbaserad service 
- Order mottagare 
- Kundtjänst 
- Bank på telefon 

 
Indirekt 
involverad 

 Hotellstäderskor 
 Varupåfyllare 

 Kontorsstädare 
 Flyg catering 
 Administrativ personal 

 
Tabellen visar i vilka funktioner en uniform skulle kunna fungera 
som en motivator för medarbetaren och där kunden har direkt-
kontakt med personalen (Brassington & Pettitt, 2000). 
 
Siehl (1992) presenterar i artikeln, Cultural leadership in service 
organisations, fyra stycken ledarskapsutmaningar för service 
organisationer. Författaren fastställer att service har en allt större 
betydelse för en framgångsrik verksamhet där den mest krävande 
kunden skall vara den som verksamheten mäter kvalitén emot. 
Likaså anser författaren att det krävs en bottenstyrd organisation 
där alla i organisationen ser sig som en del av servicen i företaget 
(ibid). 
 
Nurmi (1996) diskuterar i en artikel om olika ledarskapsstilar i 
arbetsteam och finner synergi- eller integreringsteam som mest 
effektiva i beslutsfattande och kreativitet. Enligt studien leder 
auktoritärt eller kompromissande ledarskap till ett resultat mot-
svarande ledaren eller endast ett genomsnitt av samtliga deltaga-
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re i teamet (ibid). För att finna synergier och tjäna på att organi-
sera i team krävs ett delegerat arbete men ömsesidigt lyssnande 
och bidragande från samtliga deltagare (ibid). 
 
3.3.2 Individuella förutsättningar och positivism 
Enligt Judge och Ilies (2004) har dock inte alla samma förutsätt-
ningar till att vara positiva till vilket hänseende måste tas. Positi-
vism är individuellt och varierar stort mellan olika individer. 
Genom vetenskapliga studier, på enäggstvillingar, har forskare 
enats om att cirka 50 % av människans positivism nedärvs gene-
tiskt medan övriga 50 % formas av dess omgivning (ibid). Detta 
ger människans dess personliga egenskaper samtidigt som det 
bevisar att personer till fullo inte har möjlighet att ändra dessa 
karaktäristika. Det vill säga att om man föds ”positiv” med en 
god självbild, orosfri och positiv inställning förblir man, med 
största sannolikhet, sådan för resten av sitt liv (ibid). 
 
Med utgångspunkt från de individuella skillnaderna mellan indi-
vider i frågan om positivism är ett sätt, för företagen, att anställa 
och engagera endast positiva människor, vilket redan görs i viss 
omfattning (Judge & Ilies, 2004). Genom att göra detta väljer 
företagen en gladare och mer produktivt arbetsteam. Det finns 
dock vissa praktiska svårigheter med att göra detta och en av 
dessa är att få ansökande att svara uppriktigt vid intervjuer eller 
personlighetstester. Forskning visar dock att de som ”låtsas” eller 
”fuskar” på ett personlighetstest inte gör testets validitet sämre. 
Detta då de personer som tenderar att ”låtsas” vara glada fortsät-
ter med att framhäva sig själv som en positiv person även efter 
anställningen har ägt laga kraft (ibid).  Men för att skapa en håll-
bar situation i en arbetsgrupp måste chefer lära medarbetarna hur 
de kan utrycka känslor mot kunden, utan att vara otrevliga, ge-
nom så kallade ”djupa” känslor. Detta är enligt Judge och Ilies 
ett nytt forskningsområde, men de anser att personal måste kunna 
säga nej när situationen kallar för det samtidigt som det bidrar till 
en genuint positiv arbetsplats. 
 
Vidare finns det vissa förutsättningar som krävs för att stimulera 
till en glad och positiv arbetsgrupp (Judge & Ilies, 2004). Dessa 
är bland annat att delegera ansvar och befogenheter, matcha per-
son med arbetsuppgift samt skapa och underhålla en kultur som 
stödjer positivism. Vidare kan chefer uppmärksamma diskreta 
händelser som utlöser emotionella reaktioner och på så sätt även 
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3 
kunna kontrollera vad som leder till positivism och vad som le-
der till frustration och ilska i arbetsteamet (ibid). 
 
3.3.3 Planera som chef 
Covey (1998) skriver i sin populära bok; The 7 habits of highly 
effective people om vikten av att spendera sin tid som människa 
och framförallt som ledare på rätt saker. I matrisen nedan har han 
delat in aktiviteter i fyra olika delområden beroende på brådska 
och angelägenhet. För att en människa skall vara så effektiv som 
möjligt i sitt liv bör denne spendera omkring 80 % av sin tid i 
ruta II och resterande i ruta I. Det är dock mycket vanligt att en-
dast 5 % av chefens tid spenderas i ruta II (ibid).   
 
 Brådskande Inte brådskande 

Vi
kt

ig
t 

I 
Kriser 
Trängande problem 
Deadlinedrivna projekt 

II 
Förebyggande, PC aktiviteter 
Relationsbyggnad 
Upptäcka nya möjligheter 
Planera, rekreation 
 

In
te

 v
ik

tig
t III 

Avbrott, några samtal 
Lite post, några rapporter 
Några möten 
Närmaste trängande fråga 
Populära aktiviteter 

IV 
Onödigt arbete 
Lite post 
Några telefonsamtal 
Tidsfördriv 
Trevliga aktiviteter 

Tabell 3.3  
Tids management 
matris. Effektiva och 
ineffektiva ledares 
och chefers aktivite-
ter. Fritt översatt, 
Covey (1998) 

 
Enligt författaren handlar det framförallt om att planera sin tid 
och då även planera för att oförutsägbara händelser kommer att 
inträffa. Genom att göra detta erhålls även ett antal synergier 
som till exempel minskad stress och därigenom även vinster för 
företaget i form av minskad sjukfrånvaro (ibid). 
 

3.4 Sammanfattning 
För att besvara arbetets syfte presenteras inledningsvis olika 
kända motivationsteorier med fokus på Maslows behovspyramid 
och Hertzbergs motivatorer – hygienfaktormodell. Dessa teorier 
har använts i utarbetandet av medarbetarenkäten och arbetets 
analysmodell. I Maslows behovspyramid diskusteras bland annat 
trygghets-, sociala-, erkännande- och självförverkligandebehov, 
vilka bland annat ligger till grund för analysmodellen. Vidare 
behandlas prestation, stress och arbetsförhållande i analysmodel-
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len utifrån Hertzbergs och Vrooms motivations- respektive pre-
stationsteorier. För ett beredare stöd och högre reliabilitet av stu-
dien kompletteras dessa teorier med bland annat Hackman och 
Oldmans arbetsuppgiftsteori, Deci och Ryans inneboende moti-
vationsteori, Adams jämställdhetsteori, McClellands prestations-
teori och McGregors teori om X och Y ledare. Studien fortsätter 
med att mäta passagerarnas serviceupplevelse och förväntningar 
av flygningen genom en ytterliggare enkätundersökning bland 
resenärerna.  Dessa undersökningar grundas på den teoretiska 
referensramens teorier om kundupplevd service, förväntningar 
och olika faktorer som påverkar dessa. Vidare kompletteras ser-
viceteorierna med kundbeteende och kundrelationer för att ge ett 
djup i studiens avslutande diskussion och förslag på åtgärder till 
uppdragsgivare. Teorierna ligger även till grund för förståelsen 
av kundrelationer mellan bolag, medarbetare och passagerare. 
Avslutningsvis behandlar teoriavsnittet forskning kring ledarskap 
och förutsättningar för en engagerad och motiverad personalstyr-
ka. För att bekräfta motivationens effekt på kundupplevd service 
samt för att fastställa beroende variabler hänvisar jag till analys-
modellens första utsaga (se 1.2, Syfte). Den andra utsagan (se 
1.2, Syfte), nämligen huruvida val av flygbolag är beroende av 
den service passageraren får under flygningen, bekräftas även 
den av ovan presenterad serviceteori. 
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4 

 
 
 

För att få en insikt i hur motivationen ser ut 
inom flygindustrin och hur den eventuellt 
inverkar på den kundupplevda servicen har 
två enkätundersökningar som riktar sig mot 
kabinpersonalen (se bilaga 4) och en som 
riktas mot passagerarna (se bilaga 5) 
genomförts. För att komplettera undersök-

ningarna har även ett antal kvalitativa intervjuer med involverade 
medarbetare, passagerare samt med personer som har kunskap 
inom respektive område genomförts (se kapitel 6, Metoddiskus-
sion gällande intervjuer). 
 

4.1 Förberedelser inför datainsamling 
Mätmetoden var postenkät (Trost, 2001), där distributionen av 
enkäter sköttes av bolagets kabinchefer. Detta val rekommende-
rades då syftet med studien är att tala om procent av personal och 
passagerare som tycker på ett visst sätt (ibid). Inför studien över-
vägdes även om jag själv skulle genomföra intervjuerna med 
passagerare samt personal men fann det tekniskt omöjligt att 
administrera då passagerare och personal oftast är stressade efter 
en flygning och skall vidare direkt efter landning. Dessutom 
fanns en risk att arbetets reliabilitet skulle kunna ha påverkats 
negativt (se nedan) då intervjuaren omedvetet skulle kunna på-
verkat svaren (Denscombe, 2000). Alternativet att själv resa med 
bolaget och sköta den administrativa delen hade blivit alltför 
kostsam. 
 
4.1.1 Enkätvariabler 
Nedan följer olika teoretiska områden som behandlas i enkäten. 
Enkätfrågorna är konstruerade utifrån den teoretiska referensra-
men och följer således upplägget i kapitel 3, Teoretisk referens-
ram. 
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4 
MEDARBETARENKÄTEN 
 
Trygghetsbehov Frågan har för avsikt att behandla 

huruvida trygghetsbehovet (Maslow, 
1943) bland kabinpersonalen är till-
fredställt. Frågor i enkäten: 18C 

 
Sociala behov Tar upp huruvida det sociala steget i 

behovspyramiden är tillfredställt. 
Frågor i enkäten: 18B och 18F 

 
Erkännande Variabeln beskriver om den anställde 

är nöjd med det erkännande denne får 
på arbetsplatsen. Frågor i enkäten: 
18A 

 
Självförverkligande Det sista steget i behovspyramiden 

beskriver om medarbetaren är nöjd 
med sina framtida möjligheter. Frå-
gor i enkäten: 18E, 18G samt 18H 

  
 
Motivation Beskriver huruvida medarbetaren i 

kabinen känner sig motiverad i sitt 
arbete. Frågor i enkäten: 18A, 20B, 
20C, 20D och 20E 

 
Tillfredställelse Frågorna mäter huruvida hygienfakto-

rerna (Hertzberg, 1966) är tillfred-
ställda i kabinen. Frågor i enkäten: 
18D, 20A, 20F, 20G, 20H och 20I 

 
Ledarskap Behandlar hur relationer ser ut mellan 

anställda och chefer samt hur 
chefskapet fungerar. Frågor i enkä-
ten: 8, 10, 12, 14, 16, 19E samt 20F 

 
Prestation Beskriver hur kabinpersonalen själva 

uppfattar sin prestation. Frågor i en-
käten: 19A-E samt 20C 

 
 



 

 
53 

PASSAGERARENKÄTEN 
 
Förväntad service Frågorna har för avsikt att beskriva 

vilken nivå resenärens förväntningar 
befinner sig på. Frågor i enkäten: 3, 4 
och 5 

 
Service i kabinen Beskriver hur kunden upplever servi-

cen i kabinen. Frågor i enkäten: 10A-
10C, 11A, 11B, 11E samt 12A-12C 

 
Serviceproblem Frågan ger passageraren möjlighet att 

ventilera eventuella serviceproblem i 
kabinen. Frågor i enkäten: 8 

 
Servicekvalitet Variabeln beskriver resenärens totala 

serviceupplevelse. Frågor i enkäten: 
11C och 11D 

 
Relation till bolag Beskriver resenärens benägenhet att 

genomföra köp av en ny resa samt att 
rekommendera bolaget till andra. 
Frågor i enkäten: 12E samt 12F 

 
4.1.2 Enkätkonstruktion 
Efter sammanställning av frågor diskuterade jag tillsammans 
med min handledningsgrupp lämplig skalindelning av frågorna. 
För att få en jämnare fördelning och undvika varken-eller-svar, 
valde jag att dela in skalan i medarbetarenkäten i sju svarsalter-
nativ (Punsch, 2003). Detta ansåg jag inte nödvändigt i enkäten 
för passagerarna då frågorna var av enklare beskaffenhet och inte 
krävde lika stor varians. Med enklare beskaffenhet av frågorna 
åsyftas att fler alternativ inte skulle underlätta för den intervjuade 
eller bidrar till en högre reliabilitet för arbetet (ibid). Detta inne-
bar att svarsalternativen begränsades till fem, då det ansågs vara 
tillräcklig varians, varav den intervjuade hade att välja det alter-
nativet som bäst speglade personens inställning. 
 
4.1.3 Reliabilitet 
Enkäterna är i hög grad standardiserade för att resultatet skall 
vara så tillförlitligt som möjligt (Trost, 2001) och erhålla en hög 
reliabilitet. Med hög grad av standardisering avses att frågorna 
till stor del utgår från standardiserade enkätfrågor där frågornas 
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4 
reliabilitet i förväg utmätts och testats vid tidigare forskning, 
däribland vid forskning inom service i flygbranschen. Kabinper-
sonalen har tilldelats enkäter vid samma tillfälle vid varje flyg-
ning för distribution till passagerare samt har själva fått fylla i 
enkäten vid utcheckningen. All distribution har genomförts enligt 
givna rutiner för att erhålla en hög reliabilitet (se 4.2 Tillväga-
gångssätt vid datainsamling) och för att säkerställa ett statistiskt 
säkerställt resultat.  
 
4.1.4 Validitet 
Genom vidtagna åtgärder med test av enkätundersökning på po-
pulationen samt noggrann genomgång bland kollegor (se 4.2 
Tillvägagångssätt vid datainsamling) håller enkätundersökning-
arna en hög validitet (Trost, 2001). 
 

4.2 Tillvägagångssätt vid datainsamling 
När enkäterna var färdigkonstruerade skickades de till Britannia 
Airways för granskning och när korrigeringar genomförts gjorde 
jag ett besök på deras huvudkontor i Stockholm för att träffa fö-
retagets baschefer i Norden. Under mötet diskuterades hur un-
dersökningen skulle genomföras för bästa möjliga resultat samt 
vad som bör undvikas i enkäterna för att inte svaren skulle bli 
missvisande (se ovan). Efter detta skickades enkäterna för en 
första test som genomfördes på universitetsområdet i Luleå för 
att kontrollera förståelse av enkäten. När detta test var klart och 
korrigeringar genomförts testades den ytterliggare en gång på en 
del av den population som undersökningen senare skulle riktas 
mot. Testet genomfördes enligt de planer som finns för den ordi-
narie undersökningen och inkluderade således både personal och 
passagerare på en utvald flygning. Testerna genomfördes för att 
säkerställa arbetets validitet (Trost, 2001). Detta genom att sä-
kerställa att svarsalternativen ger svar på respektive fråga och 
inte anspelar till passagerarens eller medarbetarens attityd till 
förväntat kundvärde (ibid). 
 
 
4.2.1 Urval 
Urvalet är helt och hållet framtaget med hjälp av slumptabell. 
Urvalet bestod av alla flygavgångar med TUI (Britannia Airways 
Nordic AB) till eller från Skandinavien från samtliga baser (Ar-
landa, Göteborg, Malmö och Oslo) under en bestämd period av 
tre veckor. Med hjälp av en slumpgenerator hade 40 flygavgång-
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ar valts ut där alla anställda ombord och 20 av passagerarna fått 
fylla i frågeenkäterna.  
 
Med varje flygavgång följde ett kuvert med samtliga enkäter till 
båda anställda och passagerare. I varje kuvert fanns fyra buntar 
med fem förberedda enkäter med framslumpade flygstolar samt 
medarbetarens egen enkät (se bilaga 2, Arbetspositioner). I ku-
vertet fanns även bifogat brev (se bilaga 3, Undersökningsin-
struktioner) med instruktioner om hur undersökningen skulle 
genomföras för att hjälpa kabinpersonalen vid eventuella frågor 
från passagerarna. 
 
Utöver dessa fem framslumpade flygstolar fanns även två re-
servplatser framslumpade ifall några av flygstolarna skulle visa 
sig tomma eller om passageraren visar sig vara yngre än 15 år. 
Då kabinpersonalen som genomförde undersökningen inte i för-
väg hade fått någon information om undersökningen hade allt 
arbete med slumptabeller och liknande förberetts.  
 
Information om undersökningen gavs endast till CM (cabin ma-
nager) för att minimera risken för ett missvisande resultat. Detta 
då risk fanns att servicenivån ändras om CC (cabin crew) är 
medvetna om att en undersökning kommer att genomföras om-
bord på deras flygning. Det var således CM som var ansvarig för 
att enkäterna och kuverten inte visades för den övriga kabinper-
sonalen innan undersökningen genomförts ombord strax före 
landning. 
 
4.2.2 Kodning 
Jag ansvarade själv för kodningen i sin helhet. Datainmatningen 
utfördes dels av mig själv samt dels av en kollega till mig. Ett 
antal stickprovskontroller samt kontroller med frekvenstabeller 
har genomförts för att minimera fel av material. Att använda sig 
av frekvenstabell är ett lämpligt sätt för att se om datainmatning-
en är felaktig och felaktiga svarsalternativ är inmatade (Arons-
son, Å. 1999). 
 
All kodning samt databearbetning har genomförts och studerats i 
statistiskprogrammet SPSS 11.0. 
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4.3 Analysmetoder och databearbetning 
Under respektive rubrik i analys och slutsatsavsnittet kommer 
respektive analysmodell att redovisas för aktuell fråga i formulä-
ret samt kopplingen till den övergripande analysmodellen (se 2.6 
Övergripande analysmodell). Svarsalternativen i frågeformulären 
finns framförallt i en modifierad form av semantisk differential-
skala med angivna siffervärden. Korrelationsanalys har använts 
för att mäta sambandet mellan vissa variabler samt att undersöka 
om personalens motivation har någon relation till den kundupp-
levda servicen. Materialet har även analyserats med korstabeller 
för att bland annat undersöka hur kabinpersonalens motivation 
ser ut. Resultatet från databearbetningen presenteras i kapitel 5, 
Resultat och analys av enkätstudie, vilket sedan ytterliggare tol-
kas i kapitel 8 under rubriken 8.1, Motivation. 
 
4.3.1 Databearbetning 
Explorativa faktoranalyser utfördes eftersom den tentativa mo-
dellen indikerade att formuläret skulle bestå av flera faktorer 
(Streiner & Norman, 1995). Inför faktoranalyserna kontrollera-
des att variablernas korrelationer var lämpliga för faktoranalys 
och översteg det rekommenderade KMO-värdet på 0,60 (Ta-
bachnick & Fidell, 1996). Med variabler menas i detta fall frågor 
från enkäterna (se bilaga 4 och 5).  Utifrån en grafisk ”scree test” 
extraherades faktorer (Catell, 1966). De extraherade faktorerna 
roterades med en oblik rotation (Promax) eftersom undersök-
ningens innehåll antogs leda till att faktorerna korrelerade (Ta-
bachnick & Fidell, 1996). För att uppnå en total förklarad varians 
över 60 %, enligt Hair, Anderson, Tatham och Black (1995), och 
därigenom också gallra bort mindre bra variabler, genomfördes 
flera faktoranalyser. I den första faktoranalysen togs endast de 
variabler som laddade över 0,30 i en faktor med. Under proces-
sen höjdes denna gräns med 0,05 varje gång en analys ej uteslöt 
ytterligare variabler och den förklarade variansen ännu inte upp-
nått 60 %. En sista analys genomfördes där kvarvarande variab-
ler, vilka hade en skevhet över +1 eller under –1, togs bort.  
 
Index bildades av medelvärdet av de variabler som ingick i re-
spektive faktor. Detta i ett försök att sammanfatta innebörden av 
dessa variabler med ett gemensamt namn för att underlätta läs-
ningen för den som tar del av arbetet. 
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4.3.2 Bortfallsanalys 
Enligt Trost (2001) bör en bortfallsanalys göras om svarsfre-
kvensen underskrider 95 %, vilket svarsfrekvensen gör i detta 
fall. Total svarsfrekvens bland passagerarna är 79,87 % samt 
88,75 % bland medarbetarna. Då inkluderas även 80 passagerar-
enkäter samt 16 medarbetarenkäter som uteslöts i undersökning-
en på grund av misstag bland kabin- och markpersonal. Missta-
gen bestod i detta fall av att undersökningsformulären inte vida-
rebefordrats till kabinpersonalen, vilka således inte kunnat 
genomföra undersökningen. Beräknas svarsfrekvensen på de 
kvarvarande enkäterna erhålls istället en svarsfrekvens på 88,75 
% bland passagerarna samt 98,61 % bland medarbetarna. 
 
Bortfallsanalys genomförs på varje enskild fråga och resultat 
redovisas i empirin. 
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5 
 
 
 

I kapitlet, resultat och analys av enkätstudie, 
redovisas val av metod för studien. 
Inledningsvis beskrivs förfarandet som an-
vänds vid faktoranalysen av respektive enkät 
för att följas av en korrelationsanalys mellan 
de index som fastställdes i faktoranalysen. 
För att bekräfta och eliminera analytiska fel i 

det statistiska arbetet, presenteras de alternativa metoder som 
används för att säkerställa resultatet i slutet av detta kapitel.  
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5.1 Statistisk beskrivning av variablerna 
(medarbetarna) 
Nedan beskrivs tillvägagångssättet och resultaten som erhållits 
vid faktoranalys av enkätsvaren. Vidare återges den procedur 
som använts för att nå den slutgiltiga faktorstrukturen. 
 
5.1.1 Faktoranalys av medarbetarenkäter 
Explorativ faktoranalys genomfördes på de 17 variablerna som 
var aktuella i formuläret. En fyrafaktorlösning valdes utifrån ett 
grafisk ”scree test” (Catell, 1966) och faktorerna roterades sedan 
med oblik rotation (Promax). Fem analyser genomfördes totalt. 
Utöver de variabler som föll bort under faktoranalyserna togs, 
inför den sista faktoranalysen, även tre variabler bort på grund av 
hög skevhet (se tabell 5.1). Den slutliga faktorlösningen (se ta-
bell 5.3) innehöll 14 variabler i tre faktorer och hade en total 
förklarad varians på 64,4 %. Tre faktorer med en alfakoefficient 
> 0,70 identifierades och berörde ”självförverkligande och ut-
veckling”, ”ledning och arbete” och ”arbetsuppgifter och presta-
tion”.  
 
Intern bortfallsanalys genomfördes men inga åtgärder vidtogs då 
bortfallet varierade mellan 0 och 2 på samtliga frågor utom på 
två frågor där bortfallet var 3 samt 5. Bortfallet överskred således 
inte den kritiska gränsen på 5 % (Trost, 2000). 
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5 
Medelvärden, standardavvikelser samt skevhet redovisas i tabell 
5.1. Medelvärdena varierade från 3,2 till 6,6 och standardavvi-
kelserna varierade från 0,7 till 1,7. Tre variabler hade en skevhet 
som översteg 1.0 eller understeg - 1.0.  
 
Variabler M SD Skew 
Det erkännande du får på arbetsplatsen 4,2 1,7 -0,29 
Dina kollegors vänlighet 6,6 0,7 -1,41 
Din arbetstrygghet 3,4 1,9 0,20 
Din lön och dina förmåner 4,1 1,6 -0,26 
Utvecklingsmöjligheter för att nå yttersta potential 3,6 1,5 0,09 
Samarbetet du har med dina kollegor 6,5 0,7 -1,20 
Möjligheter du har att åstadkomma något värdefullt 4,5 1,3 -0,29 
Möjligheter att utveckla dina färdigheter och förmåga 3,7 1,5 -0,23 
Arbetsförhålladerna på arbetsplatsen 3,5 1,6 -0,01 
Jobbet i sig självt (arbetsuppgifterna) 4,9 1,3 -0,68 
Din prestation 5,9 1,0 -0,75 
Karriärmöjligheter i företaget 3,4 1,6 0,00 
Det ansvar du får ta 4,8 1,4 -0,53 
Relation mellan dig och din närmaste chef 6,1 1,2 -1,90 
Företagets policy och administration (kabinavd.) 4,1 1,6 -0,35 
Företagets policy och administration (övriga avd.) 3,7 1,6 -0,21 
Din möjlighet att påverka din arbetssituation 3,2 1,5 0,42 

Tabell 5.1  
Beskrivande statistik 
(n=142). Vid läs-
ning av medelvär-
den är 1 ”instäm-
mer inte alls” och 7 
”instämmer helt och 
hållet”. Frågan 
inleds: Hur nöjd är 
du med… 

Notera: Variabelnamnen är förkortade av utrymmesskäl. 
 
  Faktorladdningar 
Variabler I II III IV VI 
Utvecklingsmöjligheter att nå yttersta  0,95         
Möjligheter att utveckla färdigheter 0,89         
Karriärmöjligheter i företaget 0,74         
Din arbetstrygghet 0,71         
Din lön och dina förmåner 0,71         
Det erkännande du får på arbetsplatsen 0,69         
Möjlighet att påverka arbetssituation 0,66     0,46   
Det ansvar du får ta 0,62         
Möjligheter att åstadkomma värdefullt 0,62         
Arbetsförhålladerna på arbetsplatsen 0,60         
Företagets policy och adm. (övr.avd.) 0,58     0,43   
Företagets policy och adm. (kabinavd.) 0,54     0,41   
Dina kollegors vänlighet   0,94       
Samarbetet du har med dina kollegor   0,92       
Jobbet i sig självt (arbetsuppgifterna)     0,81 -0,31   
Din prestation     0,75     
Relation med din närmaste chef   0,30 0,48   0,42 

Tabell 5.2 
Sjufaktorlösning av 
första faktoranaly-
sen. Frågan inleds: 
Hur nöjd är du 
med…

Notera: Variabelnamnen är förkortade av utrymmesskäl. 



 

 
61 

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av den process som 
syftade till att få en bra fördelning mellan faktorladdningarna och 
utesluta mindre bra variabler som kan ha varit dubbeltydiga eller 
svårttolkade för respondenterna. Under processen höjdes gränsen 
för de laddningar som var synliga i faktorlösningen med 0,05 
varje gång en analys ej uteslöt ytterligare variabler. 
 
Steg 1. Inledningsvis genomfördes en faktoranalys som inklude-
rade alla de 17 variablerna, se tabell 5.2. En gräns på 0,30 sattes 
för att laddningarna skulle visas i faktorlösningen. KMO-värdet i 
denna första analys blev 0,8 och den förklarade variansen för 
68,5 %. Ingen av variablerna som laddade var lägre än det satta 
gränsvärdet. 
 
Steg 2. Efter att antalet faktorer ändrats till fyra, genomfördes en 
ny faktoranalys varvid KMO-värdet blev 0,85 och den  förklara-
de variansen sjönk till 64.5 %. 
  
Steg 3. Gränsen för laddningarna förändrades vilket ledde till 
mindre dubbelladdningar. 
 
Steg 4. Gränsen för laddningarna förändrades ytterliggare vilket 
ledde till att dubbelladdningar försvann helt. 
 
Steg 5. I ett sista steg genomfördes en faktoranalys utan de kvar-
varande variabler, som hade en skevhet över +1 eller under –1, 
se tabell 5.1. Dessa variabler var 2 (skevhet: -1,41), 6 (skevhet: -
1,20) och 14 (skevhet: -1,90). Denna faktorlösning hade ett 
KMO-värde på 0,87, innehöll 14 variabler och förklarade 64,4 % 
av den totala variansen. Då den förklarade variansen översteg 60 
% gjordes inga fler faktoranalyser.  
 
Resultatet av faktoranalysen presenteras i tabell 5.3 som är den 
slutgiltiga faktorstrukturen, som sedan används genomgående i 
arbetet. 
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  Faktorladdningar 
Variabler I II III 
Möjligheter att utveckla färdigheter och din förmåga 0,96     
Karriärmöjligheter i företaget 0,84     
Utvecklingsmöjligheter för att nå yttersta potential 0,78     
Möjligheter du har att åstadkomma något värdefullt 0,74     
Det ansvar du får ta 0,64     
Din möjlighet att påverka din arbetssituation 0,50     
Företagets policy och administration (kabinavd.)   0,80   
Det erkännande du får på arbetsplatsen   0,79   
Företagets policy och administration (övriga avd.)   0,78   
Din arbetstrygghet   0,71   
Din lön och dina förmåner   0,64   
Arbetsförhålladerna på arbetsplatsen   0,44   
Din prestation     0,88 
Jobbet i sig självt (arbetsuppgifterna)     0,81 
    
Förklarad varians (%) 47,9 9,3 7,2 
Reliabilitetskoefficient alfa  (α) 0,89 0,84 0,60 

Tabell 5.3 
Trefaktorlösning av 
sista faktoranalysen. 
Variablerna i varje 
faktor är sorterade 
efter styrkan i ladd-
ningarna. Frågan 
inleds: Hur nöjd är 
du med… 

Notera: Variabelnamnen är förkortade av utrymmesskäl. 
 
5.1.2 Faktorstruktur 
Namnen på faktorerna är ett försök att sammanfatta innebörden 
av de variabler en faktor bestod av. 
 
Faktor I, ”självförverkligande och utveckling”, innehöll sex va-
riabler och förklarade 47,9 % av den totala variansen. Variabler-
na verkade beskriva hur personalen upplevde sina utvecklings-
möjligheter både privat och professionellt i företaget. 
 
Faktor II, ”ledning och arbete” förklarade 9,3 % av den totala 
variansen och bestod även den av sex variabler som bland annat 
framhöll vad personalen anser om hur företaget leds samt hur det 
påverkar deras känslor. 
 
Faktor III, ”arbetsuppgifter och prestation”, bestod av två vari-
abler och förklarade 7,2 % av den totala variansen. Variablerna i 
faktorn verkar spegla jobbets utformning samt hur arbetsuppgif-
terna påverkar medarbetarnas prestation. 
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5.2 Statistisk beskrivning av variablerna (pas-
sagerare) 
Nedan beskrivs tillvägagångssättet och resultaten som erhållits 
vid faktoranalysen av enkätsvaren. Vidare återges den procedur 
som använts för att nå den slutgiltiga faktorstrukturen, vilken 
redovisas i faktoranalysens sista sammanställning (se tabell 5.6, 
Trefaktorlösning). 
 
5.2.1 Faktoranalys av passagerarenkäter 
Explorativ faktoranalys genomfördes på de 12 variablerna som 
var aktuella i formuläret. Liksom faktoranalysen av medarbetar-
enkäten valdes en trefaktorlösning utifrån ett grafisk ”scree test” 
(Catell, 1966) och faktorerna roterades sedan med oblik rotation 
(Promax). Tre analyser genomfördes totalt. Även om tabell 5.4 
uppvisar en skevhet på fyra av variablerna har jag valt att behålla 
dem då de är mycket väsentliga i undersökningen. Dock kommer 
resultat från denna faktor att mycket kritiskt granskas. Den slut-
liga faktorlösningen (se tabell 5.6) innehöll 12 variabler i fyra 
faktorer och hade en total förklarad varians på 74,8 %. Tre fakto-
rer med en alfakoefficient > 0,70 identifierades och berörde ”ser-
viceupplevelse”, ”servicekultur” och ”servicebetyg”.  
 
Intern bortfallsanalys genomfördes men inga åtgärder vidtogs. 
Detta då bortfallet varierade mellan 0 och 44 (6,9 %) och inte 
påverkade urvalet eller populationen nämnvärt. Bortfallet 
överskred dock den kritiska gränsen på 5 % (Trost, 2000). 
 
Medelvärden standardavvikelser samt skevhet redovisas i tabell 
5.4. Medelvärdena varierade från 2,4 till 4,4 och standardavvi-
kelserna varierade från 0,6 till 0,9. Fyra variabler hade en skev-
het som översteg 1.0 eller understeg - 1.0.  
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Variabler M SD Skew 
1 motsvarar "det bästa bolaget" och 5 motsvarar "det 
sämsta bolaget"    
Om du flugit med flera olika bolag, var skulle du place-
ra Britannia? 2,4 0,6 -0,16 
    
Kategoriserad öppen fråga 1 "mycket dåligt betyg" och 
5 "mycket bra betyg"    
Vad gjorde crew bra eller dåligt då bolaget hamnade på 
den placering du gav det? 4,3 0,8 -1,33 
    
1 "motsvarar inte mina förväntningar" och 5 "överskri-
der mina förväntningar"    
Bemötande vid ombordstigningen av crew 3,5 0,7 0,03 
Servicen som jag fick av crew som serverade drycker 3,6 0,7 0,16 
Den service jag fick av crew 3,6 0,7 0,03 
Den totala serviceupplevelsen av flygningen 3,6 0,7 -0,04 
Servicen som jag fick av crew som serverade maten 3,6 0,7 0,07 
    
1 motsvarar "instämmer inte alls" och 5 motsvarar 
"instämmer helt och hållet"    
När jag bad om hjälp var crew trevlig 4,4 0,8 -1,49 
Jag kände mig välkommen att ställa frågor 4,4 0,8 -1,15 
Jag fick svar på mina frågor som jag ställde till crew 4,3 0,8 -1,05 
Det är mycket troligt att jag väljer bolaget igen 4,2 0,8 -0,82 
Jag skulle verkligen rekommendera bolaget till andra 4,1 0,9 -0,79 

Tabell 5.4  
Beskrivande statistik 
(n=639). Vid läs-
ning av medelvär-
den är 1 ”instäm-
mer inte alls” och 7 
”instämmer helt och 
hållet”. Frågan 
inleds: Hur nöjd är 
du med… 

Notera: Variabelnamnen är förkortade av utrymmesskäl. Kabinpersonal är utbytt mot 
”crew”. 
 
  Faktorladdningar 
Variabler I II III 
Om du flugit med flera olika bolag, var skulle du 
placera Britannia?     -,838 
Vad gjorde crew bra eller dåligt då bolaget hamna-
de på den placering?     0,863 
Bemötande vid ombordstigningen av crew 0,789     
Servicen jag fick av crew som serverade drycker 0,942     
Den service jag fick av crew 0,895     
Den totala serviceupplevelsen av flygningen 0,821     
Servicen jag fick av crew som serverade maten 0,845     
När jag bad om hjälp var crew trevlig   0,824   
Jag kände mig välkommen att ställa frågor   0,979   
Jag fick svar på frågor som jag ställde till crew   0,994   
Det är mycket troligt att jag väljer bolaget igen   0,511 0,478 
Jag skulle verkligen rekommendera bolag till andra   0,378 0,559 

Tabell 5.5 
Trefaktorlösning av 
första faktoranaly-
sen. 

Notera: Variabelnamnen är förkortade av utrymmesskäl. Kabinpersonal är utbytt mot 
”crew”. 
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Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av den process som 
syftade till att få en bra fördelning mellan faktorladdningarna och 
utesluta mindre bra variabler som kan ha varit dubbeltydiga eller 
svårttolkade för respondenterna. 
 
Steg 1. Inledningsvis genomfördes en faktoranalys som inklude-
rade alla de 12 variablerna, se tabell 5.5. En gräns på 0,30 sattes 
för att laddningarna skulle visas i faktorlösningen. KMO-värdet i 
denna första analys blev 0,87 och den förklarade variansen var 
74,8 %. Inga av variablerna som laddade var lägre än det satta 
gränsvärdet. 
 
Steg 2. Gränsen för laddningarna förändrades, vilket ledde till 
färre antal dubbelladdningar. 
 
Steg 3. I det sista steget höjdes gränsen för laddningarna så att 
dubbelladdningar skulle undvikas helt. Då den förklarade varian-
sen översteg 60 % gjordes inga fler faktoranalyser.  
 
  Faktorladdningar 
Variabler I II III 
Servicen av crew som serverade drycker 0,942     
Den service jag fick av crew 0,895     
Servicen av crew som serverade maten 0,845     
Den totala serviceupplevelsen 0,821     
Bemötande vid ombordstigningen av crew 0,789     
Jag fick svar på frågor som jag ställde till crew   0,994   
Jag kände mig välkommen att ställa frågor   0,979   
När jag bad om hjälp var crew trevlig   0,824   
Det är mycket troligt att jag väljer bolaget igen   0,511   
Vad gjorde crew bra eller dåligt då bolaget ham-
nade på den placering du gav dem?     0,863 
Om du flugit med flera olika bolag, var skulle du 
placera Britannia?     -,838 
Jag skulle verkligen rekommendera detta bolag 
till andra     0,559 
    
Förklarad varians (%) 51,6 13,3 9,9 
Reliabilitetskoefficient alfa  (α) 0,92 0,90 -0,25 
    
Reliabilitetskoefficient alfa  (α) Slutgiltig (nega-
tiv variabel utesluten) 0,92 0,90 0,54 

Tabell 5.6  
Trefaktorlösning av 
sista faktoranalysen. 
Variablerna i varje 
faktor är sorterade 
efter styrkan i ladd-
ningarna. 

Notera: Variabelnamnen är förkortade av utrymmesskäl. Kabinpersonal är utbytt mot 
”crew”. 
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5.2.2 Faktorstruktur 
Namnen på faktorerna är ett försök att sammanfatta innebörden 
av de variabler en faktor består av. 
 
Faktor I, ”serviceupplevelse”, innehöll fem variabler och förkla-
rade 51,6 % av den totala variansen. Variablerna verkade beskri-
va hur passagerarna upplevde servicen ombord. Exempel på va-
riabler som inkluderades är service vid servering av måltid och 
dryck samt bemötande vid ombordstigning.  
 
Faktor II, ”servicekultur” förklarade 13,3 % av den totala variansen 
och bestod även den av fyra variabler som bland annat framhöll 
vad passagerarna kände för servicen ombord. Bland annat om de 
kände sig välkomna att be om hjälp eller om de fick en känsla av 
att de var till besvär. 
 
Faktor III, ”servicebetyg”, bestod av två variabler och förklarade 
9,9 % av den totala variansen. Variablerna i faktorn verkade spegla 
hur passagerarna betygsatte bolaget och dess medarbetare. Den 
verkar även visa hur servicen de fått påverkar om de kommer att 
rekommendera bolaget till andra resenärer. 
 

5.3 Korrelationsanalys 
Efter faktoranalysen genomfördes en kompletterande korrela-
tionsanalys av de index som framkom för att utreda huruvida 
signifikanta korrelationer förelåg. Index 1 representerar självför-
verkligande och utveckling, index 2 beskriver ledning och arbete 
och index 3 avser att beskriva arbetsuppgifter och prestation (se 
5.1.2, Faktorstruktur). Dessa tre index härleds från enkätunder-
sökningen bland kabinpersonalen. Vidare representerar index 4 
serviceupplevelse och index 5 servicekultur. Det sista indexet 
avser att beskriva servicebetyget som passagerarna ger till kabin-
personalen (se 5.2.2, Faktorstruktur) i enkätundersökningen. 
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Tabell 5.7 Korrela-
tionsmatris av in-
dex. Korrelationer 
mellan faktorladd-
ningar presenterade 
tillsammans med 
signifikansnivå. 

INDEX   1 2 3 4 5 6 
1 Korrelation 1 0,519 0,487 0,003 0,041 -0,020
 Signifikans 0,000 0,000 0,475 0,159 0,310

2 Korrelation 0,519 1 0,673 0,009 0,041 0,027
 Signifikans 0,000 0,000 0,413 0,160 0,253

3 Korrelation 0,487 0,673 1 -0,051 -0,045 -0,010
 Signifikans 0,000 0,000 0,106 0,138 0,400

4 Korrelation 0,003 0,009 -0,051 1 0,741 0,410
 Signifikans 0,475 0,413 0,106 0,000 0,000

5 Korrelation 0,041 0,041 -0,045 0,741 1 0,386
 Signifikans 0,159 0,160 0,138 0,000 0,000

6 Korrelation -0,020 0,027 -0,010 0,410 0,386 1
 Signifikans 0,310 0,253 0,400 0,000 0,000

 
Som framkommer av analysen föreligger inga signifikanta korre-
lationer mellan indexgrupp 1 (index 1-3) och indexgrupp 2 (in-
dex 4-6). Signifikanta korrelationer är i tabellen markerade. De 
markerade områdena visar att korrelationer påträffas inom in-
dexgrupperna. 
 

5.4 Alternativa statistiska sambandsanalyser 
I detta avsnitt beskriver jag vilka alternativa statistiska analyser 
jag vidtagit för att säkerställa att resultat av undersökningen inte 
är missvisande. Då resultaten stödjer det första resultatet i tabell 
5.7 har jag av utrymmesskäl valt att inte bifoga dessa i detta ar-
bete utan endast beskriva förfarandet som använts. Skulle dock 
läsaren vara intresserad av att se tabellerna har jag möjlighet att 
tillhandahålla dessa vid förfrågan.  
 
5.4.1 Korrelationsanalys av medelvärden 
För att kontrollera att resultatet av studien var korrekt valde jag 
även att genomföra en korrelationsanalys av medelvärden från 
motivation och kundupplevd service. För att göra denna korrela-
tion möjlig valde jag att beräkna medelvärdet av samtliga under-
sökningar bland kabinpersonalen på en flygning och jämföra 
detta värde med det sammanlagda kundupplevda servicevärdet 
från passagerarna på samma flygning.  
 
Resultatet av denna statistiska analys visade inga signifikanta 
korrelationer bland värdena. Jag ansåg inte heller att denna typ 
av analys var särskilt rättvisande även om en korrelation skulle 
kunna påvisas, då det inte jämförde varje enskild individs upp-
fattning. 
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5.4.2 Total korrelationsanalys 
Som variant till den första alternativa statistiska analysen valde 
jag således att göra en total korrelationsanalys mellan samtliga 
variabler i både kabinpersonalens och passagerarnas enkäter. 
Detta då jag inte ansåg att den första alternativa analysen riktigt 
jämförde varje enskild individ. I denna andra analys jämfördes 
varje enskilt svar hos passageraren med hur den person som ser-
vat denne svarat om sin motivation i sin enkät. Således korrele-
rades varje variabel i passagerarenkäten med varje fråga i 
medarbetarenkäten. 
 
Resultatet av denna andra alternativa statistiska analys blev en-
dast mycket svaga signifikanta korrelationer med högst 12 % 
samband. Detta är en mycket svag korrelation (Bryman, 2001) 
och då signifikansnivån är mellan 0,05 – 0,01 på dessa variabler 
anser jag att detta samband är för svagt för att kunna avge någon 
slutsats. Vidare visar även denna analys klara och signifikanta 
korrelationer mellan frågorna i respektive enkät liksom i den 
första analysen. 
 

5.5 Övriga statistiska resultat 
För att möjliggöra förslag till referensföretaget angående åtgär-
der som kan vidtas presenteras ett antal övriga statistiska resultat 
från både medarbetarenkäten och passagerarenkäten i detta av-
snitt. Resultaten är främst i form av frekvenstabeller och medel-
värden, men även i form av viktiga kommentarer som framkom-
mit från de båda enkätundersökningarna. 
 
5.5.1 Företagstillhörighet och engagemang 
Fråga 19 i enkäten mäter detta genom att låta personalen själv 
utvärdera sina kunskaper och berätta hur företaget använder sig 
av dem. Vidare uppmanades personen att besvara hur denne rea-
gerar och känner för företaget i olika situationer. Fråga A och E 
mäter kunskap hos medarbetaren och hur företaget använder sig 
av den samt fråga B, C och D mäter engagemanget. Resultatet 
redovisas i korstabell (se figur 8.4). 
  
5.5.2 Behovstillfredsställelse 
För att möjliggöra en överblick över hur motivationsbehovet ser 
ut i organisationen har medelvärden av fråga 18 i enkäten för 
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medarbetarna beräknats enligt tabellen nedan. Totalt 8 frågor (a-
h) om behovsrelaterade frågor. 
 

 
Tabell 5.8 Behovs-
tillfredsställelse 
presenterat i tabell 
med medeltalen från 
fråga 18 i enkäten.  

  A B C D E F G H M 
Medelvärde 6,0 9,4 4,9 5,9 5,1 9,3 6,4 5,3 6,5 
Självförverkligande         5,1   6,4 5,3 5,6 
Uppskattning 6,0               6,0 
Socialt behov   9,4       9,3     9,3 
Trygghetsbehov     4,9 5,9         5,4 

Notera: Resultatet redovisas även i ett mer överskådligt diagram (se figur 8.2) 
 
5.5.3 Stress på arbetet 
För att kunna bilda mig en uppfattning om hur stressen ser ut i 
kabinen och hur utbredd den i förekommande fall är, har jag valt 
att ställa ett antal icke öppna frågor angående faktorer som in-
verkar på stressen. För att undvika ordet stress i enkäten (se 2.5 
Påverkande faktorer) är frågorna inte av direkt natur utan be-
handlar teamwork, pauser, trygghet i rutiner samt allmän oro. 36 
% av de tillfrågade hade svarat ”nej” (”ja” på frågan om de var 
oroliga inför arbetsdagen). Efter varje fråga gavs personen möj-
lighet att lämna en kommentar, varför de svarat ”nej”. Mest fre-
kvent svar var ”…hinner inte”, ”det är för mycket som måste 
göras på markstoppet”, ”…problem på markstoppet och jag var 
tvunget att hjälpa till”. Andra faktorer som nämndes var privata 
orsaker utanför jobbet, ändrade rutiner samt hotbilden mot indu-
strin. Ett litet antal svarade även att de frivilligt inte vil-
le/behövde någon paus. Dessa har exkluderats som stressade och 
resultat blev således 32 % som anses som stressade. Bland ka-
binpersonalen var talet 28 % och bland kabincheferna 44 %. 
 
5.5.4 Samarbetet med närmaste chef 
I fråga 20 F i medarbetarenkäten tillfrågades personalen huruvida 
de var nöjda med relationen till sin närmaste chef. Resultatet var 
mycket positivt då 90 % ansåg sig ha en god relation, medan 
endast 4 % ansåg sig ha ett dåligt samarbete med sin närmaste 
chef. Dock visade det sig att många i kabinpersonalen (CC) krys-
sade även i vad de tyckte om personalledningen (CCM). Bland 
CC var denna relation till ledningen av bolaget inte särskilt god. 
Då avsikten med frågan inte var att mäta denna relation har jag 
inte möjlighet att statistiskt kunna redovisa något värde men det 
var många ”mycket missnöjda” och ”missnöjd” och ”ganska 
missnöjd” bland dessa svar. För att finna svar på detta sökte jag 
bland svaren på fråga 21. Vad skulle bolaget kunna göra för att 
du skulle bli mer motiverad i ditt arbete? Bland svaren på denna 
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5 
fråga var de mest frekventa att ledningen skulle sluta att se CC 
som en belastning för företaget, ”…man känner sig som en be-
svärlig last för bolaget”, ”..känner mig inte respekterad…”, ”…se 
oss som människor, inte som en kostnad”. Andra mycket fre-
kventa svar handlade om bolagets förfarande vid besparingar och 
belöningar av olika slag. Då industrin befinner sig i en större 
kris, handlade även en del svar om anställningstryggheten, men 
inte alls i samma frekvens som i ovan nämnda svar. 
  
5.5.5 Passagerares kommentarer 
I fråga 6,7 och 8 tillfrågas passageraren hur servicenivån är hos 
referensföretaget i jämförelse mot andra bolag som resenären har 
rest med tidigare. Vidare tillfrågas passageraren om denna pla-
cering, är tack vare/på grund av kabinpersonalen, som bolaget 
fått placeringen och vad kabinpersonalen i så fall gjort. De mest 
frekventa svaren antyder att personalen har ett mycket trevligt 
och glatt bemötande, varit mycket hjälpsam samt hjälpt barnen 
och dem själva i olika situationer. Det är inte många negativa 
kommentarer som framkommit i enkätundersökningen men de 
som lämnats avser framförallt att personalen verkat stressad, 
oengagerad samt ha oordning. Av svaren som lämnats är endast 
2 % av negativ karaktär och 86 % är av positiv, karaktär rörande 
servicen ombord.  
 
5.5.6 Passagerares betyg på utförd service 
I frågorna 11 och 12 ges passageraren möjlighet att besvara hu-
ruvida servicen motsvarade deras egna förväntningar samt bemö-
ta ett antal påståenden om hur välkomna de kände sig inför att 
ställa frågor till personalen. Medelvärdet som lämnades av pas-
sagerarna på frågorna 11, där resenärerna själva fick lämna ett 
betyg utifrån vad de förväntade sig för service, var värdet 3,5. 
Fråga 12 fick ett något högre värde (4,4) där resenären fick be-
skriva sin känsla inför att ställa frågor. Detta skulle kunna ses 
som att resenärerna kände sig välkomna och att personalen gav 
ett gott intryck under resan (mer abstrakt). Dock gavs personalen 
ett sämre värde av passagerarna för service som faktiskt levere-
rats (något som kan ses som en mer konkret fråga för resenären).  
 
5.5.7 Erfarenheters betydelse på förväntningar 
I fråga 4, 5, 6 och 11D tillfrågas passageraren om sina resvanor i 
form av hur ofta samt hur denne vanligtvis brukar välja att resa. 
Vidare får resenären besvara hur denne anser att flygbolaget bör 
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placeras i jämförelse med andra bolag samt hur passageraren 
upplevde den service som denne erhöll ombord. 
  

 
 
Tabell 5.9 Erfaren-
heters betydelse på 
förväntad service. 
Relationer presente-
rade i en korstabell.  

FRÅGA   4 5 6 11D 
4 Korrelation 1,000 -0,329 -0,161 0,073
  Signifikans , 0,000 0,000 0,072
5 Korrelation -0,329 1,000 0,190 -0,089
  Signifikans 0,000 , 0,000 0,028
6 Korrelation -0,161 0,190 1,000 -0,418
  Signifikans 0,000 0,000 , 0,000

11D Korrelation 0,073 -0,089 -0,418 1,000
  Signifikans 0,072 0,028 0,000 , 

 
Som kan utläsas av tabellen ovan föreligger det tämligen svaga 
men signifikanta korrelationer vid 0,01 nivån (Bryman, 2001) 
mellan fråga 4 och 6 samt mellan 5 och 6. Fråga fyra behandlar 
normalt val av platsegenskap/klass (första, business, ekonomi, 
low-fare och charter). I fråga 5 får passageraren uppskatta hur 
många gånger denne har flugit. Enligt tabellen finns ett negativt 
samband mellan vilken typ av plats resenären väljer och vilken 
placering passageraren ger bolaget i jämförelse med andra. I 
klartext betyder detta att i 16 % av fallen ger resenärer, som är 
vana att resa i första klass bolaget lägre betyg än om de normalt 
reser charter. Vidare ger 19 % av resenärerna bolaget en högre 
placering om de har mindre erfarenheter av andra bolag eller av 
andra resor. 
 
5.5.8 Återköp och relationer 
En del av syftet var även att försöka besvara huruvida val av bo-
lag återspeglas i servicen ombord. För att besvara frågan har jag 
korrelerat frågorna 6, 12E och 12F respektive 10C, 12E samt 
12F. I fråga 6 ombads passageraren att placera bolaget i en skala 
jämfört med andra bolag. Fråga 10C behandlar hur pass kabin-
personalens problemlösningsförmåga motsvarar passagerarens 
förväntningar samt 12E-F huruvida passageraren skulle välja att 
resa med bolaget igen samt rekommendera det till andra. 
 

 
Tabell 5.10 Servi-
cens och problems 
effekt på rekommen-
dation och återköp.  

FRÅGA   12E 12F 12E 12F 
6 Korrelation 0,483 0,453   
  Signifikans 0,000 0,000     

10C Korrelation     0,520 0,551
  Signifikans     0,000 0,000
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5 
Tämligen goda korrelationer med signifikantnivå på 0,01 (Bry-
man, 2001) återfanns på samtliga frågor. Detta skulle i text kun-
na beskrivas som att servicenivån har en tämligen stark betydelse 
(48,3%) på huruvida passageraren skulle rekommendera bolaget 
till andra resenärer samt (45,3%) om denne väljer att resa igen 
med bolaget. Vidare tyder resultaten på att problem kan stärka 
relationen mellan passagerare och bolag, såvida det löses, då det 
finns en korrelation på 52% och 55,1%. Likaså säger samma 
korrelation att om inte ett problem löses med passageraren finns 
en tämligen stark sannolikhet att passageraren inte väljer att resa 
med bolaget igen eller inte rekommenderar bolaget till andra.  
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För att få en insikt i hur ledningen i företaget 
arbetar med motivations-, ledarskaps- och 
resursfrågor har jag kompletterat tidigare 
genomförda enkätundersökningar (se kapitel 
4) med en kvalitativ intervju med bolagets 
kabinpersonalchef. Vidare genomfördes ett 
antal uppföljningsintervjuer med resenärer 

som tidigare deltagit i enkätundersökningarna för att undersöka 
sannolikheten för återköp samt om resenärernas rekommendatio-
ner ändrats under tiden. Nedan i kapitlet följer en beskrivning av 
tillvägagångssättet som använts vid såväl konstruktion av inter-
vjuguider, samtal och databearbetning. 
 

6.1 Förberedelser inför datainsamling 
Med utgångspunkt från litteraturstudien samt de svar som sam-
manställts från tidigare enkätundersökningar formulerade jag de 
två intervjuguider (se bilaga 6 och 7) som jag använde mig av 
vid intervjuerna. Samtliga samtal genomfördes via telefon under 
mitten av januari 2005 för att undersöka huruvida resenärens 
uppfattningar hade förändrats över tid samt få en insikt i hur led-
ningen arbetar med personalfrågor.  
 
6.1.1 Konstruktion av intervjuguide 
Nedan följer en presentation av de olika områden som behandla-
des i intervjuerna och som ligger till grund för båda intervjugui-
derna. Frågorna behandlar områden som är direkt relaterade till 
arbetet samt belysa vikten av denna studie. 
 
KVALITATIV INTERVJU MED LEDNINGEN 
 
Omorganisation Frågorna beskriver vilka förändringar 

ledningen har vidtagit för att skära ner 
kostnader. Frågor i intervjun: 1 
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Motivation Behandlar huruvida motivationsnivån 

förändrats sedan förändringar vidta-
gits samt hur ledningen arbetar för att 
öka motivationen Frågor i intervjun: 
3A-B 

 
Belöningar/erkännande Beskriver hur företaget arbetar med 

belöningar till personalen. Frågor i 
intervjun: 3C 

 
Problem och sjukfrånvaro Beskriver om sjukfrånvaro och andra 

personalproblem har uppkommit och 
vilka problem som kan tänkas uppstå 
i framtiden. Frågor i intervjun: 2A-C 

 
Ledarskap Behandlar relationer mellan anställda 

och chefer samt hur chefskapet funge-
rar. Frågor i intervjun: 4A-G 

 
Prestation och feedback Beskriver huruvida kabinpersonalen 

är nöjda med sin prestation och erhål-
ler feedback. Frågor i intervjun: 4C-
F och 6A-D 

 
Kompetensförsörjning Frågorna ge svar på hur företaget ar-

betar med kompetensförsörjning och 
utveckling. Frågor i intervjun: 5A-B 

 
 
 
UPPFÖLJNINGSINTERVJUER MED PASSAGERARE 
 
Servicens långtidsverkan  Tar fram vilka fragment av servicen 

som finns kvar i resenärens minnes-
bild. Frågor i intervjun: 1, 2 och 3 

 
Relation till bolag Beskriver resenärens benägenhet att 

genomföra återköp av en ny resa samt 
rekommendera bolaget till andra. 
Frågor i intervjun: 5 och 6 
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För att få en jämn fördelning valde jag att dela in skalan i en 
femgradig (Punsch, 2003). Det är inte heller lämpligt att blanda 
skalor mellan interjuver (ibid) då resultatet blir svårt att jämföra 
mellan enkätsvaren och uppföljningsintervjun.  
 
6.1.2 Reliabilitet i uppföljningsintervjuer 
Intervjuerna är i hög grad standardiserade för att resultatet skall 
besitta en så hög tillförlitlighet som möjligt (Trost, 2001) med 
hög reliabilitet. Samtliga intervjuer genomfördes via telefon. 

6.2 Tillvägagångssätt vid datainsamling 
Efter att intervjuguiderna färdigställts konsulterade jag ett antal 
andra studenter för att diskutera konstruktion av frågor samt hur 
stort urvalet borde vara för uppföljningsintervjun.   
 
Då inte samtliga passagerare som deltagit i enkätundersökningen 
valt att delta i en uppföljningsintervju är inte urvalet tillräckligt 
stort för att tala om statistisk säkerhet (Trost, 2001). Jag har såle-
des valt att intervjua tio av de passagerare som lämnat sitt god-
kännande att delta i en uppföljningsintervju, för att ge en bild av 
hur ett statistiskt säkerställt resultat skulle kunna se ut. 
 
Samtliga intervjuer genomfördes på en tid som den intervjuade 
själv valt. Detta för att personen skall kunna tala ostört och inte 
känna sig pressad över tiden (Trost, 2005). 
 
6.2.1 Kodning 
Jag var själv ansvarig för kodningen och datainmatningen i sin 
helhet. Ett antal stickprovskontroller samt kontroller med fre-
kvenstabeller har genomförts för att minimera fel i datamateria-
let. Att använda frekvenstabell är ett lämpligt sätt för att se om 
datainmatningen är felaktig och felaktiga svarsalternativ är inma-
tade (Aronsson, Å. 1999). 
 
All kodning samt databearbetning har genomförts och studerats i 
statistiskprogrammet SPSS 11.0. 
 

6.3 Analysmetoder och databearbetning 
Analysen av intervjun med personalchefen på flygbolaget avser 
att ge en nyanserad bild av hur företaget arbetar med personal-
frågor i dagsläget. Resultat av denna intervju redovisas tillsam-
mans med resultaten från uppföljningsintervjuerna i kapitel 7, 
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6 
Resultat och analys av intervjuerna. Här genomfördes även kor-
relationsanalyser mellan tidigare svar i enkäten och de svar som 
erhållits av den intervjuade under uppföljningsintervjun för att 
belysa arbetets betydelse.  
 
Erhållna svar från bolagets personalchef kommer även att disku-
teras i arbetets slutsats och jämföras med de svar som lämnats av 
kabinpersonalen i tidigare enkätundersökning.  
 
6.3.1 Bortfallsanalys 
Samtliga tillfrågade passagerare valde att delta i telefonintervju-
erna vilket resulterade i en svarsfrekvens på 100 %. Ingen bort-
fallsanalys behövde således genomföras då svaren inte anses 
missvisande i den tillfrågade populationen (Trost, 2001). 
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I kapitlet resultat och analys av intervjuer 
redovisas resultatet av vald metod för 
studien. Avsnittet behandlar resultatet från 
intervjun med bolagets kabinpersonalchef 
Cyrene Andreason. Kapitlet är strukturerat 
efter intervjuguiden (se bilaga 6, Intervju-
guide) för att ge läsaren en mer överskådlig 

syn över hur företaget arbetar med personalfrågor och hur bola-
get ser att vidtagna förändringar har påverkat kabinpersonalen.  
Kapitlet avslutas med en kort sammanställning av svaren från 
uppföljningsintervjuerna med passagerarna. 
 

7.1 Intervju med bolagets kabinpersonalchef 
Cyrene Andreason är bolagets kabinpersonalchef. Hon berättar i 
intervjun att flygbolaget, liksom hela flygbranschen, under de 
senaste åren har genomgått stora förändringar. En av anledning-
arna till att situationen ser ut som den gör idag anses vara de 
många låg-pris-bolag som tagit sig in på den skandinaviska 
marknaden. Detta leder till att de redan existerande bolagen på 
marknaden måste se över kostnaderna för att fortsättningsvis 
kunna förbli ett alternativ för kunderna. Cyrene säger att det 
handlar om att besluta sig för att vara kvar på marknaden eller 
försvinna. 
 
Som ett led i detta har koncernen och flygbolaget genomfört ett 
antal omorganisationer samt reducerat sin kapacitet till den nivå 
som marknaden är beredd att betala för inom de olika delarna. 
Marknaden avgör vilket pris man är villig att betala och inom 
koncernen har flygbolaget därför anpassat servicenivån ombord 
och således minskat bemanningen på flygningarna från fem till 
fyra i kabinen. Cyrene poängterar att man självklart följer kollek-
tivavtalet mycket noga och ständigt har en öppen dialog med 
fackförbundet. 
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För de kabinanställda har de senaste åren bland annat inneburit 
att personalstyrkan på flygbolaget nästan halverats. Personalbe-
hovet har förändrats från att ha varit tämligen konstant till stora 
variationer mellan säsongerna. Vissa baser har blivigt stängda 
halvårsvis till följd av det varierande behovet. Cyrene berättar att 
åren har varit arbetsamma såväl för den administrativa persona-
len som för den flygande. Hon poängterar att besparingar inte 
endast genomförts på den flygande delen av bolaget utan själv-
klart till mycket stor del även på den administrativa delen.  
 
Förändringar i bemanningen ombord 
Bemanningen ombord på ett flygplan av den typ som flygbolaget 
använder sig av baseras på fyra personer där dessa är så kallad 
säkerhetspersonal. För att hålla fullgod säkerhetsstandard om-
bord på en flygning innebär det en bemanning av planet med fyra 
personer. Utöver dessa fyra har flygbolaget tidigare (och även 
fortfarande på vissa flygningar) haft en extra person för att ge 
resenären en högre serviceupplevelse. Utvecklingen på markna-
den har gjort att resenärerna inte längre är intresserade av att 
erhålla denna service för den kostnad som den innebär (se ovan). 
För att möta detta har bolaget genom en projektgrupp bestående 
av arton personer, däribland kabinpersonal, -managers, -chefer 
och skyddsombud, diskuterat hur man ska spara in på kostnader-
na och kommit fram till att man är tvungen att ta bort denna fem-
te position på de flygningar där de anser det möjligt. Cyrene be-
rättar att som grund för bedömningen, huruvida det skall vara 
fyra i kabinen, ligger bland annat den tid det tar att serva passa-
gerarna under resan. 
 
Förändringarnas effekt på personalen 
Förändringarna framkallar givetvis en rad olika känslor och 
självklart söker alla en förklaring för att kunna hantera dessa. 
Cyrene berättar att hon har högsta respekt för den frustration som 
finns bland sina medarbetare. Motivationen hos personalen med 
tanke på ovanstående är på en låg nivå. Hon har konstaterat den-
na utveckling under längre tid men kan naturligtvis inte ändra 
den utveckling branschen genomlider utan försöker med givna 
förutsättningar medverka till en så god arbetsmiljö som möjligt. 
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Andra orsaker till en lägre motivationsnivå 
Förutom nedskärningarna tror Cyrene att det faktum att medelål-
dern bland bolagets anställda blir allt högre är en anledning till 
att motivationen förändras. Arbetet är fysiskt samt mentalt job-
bigt och inte särskilt stimulerande efter en längre tid. Då många 
av dem som egentligen skulle ha slutat hänger kvar på grund av 
den osäkra arbetssituationen blir motivationen lidande i bolaget 
när personalen stannar kvar allt längre.  
 
Vid förfrågan om hur personalkostnaderna presenteras för kabin-
personalen berättar Cyrene att bolaget förklarar att minskad per-
sonal innebär lägre kostnad. På marknaden idag är konkurrensen 
mycket stark och för att överleva måste företaget vara mycket 
återhållsam med kostnaderna, vilket i sin tur leder till dessa om-
fattande och frekventa diskussioner. Hon säger att det är tråkigt 
men om man inte kan tala om kostnader blundar man för pro-
blemet. Dock medger hon att ”ekonomispråket” inom företaget 
inte alltid är exemplariskt, utan blir ibland alltför akademiskt och 
oförståeligt. 
 
Motivationsåtgärder 
För att öka motivationsnivån och engagemanget vidareutbildar 
flygbolaget personalen för att på sikt kunna överlåta mer ansvar 
samt uppnå ett högre ömsesidigt förtroende och samarbete. Cy-
rene hoppas även att en större insikt leder till en ökad förståelse 
för verksamhetens villkor som i sin tur leder till en ökad ”vi” 
känsla bland kabinpersonalen samt mellan kabinpersonal och 
administration.  
 
Exempel på utbildningar som tas upp under intervjun är en kon-
flikthanteringskurs som efterfrågats av personalen och som bola-
get sedan erbjöd sina kabinanställda. Vidare arbetar företaget 
aktivt med ett system där anställda kan lämna rapporter till den 
administrativa avdelningen, vilka rapporter skall uppföljas med 
feedback till personalen. Dessutom har kabinpersonalen en rad 
olika belöningssystem som till exempel provision på försäljning 
och flygtimmar samt erhåller förmånliga personalbiljetter med 
mera. Som personal finns även möjlighet efter ett antal år att 
arbeta som fadder, delta i projektgrupper, befordras till kabinma-
nager (CM), bli instruktör och slutligen kabinpersonalchef 
(CCM). Britannia stödjer sina anställdas utveckling så mycket de 
har ekonomisk möjlighet till inom alla områden som har med 
bolaget att göra. Cyrene har dock märkt att intresset för denna 
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information är förhållandevis lågt och man finner det svårt att 
involvera den enskilde individen i olika projekt utöver de vanliga 
arbetsuppgifterna. 
 
Cyrene arbetar även med en personaltidning som hon skriver 
inlägg i för att peppa personalen. Tidningen utkommer en gång i 
månaden. Vidare ordnar hon samtal med alla i personalen för att 
förbättra arbetssituationen. 
 
Arbetssätt 
Bolaget använder sig av olika team, vilka kabinpersonalen rote-
rar mellan, inom samma bas. Det innebär att alla arbetar med alla 
i Stockholm respektive Göteborg, Malmö eller Oslo. Under flyg-
ning är kabinmanagern (CM) underställd kaptenen och kabinper-
sonalen (CC) är underställda CM. Enligt Cyrene har CM stora 
befogenheter men även ett stort ansvar varför man inte kan be-
skriva CM som någon ”ledande medarbetare” utan snarare som 
en chef i kabinen. Baschefen eller kabinpersonalschefen (CCM) 
bär personalansvaret på respektive bas, vilket leder till att kabin-
personalen inte har någon direkt kontakt med kontoret i Stock-
holm.  
 
Efter förändringarna som genomförts på bemanningarna ombord 
under flygning har bolaget uppmärksammat att vissa flygningar 
fungerar bättre än andra. Företaget tror sig ha härlett detta tillba-
ka till kabinmanagern och hur denne arbetar. Man konstaterar 
efter förändringen att denna position har fått en större och vikti-
gare roll i kabinen. 
 
Framtiden 
Cyrene tror inte att yrket som kabinpersonal någonsin kommer 
att bli det glamorösa yrke det en gång varit. Arbetet har föränd-
rats till att bli ett yrke som alla andra. Vidare tror hon inte att 
personal blir kvar så länge i organisationen som de är i dagsläget. 
Hon tror inte heller att man kan se personal som arbetat där i 20-
30 år i framtiden, utan under kortare perioder av sitt liv och såle-
des uppnås en lägre medelålder bland personalen.  
 

7.2 Uppföljningsintervju med passagerare 
Cirka 8 månader efter det att passageraren rest med bolaget kon-
taktades ett litet urval av tio passagerare som lämnat sina tele-
fonnummer för så kallade uppföljningsintervju. Urvalet bestod 
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av män och kvinnor mellan 15 och 64 år. Resultaten är inte sta-
tistiskt säkerställda, utan härleder endast till de tillfrågade passa-
gerarna. 
 
Redovisning av frågorna 
I första frågan vid intervjun ombads passageraren att berätta vad 
denne minns angående servicen (bra/dålig) under hela resan in-
klusive på semesterorten. Svaren som erhölls omfattade framför-
allt destinationen och dess guider och hur dessa utfört sitt arbete, 
hjälpt till och tagit reda på information. Även huruvida transfer 
fungerade togs upp. Passagerarna hade ganska svårt för att uppge 
hur stor del av destinationen respektive flygresan motsvarade 
deras serviceupplevelse. En man i 30 årsåldern utryckte det hela i 
procent motsvarande 70 % respektive 30 %, vilket motsvarade 
ganska väl de andra svaren som erhölls. Vid förfrågan om det var 
något speciellt bra/dåligt angående servicen ombord som man 
kom ihåg hade samtliga tillfrågade ganska svårt att minnas något 
specifikt. Däremot kunde resenärerna svara generellt på frågan 
om de tyckte det var bra service eller dålig eller någonstans i 
mitten och om kabinpersonalen var glad/trevlig. Däremot var det 
en man som rest med barn som kom ihåg bättre i detalj och be-
rättade om hur hjälpsamma personalen varit vid ett litet problem.  
 
Återköp 
I fråga fyra i intervjun tillfrågades passagerarna vad det skulle 
vara som gjorde att de valde att resa med bolaget igen. Här 
nämnde passagerarna framförallt pris och destinationer men även 
flygschema, smidighet och service mot barn.  
 
Intervjun avslutades med två frågor som korrelerades med tidiga-
re svar där passagerarna fick uppge på en skala (1-5) huruvida 
det var troligt att de väljer att resa med bolaget igen och rekom-
mendera företaget till andra. Svaren som erhållits var samtliga 
förutom ett exakt desamma som tidigare. Det svar från passage-
rare som avvek från tidigare svar avvek med en skalindelning.  
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I detta kapitel fokuserar jag på att tolka 
resultatet från framförallt de kvantitativa 
undersökningarna men även resultatet av 
intervjuerna med bolagets resenärer och 
intervjun med företagets kabinpersonalchef. 
För att vidare kunna ge slutsatser av 
resultaten presenteras även kompletterande 

teori inom personalmotivation och -engagemang från vad som 
krävs för att stödja de modeller och diagram som används i av-
snittet. Kapitlet är indelat i tre avsnitt där resultatet från under-
sökningen av kabinpersonalens motivation presenteras i det för-
sta avsnittet och resultatet från undersökningen om service om-
bord presenteras i det andra. Avslutningsvis återföljs dessa två 
avsnitt av huruvida kundrelationen påverkats eller ej av given 
service enligt den övergripande analysmodellen (se 2.6, Över-
gripande analysmodell). 
 

8.1 Motivation 
I detta avsnitt behandlar jag 
kompletterande teori för att 
kunna ge läsaren en över-
blick om hur motivationen 
ser ut i företaget och visar 
genom grafiska exempel en 
överskådlig bild av motsva-
rande. Detta avsnitt är den 
första av tre delar i den 
analysmodell som används genom hela arbetet och avsnittet här-
leds sedan vidare till service- och relationsavsnitten. 
 
8.1.1 Kompletterande prestationsteori 
Luthans och Peterson (2002) redovisar i artikeln Employee enga-
gement and manager self-efficacy den starka relationen mellan 
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det som de kallar för mjukmanagement, alltså attityder, person-
lighetsdrag och perception hos den anställde och det önskade 
resultatet hos företaget. Resultatet av GALLUP- undersökningen 
som presenteras i artikeln visar att en emotionellt engagerad per-
sonal är både mer tillfredställd med arbetet samt mer produktiv 
medan oengagerad personal förlorar kontakten med företaget och 
anstränger sig inte för att utföra arbetet (ibid).  
 
8.1.2 Analysmodell (Behovssituation) 
För att analysera svar till fråga 18 i enkäten till medarbetarna har 
jag konstruerat följande analysmodell till stöd för den över-
gripande analysmodellen och området motivation. Denna modell 
besvarar vilken behovsnivå en medarbetare eller en grupp 
medarbetare känner och om denna nivå är god eller mindre god. 
Tanken med diagrammet är att företaget skall kunna se vilka 
behovsfaktorer de i huvudsak skall rikta in sina resurser mot. I 
fråga 18 ställdes 8 delfrågor angående medarbetarens olika 
trygghets-, sociala-, uppskattnings- och självförverkligandebe-
hov. 
 

 

Figur 8.1 Behovssi-
tuation presenterad 
i egenkonstruerat 
diagram. 
 

 
Resultatet från fråga 18 sammanställs och medelvärden på en 
tiogradig skala presenteras i diagrammet nedan. Då det idag inte 
finns någon enad uppfattning om huruvida teorierna kring be-
hovspyramiden skall tillämpas (Bernstein, 2003) väljer jag att 
presentera den som ett diagram med syfte att bearbeta låga vär-
den. I mina förslag utgår jag från att negativa svar (lägre än fem) 
är akuta områden och mycket positiva svar (åtta, nio och tio) är 
förhållandevis god nivå. 
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Figur 8.2 Behovssi-
tuation i företaget 
utifrån resultat i 
enkätundersökning-
en. 
 

 
8.1.3 Stress och arbetsförhållanden 
Som framgår av resultaten i kapitel 5, Resultat och analys av 
enkätstudien, är stress en framträdande faktor bland personalen 
då i genomsnitt 32 % av medarbetarna uppgav att de kände sig 
stressade (se 5.5.3, Stress på arbetet). 
 
8.1.4 Analysmodell (Företagstillhörighet) 
För att analysera svar till fråga 19 i enkäten till medarbetarna har 
jag konstruerat följande företagstillhörighetsmodell. Med hjälp 
av denna modell försöker jag besvarar vilken tillhörighet medar-
betaren känner mot företaget och om denne känner att företaget 
använder sig av dennes kompetenser. Detta som en del av den 
övergripande analysmodellen under punkterna relationer och 
prestation där bland annat engagemang inkluderas. I fråga 19 
ställdes 5 delfrågor angående medarbetarens kunskaper och vil-
jan hos personen till att delta i beslut. 
 

 

Figur 8.3 Företags-
tillhörighet presen-
terad i egenkonstru-
erat diagram utifrån 
teori (se 8.1.1 kom-
pletterande presta-
tionsteori). 
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Matrisen är konstruerad utifrån en korstabell där jag ställt viljan 
mot förmågan hos kabinpersonalen. I frågorna i enkäten har per-
sonalen själva fått utvärdera sina kunskaper, hur företaget an-
vänder sig av dessa samt sitt eget engagemang för bolaget. Nega-
tivt betonade svar är klassificerade som kan/vill ej och positivt 
laddade svar motsvaras av kan/vill i tabellen. Då antalet som 
svarat neutralt är förhållandevis stort har jag valt att presentera 
dem separat som en extra laddning i mitten av korstabellen (se 
figur 8.4). Procentladdningarna skall utläsas utifrån respektive 
laddnings placering på axlarna (förmåga och vilja). 
 

 

Figur 8.4 Företags-
tillhörighet utifrån 
resultat i enkätun-
dersökning. 
 

 
Figuren skall tolkas så att medarbetare i ruta ett är att föredra, där 
36 % av medarbetarna hos bolaget känner att de vill och kan 
medverka i beslut och projekt. 40 % av personalen känner en 
stark vilja men är dock osäkra angående sin förmåga, liksom 13 
% som upplever att de saknar nödvändig kunskap för att delta 
vid beslut eller projekt även om de besitter viljan till detta. Tillåts 
dock inte personalen att vare sig utvecklas, involveras i besluts-
fattandet eller få sin åsikt beaktad av bolaget, förlorar företaget 
dem snabbt till ruta tre (Luthans & Peterson, 2002), där medarbe-
taren besitter nödvändig kunskap men saknar viljan och engage-
manget för företaget.  
 
Företaget har en personalstyrka där relationerna mellan kollegor-
na är mycket bra, där drygt 99 % anser sig besitta en god eller 
mycket god relation och ingen är direkt negativt inställd till sina 
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kollegor. Dessutom är endast ett litet antal missnöjda med rela-
tionen till sin närmaste chef (5.5.4, Samarbete med närmaste 
chef), vilket gör att bolaget har goda förutsättningar för att arbeta 
vidare med så kallad mjukmanagement inom företaget. Det vill 
säga genom att påverka bland annat attityder hos personal och 
därmed erhålla ett bättre resultat genom högre prestation 
(Luthans & Peterson, 2002).  
 

8.2 Service 
I detta första avsnitt presenteras de medelvär-
den som flygbolaget erhållit i betyg från pas-
sagerarna i enkätundersökningen. Jag har valt 
att presentera dessa enligt den trefaktorlösning 
som erhållits från faktoranalysen i avsnitt 
5.2.2, Faktorstruktur. Värden som presenteras 
är serviceupplevelse, servicekultur samt pas-
sagerarnas servicebetyg, vilka var och en 
kommer att härledas tillbaka till sambandet 
med motivationen bland kabinpersonalen.  
 
8.2.1 Serviceupplevelse 
(Enligt definitionen hur passageraren upplevde servicen ombord) 
Avser frågorna; Bemötandet av kabinpersonalen vid ombordstig-
ning, den service jag fick av kabinpersonalen, servicen av kabin-
personalen som serverade drycker, den service jag fick av kabin-
personalen som serverade maten samt slutligen den totala ser-
viceupplevelsen. 
 
Det totala medelvärdet för konkret serviceupplevelse är 3,57 på 
en femgradig skala med ett som lägst.  
 
8.2.2 Servicekultur 
Denna rubrik är det andra indexet som framkom vid faktoranaly-
sen och beskriver hur passageraren kände inför olika situationer, 
som att ställa frågor eller om han/hon kände att de fått bra och 
tillfredställande svar (således om passageraren kände att han/hon 
tagits på allvar av personalen och om de tagit sig tid att hjälpa 
dem). Avser frågorna; Jag kände mig välkommen att ställa frå-
gor till kabinpersonalen, fick svar på de frågor som jag ställde 
till kabinpersonalen, när jag bad om hjälp var kabinpersonalen 
trevlig samt slutligen det är mycket troligt att jag väljer att resa 
med bolaget igen. 
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Det totala medelvärdet för servicekultur är 4,30 på en femgradig 
skala med ett som lägsta värde  
 
8.2.3 Servicebetyg 
Omfattar frågorna; Vad gjorde kabinpersonalen bra eller dåligt 
då bolaget hamnade på den placering du gav dem samt jag skul-
le verkligen rekommendera detta bolag till andra. 
 
Det totala medelvärdet för servicebetyg är 4,09 på en femgradig 
skala med ett som lägsta värde. Att tillägga till detta resultat är 
även att 55,7% av passagerarna uppgav att det var kabinpersona-
len som gjort att bolaget fick det betyg det fick i en fråga om hur 
de skulle placera bolaget i jämförelse med andra bolag och 
41,5% uppgav att det var andra orsaker som tillexempel flygpla-
nets standard, pris och så vidare. Det föreligger en förhållandevis 
god korrelation mellan dessa två frågor (servicebetyg och placer-
ing av bolag i jämförelse med andra) med strax över en 50 pro-
centig korrelation vid 0,01 signifikansnivå (Bryman, 2001). 
 
8.2.4 Relation mellan service och motivation 
Som framgår mer utförligt i kapitel 5.3, Korrelationsanalys samt 
kompletterande analyser 5.4, Alternativa statistiska sambands-
analyser, föreligger inget samband mellan motivation bland ka-
binpersonalen och servicen ombord (U1). Enligt motivationsteo-
rier inom prestation, tillfredställelse, positivism och diverse ser-
viceteorier skall samband föreligga. Judge och Ilies, (2004) för-
klarar denna avsaknad av samband som en tillfällig fungerande 
lösning där personalen på grund av yrkesstolthet (Kerry, 1996) 
håller en professionell inställning mot kund trots en varierande 
motivationsnivå. En mer ingående diskussion kring detta finns 
presenterad i kapitel 10.1, Diskussion kring resultat. 
 

8.3 Kundrelation 

88 

Kundrelation är den sista av analysmodellens 
delar och beskriver huruvida samband 
föreligger mellan service och återköp. Som 
framkommer i avsnitt 5.5.8 Återköp och 
relationer, föreligger samband mellan service 
och företagsrelation (U2) och då särskilt 
mellan personalens service och vilja att resa 
med bolaget igen eller att rekommendera det 
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till andra (se tabell 5.10, Servicens och problems effekt på 
rekommendation och återköp), vilket även stöds av den 
teoretiska referensramen (Edvardsson, 1992; Swanson & Kelley, 
2001; Keaveney, 1995). Sambanden som i denna undersökning 
är tämligen goda (45 % - 55 %) påvisar även hur förväntningar 
påverkar den kundupplevda servicen. Förväntningars betydelse 
för serviceupplevelsen har enligt forskarna ett fastställt signifi-
kant samband (Wirtz & Johnston (2003). 
 
Avsikten med den övergripande analysmodellen var att finna 
samband mellan service och återköp varför denna relation kan 
antas bekräftad. Däremot kan inget samband säkerställas, med 
denna studie, varken mellan kabinpersonalens motivation och 
den kundupplevda servicen (U1) eller mellan kabinpersonalens 
motivation och relationen till bolaget (U2). En mer ingående 
diskussion kring orsaker varför detta frångår den teoretiska 
referensramen finns presenterad i kapitel 10.1, Diskussion kring 
resultat. 



 

 
90 

8 



 

 
91 

9 
 S

LU
TS

A
TS

E
R

 
 
 
 

Med hänvisning till de resultat som 
framkommit i denna rapport presenteras i 
detta kapitel de slutsatser jag funnit i 
anslutning till studien. Slutsatserna är 
indelade i två avsnitt vilka preciseras i 
följande frågeställningar. Märker 
passageraren skillnad på den service denne 

får av välmotiverad personal eller av en omotiverad medarbeta-
re samt om val av flygbolag återspeglas i den service som pas-
sageraren får under flygningen? Dessa frågor motsvarar relatio-
nerna mellan modulerna motivation, ”wow-effekt” (service) och 
relation i den övergripande analysmodellen. Det vill säga U1 
(motivation – service) och U2 (service – relation). Utöver de 
övergripande forskningsfrågeställningarna presenteras även fun-
na beroende variabler för respektive utsago. 
 

9.1 Kundupplevd service och motivation 
Som presenterats i kapitel 5, Resultat och analys av enkätstudien, 
föreligger det ingen signifikant korrelation mellan kabinpersona-
lens motivation under arbetsdagen och hur passageraren upplever 
servicen ombord. För att utrycka det mer i sitt sammanhang skul-
le jag säga att kabinpersonalen på flygbolaget är så pass profes-
sionella i sitt arbete att teorierna kring motivation och service 
inte kan tillämpas i detta sammanhang. För att säkerställa resulta-
tet har jag genom ytterligare två alternativa analysmetoder un-
dersökt samma datamaterial för att bekräfta att slutsatsen inte är 
felaktig.   
 
Vidare leder resultatet till att inga beroende servicevariabler kan 
presenteras i detta arbete då utsagan (U1) förkastades. Faktorana-
lysen tyder på att inga servicevariabler är beroende av motiva-
tionsvariablerna. 
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9.2 Återköp och val av bolag 
I Kapitel 3, Teoretisk referensram ingår ett avsnitt som mäter 
servicekvalitet och vikten av att ta hänsyn till huruvida passage-
raren är intresserad av att genomföra ett återköp och att rekom-
mendera bolaget till andra. Enligt enkätstudien bland passagerar-
na ombord förelåg en tämligen god korrelation mellan serviceni-
vå och återköp (51 %) respektive rekommendation till andra (55 
%). Vidare fann jag tämligen goda belägg för att problem som 
uppstår (i alla fall för resenärer med medhavande barn) stärker 
relationen till bolaget. På samma sätt som ett löst problem med 
en nöjd kund stärker relationen, förstör eller omöjliggör ett olöst 
problem en fortsatt relation. Svaren som återgetts vid intervjuer-
na med passagerarna tyder även på att ett serviceintryck är bestå-
ende över tid för de passagerare som tillfrågats.  
 
De två viktigaste anledningarna till återköp som nämndes av de 
passagerare som intervjuades efter åtta månader var pris och des-
tinationer som erbjuds av bolaget men även flygschema, smidig-
het och service mot barn. 
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Detta avslutande kapitel är indelat i tre 
avsnitt som behandlar en diskussion kring 
framkomna slutsatser samt förslag på 
åtgärder utifrån resultatet. Förslag grundar 
sig på teori presenterad i både kapitel 3, 
Teoretisk referensram, men även den 
kompletterande teori som återfinns i kapitel 

8, Tolkning av resultaten från undersökningarna, där jag tolkar 
erhållet material. Avslutningsvis diskuteras vidare studier som 
jag finner nödvändiga inom detta mycket komplexa område av 
personal- och servicefrågor.  

 D
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10.1 Diskussion kring resultat 
Den mest intressanta slutsatsen från denna studie är, enligt min 
mening, avsaknaden av samband mellan kundupplevd service 
och kabinpersonalens motivation. Min förklaring, till denna av-
saknad av samband, är att kabinpersonal är en yrkesgrupp där det 
finns starka motivatorer i arbetsuppgifterna och dess omgivning. 
Exempel på detta är den starka och direkta respons personalen 
får av passagerarna (Kerry, 1996), vilket är ganska unikt för flyg-
industrin (Swanson & Kelley, 2001). En annan orsak till varför 
sambandet inte återfinns ligger antagligen i att kabinpersonalen 
under senare år fått vänja sig vid en negativ utveckling av ar-
betsmarknaden inom flygindustrin (Malver, 1998) och således 
själva fått söka motivation i arbetet snarare än att vänta på att få 
den från företaget genom lön, belöningar och andra åtgärder. 
Personalen lyckas helt enkelt motivera sig själva genom den be-
kräftelse de får av passagerare och kolleger samt genom, vad 
Maslow hänvisar till som, självförverkligande- och uppskatt-
ningsmotivation där yrkesstoltheten gör att personalen vill se 
nöjda passagerare omkring sig (Judge & Illies, 2004). Jag ställer 
mig dock tveksam till att detta är positivt med avsaknaden av 
sambandet mellan motivation och service. Dels med tanke på 
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svårigheten att säkert veta att högre motivation bland personalen 
leder till bättre service och således en högre serviceupplevelse 
för passageraren, även om motivationsåtgärder säkerligen ger en 
bättre arbetsmiljö. Dels genom min övertygelse om att den nuva-
rande servicenivån är ett professionellt agerande utan egentligt 
stöd av motivation och således kommer att försvinna med tiden, 
när personalen inte ”orkar” leverera servicen längre (Judge & 
Illies, 2004). 
 
Även om det i detta arbete inte går att säkerställa något samband 
mellan kabinpersonalens motivation och den kundupplevda ser-
vicen bör industrin lägga stor vikt vid att stärka sina kundrelatio-
ner. Då samband föreligger mellan service och återköp, faller det 
sig naturligt att bolaget bör stärka dessa kundrelationer genom att 
säkerställa en god servicenivå. Precis som teorin beskriver är det 
mycket viktigt att agera proaktivt då många kunder inte förmår 
sig till att påpeka brister innan byte av leverantör. Dessutom är 
flygindustrin särskilt utsatt då resor och flygbolag ofta kommer 
på tal (Swanson & Kelley, 2001) och diskuteras med såväl familj 
och vänner som såväl med arbetskollegor och andra resenärer. 
Ytterliggare en faktor att ta med i beräkningen är den starke be-
nägenhet flygresenärer har till ”word-of-mouth” och då särskilt i 
situationer som upplevts som negativt för kunden (Blodgett, Wa-
kefeild & Barnes, 1995). I den teoretiska referensramen presente-
ras en överskådlig figur över kundens klagobeteendeprocess (fi-
gur 3.2) där vikten av ett korrekt och snabbt agerande lyfts fram 
för att i möjligaste mån undvika negativ ”word-of-mouth”. I ser-
vicerutinerna bör bolaget säkerställa att framförallt grundläggan-
de servicefel undviks, då sådana fel är största orsaken till byte av 
leverantör (Keaveney, 1995). Exempel på händelser som kan 
åtgärdas direkt av kabinpersonalen är fel måltid, förseningar, 
trasig utrustning med mera. Därefter bör organisationen säker-
ställa att misstag vid servicemöte mellan medarbetare och kund 
undviks genom en god och komplett utbildning av personalen. 
Exempel på aktiviteter är att träna personalen i att lösa problem 
(Wirtz & Johnston, 2003) och hur medarbetaren kan stärka rela-
tionen vid eventuella serviceproblem genom att eliminera fakto-
rer som bidrar till misstroende (Edvardsson, 1992; Yagil, 2002; 
Blodgett, Wakefeild & Barnes, 1995). Likaså bör företaget lägga 
vikt vid att utbilda personal för att ge service till olika nationali-
teter och samtidigt anpassa servicen därefter (Sultan & Simpson, 
2000). 
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I undersökningen framgår att personalen generellt besitter en 
stark vilja till att lära sig hantera kunder (8.1.4 Företagstillhörig-
het). Detta är något företag måste ta hänsyn till för att bibehålla 
en högt motiverad personal och inte förlora engagemanget bland 
medarbetarna. Under uppföljningsintervjuerna med passagerarna 
var det dock ingen av de tillfrågade som uppgav servicenivå som 
en orsak till återköp. Enligt korrelationsanalysen som genomförts 
i enkätundersökningen finns det en tämligen god korrelation mel-
lan servicenivå och återköp, men vid uppföljningsintervjun åter-
gav ingen av de tillfrågade servicenivån som en direkt anledning 
till återköp. Min tolkning av detta är att det dels kan bero på att 
urvalet inte var representativt av populationen och dels att servi-
cenivå inte är det första man tänker på som en anledning till åter-
köp utan snarare en positiv förstärkning till detta. När passage-
rarna tillfrågades om vad det är som gör att de väljer att resa med 
ett bolag blev svaret att priset är en av de mest avgörande fakto-
rerna. Skulle dock erfarenheten av företaget vara dåligt väljer 
kunden troligen inte samma bolag igen. Således finner jag det 
troligt att servicen är den högst avgörande faktorn för framtida 
relation med serviceföretag precis som Keaveney (1995) hävdar i 
sin forskning. 
 
Ytterliggare exempel på hur servicen kan förbättras för passage-
rarna är att förflytta beslut och kontroll till kunden (Ekdahl, Gus-
tafsson & Edvardsson, 1999). Detta görs visserligen redan till 
viss del idag genom möjligheten att till exempel välja platser 
(Fritidsresor, 2004) men kan fortfarande utvecklas för att omfatta 
fler tjänster och därmed uppnå bättre kontroll. Dessutom är den-
na självservice oftast avlastande för personalen och resulterar i 
att mer tid kan läggas på ett förbättrat servicemöte mellan passa-
gerare och personal. 
 
Som framgår av intervjun med bolagets kabinpersonalchef tror 
hon att yrket står under en stor förändring och att det i framtiden 
inte kommer att finnas personal som arbetat i kabinen så länge 
som idag. Under förutsättning att rekrytering och utbildning 
genomförs professionellt kan en högre personalomsättning vara 
gynnsam för industrin. Detta då den av kunden upplevda servi-
cen till stor del grundas på personalens agerande och beteende 
(Henning-Thurau, 2004). En högre personalomsättning kan en-
ligt forskaren i så fall erbjuda branschen attraktiv serviceoriente-
rad personal som besitter de attityder och beteenden som krävs i 
en hårdnande industri och kanske till viss del saknas i dagsläget. 
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Vidare leder personalomsättningen troligtvis till att de som inte 
trivs med yrket fortsätter till något för dem bättre lämpat yrkes-
område och på så sätt höjer den generella motivationsnivån hos 
dem som stannar kvar inom branschen. För att dra paralleller till 
inställningar hos människor och då främst positivism finns stora 
individuella skillnader mellan olika individer (Judge & Illies, 
2004), vilkas inställningar också är mycket svåra att påverka om 
det ens är möjligt. Därför kan en något högre personalomsättning 
möjliggöra för branschen att finna personer med för yrket bättre 
förutsättningar (ibid). 
 
För att bibehålla en högt motiverad personalstyrka krävs en mo-
dern och delegerande arbetsledning. Det är allmänt vedertaget 
idag att det krävs en stimulerande arbetsmiljö, med ansvar, befo-
genheter och karriärmöjligheter för att säkra en positiv och moti-
verad personalstyrka (Vroom, 1970). Detta ställer höga krav på 
ledarskapet i organisationen och förutsätter vad som omnämns i 
teorin som Y-ledarskap. Det vill säga att ledaren förutsätter att 
medarbetarna finner tillfredställelse i sitt arbete och har en posi-
tiv inställning till detta (McGregor, 1960). Vidare krävs att led-
ningen och ledarna besitter korrekt kunskap och kan leda arbetet 
på ett tillfredställande sätt för medarbetarna. Vanligt är till ex-
empel att fokus ligger för mycket på nuet och att framtidstron 
förloras då all energi fokuseras på dagliga kriser (Covey, 1998). 
Något som jag som utomstående tycker mig kunna se bland bo-
lagets anställda då mycket av chefernas tid läggs på möten och 
att lösa krissituationer. Detta krisledarskap resulterar i en försäm-
rad framtidstro för cheferna vilket sedan, på ett eller annat sätt, 
förmedlas vidare till medarbetarna.  
 
I enkätundersökningen framgår dock att bolaget har goda rutiner 
för sin kabinpersonal då de allra flesta anser sig ha en god rela-
tion till sin närmaste chef. Däremot framgår det både av enkät-
undersökningen och av intervjun med bolagets kabinpersonal-
chef att engagemanget inte är särskilt högt från medarbetarna. 
För att öka detta engagemang bör bolaget involvera sina medar-
betare i diverse projekt, vilka även kan fungera som motivatorer i 
form av erkännande från arbetsledningen. Anledningen till att 
projektformen inte är särskilt attraktiv i dagsläget är svårt för mig 
att uttala mig om men ofta rör det sig om att behövliga resurser 
inte avsätts för ändamålet. Detta kan resultera i att personal ser 
projekt som ett stressmoment då till exempel tid för att delta inte 
avsätts. Väl fungerande projekt är ändå en sådan kraftfull moti-
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vator att företag bör fortsätta att arbeta med denna arbetsform 
genom att eliminera faktorer som gör dem oattraktiva. Projekt 
kan för övrigt hjälpa organisationen att finna de åtgärder som 
krävs av personalen för ett öka motivationen och därmed förbätt-
ra servicen. Genom att engagera medarbetare i denna process kan 
förståelse för hur företaget arbetar spridas genom hela organisa-
tionen och förhoppningsvis leda till ett bättre stöd för ledningen 
bland personalen.  
 
Avslutningsvis skulle jag vilja ta upp en kort diskussion angåen-
de den goda relation som tycks råda mellan medarbetarna. En 
förklaring till detta kan vara den externa påtryckning som 
medarbetarna känner på grund av omvärldsförändringarna och 
hotet om uppsägning. En annan förklaring kan ligga i arbetets 
utformning där kollegorna arbetar nära varandra under långa pass 
och dessutom spenderar mycket av fritiden tillsammans på desti-
nationerna. Den underliggande faktorn till dessa sunda relationer 
kan vara en befintlig medkänsla för varandra och en djup förstå-
else för varandras beteende (Dalai Lama och Cutler, 2003). Ge-
nom att glädjas åt kollegors framgångar samt förstå och visa 
medkänsla för eventuella motgångar sprids en genuin medkänsla 
för varandra, vilket således underlättar arbetet. Ett sådant synsätt 
kan förutom att skapa en god motivation i personalstyrkan dess-
utom underlätta mötet med besvärliga kunder när förståelse finns 
för varför denna kund kan vara besvärlig. Detta är något många 
företag bör eftersträva då förståelse och medkänsla har en sådan 
positiv effekt på relationer mellan personal samt mellan personal 
och kunder. 
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10 10.2 Reviderad analysmodell 
Utifrån ovanstående diskussion, slutsatserna, teorin och resultatet 
av studien har den övergripande analysmodellen reviderats för att 
överstämma med den verklighet som arbetet beskriver. Då studi-
en fastställer att samband mellan motivation och service inte 
föreligger men teorin beskriver ett starkt samband mellan presta-
tion och motivation har inverkanspilarnas riktning inverterats. 
Likaså har modellen kompletterats med Henning- Thurau (2004) 
begrepp ”kundorienterad servicepersonal” där begreppet enligt 
forskaren styr kundrelation och återköp. 
 

 

Figur 10.1 Revide-
rad analysmodell. 
Relation mellan 
motivation och 
kundupplevd service 
och dess betydelse 
för kundrelationen. 

 
Modellen kan användas av företag inom den kommersiella pas-
sagerarflygtrafiken och sannolikt i närliggande branscher där 
servicebehovet är av liknande karaktär. Modellen bör således 
också kunna generaliseras på branscher där personalen ständigt 
möter nya kunder under korta men dock mycket viktiga service-
möten. Genom användandet av modellen kan företagsledningen 
bland annat förstå och utveckla nödvändiga personlighetskarak-
teristika egenskaper hos personalen. Dessa karakteristiska egen-
skaper kan sedan, i viss mån, anpassas för att uppnå ”wow-
effekten” samt bibehålla och utveckla en god kundrelation. Mo-
dellens teoretiska bidrag är också att medarbetarens motivation 
inte styr eller inverkar på kundens serviceupplevelse, utan moti-
vationen är istället ett resultat av medarbetarens egen prestation 
och kundens feedback, vilket är arbetets slutsats. Genom använ-
dandet av modellen inom avsedda servicebranscher bibehålls 
sannolikt också modellens validitet enligt redovisningen i me-
todavsnittet (se 2.7, Utvärdering av hela studien). 
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10.3 Förslag på åtgärder till bolaget 
Då resultatet av studien visade att motivationen inte har något 
signifikant samband med den kundupplevda servicen finns det ur 
den synvinkeln inget behov av förändring eller förbättring. Dock 
bör företaget ur personalpsykologisk synvinkel samt av eget in-
tresse, säkerställa att de når en hög motivationsnivå.  
 
Något som framkom mycket tydligt vid denna studie var perso-
nalens stora frustration och skadade förtroende för ledningen. 
Trots att ingen fråga fanns på enkäten angående just detta tillfo-
gade en stor del av de intervjuade att man är mycket missnöjd, 
missnöjd eller ganska missnöjd med ledningens förfarande. 
Bland de mest frekventa orsakerna var att respekt saknades för 
kabinpersonal eller att personal kände sig som en belastning för 
bolaget. Med tanke på detta skulle jag rekommendera bolaget att 
fokusera på att få upp förtroendet hos personalen för ledningen. 
Dels genom samtal men också genom att tala ett språk som är 
förståligt för alla. Språket tycks idag kunna vara alltför akade-
miskt för att alla ska förstå, vilket kan leda till onödiga konflikter 
och oförståelse.  
 
Vidare tyckte jag mig kunna känna ett viss ”vi och dom” tänkan-
de mellan företagets administrativa och flygande avdelningar. 
Jag skulle därför även rekommendera bolaget att försöka integre-
ra dessa delar av företaget i större utsträckning än som nu är fal-
let. Respekt behövs mellan samtliga avdelningar och individer 
för att en arbetsplats skall vara stimulerande. 
 
I kapitel 8, Tolkning av resultatet från undersökningarna, kon-
struerade jag själv två analysmodeller om hur företagstillhörighe-
ten och behovssituationen ser ut i företagets kabinpersonalstyrka. 
I behovssituationsmodellen fann jag att företaget har en mycket 
hög tillfredställelse bland personalen vad det gäller socialt be-
hov, men betydligt lägre vad det gäller framförallt trygghetsbe-
hov, men även uppskattning och självförverkligande. Här åter-
kommer jag till att bolaget bör se över sitt arbetssätt när det gäll-
er att delge personalen information då många känner sig som en 
belastning för företaget, vilket säkerligen påverkar resultatet för 
hur uppskattningskurvan ser ut. Vidare bör bolaget se över hur 
man skall öka trygghetskänslan bland medarbetarna. Enligt ma-
trisen för företagstillhörighet har företaget en bra personalstyrka 
där de allra flesta har en stark vilja att delta i bolagets utveckling 
och är emotionellt engagerade, även om kunskapen är varieran-
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10 
de. Varierande kunskapsnivå är dock inget som nödvändigtvis 
behöver vara negativt. Företaget bör däremot vara försiktigt med 
att inte få fler i personalstyrkan som riskerar att bli oengagerade 
på grund av att deras kunskaps inte kommer till användning eller 
används i alltför ringa omfattning. Om man däremot skulle ha en 
personalstyrka med mycket hög kunskap men samtidigt starkt 
ointresse bör man se över sin personalpolitik då man kastar dyr-
bara resurser i sjön. 
 

10.4 Förslag på vidare forskning 
För att komplettera detta arbete föreslår jag fortsatta studier om 
hur konflikter och problem skulle kunna vändas till bolagets för-
del. Enligt klagobehovsmodellen (se 3.2.4 När förlorar företag 
kundrelationer) kan ett skickligt agerande vid en konflikt till och 
med vändas till bolagets fördel och således leda till positiv 
”word-of-mouth”. Ett intressant forskningsområde skulle således 
kunna vara vilka egenskaper som krävs av servicepersonalen för 
att vända en konflikt till något positivt. Vidare forskningsförslag 
är vad som påverkar den kundupplevda servicen och vad företa-
get i så fall skall fokusera på i sitt arbete med personalen. Trots 
att resultatet tyder på att samband inte föreligger mellan motiva-
tion och service, visar forskning på att det över en längre period 
finns samband. Vid en kompletterande studie inom samma om-
råde, torde även tidsaspekten tas in i beräkningen. När jag plane-
rade arbetet hoppades jag även kunna inkludera betydelsen av 
servicen på destinationen, men arbetets omfattning och möjlighe-
ten att lägga ner den tid det tar att genomföra telefonintervjuer 
med samtliga passagerare gjorde att jag var tvungen att bortse 
från detta kompletterande område. Därav mitt förslag på fortsatta 
studier om hur stor del av upplevelsen från en charterflygsemes-
ter som motsvaras av flygresan samt hur upplevelsen under utre-
san påverkar upplevelsen på semesterorten. 
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Tabell 5.7 Korrelationsmatris av index 
Tabell 5.8 Behovstillfredsställelse bland personalen 
Tabell 5.9 Erfarenheters betydelse på förväntad service 
Tabell 5.10 Servicens effekt på återköp/rekommendation 
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BILAGA 1 Hertzbergs tillfredställelsediagram 
 
För att presentera en klarare bild över hur Hertzbergs diagram 
såg ut har jag valt att presenteras den nedan i figuren.  
 
Tillfredsställelse: konstaterande och effekt (Vroom, V. & Deci, 
E. 1970) 
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Faktorer listade uppifrån och ned: 
1 Prestation/bedrift 

= Lång varaktighet 

= Kort varaktighet 2 Igenkännande/erkännande 
3 Arbetet i sig själv 
4 Ansvar 
5 Karriärmöjligheter 
6 Företagets policy och administration 
7 Kontroll – teknisk 
8 Lön 
9 Relation med chefer 
10 Arbetsförhållanden 
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BILAGA 2 Arbetspositioner Boeing 373  
 
Skiss över flygplan som medverkat i undersökningen samt tabell 
över arbetspositioner för kabinpersonal.  
 

CM 1A – 15C 
CC2 16D – 32F 
CC3 16A – 32C 
CC4 2D – 15F  
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BILAGA 3 Snabbinstruktioner till kabinpersonal 
 
 
Snabbinstruktioner 
 
 
 
 
 
Passagerarenkäter 
Dela ut passagerarenkäterna enligt platsnummer (nedre högra 
hörnet på enkäten). Skulle numret ha fallit bort står samma 
nummer på buntbandet. Skulle passagerare inte vilja delta, vara 
uppenbart under 15år eller plats vara tom ska enkät lämnas till de 
två reservnummer som står på buntbandet. Enkät skall fyllas i 
även om man deltagit tidigare. 
 
Platsnummer kan tas bort då det finns kodat i streckkoden 
 
 
 
Medarbetarenkäter 
Tänk på att fylla i rätt enkät. Position står förskrivet i nedre hög-
ra hörnet på förstasidan. Enkäten skall fyllas i även om man del-
tagit tidigare. 
 
 
 
Retur av enkäter 
Alla enkäter (passagerar- och medarbetarenkäter) läggs i det fär-
digfrankerade kuvertet och returneras till Britannias Huvudkon-
tor (internpost). De i sin tur kommer att vidarebefordra enkäterna 
till Luleå Tekniska Universitet. Tänk på att försegla kuvertet 
ordentligt och klistra sigillet över öppningen för att säkerställa att 
det inte öppnas för än det ankommit till Universitetet.  
 
 
Lycka till! 
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BILAGA 4 Medarbetarenkät 
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BILAGA 5 Passagerarenkät
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BILAGA 6 Intervjuguide (Ledningen) 
 
Namn 
Befattning 
 
FÖRÄNDRINGAR OCH OMORGANISATION 
Vilka förändringar genomfördes i kabinen med anledning av 
nedskärningarna under den senaste tiden? Har några linkande 
förändringar genomförts på personalkontoret, vilka? 
 
PROBLEM EFTER FÖRÄNDRING 
Har det uppkommit några problem på grund av förändringarna 
som genomfördes i kabinen? Har personalomsättning / sjukfrån-
varo förändras sedan åtgärd vidtagits i kabinen? Ser du några 
problem i framtiden med att arbeta enligt de nya riktlinjerna?  
 
MOTIVATION 
Har förändringen ändrat motivationsnivån hos kabinpersonalen, i 
så fall hur? Vad har bolaget gjort för att bibehålla/öka motiva-
tionsnivån? Erhåller personal någon form av belöningar för att 
stimulera motivationen i företaget? 
 
ARBETSSÄTT OCH LEDARSKAP 
Jobbar man i fasta team i kabinen, om inte, hur arbetar man? 
Vilken typ av ledarskap används i kabinen? Hur håller personal-
kontoret kontakt med den enskilde medarbetaren i kabinen? Ar-
betar ni aktivt med relationen mellan kontor och kabinpersonal? 
Sker uppföljning av ledarskap i företaget (medarbetarundersök-
ningar)? 
CC och CM 
CC och CCM 
CM och CCM 
Försörjs medarbetare med information och feedback från passa-
gerare, hur? Arbetar ni för att involvera den enskilde medarbeta-
ren i företaget och dess situation, på vilket sätt? 
 
TEAMBUILDING OCH KOMPETENSUTVECKLING 
Avsätts resurser för teambuilding och liknande aktiviteter för 
kabinpersonal? Hur arbetar ni med kompetensutveckling och 
kompetensförsörjning? 
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FRAMTIDSSYN 
Hur ser framtiden ut i branschen? Hur kommuniceras detta till 
medarbetarna? Ser ni några brister i hur det kommuniceras i 
dagsläget med anledning av resultatet av enkäterna? Hur ser era 
långsiktiga mål ut inom personalfrågor? 
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BILAGA 7 Intervjuguide (Uppföljningsintervjuer) 
 
1. Berätta om vad du minns om servicen från hela din resa med 
Fritidsresor? 
 
2. Hur stor del av den totala serviceupplevelsen med Fritidsresor 
fick du med flygbolaget Britannia? 
 
3. Är det något specifikt angående servicen ombord på flygning-
en som du minns? 
 
4. Vad är det som skulle göra att du reser med Fritidsresor och 
Britannia igen? 
 
 
 
På en skala ett till fem, till vilken grad instämmer du idag på föl-
jande påståenden, där 1=instämmer inte alls, 2=instämmer till 
viss del, 3=varken eller, 4=instämmer till stor del och 
5=instämmer helt och hållet. ( bortsett från pris och destinatio-
ner) 
 
5. Det är mycket troligt att jag väljer att resa med Britannia igen. 
 
6. Jag skulle verkligen rekommendera Britannia som flygbolag 
till andra. 
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