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Förord 

Det har varit både lärorikt och roligt att skriva denna uppsats. Vårt val av ämne- 

flygbranschen - är något vi båda har ett stort intresse av. Det har gjort att vi inte upplevde de 

många timmarna uppsatsen tagit som en belastning, utan det har istället hjälpt oss att förstå 

och få en djupare insikt till en bransch där vi förhoppningsvis själva kommer att verka i 

framtiden. Vi skulle även vilja tacka vår handledare Renate Åkerhielm för de råd och styrning 

hon har gett oss under terminen. Vi vill även tacka vår familj som under terminens gång hjälpt 

oss att på olika sätt med uppsatsen. Till sist ett stort tack till opponenterna som har väglett oss. 
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Sammanfattning 

Flygplatserna i Sverige upplever en allt hårdare konkurrens på grund av genomförandet av 

avregleringar av den svenska flygmarknaden under 1990-talet. Avregleringen ledde till att de 

svenska flygplatserna idag inte längre är naturligt monopolistiska. Denna studie söker svar på 

frågan om vilka faktorer som gör att flygbolagen väljer respektive inte väljer att verka på en 

flygplats.  

Genom att ha genomfört åtta stycken kvalitativa intervjuer med personer som arbetar på 

flygplatserna samt flygbolag har underlag tagits fram som kommer att leda till bättre 

förståelse om hur flygplatserna arbetar med att göra flygbolagen till nöjdare kunder. 

Respondenterna från flygplatserna fick svara på hur de arbetar med att förbättra 

kundnöjdheten och respondenter från flygbolagen redogjorde för hur de upplever den 

levererade kvalitén. Respondenternas svar analyserades sedan i jämförelse med olika 

kundnöjdhetsteorier. Flygplatsernas svar analyserades även utifrån vad flygbolagen eftersöker 

hos flygplatserna samt varför missnöje kan uppstå från flygbolagen sida, detta genomfördes 

med hjälp av en GAP-analys. 

Resultatet visade att de svenska flygplatser arbetar i hög utsträckning med att förbättra 

kundnöjdheten hos sina kunder, däremot kan vi konstatera att det fortfarande i stor 

utsträckning är priset på flygplatsernas tjänster som är en avgörande faktor som ligger till 

grund för vilken flygplats ett flygbolag väljer. En annan avgörande faktor i val av flygplats är 

den geografiska positionen. 

Flygbolagen vill säkerställa att det finns en tilltalande marknad i form av en efterfrågan från 

resenärer samt näringsliv. Fler nya flygbolag har bildats efter avregleringen, ändå anser flera 

av de mindre regionala flygplatserna att de inte finns en efterfrågan från dessa flygbolag att 

börja flyga till dem samtidigt får de större flygplatserna allt fler kunder. 
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Abstract 

 

The airports are experiencing increasing competition this because of the implementation of 

deregulation in the 1990s of the Swedish aviation market, which has led to that the Swedish 

Airports today are no longer naturally monopolistic. This study highlights how Swedish 

airports are working with the airlines to make them more satisfied customers and how airports 

work to retain their existing customers to prevent that airlines don’t switch to a competing 

airport. By performing eight qualitative interviews with people working in airports and 

airlines, the respondents were asked how they are working to improve customer satisfaction. 

Their answers were then analyzed in comparison with different customer satisfaction theories. 

The airports' answers were also analyzed with what the airlines are seeking from airports and 

why discontent may arise from the airlines side. The results showed that the Swedish airports 

are working largely with improving customer satisfaction. However, we can confirm that it I 

still the price of airport services that is a critical factor that decides which airport an airline 

chooses. Another decisive factor in the choice of the airport is the geographical position. The 

airlines want to see that there is an attractive market in the form of a demand from travelers 

and the business industry. More new airlines have been formed after deregulation; still several 

of the smaller regional airports do not see a demand from the airlines to begin flying to them. 

In contrast, the lager airports get more and more customers. 
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1. Inledning 

Detta kapitel inleds med en historisk bakgrund som sedan mynnar ut till vår 

problemformulering samt syfte med detta examensarbete. 

1.1 Problembakgrund. 

År 1939 utbröt andra världskriget vilket bidrog till att Sverige började bygga flera militär och 

civila flygplatser (Törnell 2007). Under 1950-talets byggdes fler flygbaser och 

ombyggnationer för att täcka hotet från kalla kriget (Törnell 2003). Det svenska flygvapnet 

räknades under 1950–1960-talen som det fjärde största i världen (Månsson 2015). Törnell 

(2007) menar att under 1980-talet började de militära flygbaserna övergå till civil flygtrafik. 

Behovet fanns inte längre kvar att ha lika många flygbaser runt om i Sverige (Törnell 2003).    

Den svenska flygtrafiken fortsattes att förändras under 1990-talet. Den svenska 

inrikesmarknaden skulle bli liberaliserad. Flygmarknaden skulle bli en konkurrenskraftig 

marknad (Rogestam 2007). Innan år 1990 hade SAS och dåvarande Linjeflyg ensamrätt att 

flyga inrikes i Sverige. (Andersson 2005). Denna ensamrätt som SAS och Linjeflyg hade 

skulle avskaffas (Andersson 2005). Det innebar att alla svenska flygbolag nu får konkurrera 

på flyglinjerna (Rogestam 2007). En annan faktor som har gjort att flygplatserna fått ökad 

konkurrens är att år 1997 fick EU medlemsländers tillträde att flyga inrikes i Sverige 

(Rogestam 2007). Detta ledde till fler utländska bolag började trafikera de svenska 

flygplatserna, detta i sin tur ledde till en högre konkurrens mellan flygplatserna (Hellström 

2013). 

De militära flygbaserna och avregleringen har lett till att Sverige har näst intill oöverskådligt 

antal flygplatser. Sverige har fler flygplatser än vad Spanien, Portugal och Holland har 

tillsammans (The World Factbook 2013). Totalt finns det 231 flygplatser i Sverige (The 

World Factbook 2013). Av dessa 231 flygplatser används 41 till reguljärt passagerarflyg 

(Luftfartsverket Sveriges flygplatser 2016) Tio av dessa ägs av staten. Resterande är icke-

statligt ägda och ägs av kommunen eller privata aktörer (Swedavia 2016). 

 

 

De avregleringar som genomfördes av den reguljära flygmarknaden för cirka 20 år sedan, 

först i USA följt av Europa, (ITF 2009; Tretheway & Kincaid 2005), gjorde det lättare för 

flygbolagen att själva bestämma vilka flygplatser de vill trafikera (Hancioglu 2008). 

Flygbolagen kunde efter avregleringar trafikera flygplatser som tidigare de nationella 

flygbolagen haft ensamrätt till (ICAO 2013). Den mer fria marknaden medförde även att ett 

stort antal nya flygbolag grundades (Thelle et al.2013). Främst var det s.k. lågprisflygbolag 

som startade sin verksamhet (Flygplats historia 2016). Den fria marknaden öppnade även upp 

mailto:%20sandra.mansson@flygvapenmuseum.se
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för privatägda flygplatser att starta verksamhet som främst trafikera av lågprisflygbolag. 

Däremot har under senare tid även mer etablerade flygbolag valt att trafikera de icke statliga 

flygplatserna (Hancioglu 2008). 

 

Flygplatser är idag inte längre naturligt monopolistiska (Oum & Fu 2008) samt inte heller lika 

statligt styrda och kontrollerade som tidigare (Thelle et al 2013). Flygplatser måste numera 

försöka att locka till sig nya flygbolag, behålla de befintliga, få fler passagerare samt gå med 

vinst (Oum & Fu 2008). Detta samtidigt som flygplatserna verkar i en mer konkurrensutsatt 

miljö där allt fler flygbolag eftersöker mer kostnadseffektiva alternativ (Hancioglu 2008). Den 

ökade konkurrensen har medfört att flygplatserna numera jobbar betydligt mer med 

marknadsföring. 96 % av de europeiska flygplatserna arbetar nu aktivt med att marknadsföra 

sig till flygbolagen för att få dem att börja flyga till deras destination. Innan avreglering fanns 

det ingen anledning för flygplatserna att bedriva marknadsföringsaktiviteter gentemot 

flygbolagen (ICAO 2013). 

 

 

Flygplatser dras med väldigt höga fasta kostnader (Thelle et al 2013). Detta leder till att 

flygplatser även måste få intäkter från tjänster som inte är direkt flygrelaterade exempelvis 

parkering tax-free, restauranger osv. (ITF 2009). Trots att dessa intäkter har blivit betydligt 

större är dock flygplatsernas största intäktskälla fortfarande avgifter från flygbolagen som 

exempelvis start- och landningsavgifter, parkering av flygplanen. (ITF 2009). Detta har gjort 

att flygplatser måste behålla och attrahera nya flygbolag för att kunna fortsätta driva sin 

verksamhet (Oum & Fu 2008). 

Både passagerare och flygbolag kan numera och är mer villiga att byta flygplats än tidigare 

(ICAO 2013). Resenärer har fått större valmöjligheter genom att numera bor 63 % av 

europeiska medborgare mindre än två timmar körsträcka till minst två flygplatser (Wiltshire 

2013; Thelle et al 2013). Resenärerna är mer priskänsliga och har bättre information genom 

internet där de hittar det billigare alternativet (ICAO 2013). Det sker även mer byten av 

destinationer i vilket menas att destinationer inte anses vara lika attraktiva som tidigare pga. 

att vi reser mera för nöjes skull än tidigare (Thelle et al 2013).  

 

Likt resenärerna är flygbolagen även mer villiga att byta flygplats (ICAO 2013). Trots att 

många nya flyglinjer öppnas så stänger flygbolagen även ned en hel del linjer. En 

undersökning från 2011 visade att 2500 nya flyglinjer öppnades och 2000 lades ner (Thelle et 

al 2013). Ett påtagligt problemen för flygplatserna är när ett flygbolag väljer att inte verka på 

flygplatsen. Risken är då stor att flera andra bolag väljer att inte heller fortsätta att verka på 

flygplatsen (Thelle et al 2013).  

Den största risken för en flygplats är numera kopplad till att det har blivit vanligare att 

flygbolagen inte bara väljer att stänga ner en linje utan alla flygningar till och från flygplatsen 

(ICAO 2013). Har flygbolagen sin s.k. bas på flygplatsen skulle ett byte vara förödande för 

flygplatsen (ITF 2009; Thelle et al.2013). Detta visar att flygplatser måste vara mer 

förberedda att locka till sig nya kunder samt kunna försvar sina befintliga kunder för att inte 

tappa dem till konkurrerande flygplatser (Thelle et al.2013). Flygplatserna ska även arbeta 
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mer med att hålla nere kostnader, bibehålla kundnöjdhet samt locka till sig investerare för att 

kunna utveckla flygplatserna, för att därefter attrahera fler flygbolag (ICAO 2013).  

Ovanstående innebär sammantaget att flygplatser utsätts för mer konkurrens än någonsin 

tidigare (Airport-World oktober 2012). Flygplatser konkurrerar mot varandra genom bland 

annat erbjuda lägre pris t.ex. start och landningsavgifter, bagagehantering, catering, bättre 

service m.m.  

De olika flygbolagen kan och är i högre utsträckning än tidigare beredda att byta flygplats om 

de inte anser att priset eller kvalitén på tjänsten uppfyller deras krav (Wiltshire 2013). För att 

möta den nya konkurrenssituationen har ett stort antal nya flygplatser byggts och allt fler 

flygplatser har blivit tvungna att göra stora renoveringar för att möta flygbolagens växande 

krav (Thelle et al 2012). Även resenärerna har ju fått mer valmöjligheter och är inte längre 

bundna att enbart flyga från en närliggande flygplats utan är numera villiga att åka längre 

sträckor till flygplatser där de erbjuds billigare flygresor. Även vissa flygplatser trafikeras 

enbart med bolag som är mer attraktiva för resenärerna (Thelle et al 2012).   

1.2 Problemformulering 

Vilka faktorer som enligt producenterna (d.v.s. flygplatserna) gör att flygbolag väljer 

respektive inte väljer att verka på en flygplats? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att, redovisa hur svenska flygplatser arbetar för att erhålla nya 

flygbolag samt behålla sina befintliga flygbolag.  
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2. Teori 

I detta kapitel ges en redogörelse av litteratur och artiklar som har en anknytning till 

kundnöjdhet. De teorier vi har valt att använda är inom områdena kundlojalitet, 

relationsmarknadsföring, tjänstekvalitet och kundrelationer. 

 

2.1 B2C teorier tillämpade på B2B.  

I detta kapitel presenteras olika kundnöjdhets teorier. Främst presenterats teorier som har sitt 

ursprung direkt från B2B (Business to business). Dock ska det påpekas att delar av detta 

teorikapitel även innehåller teorier som har sitt ursprung från B2C (Business to consumer).  

Vi har valt att använda både B2B och B2Cteorier då de är relevanta för denna rapport och det 

har visat sig att relativt lite forskning har skett inom kundnöjdhet och lojalitet inom B2B 

området (Rauyruen & Miller 2007).  

Collins (2015) påvisar i sin forskning att B2C teorier inom kundnöjdhet och lojalitet även bör 

och kan appliceras av företag som är verkarsamma inom B2B. Vidare menar Collins (2015) 

att B2C lojalitetsmodeller ofta förknippats med olika poäng samt rabattformer. Collins menar 

att dessa teorier om lojalitetsprogram, som ursprungligen var tänkt för B2C, även kan hjälpa 

företag att skapa värde till sina företagskunder (Collins 2015,Eriksson & Väghult 2000, Lam 

et al. 2004).  

Nöjda och lojala B2B kunder gör det även lättare för företaget att uppmuntra sina 

företagkunder till framtida köp. Genom att dela in sina företagskunder i olika nivåer beroende 

på hur lojala och vilka resurser som krävs, kan företaget lättare räkna ut hur mycket arbete 

som krävs för att öka lojaliteten till sina kunder. Detta kan sedan ställas i relation till vinsten 

som de olika kunderna kommer att generera (Rauyruen & Miller 2007). Vidare menar 

Rauyruen &. Miller (2007) att de finns mycket stora ekonomiska fördelar för företag att hämta 

för de företag som lyckas rekrytera och behålla lojala kunder.   

Även en rad andra forskare (Lam et al., 2004, Rust et al., 2000 och Reichheld och Kricka, 

1996) har visat att lojala och nöjda företagskunder ger företaget en mer kontinuerlig ström av 

intäkter, att de väljer att stanna längre hos företaget och avvisa andra leverantörer som 

erbjuder likartade tjänster och produkter.  

Som tidigare nämnts så finns det mycket värdefull information att hämta för företag att arbeta 

med B2C teorier för att sedan applicera dessa inom B2B(Collins 2015). Hon förklarat  ” B2B 

marketers can learn from B2C loyalty approaches and strategies like the core tenets of 

intelligent loyalty: a deeper understanding of customer motivations using data, more 

consistent interactions across organizational silos, and adaptive strategies that keep up with 

customer demands.”- Collins (2015). Detta är ytterst viktigt då företag som verkar inom B2B 

oftast har en minder kundgrupp samt är mer beroende av ett fåtal större kunder (Rauyruen & 

Miller 2007).  

http://www.sciencedirect.com.till.biblextern.sh.se/science/article/pii/S014829630600138X#bib77
http://www.sciencedirect.com.till.biblextern.sh.se/science/article/pii/S014829630600138X#bib77


11 
 

 

2.2 Vad är en lojal kund? 

Det finns många olika definitioner om vad begreppet lojal kund innebär (Söderlund 2001, 

Oliver 1999). Söderqvist (2000) definierar lojalitet utifrån att det finns en stark övertygelse till 

att kunden ska fortsätta att köpa en tjänst eller en produkt trots att det finns andra leverantörer 

att välja emellan. Reynolds (1985) menar att kundlojalitet är kunder som alltid följer samma 

köpbeteende som kunden har haft vid liknande situationer. Oliver (1999) och Grönroos (2008) 

anser, precis som Reynolds (1985), att kundlojalitet är upprepade köp av samma produkt trots 

att det finns andra företag som kan erbjuda liknande produkter eller tjänster.  

 

Alla företag har en önskan att deras kunder ska vara lojala (Söderqvist 2000). Att ett företag 

strävar efter att ha en hundraprocentig kundlojalitet är i många fall inte en bra affärsmässig 

målsättning (Blomqvist et al 2004). För att få en hög kundlojalitet måste företaget anstränga 

sig genom att identifiera de olika faktorerna som driver lojaliteten. Kunder kan vara lojala till 

företaget men de kan också vara missnöjda kunder, samt att kunden kan vara nöjda men inte 

lojala till företaget (Söderlund 2001). Blomqvist, et al (2004) menar att kundlojalitet kan 

studeras utifrån två olika perspektiv; attityd-och beteendeperspektiv. Det vanligaste sättet att 

följa kundens beteende är att följa upp kundhandel genom att studera hur stor andel av 

kundens investeringar som tillfaller företaget. Undersökningar av kundens olika attityder och 

uppfattningar är ett viktigt sätt att få en bild av kunders lojalitetsmönster. Barnett (2000) anser 

att det är fem gånger dyrare att söka efter nya kunder än att behålla de befintliga kunderna. 

Söderqvist (2000) påpekar vikten med att ha en hög kundlojalitet. Söderqvist (200) menar 

vidare att företagen lägger alltför stor del av sina resurser på att försöka skaffa nya kunder 

istället för att behålla sina nuvarande kunder. De ekonomiska fördelarna som ett företag får 

genom att ha en hög kundlojalitet är betydande för lönsamheten mellan de olika 

konkurrenterna (Reichheld 1993).  

Det finns ett stort antal positiva aspekter med att ha en hög kundlojalitet som till exempel 

underlättande av planering och säkra intäkter (Söderqvist 2000).  

 

2.2.2 Orsaker till en hög kundlojalitet 

Kundlojalitet är förknippat med kundnöjdhet (Söderlund 2001). Dock menar Reichheld 

(1994) att 60–70 % av de kunder som är nöjda ändå skulle kunna tänka sig att byta leverantör, 

vilket innebär att kunden är nöjd men inte lojal till företaget. Grönroos (2008) tar upp ordet 

likgiltighetszon och menar att kunder kan vara måttligt nöjda, nöjda och mycket nöjda. Det är 

kunderna som anser sig själva vara ”mycket nöjda” som gör upprepade inköp. Som tidigare 

nämnts, uppstår kundlojalitet när en kund gör upprepade inköp av samma produkt trots att de 

erbjuds liknande produkter av andra företag. Enligt Grönroos (2008) är det de kunderna som 

är ”mycket nöjda” som är de lojala. Även Hernant & Boström (2010) menar att det är den 

nöjda kunden som är lojal. 
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Hernant & Boström (2010) tar även upp riskreduktion, vilket kan förklaras som att kunden 

inte vill ta risken att pröva något nytt. Kunden blir då lojal till leverantören istället för att 

pröva en ny leverantör. Söderlund (2001) menar att det finns två anledningar till varför en 

kund är lojal till vissa företag. Den första är att det tillfredsställer kundens olika behov. Det 

andra är att det finns olika begränsningar som gör att kunden bara kan välja en leverantör. 

Kunden har ingen valmöjlighet och måste vara lojal till enbart en leverantör, trots att kunden i 

vissa fall inte är nöjd med det som leverantören tillhandahåller (Söderlund 2001). Blomqvist 

et al. (2004) påpekar att kundlojalitet inte sträcker sig för alltid. Blomqvist et al. (2004) menar 

att den upparbetade kundlojaliteten upphör när kundvärdet försämras så pass mycket att det 

blir uppenbart för kunden att konkurrenterna erbjuder en bättre produkt. 

Det tar tid att uppnå kundlojalitet vilket först uppstår efter en långsiktig kundrelation som 

huvudsakligen har relationen i fokus, därför är relationsmarknadsföring till stor vikt för 

företag som eftersträvar att få lojala kunder (Newell 2000). 

Söderlund (2001) menar att Relationsmarknadsföring är det ledande sättet för att en kund ska 

bli lojal till företaget.  

 

2.3 Lojalitetsprogram 

Söderlund (2000) menar att eftersom kunder idag oftast har flera olika valmöjligheter att välja 

emellan så har kundlojalitet fått en betydande roll hos företag för att behålla sina kunder. 

Därför är ett alternativ för företag att använda sig av lojalitetsprogram. Söderlund (2000) 

menar också att om ett företag ska uppnå en hög kundlojalitet är det naturligt att företag 

använder sig av ett lojalitetsprogram. 

 

Kunder som är med i ett lojalitetsprogram genomför oftast fler upprepade köp än kunder som 

inte är med i ett lojalitetsprogram. Lojalitetsprogram visar också att företaget är engagerade 

och bryr sig om kunden (Yuping 2007).  Yuping (2007) och Ruth (2000) menar att kunder 

som är med i ett lojalitetsprogram undviker att ge företag negativa utvärderingar. Detta menar 

Ruth (2000) beror på att kunderna upplever att kvaliteten är bättre och att de får exempelvis 

ett speciellt bra pris tack vare att de är med i ett lojalitetsprogram. 
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2.3.1 Kundpyramid 

Eftersom att det flesta kunderna har olika behov och inte behöver samma resurser måste 

företagen analysera kundens specifika behov (Zeithaml et al 2001). Det är därför viktigt att 

företaget anpassar servicen till de olika kunderna. (Zeithaml et al 2001). Företagen har på 

senare år förstått vikten av att det inte är lönsamt att ge samma service till alla kunder. Att 

tillhandahålla en generell servicenivå till alla kunder leder till ett missnöje hos de kunder som 

spenderar mest hos företaget. Zeithaml et al (2001) har tagit fram en modell som benämns 

som kundpyramiden. Företagen kan använda denna teoretiska modell för att bestämma hur 

företaget ska fördela resurserna på bästa sätt till deras olika kunder.  

Företaget kan då skapa nya funktioner som är mer anpassade för den enskilda kunden för att 

på så sätt göra respektive kund mer lönsam. Modellen består av fyra olika kundgrupper: 

platina, guld, järn och bly (Zeithaml et al 2001). 

Platinakunder 

Platinakunderna är de mest lönsam för företaget. Dessa kunder använder frekvent företagets 

tjänster och produkter. Kunderna är också villiga att investera i företaget. Kunderna är inte 

priskänsliga och är lojala till företaget. (Zeithaml et al 2001). 

Guldkunder 

Dessa kunder skiljer sig från platinakunderna eftersom guldkunderna oftast vill ha olika typer 

av rabatter och erbjudanden vilket kan tära på företagets resurser. De kunder köper/använder 

som platina-kunderna företaget tjänster och produkter frekvent.  Guldkunderna är dock inte 

lika lojala som platina-kunderna. Guld-kunder kan mycket väl tänka sig att byta företag om 

det inte känner att företaget tillhandahåller det kunden efterfrågar. (Zeithaml et al 2001). 

Järnkunder 

Järnkunder innehåller den kategori av kunder som täcker företagets utgifter men vars 

inköpsnivå, lojalitet och lönsamhet inte är tillräckligt stor för att företaget kan ge dem särskild 

behandling. (Zeithaml et al 2001). 

Blykunder 

Detta är de värsta kunderna ett företag kan ha, de kunderna kostar pengar. De kräver en hög 

uppmärksamhet, i relation till kundkategorins låga och i många fall negativa lönsamhet. Bly-

kunder kan också ses som problemkunder. De klagar och sprider ett dåligt rykte (Zeithaml et 

al 2001). 
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                                               Egen framställd modell ”kundpyramid”  

 

Zeithaml et al (2001) menar att företag använder sig av kundpyramider för att företaget har 

begränsade resurser och måste fördela resurserna på rätt sätt, istället för att företag ger samma 

services till alla kundgrupper, t.ex. att platinakunderna får samma services som bly-kunderna. 

Kundpyramiden är ett viktigt verktyg för att säkerställa att företaget upprätthåller relevanta 

servicenivåer för respektive kundgrupp.  Säkerställer företaget inte specifika servicenivåer för 

prioriterade kundgrupper riskerar företaget att dessa kunder väljer att byta företag/leverantör 

(Zeithaml et al 2001). 

2.4 Relationsmarknadsföring   

Genom massproduktionens framväxt under industrialiseringen förändrades den klassiska 

relationsmarknadsföringen. Istället för att skapa en god relation blev det allt mer viktigt för 

företagen att skaffa nya kunder. Även tjänsteföretagen började använda 

konsumtionsvaruinriktande marknadsföringsmodeller. Tjänsteföretagen lade ner stora resurser 

på massmarknadsföring istället för att ta hand om sina befintliga kunder. Detta ledde till att 

kunderna upplevde en dålig service och blev missnöjda (Grönroos 2008). Grönroos (2008) 

menar även att de tjänsteföretag som inte använde sig av masskommunikation ansågs ha en 

bättre service bland kunderna. Eftersom utbudet idag oftast är större än efterfrågan har 

företagen förstått vikten av att ha en bra relationsmarknadsföring för att behålla sina kunder. 

För att en grundläggande relation ska uppstå krävs det att minst två olika parter har någon 

form av kontakt med varandra (Gummesson 2008; Godson.2004) Det är inte de enstaka 

transaktionerna som är de betydelsefulla inom relationsmarknadsföring utan att det är 

relationen mellan både köpare och säljare som är betydelsefulla för en bra relation (Blomqvist 

et al 2004). Grönroos (2008) menar att resultatet av en god kundrelation leder till att kunder 

gör upprepade köp av samma produkt trots att det finns flera olika valmöjligheter. 
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Relationen upphör inte mellan företagen (B2B) bara för att själva transaktionen är över. 

Tvärtom så ökar relationen och får en stor betydelse när kunden ska fatta sitt nästa köpbeslut. 

Att ha en ansenlig relation är därför viktigt för företagets överlevnad. (Blomqvist et al 2004). 

Blomqvist et al (2004) menar också att det inte bara är företag som har en fördel med att ha en 

bra relation utan även kunden har en fördel med en bra relation med företaget eftersom 

kunden oftast känner en osäkerhet inför ett stort köp (Grönroos 2008, Blomqvist et al 2008) 

Genom att kunden har en upparbetad relation till företaget så minskas oftast osäkerheten och 

kunden får ett förtroende till företaget för att göra ett köp. (Blomqvist et al 2008).  

Gummesson (2008) hävdar att relation mellan stora företag är oftast komplex och intensiv. 

Gummesson (2008) anser också att relationen mellan företagen oftast tenderar till att 

förhandla om nya kontrakt, villkor detta sker speciellt inom B2B. 

2.5 GAP Analys 

Att företag erbjuder en bra kvalitet på de tjänster de har är viktigt för att skapa samt bibehålla 

en god relation till sina kunder (Grönroos 2008). Berry et al (1998) har tagit fram en 

analysmodell för att kunna analysera orsaker och källor till kvalitetsproblem som har uppstått. 

Modellen ska också bidra till en ökad förståelse för hur företag kan förbättra kvalitén främst 

avseende tjänster (Grönroos 2008; Wright 2004).  
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Grönroos (2008) menar att med hjälp av gapanalysen kan man minska det s.k. gapet mellan 

vilka förväntningar kunden har på kvalitén och den egentliga tjänstekvalitén som företagen 

levererar. Grönroos (2008) menar att modellen visar var företaget befinner sig i nuet, och var 

de kommer att befinna sig om de fortsätter med sina uppsatta kvalitéstrategier.  

 

GAP analysen ska fungera som ett hjälpverktyg för att företagets ledning lättare ska 

identifiera orsakerna till bristerna i kvalitén. Därefter ska företaget analysera var de istället 

borde befinna sig och åtgärder som krävs, i fall de eftersöker en bättre tjänstekvalité 

(Grönroos 2008). 

 

Gap 1. Ledningens uppfattning. 

Grönroos (2008) beskriver att detta gap handlar om att ledningens uppfattningar om 

kundernas förväntningar inte stämmer överens med kundens reella förväntningar. Grönroos 

(2008) förklarar att detta gap uppstår då företaget inte gjort en tillräckligt bra 

marknadsundersökning, samt att de har analyserat efterfrågan felaktigt. Vidare har företaget 

tolkat kundens förväntningar fel. Det finns alltså inte en fungerande kommunikation mellan 

företaget och kunderna. Personalen som arbetar nära kunden kan inte förmedla åsikterna till 

beslutsfattarna. Personalen med kundkontakten inte kan förmedla kunders missnöje pga. att 

det finns för många organisatoriska hinder. 

För att lösa dessa problem anser Grönroos (2008) att en bättre marknadsundersökning 

behöver genomföras. Detta ska göras för att bättre kunna förstå vad kunden egentligen 

eftersöker. Det kan också krävas att informationsflödet måste bli bättre vilket i detta 

sammanhang betyder att kontakten med de som har den direkta kundkontakten bättre kan 

förmedla kundernas kommentarer och reaktioner till ledningen. Företag kan göra det genom 

att förbättra sina informationskanaler. I många fall menar Grönroos (2008) att det finns för 

stora brister hos ledningen vilket kan resultera i ledningsbyte, dock menar Grönroos att det 

handlar mer om bristande kunskap och förståelse och oftast inte om bristfällig kompetens. 

 

Gap 2. Kvalitetsspecifikationer.   

Detta gap förklarar Grönroos (2008) handlar om att det inte stämmer överens mellan 

kvalitéspecifikationerna och ledningens uppfattning om kundens kvalitetsförväntningar. Detta 

gap uppstår då företaget har gjort en otillräcklig planering, dåligt planeringsarbete, bristfällig 

formulering av mål som organisationen ska jobba efter samt att ledningen inte ger sitt fulla 

stöd för planering av tjänstekvalitén (Grönroos 2008). 

En lösning på detta kan vara att förändra ledningens syn på att skapa en högre tjänstekvalitet 

genom att flytta upp arbetet med kvalitet i prioriteringsordningen.  

Detta borde vara en självklarhet då den kvalitén som kunder upplever är en avgörande 

framgångsfaktor för företaget menar Grönroos (2008). Vidare menar han att det kan finnas 

brister även hos personalen som har kundkontakt, samt att de inte är förstående eller 

tillräckligt engagerade i kvalitetsarbetet (Grönroos 2008). 
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Gap 3. Leverans. 

Gapet handlar om att kvalitén inte uppfylls i leveransprocessen och produktionsprocessen 

(Berry et al 1998) 

Varför detta gap kan uppstå beskriver Grönroos (2008) genom att det kan vara en följd av att 

kvalitéspecifikationerna varit för krångliga, att personalen inte känner en vilja att uppfylla 

kvalitéspecifikationerna som ledningen satt upp. Dessutom på grund av att 

kvalitéspecifikationerna inte följs av personalen därför att företagskulturen inte stämmer 

överens med de uppsatta specifikationerna. Det kan även röra sig om att ledningen inte har 

tillräckligt med kunskap att bedriva en tjänsteverksamhet.  

Grönroos (2008) förklarar också att företaget internt inte är medvetna om vilka 

kvalitéspecifikationerna som gället. Vilket kan bero på att den interna marknadsföringen inte 

varit tillräcklig. 

Lösningar på dessa problem kan vara att personalens chefer bör ändra företagskulturen genom 

att utforma eller förbättra sina styrmedel för en ökad tjänstekvalité (Grönroos 2008). Detta 

kan göras genom olika typer av belöningssystem. Ett annat problem är att personalen som har 

den direkta kundkontakten inte känner att de kan göra kunden nöjd för att de är tvungna att 

följa de specifikationer som satts upp. Grönroos (2008) menar att detta kan vara en orsak till 

att personalens motivation sjunker och tjänstekvalitén blir ännu sämre. Det är särdeles viktigt 

att lösa detta problem. Lösning kan vara att det sker personalutbildningar som gör att de är 

helt införstådda med företagets styrmedel. Det kan också vara så banalt att företaget har 

anställt fel personal samt att personalen kan känna att arbetsbördan blir tyngre om de även ska 

arbeta med tjänstekvalitén vilket kan leda till att personalen undviker att arbeta med 

kvalitéspecifikationerna (Grönroos 2008). 

 

Gap 4. Marknadskommunikation. 

Detta gap handlar om att företaget uppger en sak i sin marknadskommunikation och levererar 

något annat. Företaget håller helt enkelt inte det man har lovat (Berry et al 1998) 

Grönroos (2008) menar att detta gap uppkommer när marknadskommunikationen inte är i 

linje med verksamheten. Organisationer och dess personal klarar inte att leva upp till 

kvalitéspecifikationerna samtidigt som verksamhetens marknadsföring påstår att de klarar av 

specifikationerna. Grönroos förklarar att väldigt många företag har tendenser att överdriva i 

sin marknadskommunikation. Företaget lovar alltså för mycket och kan inte hålla sitt löfte. 

För att lösa dessa problem kan en lösning vara att när företaget planerna sin 

marknadskommunikation med en extern reklambyrå kan vara en fördel om den personalen 

som har den direkta kundkontakten får delta i planeringen. Genom att göra detta blir det 

lättare för företaget att hålla det de har lovat i marknadskommunikationen då personalen med 

kundkontakten vet vad de klarar av. Detta kan också resultera i att personalen blir mer 

engagerade för att de själva har sagt att de klarar av det som sägs i reklamerna (Grönroos 

2008). 
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Gap 5. Tjänstekvalitet. 

Det sista gap som Grönroos (2000) beskriver handlar om att den erfarenheten kunden har inte 

stämmer överens med vad kunden förväntat sig. Han menar att detta uppkommer när företaget 

har fått ett dåligt rykte om sin tjänstekvalitet, att företaget har en bekräftad låg kvalité 

och/eller att företaget har en dålig image pga. flera uteblivna affärer. 

Detta femte gap bestäms av de tidigare gapens storlek vilket innebär att desto större gapet är 

ju mer måste företaget arbeta med att förbättra och öka, sin tjänstekvalité. Gapet kan dock 

vara positivt vilket betyder att tjänstekvalitén överensstämmer med den tjänstekvalitén som 

företaget har förväntat sig eller att den är ännu bättre (Grönroos 2008). 

2.6 Kvalité 

Kvalité är ett svårt ord att definiera, då kvalité uppfattas så pass olika av olika individer, 

(Thomasson 1993; Gummesson 1991; Grarvin 1988) Däremot menar Pirsig (2002) att fast 

ordet kvalité är så pass svårt att definiera så vet ändå konsumenterna kvalitétens innebörd. 

Grönroos (1998) anser att kvalitetsupplevelsen blir en jämförelse mellan vad konsumenten 

hade för förväntningar och den tjänst som hen upplevde att företaget levererade. 

Grönroos (1984) menar att om företaget ska kunna leverera den önskade tjänstekvalitén krävs 

det att företaget är väl medvetet om kundens behov och vad kunden vill respektive inte vill ha. 

Edvardsson (1988) menar att kvalité handlar om att kunna skapa ett värde för kunden, vilket 

gör att företaget måste förstå kunden mycket väl för att kunna lösa de problemsituationer som 

kunden upplever, Vidare menar Edvardsson att om inte detta görs kan aldrig företaget uppnå 

den önskade kvalitén. Berry et al (1988) beskriver, om ett företag eftersträvar högre kvalité, så 

är det kundernas syn på kvalité som ska användas och inte företagets. 

2.7 Tjänst 

Grönroos (1990) definierar tjänst som en eller flera aktiviteter som sker mellan kunden och 

tjänsteutföraren som i slutändan ska leda fram till en lösning till kundens problem. 

Thomasson (1993) menar att en tjänst kan definieras på följande sätt "Generellt kan en tjänst 

sägas vara en beteckning på en aktivitet, som betjänar någon annan person eller organisation 

än den som utövar aktiviteten” Thomasson (1993) menar också att en generell definition av 

en tjänst inte är optimalt p.g.a. att en tjänst eller tjänster är heterogena och istället borde de 

alltid förklaras som tjänsterelationer till verksamheten den interagerar med. 

Ett stort antal forskare har försökt att definiera meningen med tjänst och hur tjänster skiljer sig 

från varor (Thomasson 1993). Thomasson (1993) påpekar att flera forskare betonar vikten av 

att skilja på tjänster och varor då de anser att de uppfyller två helt olika behov. Däremot 

menar andra forskare att företag istället ska dra nytta av att hålla ihop varor och tjänster därför 

att det oftast finns ett samband, när företag marknadsför en tjänst så finns det i många fall 

bara en vara som utgör en stor del av tjänsten (Thomasson 1993). 
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2.7.1 Tjänstekvalitén 

Att ha en god tjänstekvalitet är mycket viktigt för företag. Thomasson (1993) menar att desto 

bättre kvalité kunden upplever de får av företaget och hur tillfredsställd kunden känner sig, 

desto större chans har företaget att utveckla en långvarig relation till kunden. Thomasson 

(1993) betonar vikten av att inte stirra sig blind på att enbart fokusera på kundrelationen. 

Detta p.g.a. att det inte spelar någon roll hur bra relation företaget har med kunden, kvalitén 

kommer aldrig bli hög om inte front personalen dvs. de som har den direkta kontakten med 

kunden samt stödpersonalen uppvisar relevant kvalité i sitt bemötande och utförande av 

tjänsten (Thomasson 1993). Stödpersonalen är de som har en betydande roll i hur kvalitén 

kommer att uppfattas men inte har någon direkt kundkontakt.  

De som har direkt kundkontakt och stödpersonalen har en utvecklad och fungerande relation 

med varandra därför att dessa två grupper kommer i slutändan vara avgörande hur kunden 

uppfattar den levererade tjänstekvalitén (Thomasson 1993; Gummesson 1993; Deming 1986). 

Thomassons (1993) syn på tjänstekvalitén är den uppfattning kunden har på kvalité och är det 

som företaget ska försöka att leverera i varje enskilt fall. Thomasson (1993) menar alltså att 

det inte enbart går att leverera en generell kvalité till alla utan att man ska eftersträva att 

leverera en särskild kvalité i varje enskilt fall. 

2.7.2 Funktionell och teknisk kvalitet 

Grönroos (2003) menar att kunder bedömer tjänstekvalité ur två olika dimensioner: 

Funktionell- respektive teknisk kvalité. Funktionell kvalité berör själva uppträdandet och 

beteende av personen som representerar företaget mot kunden. Kundrelationer får då en viktig 

betydelse för den funktionella kvaliteten (Grönroos 2003). Thomasson (1993) menar att 

kunder kan uppleva personen som representerar företaget på olika sätt, det är därför mycket 

viktigt att personen som representerar företaget kan läsa av kundens reaktioner i olika 

situationer (Thomasson 1993). 

Den tekniska kvalitén kan studeras ur ett objektivt sätt (Thomasson 1993). Det kan t.ex. vara 

utförandet av transporten av passagerare från flygplanet till flygplatsen t.ex. i relation till 

angivna tidtabeller.  

Grönroos menar dock att den funktionella kvalitén är mer beroende av s.k. personlig subjektiv 

upplevelse. När en kund gör en totalbedömning av tjänstekvaliteten så är personlig subjektiv 

upplevelse det viktigaste för kundens totala bedömning (Grönroos 2003). 

 

2.7.3 Fyra kvalitetspåverkande faktorer 

En undersöknings gjord av Albrecht & Zemke (1985) visar på att det finns fyra viktiga 

faktorer inom kvalitets påverkan. Grönroos (1998) har analyserat dessa fyra 

kvalitetspåverkande faktorer. Faktorerna berör främst hur en kund behandlas och bemöts. De 

fyra faktorerna är omtanke, spontanitet, problemlösning samt återställning. 
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Omtanke, hur tjänstvilliga, artiga och vänliga personalen är inom företaget. samt de tekniska 

och fysiska resurser företaget har i sin tjänsteproduktion (Grönroos1998). 

Spontanitet, hur väl, snabbt samt förmågan personalen har att på egen hand kunna fatta 

snabba beslut som löser kundens problem (Grönroos 1998). 

Problemlösning, vilken vilja personalen har att försöka lösa kundens problem samt om 

personalen har tillräckligt med kompetens att lösa problemen (Grönroos 1998). 

Återställning, hur väl och villiga personalen är på att kunna lösa och förebygga problem som 

har uppstått under tjänsten ex missförstånd mellan kund och företag (Grönroos 1998). 

 

2.8 Kundrelationens livscykel 

Grönroos (1998) menar att allt för många företag väljer att lägga för stort fokus på 

produktlivscykeln.  Grönroos menar att företagen även måste förstå att deras kunder också går 

igenom skeden och att företagen måste ta minst lika stor hänsyn till detta när företaget gör sin 

markandsplanering (Grönroos 1998). 

Modellen är uppbyggd mellan företaget samt kunden och består av tre skeden vilka är 

initialskede, köpprocess och konsumtionsprocessen. Uppfyller en kund alla dessa skeden har 

företaget en större chans att bygga en kundrelation.  

Känner kunden dock att den inte är nöjd inom vissa skeenden finns risken att kunden inte 

längre vill köpa tjänsten eller att kunden efter konsumtionen känner sig besviken och inte 

väljer att inte köpa tjänsten/produkten igen (Grönroos 1998). 
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Kundrelations livscykel Grönroos, 1998. S.21.  

Initialskedet. Första skedet handlar om hur väl företaget har lyckats med att marknadsföra 

sina tjänster. Har detta genomförts väl så har företaget fått ett intresse på marknaden. Om 

företaget inte lyckades med marknadsföringens kommer företaget troligtvis att förlora kunden 

(Grönroos 1998). 

Köpprocess skedet beskrivs som det skedet där marknadsföringen som genomförts har gett 

tillräckligt bra löften som gör att kunden känner att den kan gå vidare i processen. Dock är det 

viktigt att företaget ger löften som de faktiskt kan uppnå. Om företagen inte infriar löftet är 

risken stor att kunden bryter processen pga. att det kan känna sig bedragna (Grönroos 1998). 

Det sista skedet som benämns är konsumtionsprocessen. Konsumtionsprocessen är det skedet 

då kunden konsumerar tjänsten. Upplever kunden att de löften som företaget gavs har 

uppfyllts upplever troligtvis kunden en bra tjänstekvalité.  

Om kunden inte känner att löftena har uppfyllts så blir kunden missbelåten vilket kan 

resultera i att relationen mellan företaget och kunden bryts samt att företaget kan få ett sämre 

rykte genom Word of mouth (Grönroos 1998). 

Grönroos menar att genom att ha försökt att uppfylla de olika skedena så bra som möjligt ökar 

företaget chans att få en bättre kundrelation vilket sin tur kan leda till en ökad merförsäljning 

samt en större chans att behålla befintliga kunder (Grönroos 1998). 
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2.9 Missnöjd kund 

Kunder som är missnöjda har en förmåga att minska en organisations kundbas detta gör att 

företagen måste förlita sig på mer labila kunder (Yanamandra 2007). Att det finns missnöjda 

kunder inom tjänsteleverantörer är mycket vanligt (Yanamandra 2007). Vidare menar 

Yanamandra (2007) att det skiljer sig hur kunderna reagerar när de är missnöjda mot 

tjänsteföretag och det är en avgörande faktor för marknadschefer att få svar på.  De nöjda 

kunderna är inte alltid lojala till företaget och de missnöjda kunderna är alltid inte illojala. En 

del kunder gör inget alls för att visa ens missnöje mot företaget medan andra kunder gör allt 

de kan för att visa sitt missnöje. Det kan t.ex. vara att de klagar direkt mot företaget eller att 

de helt enkelt byter företag. Det är hur företaget reagerar på klagomålen som är den 

avgörande faktorn för att lyckas behålla kunden (Yanamandra 2007). Wanger (2002) menar 

att företagen ska ta till sig de klagomål de får av kunden för att sedan kunna åtgärda 

problemet. Författaren förklarar även att klagomål från kunden hjälper företagets att utvecklas 

genom att klagomålen företaget får kan undvikas i framtiden vilket kommer att leda till 

nöjdare kunder.  

2.10 Sammanfattning av teorier  
De teorierna vi har nämnt i detta kapitel har olika stor påverkan i vår undersökning. Teorierna 

som vi kommer att belysa är de som utgör de viktigaste faktorerna till hur kunder uppfattar 

kundnöjdhet samt hur kundnöjdhet uppstår och vad som kan göra att en kund upplever 

missnöje och hur företag enligt teorin ska arbeta för att behålla samt omvandla missnöjda 

kunder till nöjdare kunder. Genom att lättare påminna läsaren vilka teorier som presenterar 

samt de teorier som utgör en relevans vidare i uppsatsens sker nu en kortare sammanfattning 

av de valda teorierna. 

 Lojalitetsprogram. Att leverantörerna har lojala kunder är mycket viktigt då de är av stor vikt 

om kunder kommer att välja att fortsätta använda företaget i framtiden. Därför är det till en 

stor fördel om företag skapar ett lojalitetsprogram. 

Genom att använda sig av ett lojalitetsprogram bidra det till att kunderna känner sig mer 

speciella då de kan få ett speciellt pris samt att de uppfattar företaget som engagerad och 

värdesätter sina kunder. 

Eftersom att det flesta kunderna har olika behov och inte behöver samma resurser måste 

företagen analysera kundens specifika behov. Att tillhandahålla en generell servicenivå till 

alla kunder leder till ett missnöje hos de kunder som spenderar mest hos företaget. Fler 

företag använder sig av kundpyramider för att företaget har begränsade resurser och måste 

fördela resurserna på rätt sätt. Kundpyramiden blir då ett viktigt verktyg för att säkerställa att 

företaget upprätthåller relevanta servicenivåer för respektive kundgrupp. Säkerställer företaget 

inte specifika servicenivåer för prioriterade kundgrupper riskerar företaget att dessa kunder 

väljer att byta företag/leverantör. 

Företag kan i många fall anse att de arbetar på rätt sätt för att göra sina kunder nöjdare men i 

själva verket förstår inte företaget sina kunders verkliga behov. Med hjälp av gapanalysen kan 
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man minska det s.k. gapet mellan vilka förväntningar kunden har på kvalitén och den 

egentliga tjänstekvalitén som företagen levererar. Modellen visar vart företaget befinner sig i 

nuet och var de kommer att befinna sig om de fortsätter med sina uppsatta kvalitéstrategier. 

Gap analysen ska fungera som ett hjälpverktyg för företagets ledning att lättare kunna hitta 

orsakerna till bristerna i kvalitén. Därefter ska företaget analysera vart de istället borde 

befinna sig och åtgärder, i fall de eftersöker en bättre tjänstekvalité. Vi kommer inte att 

använda oss av alla punkter i gap modellen, utan vi har lagt fokus på leverans av tjänsten, 

marknadskommunikationens samt tjänstekvalitén 

Kundrelationens livscykel. Företagen måste i allt högre grad förstå att deras kunder går 

igenom skeden och att företagen tänker på detta i sin marknadsplanering. Modellen är 

uppbyggd mellan företaget och kunden och består av tre skeden. Uppfyller en kund alla dessa 

skeden har företaget en större chans att bygga en kundrelation. Känner kunden dock att den 

inte är nöjd inom vissa skeden finns risken att kunden inte längre vill köpa tjänsten eller att 

kunden efter konsumtionen känner sig besviken och inte väljer att inte köpa 

tjänsten/produkten igen. 

Initialskedet som är det första skedet handlar om hur väl företaget har lyckats med att 

marknadsföra sina tjänster. Har detta genomförts väl så har företaget fått ett intresse på 

marknaden. Om företaget inte lyckades med marknadsföringens kommer företaget troligtvis 

att förlora kunden. Köpprocess skedet är det skedet där den marknadsföringen som 

genomförts har gett tillräckligt bra löften som gör att kunden känner att den kan gå vidare i 

processen. Om företagen inte infriar löftet är risken stor att kunden bryter processen pga. att 

det kan känna sig bedragna. Konsumtionsprocessen är det skedet då kunden konsumerar 

tjänsten. Upplever kunden att de löften som företaget gav har uppfyllts upplever troligtvis 

kunden en bra tjänstekvalitet. Om kunden inte känner att löftena har uppfyllts så blir kunden 

missbelåten vilket kan resultera i att relationen mellan företaget och kunden bryts.  
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3. Metod 

I detta kapitel kommer vi förklara vilken undersökningsmetod vi har valt, vi tar upp de 

fördelar och kritik som finns mot denna undersökningsmetod. Vi kommer även att förklara 

hur utformningen av vår intervjumall gick till. Vi tar också upp urvalet av intervjupersoner 

och utförandet av intervjuerna.  

3.1 Val av undersökningsmetod   

I undersökningen valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer. Eftersom 

problemformuleringen är relativt komplex behövde vi få en djupare förståelse via ett antal 

respondenter. En kvalitativ metod kännetecknas av att det finns en närhet till 

undersökningsobjektet och att det finns en subjektiv relation mellan parterna (Idar 1991).  I en 

kvalitativ undersökning har ord och diskussion en betydande roll till skillnad från kvantitativa 

undersökningar där fokus ofta är att undersöka stora grupper genom exempelvis enkäter 

(Bryman & Bell 1998). Idar (1997) menar att den eftersökta information som finns tillgänglig 

är det som styr vilken slags intervjumodell som ska användas.  

Vi valde att göra en semi-strukturerad intervju för att få fram relevant information, kopplad 

till frågeställningen, som respondenterna besitter.  

Ytterligare argument till att vi valde en semi-strukturerad intervjuform är att formen är mer 

flexibel och komplicerade frågor kan ställas till respondenterna (Patel 1991).  Dessutom är 

denna metod enklare för oss att använda då vi kan ställa mer invecklade frågor då 

respondenten sitter i samma rum eller deltar på telefon. Skulle ett svar vara otydligt kan 

respondenten förtydliga vad de menade för att på så sätt ge forskare en bättre förståelse (Patel 

1991., Denscombe 2009). 

Eftersom vi ville ha möjligheten till att även kunna ställa följdfrågor var semi-strukturerad 

intervju det mest lämpliga valet, då semi-strukturerade intervjuer ger en grundläggande 

struktur, möjlighet till öppna svar samt förtydliganden via följdfrågor (Bryman & Bell 1998). 

Detta skulle inte vara möjligt om forskaren skulle gjort en helt strukturerad intervju. En helt 

strukturerad intervju betyder att forskaren följer ett frågeschema där alla frågor ska få ett svar 

(Idar 1997). 

Då vi genomförde semi-strukturerade intervjuer kunde vi på ett fördjupat sätt förstå vilka 

faktorer som enligt producenterna dvs. flygplatserna leder till att flygbolagen väljer eller inte 

väljer att verka på en flygplats.   

Vi vill fördjupa oss hur flygplatser arbetar med vår valda teori därför ansågs en deduktiv 

ansats vara bäst lämplig eftersom en deduktiv metod gör att forskare kan utgå från de valda 

teorierna för att därefter testa teorin med den framtagna empirin. (Johannessen 2003) 
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3.2 Urval av respondenter   

Vi valde ett urval av flygplatser i Sverige därför att vi på så sätt kunde få en tydlig bild hur 

svenska flygplatser arbetar med att bibehålla och erhåller nya kunder. För att därefter kunna 

verifiera den information flygplatserna gav oss valde vi att intervjua ett passagerarflygbolag 

samt ett förtag som är verksamt inom flygfrakt, då det inte enbart är passagerarflygbolag som 

verkar på en flygplats. Vi ville kunna jämföra flygplatsernas egna uppfattning i förhållande 

till deras kunders uppfattning avseende kundnöjdhet.  

Vi har även valt att intervjua ett handlingsbolag därför att ett handlingsbolag utför en stor del 

av den operativa yttre servicen på flygplatsen gentemot flygbolagen som exempelvis lastning 

och lossning av bagage/frakt samt parkering av flygplan.  

På mindre flygplatser hanteras oftast handlingen direkt i flygplatsens regi. På större 

flygplatser, ex Arlanda, finns det flera olika externa handlingsbolag. Vi har därför valt att 

intervjua ett externt handlingsbolag med verksamhet på Arlanda, med anledning av att 

handlingsbolagen har en så stor påverkan på flygbolagens sammantagna kvalitéuppfattning.  

Vi har även valt at intervjua en anonym arbetare på ett av Sveriges största handlingsbolag. På 

så sätt fick vi ytterligare förståelse hur väl införstådd personalen, som utför den fysiska 

tjänsten, är medveten om vikten av att utföra tjänsten med hög kvalité. Det gjorde även att vi 

kunde verifiera det som de högre cheferna påstådde genomsyrar hela organisationen. 

Respondenternas kontaktuppgifter fick vi fram genom företagens kundtjänst och därefter fick 

vi kontakt med de personer inom respektive företag som ansåg vara mest lämpliga att besvara 

våra frågor. Idar (1991) betonar vikten av att urvalet av respondenter ska ha goda kunskaper i 

området som undersökes.  

Vissa av intervjuerna genomfördes via e-mail och telefon eftersom det var alldeles för tids- 

och resurskrävande att åka flera gånger utanför Storstockholmsområdet. De respondenter vi 

valde att möta fysiskt befann sig i Storstockholm. Idar (1991) menar att telefonintervjuer är 

det näst bästa alternativet efter fysiska möten. Därför genomförde vi i största möjliga 

utsträckning fysiska intervjuer.  

 

3.3 Utformning av intervjuer 

Vi valde att börja intervjuerna med några lätta frågor till respondenten, tex frågor som namn, 

ålder, befattning och kort information om företaget. Vi ville få respondenten avspänd men det 

fyllde ett syfte även för oss som intervjuare. Kavle (1997) menar att det är de första minuterna 

av intervjun som är avgör hur den resterande intervjun kommer att bli.  

 Vi informerade respondenterna i förväg att vi var två personer som skulle delta under 

intervjuerna. Vi gjorde det i förväg för att respondenten inte skulle känna sig i underläge, 
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vilket Idar (1991) menar kan uppstå ifall respondenten förväntat sig att endast att en person 

ska genomföra intervjun.  

Som tidigare nämnts genomförde vi semi-strukturerade intervjuer. Semi-strukturerade 

intervjuer innebar att vi som intervjuade kunde ha styrning på respektive intervju (Bryman & 

Bell 1998).  Frågorna var öppna vilket gjorde att respondenten kunde förklara med egna ord. 

Vi utgick från vår intervjumall. Frågorna hade testats på oberoende personer och därefter 

förbättrats. Bryman & Bell (1998) menar att det är fördelaktigt att genomföra en testintervju 

för att på så sätt kunna kontrollera att frågorna i intervjumallen är relevanta och lättförståeliga. 

Vi följde inte intervjumallen till punkt och pricka eftersom, som Idar (1991) menar, det kan 

komma fram nya frågor som ersätter de frågor som finns i intervjumallen under intervjun. 

Vårt syfte var att intervjumallen säkerställde en grundläggande struktur på intervjuerna. Vi 

anpassade intervjumallen utifrån de olika intervjuerna eftersom vi intervjuade 

flygbolag/flygfrakt, flygplatser och handlingbolag vilket innebar att vi inte ställde samma 

frågor till alla respondenter.  

Vi delade in frågorna i fyra kategorier. Det ger oss en struktur och blir därmed lättare att  

analysera svaren som vi fick i vår undersökning. 

3.4 Genomförande  

Vi kontaktade alla respondenter via e-mail eftersom vi ansåg att det var det bästa sättet att 

starta en bra dialog. I det första e-mailet som vi skickade till de potentiella respondenterna 

informerade vi om vilka vi var och varför vi hade kontaktat dem. E-mailet innehöll även en 

sammanfattning om vad uppsatsen handlar om. Respondenterna skulle kunna förbereda sig 

för intervjun samt om den berörda respondenten inte upplevde sig själv lämpad eller benägen 

kunde personen i fråga vidarebefordra e-mailet till en mer lämplig respondent, vilket även 

skedde vid ett par tillfällen.  

Vid de tillfällen där vi först kontaktade informations- eller kundserviceavdelningen berodde 

det på att vi inte hade tillräckligt med uppgifter för att kontakta den potentiella respondenten 

vi ansåg mest lämplig att intervjua. Eftersom kundserviceavdelningarna har en hög kännedom 

om sin organisation och dess befattningshavare så kunde vi snabbt och enkelt förklara vårt 

syfte med intervjuerna och sedan låta kundservicen vidarebefordra informationen till de 

lämplig person. Totalt skickades ett e-mail till 40 potentiella respondenter av dessa 40 var det 

sex som var intresserade av att delta i undersökningen. Eftersom en del företagen valde att 

inte svara på vårt första e-mail, blev vårt urval ett så kallad ”self selection sample”. Detta 

menar Saunders et al (2012) är när de respondenter som vill delta i undersökningen 

automatiskt blev en del av vår undersöknings urval.  

Vi valde att genomföra de fysiska intervjuerna på respondentens arbetsplats. Respondenterna 

skulle känna sig bekväm och undvika, som tidigare nämnts, intervjueffekten (Denscombe 

2009). En annan orsak till varför vi valde att genomföra intervjuerna på respondenternas 

arbetsplats var att det underlättar för respondenterna genom att respondenterna inte behövde 
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lägga ner mer tid än nödvändigt. De som intervjuades via telefon intervjuades på en i förväg 

bestämd tid. 

Svaren som vi fick av respondenterna under de fysiska mötena sparades via dator och 

bandspelare. Vi valde att skriva ner svaren respondenterna gav oss på dator efter att ha testat 

två olika alternativ. Det första alternativet var att skriva ner svaren med papper och penna. Det 

andra alternativet var att skriva ner svaren via datorn. Testet utfördes genom att skriva två 

olika förinspelade texter via de två olika alternativ. Därefter analyserade vi utfallen av 

alternativen. Resultatet var att dator alternativet var betydligt tydligare att tolka och det gick 

även snabbare att skriva ner svaren på datorn. En annan fördel var att vi kunde ha 

intervjumallen framme och på så sätt kunde vi skriva ner svaren i intervjumallen, vilket gav 

oss en struktur. En av oss skrev ner intervjun på dator och ansvarade även för att bandspelaren 

fungerade. Den andra personen utförde själva intervjun. Vi delade upp arbete för att vi ansåg 

att dialogen blev bättre om det var enbart en person som skötte intervjun. Det blev även 

noggrannare nedskrivningar och inspelningar. Patel & Davidson (1991) menar genom att 

spela in intervju minskar osäkerheten vad respondenten sa eftersom det går att spela upp 

intervjun flertal gånger.  

Vi valde att spara informationen på två olika sätt för att säkerställa att materialet inte skulle 

förloras. Efter genomförd intervju transkriberade vi svaren vi fått av respondenten. 

Transkriberingen skedde ord för ord. Vi vara båda närvarande när vi transkriberade intervjun. 

Under telefonintervjuerna valde vi att ha på högtalaren vilket innebar att vi båda kunde lyssna 

på respondenten. Det möjliggjorde även att en av oss kunde skriva ner svaren under intervjun 

medna den andra höll i själva samtalet. Vi spelade även in samtalet för att försäkra oss att inte 

förbise viktig information som respondenten gav oss. De svaren respondenterna gav oss via e-

mail sparades online på vår e-mailserver, svaren fördes sedan över till ett Word dokument och 

sparades på fler platser, onedrive och datorns hårddisk, för att försäkra oss att inte gå miste 

om svaren.  

3.5 Sekretess   

Kravet på anonymitet är något som vi har stor respekt och förståelse för. Om en respondent 

ville vara anonym respekterade vi det. Detta är i linje med vad Vetenskapsrådet (1990) anser.  

I emailet och i början av varje intervju frågade vi respondenterna om de vill vara anonyma, då 

skulle vi få så ärliga svar som möjligt (Bryman & Bell 1998). Respondenternas krav på 

anonymitet kan bero på att respondenterna kände risker med att ställa upp intervjun som tex 

att de inte vill eller kan lämna ut information som kan vara känslig eller rent av 

företagshemlig i förhållande till konkurrenter eller leverantörer. (Vetenskapsrådet 1990)  

Vi lovade diskretion till de respondenter som ville vara anonyma. Respondenten som deltog i 

undersökningen ska upplysas om att de deltar i undersökningen (Idar 1997). Idar (1997) 

menar även att respondenterna ska frivilligt valt att vara med i undersökningen och frivilligt 

besvara på frågorna. Vi informerade även att respondenten själv kan avbryta intervjun ifall de 

inte längre vill medverka. Dessutom talade vi om för respondenterna att det inspelade 
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materialet kommer att förstöras efter avslutad studie. Detta är något som Vetenskapsrådet 

(1990) anser är viktigt att informera om.   

 

4. Resultat  

I detta kapitel kommer vi uppvisa det resultat vi har fått fram av respondenterna. I början av 

kapitlet finns det en beskrivning av respondenterna samt en kort beskrivning om företaget.   

4.1 Marknaden 

4.1.1 Undersökta aktörer 

Respondent 1. Peter Eriksson.  

Peter Eriksson Head of aircraft cargo handling, SAS Ground Handling Sweden AB. 

Peter Eriksson har ansvarar för hantering av frakt, lastning, lossning och bogseringstjänster 

och hans ansvar är relaterat till allt som sker på utsidan av flygplanen.  

Företagsfakta om SAS Ground Handling Sweden AB, SGH 

SGH är ett svenskt bolag som ägs 100 % av SAS.  SGH har verksamhet på Stockholm 

Arlanda, Göteborg Landvetter och Malmö Sturup. SGH har ungefär 1500 anställda i 

dagsläget. SGH är det dominerande groundhandling företaget i Sverige och då i synnerhet på 

Arlanda, Landvetter och Sturup. SGH utför marktjänster på flygplatser, dessa tjänster är 

väsentliga för att den flygplatsen ska fungera. Det är lastning, lossning av frakt och bagage, 

bogsering och avisning av flygplan m.m. SGH sålde ut alla linjestationer utom Arlanda, 

Landvetter och Sturup för 3 år sedan. Det var det statliga bolaget Swedavia som köpte upp 

flera av de resterande bolagen men även kommuner och någon enstaka privat aktör köpte. 

Respondent 2. Micke Bayart. 

Micke Bayart är Senior account manager hos Swedavia. Micke Bayart jobbar främst med 

Norwegian som är en av de två största kunder som verkar på Swedavias flygplatser. Swedavia 

har två prioriterade kunder på Arlanda. Det är SAS som är det största bolaget på Arlanda och 

Norwegian som är näst störst och även snabbast växande för tillfället på Arlanda flygplats, 

detta gäller för alla Swedavia flygplatser som helhet. Micke Bayart jobbar mest på Arlanda 

flygplats för det är på Arlanda flygplats de flesta flyg går ut till Europa och long haul 

flygningarna som är en kommande avgörande faktor för Norwegian tillväxts framöver. 

Företagsfakta om Swedavia. 

Swedavia är ett statligt bolag till 100 %, vars huvudsakliga uppgift är att ansvara för driften 

och utvecklingen av flygplatserna. Swedavia ska bland annat förvalta byggnader som har 

anknytning till flygplatserna och uthyrning de olika fastigheterna. De ska även ansvar för 
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marktjänster, servicetjänster och konsulttjänster m.m. Swedavia äger totalt tio flygplatser runt 

om i Sverige. Kiruna Airport, Luleå Airport, Umeå Airport, Åre Östersund Airport, 

Stockholm Arlanda Airport, Bromma Stockholm Airport, Göteborg Landvetter Airport, Visby 

Airport, Ronneby Airport och Malmö Airport.  Detta flygplatser täcker Sverige från syd till 

norr.  

Respondent 3. Karin Lagerlöf och Kent Lindblad. 

Karin Lagerlöf är affärsutvecklare på Kalmar Öland Airport och Kent Lindblad som är 

operativ chef på Kalmar Öland Airport. 

Företagsfakta om Kalmar Öland Airport. 

Kalmar Öland Airport är från början en militär flygplats, under 1980-talet avvecklades den 

militära verksamheten på flygplatsen och luftfartsverket tog över för civilt flyg. År 2007 tog 

Kalmar kommun över flygplatsen från Luftfartsverket. Det är kommunen och näringslivet i 

Kalmar som ansvarar för utvecklingen, förvaltning och driften av flygplatsen. Kalmar Öland 

Airport trafikeras reguljärt av två kunder, det är SAS och Flygbra. Det finns även en del 

säsongsbaserade chartertrafik som Ving, Fritidsresor och Scandjet. Totalt valde 222 617 

passagerare att flyga till och från Kalmar Öland Airport. 

Respondent 4. Carl Hallgren. 

 

Carl Hallgren marknadschef på Karlstad Airport.  

 

Företagsfakta om Karlstad Airport. 

 

Karlstad Airport invigdes år 1997 och hade år 2014 runt 84 000 resenärer. På Karlstad Airport 

flyger två flygbolag reguljärt det är Nextjet och BMI regional.  Dessa två flygbolag trafikerar 

Stockholm Arlanda och Jönköping Airport. Även Norwegian trafikerar flygplatsen säsongsvis 

likaså charterflygbolagen. 

 

Respondent 5. Sten Norinder. 

Sten Norinder VD på Jönköping Airport. Ansvarar framför allt för media, försäljning mot 

flygbolag, juridik, ekonomi men också personalledning. 

Företagsfakta om Jönköping Airport. 

Jönköping Airport invigdes år 1961, idag ägs flygplatsen av Jönköpings kommun som tog 

över flygplatsen från Luftfartsverket år 2010.  För tillfället trafikeras Jönköping Airport av två 

Reguljära flygbolag Nextjet och BMI/Lufthansa, fem charterbolag och fyra cargo bolag. År 

2015 var det totalt 107 203 passagerare som valde att flyga till och från Jönköping Airport. 

Respondent.6 Kent Ohlsson 

Kent Ohlsson specialist Aviation security and safety och är även specialist även specialist på 

pris-och kvalitetsarbete på Postnord. 
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Fakta om Postnord flygfrakt 

Postnord fraktar post med flyg över hela Sverige och är verksamma på 12 flygplatser runt om 

i Sverige Sturup, Växjö, Jönköpings flygplats, Landvetter, Visby, Örebro, Arlanda, Midlanda, 

Umeå, Luleå, Gällivare och Kiruna. Postnord har ett huvudavtal med en leverantör som heter 

AMA pola, även AMA pola egen underleverantör Swift air som är ett spanskt flygbolag. 

Skillnaden mellan de två är att AMA pola flyger med en flygplanstyp som heter Fokker50 

medan Swift air flyger med ATR som är ett större flyg. 

Respondent 7. Anna Soltorp. 

 

Anna Soltorp är Regionchef på Flygbra. Anna Soltorp ansvar för försäljning och lokal 

marknadsföring för Kalmar/Öland Airport, Växjö Smålands Airport och Ronneby Airport. 

 

Företagsfakta om företag Flygbra. 

 

Flygbra är ett flygbolag som grundades 2016. Flygbra är en förkortning på Braathens 

Regional Airlines och är en sammanslagning av Malmö Aviation och Sverigeflyg, Flygbra har 

sitt nav på Bromma flygplats. Flygbra har 2.2 miljoner resenär och flyger till 13 destinationer 

runt om i Sverige Flygbra har 1100 anställda ut fördelat på de 13 olika flygplatser. 

 

Respondent 8. Anonym.  

 

Denna respondent arbetar på en av Sveriges större flygplats, hans arbetsuppgift består av att 

utföra den yttre fysiska tjänsten på flygplatsen d.v.s. lastning och lossning av bagage. 

 

4.1.2 Konkurrenterna 

Vilka är de svenska flygplatserna konkurrenter samt varför anses de som konkurrenter? 

Carl Hallgren på Karlstad Airport: främsta konkurrenter är Gardemoen som är Norges största 

flygplats samt Arlanda. Detta för att för att de har ett betydligt större trafikutbud än vad 

Karlstad Airport kan erbjuda för tillfället. Det Karlstad Airport kan erbjuda som 

konkurrenterna inte kan är enligt Carl Hallgren ”närhet, enkelhet samt smidighet” 

Jönköping Airport: främsta konkurrenter är Landvetter, Växjö samt Köpenhamn de två 

sistnämnda är inte i lika stora konkurrenter som Landvetter. Detta beror enligt Sten Norinder 

på att det är relativt okomplicerad att ta sig till Landvetter från regionen, resenärerna har fått 

det som vana sedan flera år tillbaka som är svårt att bryta menar Sten Norinder. Växjö är 

konkurrent när det gäller främst chartertrafiken.  Till Köpenhamn är det lätt att ta tåget från 

Jönköpings samt de östra kringkommunerna. Vad Jönköping Airport enligt Sten Norinder kan 

erbjuda som konkurrenterna inte kan är att, i jämförelse med Landvetter samt Köpenhamn, 

erbjuda en säker, smidig samt personlig flygplats som upptagningsområde ger en helt annan 

närhet.  I jämförelse med Växjö har Jönköping vissa charterdestinationer och avgångstider 

som är fördelaktigare för den enskilde resenären.  
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Kalmar Öland Airport: främsta konkurrenter skiljer sig från Karlstad och Jönköping Airport. 

Karin Lagerlöf och Kent Lindblad ser de närliggande flygplatserna som sina kollegor, inte 

som konkurrenter. De anser att de ingår som en del av kollektivtrafiken där deras uppdrag 

som Flygplats blir att optimera flygkommunikationerna ur ett regionalt perspektiv detta 

resulterar i att Kalmar Öland Airport i största möjliga utsträckning ska samarbeta med 

närliggande flygplatser. Karin Lagerlöf och Kent Lindblad ser även tåg och länstrafik 

samverkanspartner. Det som då återstår som konkurrenter till Kalmar Öland Airport är bilen. 

Varför bilen är den främsta konkurrenten till Kalmar Öland Airport beror enligt Karin 

Lagerlöf och Kent Lindblad är för att bilen konkurrerar med flyget som transportmedel till 

Stockholm, många väljer även att ta bilen till Köpenhamn och flyga därifrån i stället för att 

flyga från Kalmar Öland Airport till Stockholm och sedan vidare ut i världen. 

Micke Bayart på Swedavia menar att deras främsta konkurrenter är flygplatserna i Norden och 

då främst Köpenhamn. Swedavia har som målsättning att bli Skandinaviens ledande flygplats. 

I dagsläget är Köpenhamns flygplats den ledande flygplatsen i Skandinavien då de har fler 

resenärer samt fler flygbolag än Arlanda. Micke Bayart betonar vikten av att ha ett öga på sina 

konkurrenter men att Swedavia måste hitta sin egen väg. Sverige är de land i Norden som har 

störst antal huvudkontor i näringslivet vilket ger goda förutsättningar till fler kunder. Däremot 

har Sverige inte ett eget national Homer Carrier d.v.s. det finns inget bolag som enbart är 

svenskt som exempel Finland som har flygbolaget Finnair och sitt nav i Helsingfors.  SAS är 

splittrat via Norden och har valt Köpenhamn som sitt nav. Detta är en svårighet för Swedavia 

menar Micke Bayart.  

4.1.3 Efterfrågan  

Hur anser flygplatserna att efterfrågan ser ut, hur gör de själva för att hitta nya kunder? 

Carl Hallgren på Karlstad Airport anser att de inte finns en stor efterfråga från flygbolagen att  

de ska börja flyga till dem. Carl Hallgren på Karlstad Airport menar att de jobbar hårt att få 

nya kunder, genom att själva kontakta flygbolag samt researrangörer vid olika marknads-

aktiviteter. 

Likt Karlstad Airport menar Sten Norinder på Jönköping Airport att det inte finns en stor 

efterfråga från flygbolag att börja flyga till dem inte utan stora insatser från Jönköping stad. 

För att få nya kunder arbetar Jönköping Airport med personlig bearbetning samt olika typer 

av möten på s.k. ”speed dating”-events för flygindustrin som sker med jämnan mellanrum. 

(Flygindustrin, flygbolag samt flygplatser möts för att bestämma olika affärer) 

Karin Lagerlöf och Kent Lindblad menar att det inte är något självändamål för flygbolagen att 

börja trafikera Kalmar Öland Airport, men i takt med att besöksnäringen i region växer, så är 

det troligt att fler kommer börja vilja flyga till Kalmar Öland Airport. Karin Lagerlöf och 

Kent Lindblad menar att trafik ger upphov till trafik, så i takt med att passagerarantalet till och 

från Kalmar Öland Airport växer så ökar också intresset från deras kunder, både befintliga 

och nya kunder att utöka sin verksamhet 
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Micke Bayart på Swedavia förklarar att Swedavias flygplatser främst Arlanda har en mycket 

bra tillväxt och har under den senaste tiden r mottagit en hel del nya kunder: De senaste åren 

har även long haul alltså långflygningar ökat på Arlanda för tre år sedan blev Emirates kund 

på Arlanda vilket var en viktig milstolpe för Arlanda. Befintliga kunder har även utökat sina 

destinationer t.ex. Los Angels, Hong Kong m.fl. Även trafiken ut till Europa ökar stadigt från 

Arlanda menar Micke Bayart. Sverige är en het marknad och det går bra för Sverige. Den 

ökade trafiken förklarar även att det börjar bli trångt på Arlanda. Därför har Arlanda startat 

projektet UPA programmet vilket är en utvecklingsplan för Arlanda och Swedavia vill att 

flygplatsen ska växa genom att bygga ut nya gater, säkerhetskontroll osv. Micke Bayart skulle 

inte påstå att läget är så kritiskt att Arlanda måste tacka nej till nya kunder däremot menar han 

att det kan vara väldigt trångt på flygplatsen vissa tider på dygnet specielat under dagens 

början samt vissa timmar på kvällen. 

4.2 Producentperspektiv på efterfrågan 

4.2.1 preferenskunder 

Vilka kunder vill flygplatserna ska börja trafikera på deras flygplats, söker flygplatserna 

heller efter lågprisbolag än mer traditionella kunder? 

Carl Hallgren menar att Karlstad Airport inte har preferens mellan lågprisbolag och de mer 

traditionella flygbolag när de söker efter nya kunder, utan som de själva säger välkomnar de 

alla flygbolag. Däremot skulle de gärna föredra att Norwegian och Lufthansa skulle börja 

trafikera flygplatsen.  

Sten Norinder på Jönköping Airport resonerar på ett annat sätt än Karlstad Airport. I och med 

att Jönköping Airport har fått en flyglinje till Frankfurt anser de att inte behöva flera 

internationella reguljärflyg. Däremot vill Jönköping Airport gärna se att ett lågprisbolag 

skulle börja flyga till London två till tre gånger i veckan samt en linje till sydöstra Europa där 

tror Sten Norinder att det säkert skulle finnas en efterfråga från resenärerna.  

Karin Lagerlöf och Kent Lindblad förklarar att stockholmstrafiken är ytterst viktigt för 

näringslivet i Kalmar, för regionens utveckling samt tillväxten. Därför är det oerhört viktigt 

att lyckas behålla de två reguljära bolag som idag trafikerar Stockholm.  

Konkurrensen stimulerar prisbilden gentemot resenären och gör dessutom att Kalmar Öland 

Airport kan erbjuda en fördelaktig tidtabell till Stockholm, varifrån resenärer smidigt kan ta 

sig vidare till i princip hela världen. Därför är det första prioritet för Kalmar Öland Airport att 

behålla och utveckla trafiken med dessa två bolag.  Sedan jobbar de ständigt med att utveckla 

bredden med direktflyg i form av charter, etc. för att det ska finnas ett bra utbud av 

”fritidsresande” från Kalmar. Är det en lågprisaktör som visar intresse av att flyga från och till 

Kalmar analyserats detta noga eftersom det skulle kunna innebära ytterligare 

tillväxtmöjligheter för Kalmars region menar Karin Lagerlöf och Kent Lindblad. 

Micke Bayart på Swedavia förklarar att flygplatserna som drivs av Swedavia aldrig säger nej 

till någon potentiell kund förutom om ett flygbolag har fått flygförbud av Transportstyrelsen. 
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Däremot satsar Swedavia mycket på LCC, low cost carriers, samt för en dialog med alla 

flygbolag, antingen genom att Swedavia själva söker upp flygbolagen eller att flygbolagen 

kontaktar Swedavia. Micke Bayart betonar även att Swedavia ska behandla alla sina kunder 

på samma sätt. Däremot har de ett mer utvecklat samarbete med SAS samt Norwegian 

eftersom att det är de två största kunder som tillsammans står för mer än 50 % av all trafik på 

Arlanda. Alla är välkomna och ska känna sig välkomna till Swedavias flygplatser menar 

Micke Bayart. 

Belönar flygplatserna sina kunder som verkat hos dem en längre tid?  

På Karlstad Airport finns inget belönings eller lojalitetsprogram inrättat.  Sten Norinder på 

Jönköping Airport förklarar att det finns möjligheter till volymbonus i vissa fall. Micke 

Bayart menar att eftersom Swedavia är ett i statligt bolag måste alla kunder behandlas lika, 

däremot kan Swedavia erbjuda marknadsstöd i olika former om exempelvis en kund startar en 

ny flyglinje eller ökar sin frekvens samt att Swedavia jämför föregående års antal passagerare 

med nuvarande år. Är det en ökning kan kunden få prisbonus. Detta menar Micke Bayart 

skapar lojalitet, han menar även att de skapar lojalitet genom att låta Swedavias stora kunder 

få reda på nya förändringar tidigare än andra kunder   

Är vissa kunder mer prioriterade att göra nöjda än andra kunder? 

Karlstad Airport behandlas alla kunder på samma sätt. Sten Norinder på Jönköping Airport 

menar att det är svårt att behandla alla kunder på olika sätt för att kommunlagen sätter ett stort 

hinder för att arbeta på ett sådant sätt.  

Vissa kunder ska känna sig mer speciella än andra kunder. Däremot menar Sten Norinder att 

de kan göra att kunder känner sig speciella genom andra kanaler såsom att de kan bidra mer 

eller mindre till marknadsföringen av linjen. Det kan ske med ett marknadsstöd men oftast i 

form av att flygplatsen, som kan den lokala marknaden gör marknadsföring som passar för 

den lokala marknaden. 

Karin Lagerlöf och Kent Lindblad på Kalmar Öland Airport vill inte kommentera om de anser 

att vissa kunder är viktigare än andra. Micke Bayart på Swedavia menar att alla kunder är 

viktiga men att de har två viktiga kunder som har mer än 50 % av trafiken samt att dessa 

kunder växer kraftigt, det blir då naturligt att Swedavia jobbar mer med de kunderna.  

4.2.2 Kundnöjdhet  

Lägger flygplatser mer resurser på att hitta nya kunder än att göra sina befintliga kunder 

ännu nöjdare?  

Carl Hallgren på Karlstad Airport förklara att de lägger de ungefär lika mycket resurser på att 

göra befintliga kunder nöjdare samt att arbeta med att hitta nya kunder. Sten Norinder förklara 

att på Jönköping Airport lägger de mer resurser på att göra befintliga kunder till nöjdare. 

Karin Lagerlöf och Kent Lindblad menar att på Kalmar Öland Airport är det viktigare att 

arbeta med att de befintliga kunderna blir ännu nöjdare kunder än att lägga resurser för att 

hitta nya kunder.  
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Micke Bayart på Swedavia menar att de jobbar åt båda hållen eftersom båda är minst lika 

viktiga. Micke Bayart fortsätter att förklara att Swedavia har ett route devlopment team där 

hans kollegor träffar blivande kunder som de vill få till Arlanda, men det är lika viktigt att ta 

hand om de befintliga kunderna. Micke Bayart menar att kunder som SAS och Norwegian är 

viktiga kunder då de utökar sina destinationer ständigt., Det är då viktigt för Swedavia att vara 

ett självklart alternativ för dessa kunder att välja. När Emirates började flyga till Arlanda 

sände de ut signaler till andra flygbolag som i ofta följer Emirates fotspår. 

 

Vilket arbete genomförs av flygplatsen för att göra sina kunder nöjda? 

Karlstad Airport ser till att deras kunder är nöjda genom att ha gemensamma marknadsplaner 

samt aktiviteter. Vilka aktiviteter detta är förklaras tyvärr inte av Carl Hallgren.  

Sten Norinder på Jönköping Airport arbetar med att se till att deras kunder är nöjda genom att 

erhålla en god service samt att de med noggrannhet följer deras Ground operation manual som 

är ett sorts regelverk flygbolagen har satt upp för att säkerställa deras kvalitetskrav 

På Kalmar Öland Airport förklara Karin Lagerlöf och Kent Lindblad att generellt så handlar 

det om att vara lyhörd och transparenta, skapa goda samt nära relationer med kunderna. De 

betonar också att det måste finnas en öppenhet för att lyfta olika frågor och en vilja att 

utveckla nya idéer. Karin Lagerlöf och Kent Lindblads mål är att med en egen ekonomi i 

balans, i möjligaste mån se till att ”våra flygbolag” mår bra, d.v.s. att de fyller sina säten och 

har lönsamhet i sin affär på flygplatsen menar Karin Lagerlöf och Kent Lindblad  

Micke Bayart på Swedavia menar att han känner sin kund så väl att kunden vet när 

flygplatsen har sina utmaningar. Micke Bayart menar att det räcker inte bara med att de vet 

utan det måste hela systemet veta att de har två prioriterade kunder och de måste få något mer, 

något extra, vilket det kan vara att de prioriterade kunderna har flera fasta platser på 

flygplatsen som check in diskar. De mindre prioriterade bolagen går att flytta runt. De kan 

även röra sig om bestämda gater samt områden. Exempelvis förklara Micke Bayart att SAS 

och Norwegian har sina områden på landsida. Norwegian har B piren, SAS har A piren och 

long haul flygen har F piren. Detta är väldigt viktigt för Norwegian och SAS då de inte vill att 

deras resenärer blandas p.g.a. att det är stenhård konkurrens mellan de två bolagen.   

Micke Bayart förklarar även att Swedavia har möten med SAS och Norwegian om vad som 

sker på flygplatsen samt vilka förändringar det kan medföra. SAS och Norwegian är även i 

stor utsträckning med att besluta för framtiden just för att Swedavia anser att de är så pass 

viktiga kunder. Även US preclearance (amerikansk säkerhetskontroll på Arlanda) är ett 

exempel på hur Swedavia arbetar för att göra sina kunder nöjdare. US preclearance d.v.s. 

underlättar resande till och från USA i form av ett nytt tullsystem. och är en förbättring som 

SAS samt Norwegian kommer gynnas mycket av. 

På vilka sätt ska flygplatserna mäta kundnöjdheten hos flygbolagen?  

Karlstad Airport gör ”olika typer av marknadsundersökningar” mer specifikt framgår inte. 

Jönköping Airport gör kvartalsvis kvalitets möten med alla de verkande bolagen på 

flygplatsen. På Kalmar Öland Airport sker regelbundna kvalitets möten med flygbolagen där 
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avstämning sker av utfall av de uppsatta kvalitetsmålen. De övriga flygplatserna vill inte 

besvara denna fråga. 

Söker sig flygbolag heller till billigare flygplatser eller är kvalitén som flygplatsen erbjuder 

viktigare 

Karlstad Airport anser att flygbolagen både eftersträvar de billigaste alternativen samt en 

flygplats som kan erbjuda hög kvalité. 

Sten Norinder på Jönköping Airport menar att kvalitén kan vara ett litet plus men är 

egentligen en hygienfaktor, ekonomin är alltid det viktigaste på lång sikt. Det som alltså är 

viktigast är att upptagningsområdet är intressant. Sten Norinder menar att det också krävs ett 

livaktigt näringsliv med internationella affärer, stor befolkning som gillar charter etc. För att 

starta upp en ny linje krävs det dock avsevärda ekonomiska eftergifter eller t o m aktivt stöd 

från flygplatsen/kommunen/regionen. 

Karin Lagerlöf och Kent Lindblad på Kalmar Öland Airport betonar att kvalitet är viktigt men 

också att erbjuda flygbolagen att flygplatser i första hand handlar om säkerhet, punktlighet 

samt tillgänglighet mot flygbolagskunderna är en grundförutsättning för trafik. Sedan måste 

flygbolagen, precis som vilket företag som helst se till lönsamhet. Det är grundläggande att de 

flygplatser de trafikerar har ett tillräckligt starkt kundunderlag för att de skall kunna fylla 

flygen till rätt pris. Återigen handlar det om att utbudet styrs av efterfrågan. När dessa 

grundläggande krav är uppfyllda så kan man jobba med kundnöjdhet utöver det vanliga och 

då kan dessa faktorer spela in i valet av flygplats menar Karin Lagerlöf och Kent Lindblad. 

 

Micke Bayart på Swedavia menar att flygbolagen alltid vill ha de bästa priserna och avgifter, 

det krävs även att finns det tillräckligt med många resenärer samt flöden. Micke Bayart menar 

också att kundnöjdheten är viktigt därför att Swedavia inte kan börja sälja in en ny linje som 

de själva inte tror på. Det blir inte funktionellt och då tappar de trovärdighet. Micke Bayart 

menar också att det kan krävas att Swedavia hjälper en ny kund genom att erbjuda ett 

marknadsstöd men även att förklara hur det fungerar i Sverige, vad kunderna ska komma ihåg 

när det gäller marknadsföring, När t.ex. Norwegian startar en ny linje så har de en invigning 

och dem ska synas i terminalen. Micke Bayart, som även tar hand om nya kunder som ska 

börja flyga till Sverige, och i det sammanhanget förklarar han att det viktigt att kontrollera 

vad kunden vet om Sverige. Ofta blir svaret att det är kallt och dyrt vilket är begripligt menar 

Micke Bayart då ett flygbolag kan ha hundra olika destinationer samt att de kanske aldrig 

besökt Sverige tidigare.  

Därför krävs det från Swedavia sida att förändra kunden syn på Sverige. Men det krävs också 

en hel del jobb med mindre saker som kan göra kunden nöjdare exempelvis kan de vara att 

hjälpa till med att se att marknadsföringen är skriven på rätt svenska och att den passar den 

svenska marknaden. Micke Bayart menar att den lilla extra hjälpen gör mycket för kunden 

och vidare menar han att det var en helt annan situation för 20–30 år sedan för då visste vi att 

kunden ändå kommer att flyga via Arlanda menar Micke Bayart 



36 
 

Om en kund kan sluta vara lönsam för att de krävs för mycket beror helt på vilken linje det rör 

sig om enligt Carl Hallgren på Karlstad Airport. Sten Norinder på Jönköping Airport anser 

inte att en kund kan kräva för mycket av flygplatsen för att de ska vara en nöjd kund, 

Antar Flygbolagen att kundnöjdhet kommer vara ett viktigt krav - eller ser de andra behov 

eller krav som kommer framöver? 

Carl Hallgren på Karlstad Airport menar att kundnöjdhet är mycket viktigt och alla kunder är 

viktiga. I framtiden tror Sten Norinder på Jönköping Airport att kundnöjdhet kommer vara ett 

allt viktigare krav och att det har varit det under en längre tid. Sten betonar även att 

ekonomisk kompensation för olönsamma linjer börjar bli ett allt större problem 

Karin Lagerlöf och Kent Lindblad på Kalmar Öland Airport menar att Kundnöjdhet är en 

oerhört viktig fråga. De tror att när alla grundläggande krav och förutsättningar för en 

fungerande och lönsam verksamhet är på plats så kan just kundnöjdheten vara det som gör att 

valet faller på just deras flygplats i en konkurrenssituation. Karin Lagerlöf och Kent Lindblad 

berättar att i flygplatsen tioårig vision, Vision 2025, har flygplatsen som mål att bli nummer 

ett bland Sveriges flygplatser vad gäller kundnöjdhet. 

För Micke Bayart är det viktigt att han kan bidra till att kunder kan växa så det kan agera 

effektivt och också att Swedavia har en fungerande flygplats, att det är smidigt att ta sig till 

flygplatsen samt ett fungerade samarbete mellan kund och flygplats. 

 

4.2.3 Genomförandet 

Är personalen som utför de fysik tjänsterna är införstådda vikten av att leverera de olika 

tjänsterna med en hög kvalité?  

När det gäller Karlstad Airport upplever Carl Hallgren att det sker i varierande grad. För att 

personalen bättre ska förstå att arbeta mer för att göra kunden nöjd genomförs veckomöten. 

Personalen kan förmedla att de tror att en kund kan vara missnöjd genom ett avvikelsesystem 

och i direkt kontakt till beslutsfattarna. Sten Norinder på Jönköping Airport menar att 

personalen förstår vikten av att utföra tjänsten med hög kvalité samt att de även utför arbetet 

med mycket hög kvalité. För att säkerställa att hela personalen skulle förstå betydelsen av hög 

kvalitet fick samtliga anställda delta i ett möte om vilken image Jönköping Airport ska 

eftersträva. De beslut som fattades blev enligt Sten Norinder en säker, smidig och personlig 

flygplats. Dessa ord är nu ledorden i hur de ska uppträda mot sina kunder. På Jönköping 

Airport förklarar Sten Norinder att personalen kan förmedla att en kund är missnöjd via ett 

avvikelsesystem eller skicka kunden vidare till närmaste chef eller till Sten Norinder själv. 

Kalmar Öland Airport anser att personalen som utför de fysik tjänsterna är införstådda i 

vikten av att leverera de olika tjänsterna med en hög kvalité. För att säkerställa detta 

genomförs veckovisa driftsmöten med personalen. Personalen kan förmedla om de tror att en 

kund kan vara missnöjd genom avvikelserapportering och direkt rapportering till ledningen. 
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Hur sköter flygplatserna relationen med deras kunder? 

Enligt Carl Hallgren på Karlstad Airport sker relationen mellan dem och flygbolagen som ”all 

normal affärsverksamhet” För att skapa en god relation mellan Jönköping Airport och 

flygbolagen förklarar Sten Norinder att de använder sig av ett rapportpaket som skickas ut 

efter varje start av ett avtal. De har även kvartalsmöten, revisioner samt möten med ledningen 

på flygbolagen.  

För att skapa en långsiktig relation mellan Kalmar Öland Airport och flygbolagen upplyser 

Karin Lagerlöf och Kent Lindblad om vikten att vara lyhörd för kundens behov och genom att 

leverera god genomgående kvalitet. Micke Bayart på Swedavia anser att skapa en god 

kundrelations görs genom att bygga förtroende till varandra. Genom veckomöten med 

nyckelpersoner samt en ständig kontakt till sina kunder vilket gör att de känner sig trygga hos 

Swedavia.  

Micke Bayart menar även att det krävs att vara ärlig till sina kunder, Micke Bayart som 

arbetat med Norwegian i tio år menar att de har byggt upp ett förtroende till varandra samt att 

de även kan ha en informell kontakt. Detta går inte att ha med alla bolag menar Micke Bayart. 

Hur skapar flygplatserna en långsiktig kundrelation till sina kunder?  

Carl Hallgren förklarar, för att kunna bygga en långsiktig relation till flygbolagen arbetar 

Karlstad Airport med att skapa en god affärsrelation samt skriva långsiktiga avtal med 

kunderna.  

Sten Norinder på Jönköping Airport klargör att de arbetar för att skapa en långsiktig relation 

genom att delta på flygbolagens event, i vissa fall samtala på VD-nivå, Sten betonar att det 

viktigaste dem kan göra är att allt kunderna kräver fungerar i det dagliga livet. 

Vad kan en flygplats erbjuda till deras nya kunder eller potentiella kunder?  

 

Nya kunder på Jönköping Airport har möjligheten att få ett specialpris i början på sitt avtal 

förklarar Sten Norinder.   Kalmar Öland Airport erbjuder specialpris till flygbolag i början av 

avtalsperioden. Även Swedavia erbjuder ett uppstartningsstöd till nya kunder. 

 

Hur anser flygplatserna att kunderna kontrollerar att de utför tjänsten på att eftersöka sätt. 

Enligt Carl Hallgren på Karlstad Airport sker detta via återkommande audits. Likt Karlstad 

Airport arbetar även Jönköping Airport med audits eller revisioner med jämna mellanrum 

samt att de även har ett avvikelseuppföljningssystem där de skriver in eventuella händelser 

som inte följer regelboken. På Kalmar Öland Airport menar Karin Lagerlöf och Kent 

Lindblad att flygbolagen kontrollera att flygplatsen utför de tjänster de har lovat genom att de 

gör månadsvisa mätningar samt genom kontroller på plats vid olika tillfällen. De övriga 

flygplatserna ville\kunna inte svara på denna fråga. 
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4.2.4 Missnöje  

Varför slutar flygbolag att trafikera flygplatser? 

Det har skett att flygbolag har slutat att trafikera Karlstad Airport anledningen var enligt Carl 

Hallgren att kunden upplevde en för dålig lönsamhet på flygplatsen. Likt Karlstad Airport har 

även Jönköping Airport förlorat kunder. Detta förklarar Sten Norinder berodde på olika 

anledningar. Ryanair minskade all sin verksamhet med 70 % i Norden vilket drabbade 

Jönköping Airport, SAS slutade använda sig av lämpliga flygplan som var optimala för 

Jönköping Airport, Skyways m fl. gick i konkurs. 

De har hänt, precis som på de tidigare flygplatserna, att Kalmar Öland Airport har förlorat 

kunder. Detta har berott på olika saker menar Karin Lagerlöf och Kent Lindblad det kan ha 

handlat om kapacitetsbrist, ändrad affärsstrategi samt ett bristande kundunderlag. Micke 

Bayart på Swedavia menar att de har skett att en kund har avslutat sin verksamhet hos 

Swedavia men att det inte var på grund av flygplatsen utan att det inte fanns ett intresse av 

resenärerna. 

Karlstad Airport missuppfattade frågan angående hur flygbolag förmedlar sitt missnöje då de 

istället trodde de skulle svara på hur deras resenärer förmedlar sitt missnöje.  

Sten Norinder på Jönköping Airport menar att de får reda på att om en kund är missnöjd via 

avvikelsesystemet, samtal, kvalitets möten eller helt enkelt ett samtal från bolaget. 

Karin Lagerlöf och Kent Lindblad på Kalmar Öland Airport menar att de ständig arbetar för 

en dialog med kunderna särskilt när det gäller olika kvalitetsmål.  

Sedan har kunderna rätt att utföra en audit, vilket är en större genomgång av att flygplatsen 

har ordning och reda och utför det som är utlovat. Detta gör de olika kunderna med olika 

intervall. 

Micke Bayart på Swedavia förklarar att han har direkt kontakt till kunderna samt att Arlanda 

har en egen enhet som operativt har kontakt via olika forum samt att kunderna kan ta kontakt 

själv. Alla flygbolag har dock inte en egen key account manager utan bara Norwegian samt 

SAS. De andra kunderna får nöja sig med account managers. Micke Bayart lägger utifrån sitt 

uppdrag först prioritet på Norwegian före någon annan kund.  

Hur agerar flygplatserna för att omvandla en missnöjd kund till en nöjd kund? 

 

Carl Hallgren på Karlstad Airport berättar inte så mycket hur de agerar för att omvandla en 

missnöjd kund utan svarar att de ser till att kunden kommer tillbaka till flygplatsen. 

För att se till att en kund inte är missnöjd menar Sten Norinder på Jönköping Airport att de 

arbetar med att reda ut problemet så fort som möjligt för att därefter ta hand om de interna 

effekterna. 

Kunderna kan följa förbättringsarbetet via avvikelsesystemet som har en uppföljningsrutin där 

avvikelsen måste accepteras som slutförd för att inte ligga och påminna i systemet. Karin 

Lagerlöf och Kent Lindblad på Kalmar Öland Airport anser att detta beror helt på vilken 
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situation det handlar om. Micke Bayart menar att för att omvandla en missnöjd kund krävs en 

dialog med hur Swedavia kan förbättra sig. Fungerar inte det lyfter han frågan internt för att 

hitta en lösning på problemet  

4.3 Kundperspektiv på utbudet 

4.3.1 Preferensleverantör 

Enligt Anna Soltorp regionchef på Flygbra väljer de orter som har startat flyglinjer där det 

tidigare har funnits ett monopol och samtidigt en efterfrågan från näringslivet om bättre 

kommunikationer med Stockholm. Kent Ohlsson på Postnord menar att det är helt och hållet 

utifrån två aspekter när Postnord väljer en flygplats att verka på, den ena är var Postnord har 

sina brevterminaler och den andra är tidsfaktorn eftersom posten måste flygas i hela landet. 

4.3.2 Kundnöjdhet 

Anna Soltorp menar att det varierar men hon ser en positiv trend även om flygplatserna inte 

alltid anstränger sig jättemycket. Flygplatserna är väl medvetna om att flygbolag inte kan eller 

har mycket svårt att byta flygplats. Det finns inga alternativ i Anna Soltorps region. Anna 

Soltorp tycker att flygplatserna ibland svårt att se dem som kund och fastnar emellanåt i en 

gammaldags ”myndighetsattityd eller monopolistattityd”. Beroende på vem som är huvudman 

varierar bemötandet, flygplatschefen som person är också viktig. 

Anna Soltorp menar att flygplatserna ibland inte tar reda på vad Flygbra efterfrågar utan 

satsar på sådant de tror att Flygbra efterfrågar.  

4.3.3 Genomförandet 

Anna Soltorp menar att Flygbra kontrollerar att flygplatserna levererar de tjänsterna som står i 

avtalet samt att flygplatserna levererar den kvalité de eftersöker med kvalitets möten. Kent 

Ohlsson menar att när det gäller flygplatserna så är det inte så mycket som är kvalitet 

relaterat.  

Det kan vara vissa saker som om flygplatsen missköter sig eller att Postnords flyg inte kan 

landa på flygplatsen. Skulle detta uppstå tar Postnord direkt kontakt med den operativa chefen 

på flygplatsen. I grunden ligger det ansvaret på flygbolaget. 

 

Anna Soltorp menar att Flygbra har avtal med ett Service level agreement, SLA. Det finns 

inte någon möjlighet att få ersättning men det är ett ämne som ofta kommer upp. 

Flygplatserna argumenterar i sådana lägen att de skulle behöva höja priset om de riskerade 

”böter”. Flygbra anser att flygplatser inte får prioritera vissa flygbolag, i vart fall inte om det 

missgynnar ett konkurrerande bolag. Som litet bolag med SAS som konkurrent har Flygbra 

upplevt att flygplatserna varit rädda att ge någonting extra eftersom flygplatserna inte vill 

riskera att ”irritera” det större bolaget. Däremot kanske man kan vilja utveckla nya marknader 
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och då kanske det är möjligt. Det får inte öka kostnaderna för övriga bolag som är verksamma 

på flygplatsen heller menar Anna Soltorp. 

 

Anna Soltorp menar att Flygbra såklart har en dialog med flygplatserna, dels i kvalitets möten 

som Flygbra måste ha men även informella kontakter och dialog kring olika frågor. På de 

flygplatser där Anna Soltorp jobbar ansvarar flygplatserna för den yttre handling och Flygbra 

sköter den inre handlingen med sin egen personal. Handlingsbolag Postnord väljer är lite olika 

menar Kent Ohlsson, till viss del styr Postnord det själva. Det är då Postnords egna chaufförer 

som ansvarar för lastning och lossning av flygplanen.  Det andra alternativet är att 

flygplatsens egen personal som ansvar för lastning och lossning av flygplanen Detta sker på 

Landvetter och Arlanda där Postnord använder sig av handlingsbolag som ansvarar för att 

utföra det på uppdrag av Postnord. 

 

Det som styr för Flygbra är efterfrågan, marknaden och utvecklingspotential. Flygbra jobbar 

med svensk inrikestrafik och Annan Soltorp menar att människor inte åker så mycket för skoj 

skull inom Sverige utan det är mellan 60 och 70 % affärsresenärer. Alltså måste det fungera 

snabbt och smidigt men företagskunderna är inte lika priskänsliga som privatkunderna. 

 

4.3.4 Missnöje 

Anna Soltorp menar att Flygbra blir missnöjda när flygplatserna inte försöker hålla nere 

avgifterna, om flygplatserna inte klarar av att bemanna så att flödena fungerar för Flygbras 

passagerare t.ex. säkerhetskontroller. Parkering måste fungera och även handling. Personalen 

måste vara serviceminded mot alla kunder på flygplatsen. Detta framförs via samtal, möten 

och med ledningen menar Anna Soltorp.  

Kent Ohlsson är med i respektive flygplats säkerhetskommitté där flygplatserna och Postnord 

går igenom vad som händer och sker och vad som kommer att ske i framtiden. Flygbra har 

inga alternativ att byta flygplatser där Anna Soltorp är verksam.  Kent Ohlsson menar att det 

är svårt för Postnord att byta flygplatsen med på tanke på alla sorteringsterminaler och 

tidsfönster, men det går 

 

4.4 Handlingsbolag som verkar på flygplatsen 

Vi har valt att genomföra en intervju med ett Handlings bolag med anledning av att de större 

flygplatserna i Sverige har flera olika aktörer som kunderna själva väljer mellan när det gäller 

vem som ska utföra tjänster som till exempel marktjänsterna lossning och lastning av 

flygplanen, bogserings tjänster m.m. På de mindre flygplatserna är det flygplatsen själva som 

utför dessa tjänster. Marktjänstbolagen har en stor påverkan på om flygbolagen kommer att 

vara nöjda kunder på flygplatsen. 

 



41 
 

Hur arbetar handlings bolag för att få nya kunder och behålla sina befintliga kunder?   

Peter Eriksson på SAS Ground Handling förklarar att som regel skickar alla nya kunderna ut 

en RFP (prisförfrågan) till alla handlings bolag agenter.  Aktörerna är skyldiga på att svara på 

en RFP. Ett kontrakt har ofta en löptid på två eller tre år. När kontraktstiden börjar gå mot sitt 

slut skickar flygbolagen ut en ny RFP till alla handlings agenter. Det är den vanligaste 

processen. Därutöver finns det olika uppsägningsklausuler och uppsägningstider i kontrakten. 

 

 

Arbetar även handlings bolag med att få nya kunder till flygplatsen eller är det bara 

flygplatsen som arbetar med att få nya kunder?  

 

Enligt Peter Eriksson arbetar inte handlings bolag med att hitta nya kunder till flygplatsen. 

Utan de utgår från att kunderna vet att de finns på Arlanda. Peter Eriksson menar däremot att 

”om vi lyckas nosa reda på att ett bolag ska börja flyga på Arlanda kan vi vara lite 

förebyggande och skapa en relation men det hör till ovanligheten”.  Peter Eriksson menar att 

det är flygplatsen som i regel försöker att locka nya kunder.  

Peter Eriksson förklara att flygplatserna inte får föredra något av handlings bolag. Om 

däremot alla handlings bolag säger nej till en kund då kan flygplatsen gå in och säga till att 

SAS Ground Handling måste ta den kunden. Flygplatsen får inte favorisera någon 

handlingbolag eftersom de i så fall skulle störa marknaden på ett otillbörligt sätt.  

 

Hur mäter flygbolagen att handlingbolaget levererar tjänsten med hög kvalité? 

 

Peter Eriksson förklarar att de främst är kunderna som mäter olika delar. Detta görs främst 

genom mätningar av resenärernas kundnöjdhet men även bagage kvalité, exempelvis om 

bagage kommer fel. Flygbolagen mäter även olika väntetider osv. 

SAS har exempelvis ett stort paket med olika mätetal som de använder på SGH. En gång per 

månad genomförs även ett stort möte mellan SAS och SGH. Under dessa möten genomförs 

uppföljningar som är relaterade till de mål och krav SAS har. Detta sker främst med SAS då 

de är SAS Ground Handling största kund. Andra flygbolag såsom Lufthansa, Swiss och 

Austrian Airlines har uppföljningsmöten ett antal gånger per år. Peter Eriksson menar att alla 

kunderna mäter punktligheten t.ex. har Austrian Airlines klausuler i sitt avtal att SAS Ground 

Handling enbart får ha 40 förseningsminuter per månad. SAS har istället klausuler om att 88 

% av flygen måste gå i tid från Arlanda. SAS använder sig av ett system som kallas Visual 

static board (VSB). Genom VSB kan SGH tillsammans med SAS ledning bildvisualisera 

utfall i förhållande till kravnivå. SGH har daglig uppföljning med SAS och löpande 

veckomöten 
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Peter Eriksson menar att olika kunder ställer olika krav. En del kunder blir missnöjda när det 

sker en försening fast avtalet tillåter 20 förseningar och kunden hör av sig direkt efter varje 

försening, kunden vill veta vilka anledningar som orsakade förseningen samt hur det inte ska 

ske i framtiden.   

 

Hur fungerar kundkontakten? 

 

Det finns en del olika forum som flygbolagen, Ground handlingbolagen samt flygplatsen 

tillsammans använder sig av. Därutöver sker de en del olika projekt på flygplatsen som 

handlingbolagen deltar i. Peter Eriksson menar att den gemensamma nämnaren med 

flygplatsen är att SGH har flygbolagen som sina kunder det är dem de lever på. Flygplatsen 

står för infrastruktur, handlingbolagen står för verksamheten. 

4.4.1 Missnöjd kund  

”Den största anledningen till att en kund blir missnöjd är alltid att vi inte levererar de uppsatta 

målen” berättar Peter Eriksson. För att en missnöjd kund inte ska byta till ett konkurrerande 

handlings bolag menar Peter Eriksson att de krävs en ännu tätare dialog. Peter Eriksson 

nämner sommaren 2016 som ett exempel då SGH hade väldigt dålig kvalité och alla kunder 

var mycket missnöjda. Han menar då att de hade väldigt täta möten med sina kunder ”Hamnar 

SGH i en kris så blir vi väldigt transparanta samt förklarar att vi inte kommer klara av detta 

tills augusti/september” vilket Peter Eriksson menar skedde sommaren 2016. 

Kunderna hade då möjlighet att byta bolag men i detta fall valde ingen av kunderna att 

byta.  Kunderna var i stället med och bidrog till att försökte hjälpa SGH att komma tillrätta 

med problemen.” Vi jobbade tätare och mer transparent. Vi skulle kunna sagt att ni får vänta, 

men då skulle dem troligtvis ha bytt handlings bolag” menar Peter Eriksson. 

Om en kund kan kräva för mycket av ett handlingsbolag för att de ska bli en nöjd kund menar 

Peter Eriksson att det är absolut möjligt. Än så länge har SGH valt att fortsätta avtalet ut för 

att därefter lägga ett nytt bud som medvetet kan vara dyrare än konkurrenterna för att undvika 

kunden. Detta menar Peter Eriksson beror på att SAS Ground Handling är en stor aktör som är 

beroende av att använda sig av standardiserade lösningar.  

Krävs det att en kund behöver speciella lösningar lägger SAS Ground Handling ett högt 

bud.  Detta behöver inte handla om att kunden är missnöjd utan Peter Eriksson menar att detta 

även kan ske med exempelvis vissa amerikanska bolag som flyger några få gånger i veckan 

och för detta skulle det krävas en hel del ny personal samt utbildningar och svårt att uppnå 

lönsamhet.  

4.4.2 Personalen som utför den fysiska tjänsten  

Peter Eriksson förklarar att personalen bara kan göra sitt bästa det är bra nog, sen försöker 

SGH då och då informera för personalen blir oftast blir oroliga när de märker att de inte 

hinner med eller att de blir förseningar. Då informerar SGH om den dialogen de har med 
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kunderna. Peter Eriksson går återigen tillbaka till sommaren 2016 då SAS Ground Handling 

hade en tuff period att göra sina kunder nöjda.  Peter Eriksson berättar att personalen 

informerades om att Lufthansa som är en mycket viktig kund och att de kände till problemen. 

”De är missnöjda men inte missnöjda med lastningen och det operativa, de förstår att vi gör 

så gott vi kan.” Peter Eriksson menar att risken finns att personalen tar genvägar samt 

försöker skynda på för att göra kunden nöjd. Peter förklarar att då är det viktigt att göra 

personalen är införstådda med att säkerheten alltid går först samt att personalen bara kan göra 

det kan, vilket är svårt om det är personalbrist. 

Högre kvalité eller söker kunder det billigare avtalet? 

 

Peter Eriksson menar att det fungerar som en pendel, konkurrerade handlings bolag kan 

erbjuda ett väldigt lågt pris för att få kunder. De ”köper” i stort sätt kunder, men i slutänden 

kommer detta att slå tillbaka därför att de som har köpt sina kunder inte kan leverera tjänsten 

med en bra kvalité vilket gör att kunderna blir missnöjda vilket i sin tur gör att de söker sig till 

en handlings bolag som kan upprätthålla en god kvalité med ett bra pris.  

 

4.5 Intervju med en anställd som utför den fysiska tjänsten  

Intervjupersonen menar att många som utför tjänsten inte är införstådda i att det är viktigt att 

utföra arbete på bästa möjliga sätt utan de försöker att hitta enklare lösningar som gör att 

jobbet blir klart så fort som möjligt. Allt extra arbete som en kund kan medföra ses som en 

börda vilket kan leda till att vissa kunder som är mer favoriserade än andra får högre service 

och kvalitetsnivån hamnar på olika nivåer för olika kunder. 

Att vissa kunder är mer prioriterade än andra instämmer han i. Då dessa kunder behandlas på 

ett mer formellt sätt där alla regler följs, görs inte detta finns risken att personalen som 

påverkade att kunden blev försenad eller liknande får ställas till försvars hos sina chefer vilket 

gärna undviks i så stor utsträckning som möjligt 

Han menar att det är svårt att på egen hand göra en kund mer nöjd då han menar att efterföljs 

de regler som flygplatsen använder sig av finns det ingen anledning att kunden kan bli 

missnöjd. Han menar vidare att företagskulturen är att man är där för att göra sitt jobb utan att 

anstränga sig allt för mycket. Är det stressiga perioder förklara han att stora delar av 

personalen inte känner att de ska behöva jobba mer än vanligt utan att de är ledning ansvar att 

se till att de har tillräckligt med personal. Om en kund väljer att byta handlings bolag anser 

han att en del av personalen kan tycka det är skönt därför att de betyder mindre jobb, men han 

förklarar också att majoriteten av personalen förstår att det är viktigt att bolaget har många 

kunder så att risken inte uppstår att han själv eller hans kollegor skulle få sparken pga. 

arbetsbrist. 

Att en kund kan bli missnöjd på tjänsten som levereras ses inte som ett större problem hos 

personalen för att man anser att det inte är deras ansvar att se till att kunden är nöjd.  
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Han menar att om en kund är missnöjd får de reda på det via veckomöten, där förklaras även 

vilka åtgärder som personalen kan göra för att omvandla kunden till en nöjd kund. Problemen 

är dock att dessa åtgärder genomförs under en period för att därefter riskera att falla tillbaka 

till tidigare rutiner som inte är optimala i alla falla  

Att förmedla till en beslutfattare om en kund kan vara missnöjd är svårt då han menar att de 

inte sker någon större personlig kontakt mellan honom och kunden så de är svårt för honom 

att veta om en kund är missnöjd. Däremot kan han rapportera om en kund kan vara missnöjd 

direkt till sina närmaste chefer.  

 

5. Analys  

Syftet med denna studie är att, redovisa hur svenska flygplatser arbetar för att erhålla nya 

flygbolag samt behålla sina befintliga flygbolag. I detta kapitel kommer vi att ställa empirin 

mot den valda teorin för att kunna svara på syftet  

  

5.1 Lojalitet 

Söderlund (2000) menar att om ett företag ska uppnå en hög kundlojalitet är det naturligt att 

företag använder sig av ett lojalitetsprogram. Kunder som är med i ett lojalitetsprogram 

genomför oftast fler upprepade köp och stannar kvar hos företaget än kunder som inte är med 

i ett lojalitetsprogram. Lojalitetsprogram visar också att företaget är engagerade och bryr sig 

om sina kunder (Yuping 2007). Eftersom många flygplatser är ägda av staten eller kommunen 

får inte dessa flygplatser använda sig av ett lojalitetsprogram som gynnar en kund mer än 

andra. I undersökningen använde ingen flygplats någon förutbestämd form av 

lojalitetsprogram för sina kunder och alla flygplatser betonar att alla kunder är lika viktiga. 

Dock hävdar två flygplatser att vissa kunder ska känna sig mer speciella och prioriterade 

p.g.a. deras storlek. De flygbolagen ska känna sig mer speciella och prioriterade genom olika 

former av marknadsstöd. Jönköping ger t.ex. sina mer speciella och prioriterade kunder 

marknadsföring av nya linjer. Även Swedavia har kunder som Swedavia vill ska känna sig 

mer speciella och prioriterade. Swedavia har t.ex. SAS och Norwegian som står för 50 % av 

trafiken samt att dessa kunder även växer kraftigt, Swedavia menar då att det blir naturligt att 

arbeta mer med dessa kunder. Detta ska dock flygplatserna vara försiktiga med, ett exempel 

på detta är Anna Soltorp som menar att som litet bolag med SAS som konkurrent har Flygbra 

upplevt att flygplatserna varit rädda att ge Flygbra någonting extra eftersom flygplatserna inte 

vill riskera att ”irritera” det större bolaget. Zeithaml et al (2001) menar att företagen har på 

senare år förstått vikten av att det inte är lönsamt att ge samma service till alla kunder.  Att 

tillhandahålla en generell servicenivå till alla kunder kan leda till ett missnöje hos de kunder 

som spenderar mest hos företaget såsom SAS och Norwegian i Swedavias fall. Zeithaml et al 
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(2001) har tagit fram en modell för att kunna dela in kunderna i kundgrupper i olika nivåer 

som benämns som kundpyramiden.  

SAS och Norwegian kan i ovanstående fall ses som platinakunder för Swedavia eftersom 

platinakunderna är de mest lönsam för företaget. Dessa kunder använder frekvent företagets 

tjänster och produkter, villiga att investera i företagen, är inte priskänsliga och är lojala till 

företaget. Dessa kunder kräver en viss standard som Swedavia måste kunna tillhandahålla. 

 

5.2 Kundrelation 

För att en grundläggande relation ska uppstå krävs det att minst två olika parter har någon 

form av kontakt med varandra (Gummesson 2008; Godson 2004).  Det är inte de enstaka 

transaktionerna som är de betydelsefulla inom relationsmarknadsföring, det är relationen 

mellan både köpare och säljare som är betydelsefulla för en bra relation. Alla flygplatser i 

undersökningen menar att det har någon form av kundrelation till flygbolagen. Det skiljer sig 

dock vilken form av kundrelation flygplatserna har med flygbolagen. På Karlstad Airport sker 

kundrelationen mellan flygplatsen och flygbolagen som ”all normal affärsverksamhet” vilket 

kan ses som en relativt mild relation till flygbolagen.  Hos Jönköping Airport, Kalmar Öland 

Airport och Swedavia finns det en betydligt djupare relation med flygbolagen. Jönköping 

Airport använder sig av bland annat av ett rapportpaket efter varje startat av ett avtal, 

kvartalsmöten, revisioner samt möten med flygbolagens ledning.  

På Kalmar Öland Airport sker kundrelation med flygbolagen genom att vara lyhörd för 

kundens behov och att genomgående leverera god kvalitet. På Swedavia skapas kundrelation 

genom att bygga förtroende till varandra via veckomöten med nyckelpersoner samt en ständig 

kontakt med sina kunder vilket gör att kunderna känner sig trygga hos Swedavia. Micke 

Bayart på Swedavia har arbetat med Norwegian i över tio år och menar att de har byggt upp 

ett förtroende till varandra samt att de kan ha en informell kontakt. Genom att kunden har en 

upparbetad relation till företaget så minskas oftast osäkerheten och kunden får ett förtroende 

till företaget för att göra ett köp. (Blomqvist et al 2008). Detta är viktigt för framtida affärer 

mellan flygplats och flygbolag. Det som kan ske om flygplatserna har en dålig relation med 

flygbolagen är att flygbolagen inte känner sig hörda. Flygbra menar att flygplatserna ibland 

inte tar reda på vad Flygbra efterfrågar utan satsar på sådant de ”tror” att Flygbra efterfrågar. 

Detta kan vara en effekt av att flygplatsen har en dålig relation med Flygbra, vilket riskerar att 

leda till onödiga utgifter för flygplatsen. 

Flygbra tycker också att flygplatserna ibland har svårt att se Flygbra som en kund och fastnar 

emellanåt i en gammaldags ”myndighetsattityd eller monopolistattityd”.  

Beroende på vem som är huvudman varierar bemötandet. Detta kan styrkas av Gummesson 

(2008) som hävdar att relation mellan stora företag är oftast komplex, intensiv och relationen 

mellan företagen oftast tenderar till att förhandla om nya kontrakt och villkor. Detta 

förekommer ofta speciellt inom B2B. 
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Modellen “Kundrelationens livscykel” som är uppbyggd mellan företaget och kunden och 

består av tre skeden: initialskedet, köpprocess och konsumtionsprocessen (Grönroos 1998). 

Första skedet handlar om hur väl företaget har lyckats med att marknadsföra sina tjänster. Har 

detta genomförts väl så har företaget fått ett intresse av kunden på marknaden. Om företaget 

inte lyckades med marknadsföringens kommer företaget troligtvis att förlora kunden 

(Grönroos 1998). Tre flygplatser i undersökningen har inte lyckats med att komma igenom 

det första steget. Karlstad Airport som själva anser att de inte finns en stor efterfråga från 

flygbolagen att börja flyga till dem. Jönköping Airport menar även dem att det inte finns en 

stor efterfråga från flygbolag att börja flyga till dem och Kalmar Öland Airport som anser att 

det inte finns något självändamål för flygbolagen att börja trafikera flygplatsen. 

Swedavias flygplatser är de enda flygplatser som kan ta sig vidare i till köpprocess skedet som 

är det skedet där marknadsföringen som genomförts har gett tillräckligt bra löften som gör att 

kunden känner att den kan gå vidare i processen. Det är främst Arlanda som enligt Swedavia 

har en mycket bra tillväxt och har under den senaste tiden mottagit en hel del nya kunder. 

Swedavia har alltså lyckats med marknadsföringen eftersom det har resulterat i nya kunder. 

Detta kommer sedan leda till konsumtionsprocessen. Konsumtionsprocessen är det skedet då 

kunden konsumerar tjänsten. Upplever kunden att de löften som företaget gavs har uppfyllts 

upplever troligtvis kunden en bra tjänstekvalité. Om kunden inte känner att löftena har 

uppfyllts så blir kunden missbelåten vilket kan resultera i att relationen mellan företaget och 

kunden bryts samt att företaget kan få ett sämre rykte (Grönroos 1998). Det räcker inte att 

flygplatserna lockar tills sig nya kunder, i detta fall måste Swedavia även kunna utföra det 

dem har lovat annars, som tidigare nämnts, föreligger risken att flygbolaget blir missnöjt och 

att relationen bryts. Har flygplatserna försökt att uppfylla de olika skedena så bra som möjligt 

ökar företaget chans att få en bättre kundrelation (Grönroos 1998). 

 

5.3 GAP-Analys 

Att företag erbjuder en bra kvalitet på de tjänster de erbjuder är viktigt för att skapa samt 

bibehålla en god relation till sina kunder (Grönroos 2008). Berry et al (1998) har tagit fram en 

analysmodell för att kunna analysera orsaker och källor till kvalitetsproblem som har uppstått. 

Modellen ska också bidra till en ökad förståelse för hur företag kan förbättra kvalitén främst 

inom tjänster (Grönroos 2008; Wright 2004). 

 

Kvalitetsspecifikationer.   

Detta gap som handlar om att kvalitetsspecifikationerna inte stämmer överens med ledningens 

uppfattning om kundens kvalitetsförväntningar. Detta gap uppstår då företaget har gjort en 

otillräcklig planering, dåligt planeringsarbete, bristfällig formulering av mål som 

organisationen ska jobba efter samt att ledningen inte ger sitt fulla stöd för planering av 

tjänstekvalitén (Grönroos 2008) 
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Det vi kan se genom svaren som våra respondenter gav är att trots att flygplatserna jobbar 

mycket med att kvalitén på att deras tjänster ska vara på en hög nivå är det primärt priset som 

flygplatserna fokuserar på då de är av uppfattningen att kunderna främst söker sig till 

flygplatser som kan leverera tjänsten till ett lågt pris Sten Norinder på Jönköping Airport 

menar att kvalitén kan vara ett litet plus men är egentligen en hygienfaktor, ekonomin är alltid 

det mest viktiga på lång sikt.  Karin Lagerlöf och Kent Lindblad på Kalmar Öland Airport 

betonar att kvalitet är viktigt men vad de kan erbjuda flygbolagen är att flygplatser i första 

hand handlar om säkerhet, punktlighet samt att tillgänglighet mot flygbolagens kunder är en 

grundförutsättning för trafik. Sedan måste flygbolagen, precis som vilket företag som helst se 

till lönsamhet. Det är grundläggande att de flygplatser de trafikerar har ett tillräckligt stort 

kundunderlag för att de skall kunna fylla flygen till rätt pris. Återigen handlar det om att 

utbudet styrs av efterfrågan. När dessa grundläggande krav är uppfyllda så kan man jobba 

med kundnöjdhet utöver det vanliga och då kan dessa faktorer spela in i valet av flygplats. 

Micke Bayart på Swedavia menar att flygbolagen alltid vill ha de bästa priserna och avgifter, 

Peter Eriksson på handlingsbolaget SGH menar att det fungerar som en pendel. Konkurrerade 

handlings bolag kan erbjuda ett väldigt lågt pris för att få kunder, de ”köper” i princip kunder, 

men i slutänden kommer detta att slå tillbaka därför att de som har köpt sina kunder inte kan 

leverera tjänsten med en bra kvalité.  

Detta leder till att kunderna blir missnöjda vilket i sin tur gör att de söker sig till en handlings 

bolag som kan upprätthålla en god kvalité med ett bra pris.  

Detta problem kan styrkas av att Anna Soltorp på Flyg BRA menar att hur flygplatsernas 

arbete med att förbättra tjänstekvalitén varierar men hon ser en positiv trend även om 

flygplatserna inte alltid anstränger sig jättemycket. Anna menar också som tidigare nämnts att 

”flygplatserna har svårt att se oss som kund och fastnar emellanåt i en gammaldags 

myndighetsattityd eller monopolistattityd. Beroende på vem som är huvudman varierar 

bemötandet, flygplatschefen som person är också viktig”. 

För att lösa detta betonar Grönroos (2008) vikten av att förändra ledningens syn på att skapa 

en högre tjänstekvalitet genom att flytta upp arbetet med kvalitet i prioriteringsordningen. 

Detta borde vara en självklarhet då den kvalitén som kunder upplever är en avgörande 

framgångsfaktor för företaget menar Grönroos (2008). Vidare menar han att det kan finnas 

brister även hos personalen som har kundkontakten, samt att de inte är förstående för eller 

tillräckligt engagerade i kvalitetsarbetet (Grönroos 2008).  Grönroos (2008) förklarar att en 

orsak till detta gap är att de saknas tydliga mål att jobba efter. Detta är något som Karin 

Lagerlöf och Kent Lindblad har säkerställt då de i sin vision 2025 flygplatsen har som mål att 

bli nummer ett bland Sveriges flygplatser vad gäller kundnöjdhet. 

Leverans. 

Detta gap är något som vår anonyma respondent som utför de fysiska tjänsterna på en 

flygplats i Sverige tydligt passar in på. Detta gap kan uppstå enligt Grönroos (2008) genom att 

det kan vara en följd av att kvalitéspecifikationerna varit för krångliga, att personalen inte 

känner en vilja att uppfylla kvalitéspecifikationerna som ledningen satt upp. Detta var något 

som vår respondent upplevde. Dels att delar av personalen inte känner en vilja att uppfylla 

kvalitéspecifikationerna som ledningen satt upp då det kan kännas som en ökad arbetsbörda. 



48 
 

Respondenten menar även att företagskulturen hos personalen inte stämmer överens med de 

uppsatta specifikationerna då respondenten menar att personalen har en tendens att arbeta som 

de alltid gjort och tar inte de uppsatta kvalitetsspecifikationerna på allvar eller att de snabbt 

går tillbaka till gamla mönster samt att han tror att stora delar av personalen överhuvudtaget 

inte är medvetna om kvalitéspecifikationerna. Ett annat problem vår respondent upplevde var 

att han inte känner att han kan göra kunden nöjd för att de är tvungna att följa de 

specifikationer som satts upp.  

Vår respondent menar att de olika utbildningar som görs sker via en dator vilket gör att det 

enligt honom känns rätt opersonligt samt att personalen gör dessa web-utbildningar så fort 

som möjligt utan att kanske förstå vad företaget vill förmedla med dessa typer av utbildningar.  

Grönroos (2008) menar att personalens chefer bör ändra företagskulturen genom att utforma 

eller förbättra sina styrmedel för en ökad tjänstekvalité (Grönroos 2008). Detta kan göras 

genom olika typer av belöningssystem. Ett annat problem är att personalen som har den 

direkta kundkontakten inte känner att de kan göra kunden nöjd för att de är tvungna att följa 

de specifikationer som satts upp. Grönroos (2008) menar att detta kan vara en orsak till att 

personalens motivation sjunker och tjänstekvalitén blir ännu sämre. Det är särdeles viktigt att 

lösa detta problem. Lösning kan vara att det sker personalutbildningar som gör personalen 

helt införstådda med företagets styrmedel. Det kan också vara så banalt som att företaget har 

anställt fel personal samt att personalen kan känna att arbetsbördan blir tyngre om de även ska 

arbeta med tjänstekvalitén vilket kan leda till att personalen undviker att arbeta med 

kvalitéspecifikationerna (Grönroos 2008). 

Marknadskommunikation. 

Detta gap handlar om att företaget uppger en sak i sin marknadskommunikation men levererar 

något annat. Företaget håller inte det man har lovat helt enkelt (Berry et al 1998) 

Grönroos (2008) menar att detta gap uppkommer när marknadskommunikationen inte är i 

linje med verksamheten. Organisationer och dess personal klarar inte att leva upp till 

kvalitéspecifikationerna men verksamhetens marknadsföring påstår att de klarar av 

specifikationerna. Grönroos förklarar att väldigt många företag har tendenser att överdriva i 

sin marknadskommunikation. Företaget lovar alltså för mycket och kan inte hålla sitt löfte. 

Vår anonyma respondent menar att i många fall ser flygplatsen till att få nya kunder samt 

utöka den befintliga trafiken på flygplatsen utan att se till att personalen som utför tjänsten 

klarar av den ökade närvaron av kunder vilket han menar gör de svårare att leverera tjänsten 

med en hög kvalité.  

(Grönroos 2008) menar att lösningen på detta problem kan vara att när företaget planerna sin 

marknadskommunikation med en extern reklambyrå kan det vara en fördel om den personalen 

som har den direkta kundkontakten får delta i planeringen. Genom att göra detta blir det 

lättare för företaget att hålla det dem har lovat i marknadskommunikationen då personalen 

med kundkontakten vet vad de klarar av (Grönroos 2008). Sten Norinder på Jönköping 

Airport arbetar i linje med vad Grönroos menar för att minska gapet.  Det Sten Norinder 

gjorde för att säkerställa att hela personalen skulle förstå vikten av tjänstekvalité, var att 

samtliga anställda fick delta i ett möte om vilken image Jönköping Airport ska eftersträva. De 
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beslut som fattades blev enligt Sten Norinder en säker, smidig och personlig flygplats. Dessa 

ord är nu ledorden i hur samtlig personal ska uppträda gentemot flygplatsens kunder. 

Ovanstående kan också resultera i att personalen blir mer engagerade för att de själva har sagt 

att de klarar av det som sägs i marknadsföringen (Grönroos 2008).  Även Peter Eriksson på 

SGH har arbetat rätt jämfört med teorin då Peter genom dels att förklarar att personalen bara 

kan göra sitt bästa det är bra nog, de lovar alltså inte för mycket. Han menar också att SGH 

informerar personalen om dialogen de har med kunderna därför att personalen kan bli orolig 

om de känner att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Att hålla personalen informerad om 

hur dialogen är med kunderna samt vad kundernas missnöje beror på underlättar 

förbättringsarbetet och motivationen hos personalen. Detta gjorde Peter Eriksson sommaren 

2016 då SAS Ground Handling hade en tuff period att göra sina kunder nöjda.   

Peter Eriksson informerade då personalen hur dialogen såg ut med kunderna. Det personalen 

fick höra kunde enligt Peter vara ”De är missnöjda men inte missnöjda med lastningen och 

det operativa, de förstår att vi gör så gott vi kan.”  

 

5.4 Missnöje 

Alla flygplatser har haft kunder som har valt att avslutat sin verksamhet på flygplatserna. 

Dock menar flygplatserna att det inte har berott på att kunden har varit missnöjd. Det vara 

andra anledningar såsom att kunden har upplevt att det är en för dålig lönsamhet på 

flygplatserna, att resenärerna har tappat intresset för ett flygbolag eller att flygbolagen har gått 

i konkurs. Alla flygplatser menar att har en dialog med de missnöjda kunderna på flygplatsen 

för att sedan kunna lösa problemet. Detta menar Wanger (2002) hjälper företagets att 

utvecklas eftersom missnöje/klagomål gör att företagen kan förbättras vilket kommer att leda 

till nöjdare kunder. 

Flygbolagen som verkar på flygplatserna menar även om det finns en dialog om det skulle 

vara missnöjda med flygplatserna. Det är dock hur företaget reagerar på kundens 

missnöje/klagomålen som är den avgörande faktorn för att lyckas behålla kunden menar 

Wanger (2002) Det ska likväl påpekas att flygbolagen kan vara missnöjda kunder men inte 

illojala till flygplatsen (Yanamandra 2007).  

Eftersom de flygbolag som verkar på flygplatserna beskrev att de inte har något val att byta 

flygplatser. Detta beror på olika anledningar som t.ex. geografisk positioneringen av 

Postnords terminaler vilket försvåra att byta flygplatser, detta är flygplatserna är väl medvetna 

om. 
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6. Slutsats  

Syftet med denna studie är att, redovisa hur svenska flygplatser arbetar för att erhålla nya 

flygbolag samt behålla sina befintliga flygbolag.  Resultatet visar att de svenska flygplatser 

arbetar i hög utsträckning med att förbättra kundnöjdheten hos sina kunder, däremot kan vi 

konstatera att det fortfarande är i stor utsträckning priset på flygplatsernas tjänster som är en 

avgörande faktor som ligger till grund för vilken flygplats ett flygbolag väljer. En annan 

avgörande faktor i val av flygplats är den geografiska positionen. Flygbolagen vill säkerställa 

att det finns en tilltalande marknad i form av en efterfrågan från resenärer samt näringsliv. 

Fler nya flygbolag har bildats efter avregleringen, ändå anser flera av de mindre regionala 

flygplatserna att de inte finns en efterfrågan från dessa flygbolag att börja flyga till dem. 

Däremot får de större flygplatser allt fler kunder.  Det vi kan se i denna studie är att 

flygplatser arbetar främst med att skapa långsiktiga relationer, långsiktiga avtal, erbjuda god 

kvalité och säkerhet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet.   

 

7. Diskussion 

I detta kapitel framkommer de diskussioner som har kommit fram från analysen samt 

resultatet. Även vårt förslag till framtida forskning. 

Genom denna uppsats har vi lyft fram hur de svenska flygplatserna jobbar med att göra sina 

kunder nöjdare. I vår undersökning har vi noterat är att de svenska flygplatserna arbetar 

mycket med att öka kundnöjdheten främst görs detta genom att ständigt upprätthålla en dialog 

med sina kunder, dock anser flera av flygplatserna att de är viktigare att hålla nere sina priser 

därefter kommer kvalitetsarbete. Detta behöver inte vara negativt, då ett av Sveriges största 

flygbolag upplevde missnöje när de ansåg att inte flygplatserna arbetar med att håll ner sina 

priser. Flygplatserna förklarar även att de för dialoger med sina kunder för att göra sina 

kunder nöjdare. Frågan är hur nödvändiga dessa dialoger är då ett flygbolag i undersökningen 

kunde känna att dialogen mellan flygplatsen ofta har en tendens att hamna i en stel dialog som 

mer påminner om en myndighetsattityd inte som en relation. Det ska dock tilläggas att detta 

inte gäller alla flygplatser. Något som vi också har observerat är att i princip alla flygplatser i 

undersökningen ansåg att de jobbade mycket med att förstå vad kunden vill ha detta genom 

olika typer av marknadsundersökningar men ändå menar ett flygbolag att de ibland kunde 

känna att flygplatsen inte förstår vad flygbolagen efterfrågar. Undersökningen visar att 

flygplatser har en dialog med sina kunder men frågan är hur dialogen egentligen fungerar. Att 

bara ha en dialog räcker inte, flygplatserna måste förstå vad deras kunder egentligen 

efterfrågar samt försöka att uppnå en öppen dialog mellan varandra. Det skulle gynna båda 

parterna. Detta dels för att flygbolagen vågar förmedla sitt missnöje utan att känna att det 

skulle leda till konsekvenser för dem och flygplatserna i sin tur skulle kunna förstå sin kund 

mycket bättre vilket leder till bättre förutsättningar för dem att leverera en bättre tjänst. 
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Vi bedömer att Swedavias upparbetade relation till sina två största kunder är den modell av 

relationsbyggande de andra flygplatserna ska arbeta efter. Dock ska flygplatserna inte enbart 

arbeta att få en bra relation till sina största kunder, relationen ska vara lika bra till alla kunder. 

Därefter ska flygplatserna enligt våra bedömningar utveckla ett tydligt lojalitets- samt 

belöningssystem. Detta gör redan vissa flygplatser i undersökningen genom att erbjuda olika 

former av marknadsstöd men det finns samtidigt en stor utvecklingspotential för flygplatserna 

inom detta område. I detta sammanhang är det viktigt att flygplatserna även är insatta i och tar 

hänsyn till rådande konkurrensrättsliga regelverk. 

Flygplatserna bör även se över hur den fysiska tjänsten levereras d.v.s. personalen som har 

den direkta kundkontakten efter som vi kan anse att personalen som levererar den fysiska 

tjänsten genom den intervjuade anonyma respondenten anser att leverera tjänster med hög 

kvalité inte verkar vara av tillräckligt hög prioritet. Detta arbete måste bli bättre speciellt med 

tanke på att nästan alla flygplatser samt handlingsbolaget anser att deras personal levererar 

tjänsten med högsta möjliga kvalité. I själva verket verkar det som personalen inte i många 

fall gör det. Vi anser att flygplatserna ska låta personalen vara med i flygplatsernas 

planeringsarbete där de tillsammans arbetar med målbilder, idéer och förslag på hur kvalitén 

ska bli bättre. Låt personalen ha en morot att jobba efter. En enkel lösning på detta är att 

exempelvis om personalen levererar tjänsterna med hög kvalité och måluppfyllelse under ett 

års tid får de någon form av betydelsefull belöning.  

Vi även observerat att de mindre flygplatserna mål verkar spekulativt vara att få fler 

flygningar till Stockholm samt charterbolag.  

För flygplatserna som drivs av Swedavia kan vi förstå att Arlanda ska vara navet. Men de 

mindre flygplatserna borde istället försöka att arbeta med att hitta kunder som kan tänka sig 

flyga till ett ännu större nav än Arlanda. Kalmar Öland Airport trafikerar bland annat inte 

längre till Frankfurt Airport som har betydligt större utbud av destinations än Arlanda. Skulle 

de små flygplatserna i södra Sverige göra detta, kommer det att leda till att en liten flygplats i 

Sverige kan flyga till en av världens största flygplatser med endast lite längre restid än att 

flyga till exempelvis till Arlanda. Ur en resenärs synvinkel måste de kännas tämligen 

frustrerande att flyga norrut till Arlanda när resenären i själva verket vill åka söderut i Europa.  

Något som vi blev rätt förvånade över var hur mycket flygplatserna arbetar med att locka nya 

kunder till flygplatsen. Initialt trodde vi snarare att flygplatserna satt och väntade på att nya 

kunder skulle börja flyga till dem. I själva verket är det flygplatserna som gör det stora arbetet 

med marknadsundersökningar, planeringsarbete osv för att sedan låta flygbolagen välja vilken 

flygplats ska de flyga till. Vi förstår att det är svårt för de mindre regionala flygplatserna att få 

nya kunder. Däremot borde det ändå finnas en stor efterfrågan, dels för att Sveriges turism 

ökar för varje år samt har Sverige ett starkt näringsliv med många stora företag. 

Förutsättningarna finns men ändå noterar vi att de enda som verkar få nya kunder är Arlanda. 

För Arlanda är det alltså inga större problem med att få nya kunder. Hur kommer det sig då att 

de mindre flygplatserna inte får flera kunder, fast förutsättningarna finns.  
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Vår bedömning är att detta kan bero på att Swedavia har betydligt mer och dedikerad personal 

samt större ekonomiska resurser vilket gör att Swedavia har ett stort försprång gentemot de 

mindre regionala flygplatserna. En annan fördel Swedavia har är att Arlanda samt Landvetter 

har redan betydligt fler flygbolag än de små regionala flygplatserna. Detta kan ha en påverkan 

när ett flygbolag ska börja flyga till Sverige. Vår bedömning utifrån det som framkommit 

under arbetet är att de nya och mindre flygbolagen gärna följer de etablerade bolagen samt att 

Arlanda är en flygplats som är internationellt känd. Vi anser att om mindre flygplats skulle få 

åtminstone en stor internationell kund skulle det leda till flera nya kunder. Flygbolagen vill 

känna en trygghet i valet av flygplats, det får de genom att se att andra större kunder redan 

verkar på flygplatsen. 

7.1 Metodkritik   

När forskare genomför en semi-strukturerad intervju finns risken att det kan uppstå en s.k. 

intervjuareffekt.  Detta menar Denscombe (2009) innebär att respondenten ger de svar som 

intervjuaren förväntar sig. För inte detta ska ske krävs det att forskaren och respondenten har 

en god kontakt och kan lita på varandra. Denscombe (2009) menar att det går snabbt att få 

svar på frågor av respondenterna när forskaren gör en semi-strukturerad intervju, dock menar 

Denscombe (2009) att det kan ta lång tid att få kontakt med de personer som forskaren vill 

intervjua. Eftersom en del av intervjuerna sker via telefon och e-mail uppstår det en nackdel 

genom att vi som intervjuar inte kan se själva kroppsspråket som respondenten har (Bryman 

& Bell 1998). 

Vi diskuterade om vi skulle göra en kvantitativ undersökning men drog relativt snabbt 

slutsatsen att en kvantitativ undersökning inte skulle ge de svaren vi behövde för att svara på 

vår problemformulering.  Vi behövde få svar på djupgående frågor och ha möjlighet att kunna 

ställa följdfrågor. Vår bedömning var att en enkät inte skulle vara optimalt för oss. 

Svårigheten med en enkätundersökning skulle även vara att få tag i tillräckligt många 

respondenter som berör vår undersökning. Vi anser därför att en kvantitativ undersökning inte 

var en relevant metod för vårt arbete. I många fall skrev inte företaget ut kontaktuppgifter till 

sina anställda på sin hemsida. Metodkapitlet skrivs innan ni påbörjar studien. Följande i 

avslutande diskussion under metodkritik. Detta löste vi genom att kontakta företagets 

information- eller kundservicesavdelningar för på att så sätt komma till den ansvariga 

personen. Vid två tillfällen fick vi kontaktuppgifter av privata kontakter som kunde ge oss den 

information som vi behövde för att få kontakt med respondenterna.  

Eftersom vi intervjuade representanter för flygplatser och flygbolag förekom det att vissa av 

respondenterna inte befann sig i Storstockholms område. 
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7.2 Förslag till fortsatt forskning. 

Förslag till att fortsätta studera detta område kan vara att intervjua fler flygbolag. Detta för att 

på mer överskådligt sätt kunna se vilken kvalité flygplatserna levererar till flygbolagen. Detta 

för att sedan jämföra med flygbolagens reella efterfrågan.  

Ett annat alternativ till fortsatt forskning kan vara att inte bara studera de svenska 

flygplatserna samt svenska inrikes flygbolag. Om vi valt att utvärdera de nordiska 

flygplatserna anser vi att vi skulle se samma mönster.  Om vi däremot hade valt att avgränsa 

oss till London som har fem internationella flygplatser: Heathrow, Stansted, London Gatwick, 

London Luton och London City, är vår bedömning att vi ännu tydligare skulle kunna se hur 

flygplatser arbetar med kundnöjdhet samt varför flygbolag väljer att byta flygplatser då dessa 

flygplatser upplever än ännu större konkurrens än de svenska exempel som ingår i vår studie. 
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9. Bilagor 

Nedan är intervjumallarna som vi har använt under intervjuerna. Transkriberade 

intervjusvar lämnas ut på begäran.  

Intervjumall 1. 

1.Namn samt befattning och främsta arbetsuppgift  

2.Kort information om SAS Ground Handling? 

3.Vilka är era främsta konkurrenter? Varför?  

4.Hur arbetar ni för att få nya kunder till Arlanda? Och behålla de gamla?  

5.Arbetar ni SGH med att få nya kunder till flygplatsen eller är det bara flygplatsen som 

arbetar med att få nya kunder?  

6./Hur går det till i sådant fall/ (vill ni ha alla kunder som börjar flyga på Arlanda) 

7.En teori visar att det är 5 gånger dyrare att få en ny kund än att behålla den befintliga 

kunden, anser du att detta stämmer inom er bransch?  

Hur resonerar ni? 

 (Vad tycker ni är viktigare att hitta nya kunder eller göra befintliga nöjdare) 

8.Hur mäter ni kundnöjdhet?  

9. Vilka aktiviteter har ni för att öka kundnöjdheten? 

10.Finns det ett lojalitets- eller belöningssystem till era trogna kunder? 

11.Får nya kunder någon sorts rabatt eller likande i början av sitt avtal?  

12.Är vissa av era kunder mer prioriterade än andra kunder? (Qatar)(guld kund) 

13.Vilka anledningar finns det till att en kund hos er kan bli missnöjd? 

14.Hur vet ni om en kund är missnöjd?  

15.Hur kontrollerar flygbolagen att ni gör de ni har lovat? 

16.Varför väljer vissa flygbolag att byta handlings bolag?  
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17.Kan det ha hänt att ni har lovat för mycket?  

18.Hur gör ni för att lyckas behålla dem hos er innan de väljer att byta till en av era 

konkurrenter? 

19.Händer det att en kund inte längre är lönsam för att det går åt för mycket resurser att göra 

kunden nöjd  20.Tror du att de som utför den fysiska tjänsten är medvetna om vikten av att ha 

nöjda kunder? hur gör ni för att dem ska förstå detta? 

21. I framtiden tror ni att kundnöjdhet är ett viktigt krav - eller ser ni andra behov/krav som 

kommer framöver? Från er? Från era kunder? 

Intervjumall/Frågeformulär 2. 

Detta frågeformulär innehåller 32 stycken frågor och handlar om hur ni på XX arbetar för att 

få nya kunder i from av flygbolag, frågorna handlar även om hur ni arbetar för att öka 

kundnöjdheten samt vilka faktorer som kan göra att en kund blir missnöjd. Resultatet kommer 

att utgöra en del av vår empiri. Om du känner att någon av frågorna är otydlig eller har 

andra synpunkter kan du kontakta oss via mail adressen andreas.dahlen@hotmail.se 

 Skriv gärna så mycket du vill, vi ser heller att vi får in för mycket information än för lite. Med 

vänliga hälsningar Andreas & Johan 

Information  

1. Namn, befattning/titel samt arbetsuppgift 

 

2. Hur många flygbolag trafikerar er flygplats? 

  

3. Hur arbetar ni med att få nya flygbolag till er flygplats? 

 

4. Anser ni att många nya flygbolag vill börja flyga hos er  

 

5. Vem eller vilka är er främsta konkurrent? 

 

6. Varför anser ni att de är era konkurrenter? 

 

7. Vad kan ni erbjuda som Konkurrenterna inte kan? 

 

mailto:andreas.dahlen@hotmail.se
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8. Är det några kunder som ni föredrar framför andra, ser ni hellre att lågprisbolag börjar 

flyga till er än mer ”traditionella” flygbolag eller tvärtom? 

 

9. Vilken skulle vara er ”dröm” kund? 

 

Kundnöjdhet  

1. Lägger ni mer resurser på att hitta nya kunder än att göra era befintliga kunder 

nöjdare? 

 

2. Hur arbetar ni med att göra era kunder till nöjdare kunder? 

 

3. Hur mäter ni kundnöjdhet hos flygbolagen?  

 

4. På vilket sätt kontrollerar flygbolagen att ni utför det ni har lovat  

 

5. Tror du att flygbolagen söker sig till flygplatser som erbjuder det billigare avtalet eller 

söker de flygplatser som kan erbjuda den bästa kvalitén, hur resonerar ni?  

 

6. Anser ni att personalen som utför de fysik tjänsterna är införstådda vikten av att 

leverera de olika tjänsterna med en hög kvalité? 

 

7. Hur gör ni att dem ska förstå det? 

 

8. Hur kan era medarbetare förmedla till beslutsfattare att en kund kan vara missnöjd? 

 

 

Kundrelation  

1. Hur sköts relationen mellan er och flygbolagen om verkar hos er  

 

2. Hur arbetar ni för att skapa en långsiktig relation till flygbolagen  
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3. Finns det något sorts belöningssystem eller ett lojalitetsprogram inrätta för att era 

kunder ska känna sig special?  

 

4. Om ja, hur fungerar det i sådana fall? 

 

5. Anser ni att vissa av era kunder är viktigare än andra eller behandlas alla era kunder på 

samma sätt? 

 

6. Om nej, varför anser ni inte att vissa av era kunder är viktigare?   

 

7. Om ja, Varför är dem viktigare för er, behandlas dessa på ett särskilt sätt exempelvis 

billigare avgifter mer prioriterade av marktjänstbolagen osv? 

 

8. Kan en ny kund hos er få någon typ av specialpris eller likande i början av sitt avtal? 

 

Missnöjda kunder  

1. Har det skett att ett flygbolag valt att inte fortsätta med sin verksamhet på er flygplats? 

 

2. Vilken var anledningen att de inte fortsatt sin verksamhet hos er? 

 

3. Om en kund känner sig missnöjd på er flygplats, hur får in reda på det? 

 

4. Hur agerar ni för att behålla en missnöjd kund?  

 

5. Hur uppfattar ni att flygbolagen kontrollera att ni utför det ni lovat  

 

6. Om ett flygbolag skulle sluta att flyga till er, vilka konsekvenser skulle det få för er 

flygplatsen? 

 

7. Anser ni att en kund kan sluta vara lönsam för att det skulle krävas för mycket resurser 

för att göra kunden nöjd, hur resonerar ni? 
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8. I framtiden tror ni att kundnöjdhet är ett viktigt krav - eller ser ni andra behov/krav 

som kommer framöver? Från er? Från era kunder? 

 

 

 

 
 

 

 


