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Sammanfattning  

Nya bättre transportmedel och sätt att kommunicera gör att världen krymper, konkurrensen 
hårdnar och detta tvingar företag att fokusera på kunderna. Dagens företag måste veta vad 
deras kunder värdesätter och det har gett begreppet kundvärd en ny och viktigare betydelse. 
En bransch där konkurrensen hårdnat de senaste åren, på grund av bland annat avregleringar, 
är flygbranschen. En viktig pusselbit för att denna bransch skall kunna fungera är 
flygplatserna. Flygplatser var en gång i tiden enbart platser där människor var ”tvungna” att 
passera för att ta sig till en ny destination. Dagens flygplatser har utvecklats till något helt 
annat. I dag är flygplatser kommersiella centrum där människor handlar, tjänster tillhandahålls 
och måltider avnjuts. Flygplatser har alltså utvecklats till en aktör där kundvärde blivit ett 
viktigt element att förstå och förbättra för att verksamheten skall kunna nå uppsatta mål.  

För att öka förståelsen för vad kunder värdesätter i dagens tjänsteintensiva samhälle har denna 
studie som mål att undersöka vad kundvärde är på en medelstor flygplats i Sverige. Syftet är 
mer specifikt att identifiera vilka element som främst påverkar kundvärdet av Umeå City 
Airport för resenärer som reser ofta, så kallade frequent flyers. Detta syfte har vi besvarat 
genom att använda en kvalitativ undersökningsmetod och tagit reda på hur resenärer som 
reser ofta så kallade frequent flyers uppfattar Umeå City Airport idag. För att få fram detta har 
vi använt oss av fokusgrupper, där vi på ett mycket intressant sätt fått följa diskussioner kring, 
uppfattningar och åsikter om, hur flygplatsen uppfattas idag. Det insamlade materialet 
presenteras i empirin utifrån de diskussionsområden som användes i fokusgrupperna och har 
sedan analyserats utifrån vår valda teoretiska referensram.  

Den teoretiska referensram som legat till grund för denna studie är teorier ur huvudsakligen 
tre områden, vilka är: Tjänster, Kundvärde och Servicescape (tjänstelandskapet). Dessa teorier 
är i huvudsak hämtade ur vetenskapliga artiklar där vi specifikt valt ut ett antal tidigare 
undersökningar gjorda av erkända forskare. Dessa teorier och tidigare gjorda vetenskapliga 
studier har givit oss insikt i och förståelse för hur vi skulle angripa detta ämne. Vår valda 
teoretiska referensram har legat till grund för de analyser vi gjort och de slutsatser vi genererat 
med denna studie.  

De slutsatser denna studie har genererat är för det första att personalen har stor inverkan på 
frequent flyers kundvärde på Umeå City Airport. För det andra påverkar även köer och väntan 
kundvärdet negativt. För det tredje påverkas kundvärdet positivt av att lokalerna är estetiskt 
tilltalande och välutformad, gärna med en lokal prägel. Slutligen har även det tjänsteutbud 
som frequent flyers erhåller på Umeå City Airport betydelse för hur mycket tid de väljer att 
spenderar på flygplatsen.    
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1. Inledning  
 
1.1 Problembakgrund 

Det företagen idag måste göra för att vara konkurrenskraftiga är att förfina och förbättra "hur" 
de levererar sina produkter och tjänster. Detta bidrar till att det blir allt viktigare att vara 
fokuserad på kunderna. Ett begrepp som blir allt viktigare att ta hänsyn till i samband med 
detta är kundvärde. 

Kundvärde är ett stort och svårdefinierbart begrepp då det kan betyda helt skilda saker för 
olika individer. För ett företag kan kundvärdet betyda skillnaden mellan vinst och förlust. 
Holbrook (1994) menar att kundvärde är grunden för all marknadsföringsaktivitet och att 
företagens vinst till stor del beror på just att kunna leverera kundvärde. Att mäta kundvärde 
har därför blivit ett intressant område för både chefer och forskare att engagera sig i 
(Henneberg et al., 2007). Det finns en hel del tidigare forskning inom kundvärde och bland 
annat Henneberg et al. (2007) har gjort forskning på området kopplat till kundnöjdhet. Deras 
studie visar att kundvärde är en nyckelfaktor i att uppnå kundnöjdhet i en tjänst. De menar att 
desto högre värde kunden upplever desto nöjdare är kunden med produkten eller tjänsten 
(Henneberg et al., 2007). 

I litteraturen kan vi finna en rad olika synpunkter på och definitioner av begreppet kundvärde. 
Bland annat förklarar Woodruff och Gardial (1996) kundvärde som kundens uppfattning om 
vad de vill skall inträffa i en speciell situation med hjälp av en viss produkt eller tjänst i syfte 
att åstadkomma något mål. Även Holbrook (1994) har sin definition på begreppet och han 
förklarar kundvärde som en interaktiv, relativistisk upplevelse som kunden föredrar. 

En bransch i vilken kundvärde blir allt viktigare att leverera är flygbranschen. Detta bland 
annat på grund av en stor avreglering av flygmarknaden (Ekdahl et al., 1999) som skedde 
1993. Detta har inneburit att flygbranschen under de senaste åren genomgått stora 
förändringar. Förändringarna i lagar inom området medförde även att lågprisbolagen gjorde 
sitt intrång på den svenska marknaden och med det en förändrad och hårdnande 
konkurrenssituation (Ekdahl et al., 1999).  

En viktig aktör och pusselbit inom flygbranschen är förstås flygplatserna. Flygplatser fungerar 
som en viktig kugge för att koppla ihop resenärer med flygbolagens transporttjänst. 
Flygplatser var en gång i tiden enbart platser där människor skulle ta sig från punkt A till 
punkt B. Flygplatserna var då funktionsdugliga men hade en interiör likt en vänthall, utan 
tillstymmelse till något för kunderna att uppehålla sig med under sin väntan. Dagens 
flygplatser är något helt annat. I dag kan många flygplatser ses som kommersiella centrum där 
människor möts, tjänster tillhandahålls och där godisautomater bytts ut mot restauranger och 
fina butiker. Denna beskrivning instämmer med Jarachs (2001) beskrivningar och författaren 
menar att en flygplats idag är en kommersiell plats snarare än en vänthall.  

Flygplatserna tenderar alltså att gå mer mot kommersiella centrum och med detta kommer en 
mängd utmaningar och möjligheter för de som är satta att utveckla dagens flygplatser. Då 
miljön och platserna vi vistas på tenderar att förändras ser vi det som självklart att man tar in 
och förstår de element som påverkar oss i vår omgivning. Servicescape är ett begrepp som 
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vanligtvis används för att beskriva den miljö som påverkar oss. Begreppet är myntat av en 
forskare vid namn Mary Jo Bitner som 1992 skrev en artikel ”Servicescapes: The impact of 
the physical surroundings on customers and employees” som just behandlar detta ämne. 
Bitners studie har haft stor inverkan och ligger till grund för stor del av dagens forskning 
kring servicescape. Forskning inom området servicescape har bedrivits av ett flertal forskare. 
Dessa påvisar tydligt att det går, att på ett systematiskt sätt, genom att ändra olika element i 
vår miljö uppnå vissa uppsatta mål.  

Exempelvis så har Countryman och Jang (2006) har studerat effekterna av servicescape och 
dess layout vilket menas hur lokaler är utformade. Enligt Countryman och Jang (2006) skall 
lokalerna vara utformade så att exempelvis trängsel undviks. Om detta kan åstadkommas 
menar de att lokalerna kommer att ge kunderna ett bättre intryck.  Dawes och Rowley (1996) 
är två andra forskare som studerat servicescape och de menar att köerna i lokalerna har stor 
betydelse för hur kunderna uppfattar servicescape. Dawes och Rowley (1996) menar att 
köerna ofta kan vara kundernas första intryck av serviceleverantören (den som tillhandahåller 
tjänsten) och det är därför viktigt att göra ett bra första intryck.  

Ytterligare en intressant forskning som gjorts är studier av hur servicescape påverkar kunder i 
miljöer där de spenderar relativt lång tid. Denna forskning är främst gjord av Blodgett och 
Wakefield (1996). De menar att den forskning som tidigare gjorts till stor del fokuserat på 
miljöer där kunderna spenderar relativt kort tid, exempelvis banker. Blodgett och 
Wakefield (1996) visar med sin studie att servicescape påverkar kunderna att stanna längre, 
spendera mera pengar och uppleva en högre servicekvalitet när det handlar om miljöer där 
kunderna tillbringar relativt lång tid. 

Som vi tidigare nämnt är många flygplatser under stor förändring, större delen av intäkterna 
skall idag komma från kommersiella delar och mindre från de reguljära flyg- och 
landningsavgifterna. Detta gör det extra viktigt för denna bransch att se över och fokusera på 
vad kunderna värdesätter och vad kunderna påverkas av, för att skapa förutsättningar för 
fortsatt lönsamhet. Därför anser vi det extra intressant att undersöka vad kundvärde är och vad 
som påverkar individerna som ingår i en lönsam målgrupp vid en av Sveriges flygplatser. Vi 
har fått möjlighet att genomföra denna studie, i samarbete med en av Sveriges medelstora 
flygplatser, närmare bestämt Umeå City Airport. En flygplats som ägs och drivs av LFV 
(tidigare Luftfartsverket) som är vår uppdragsgivare under framställandet av denna uppsats.  

Varje år genomförs en kvantitativ studie på Umeå City Airport. Denna undersökning lyfter 
fram kvantitativ fakta som exempelvis hur ofta folk flyger och till vilka destinationer. Vi har 
valt att genomföra en kvalitativ studie för att få en djupare förståelse för hur kunderna 
uppfattar flygplatsen. Den målgrupp vi har valt att studera är de kunder som reser ofta så 
kallade frequent flyers. Denna målgrupp anser vi är extra intressant att studera då de ofta 
befinner sig på flygplatsen och på så vis följt förändringar som skett över tid.  

Vi vill med denna studie kunna bidra till LFV:s strategiska mål: att ha ”Nordens bästa 
kundvärde 2010”. Vi vill även med vår studie bidra till forskningen kring kundvärde och då 
mer konkret genom att visa på vad som är kundvärde i en komplex tjänsteprocess som en 
flygplats är. En flygplats innehåller många moment och kräver att kunderna själva utför stora 
delar av tjänsten på egen hand och är samtidigt ofta under tidspress. Samtidigt som kundernas 
sammanlagda tid i serviceleverantörens lokaler är relativt lång. Vi kommer nu utgå från det 
som redan skrivits om kundvärde samt servicescape och dyka djupare ner i ämnet på Umeå 
City Airport.  
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1.2 Problemformulering  
Hur uppfattar resenärer som reser ofta så kallade ”frequent flyers” Umeå City Airport?  

1.3 Syfte 
För att komma fram till den valda problemformuleringen är vårt syfte med denna studie att:  
Identifiera vilka element som främst påverkar kundvärdet av Umeå City Airport för 
resenärer som reser ofta, så kallade ”frequent flyers”.    
Ett delsyfte med denna studie är att kunna bidra till LFV:s strategiska mål: att ha ”Nordens 
bästa kundvärde 2010”. 

1.4 Begränsningar 

Vi har enbart valt att fokusera på kundernas uppfattning av Umeå City Airport, det vill säga vi 
tar inte upp eller belyser ledningens eller personalens åsikter om flygplatsen. Orsaken till att 
vi valt att göra denna begränsning är för att det ger oss en möjlighet att under dessa tio veckor 
erhålla en djupare förståelse för den valda målgruppen åsikter om Umeå City Airport.  

Målgruppen vi valt att fokusera på under denna studie kommer vi att benämna "frequent 
flyers". Detta innefattar kunder som reser främst i tjänsten och som reser minst 1 gång i 
månaden till och från Umeå City Airport. Vi har valt denna målgrupp för att dessa resenärer 
besöker flygplatsen flest gånger. Denna målgrupp har då möjlighet att utvärdera förändringar 
som pågår över tid och kan då uttala sig om vad som fungerar och inte fungerar. Frequent 
flyers är ett viktigt segment för flygbranschen på grund av att de står för en stor del av 
omsättningen och vinsten (Konsumentverket 2003:1). Det är även den målgrupp som LFV 
idag anser vara den mest lönsamma. Vidare har frequent flyers möjlighet att ta med sig 
erfarenheter och information från andra flygplatser i världen då denna målgrupp tenderar att 
besöka ett flertal olika flygplatser varje år.  

Varför vi inte valt att studera målgruppen ”sällanresenärer” är för att de besöker flygplatsen 
allt för sällan och har då enligt oss svårare än frequent flyers att utvärdera förändringar som 
utförts på flygplatsen.  

1.5 Begreppsförklaringar 

LFV 
Luftfartsverket har bytt namn och blivit LFV. Med namnbytet markerar de en renodling av 
LFV:s roll, en ökad internationalisering och gör det även svårare att förväxla LFV med 
myndigheten Luftfartsstyrelsen. Det nya varumärket blir en garant och kvalitetsstämpel för 
verksamheten. (Det här är LFV, 2009) 

Element 
Med element menar vi faktorer och olika delar av Umeå City Airport som påverkar deras 
kunder. Exempel på element är personal och lokalernas utformning.  
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2. Utgångspunkter  
2.1 Kunskapssyn  
Bryman och Bell (2005) menar att kunskapssyn är definierat som hur man som forskare ser på 
verkligheten och ser på kunskap. Som vi tidigare presenterat är syftet med denna studie att 
undersöka vilka element som påverkar frequent flyers kundvärde vid Umeå City Airport och 
för att erhålla denna information har vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning. Det vi 
undersöker och det våra respondenter ger oss är skildringar och uppfattningar om hur de ser 
på olika element inom flygplatsen. Uppfattningarna om dessa element anser vi är i många fall 
väldigt subjektivt styrda och rotade djupt inom oss. Dessa uppfattningar kan förändras med 
olika situationer men är något som vi anser tydligt framkommer genom olika typer av 
diskussioner där en uppfattning och åsikt kan ställas mot en annan. För att förstå och kunna 
tolka dessa åsikter och uppfattningar har vi som författare valt att använda oss av erkända 
teorier och metoder och kopplat dessa till våra deltagares åsikter för att kunna analysera dem. 
Vi anser även att vår förförståelse och tidigare kunskap inom ämnet kommer att påverka och 
synas i den forskningsmetod samt hur vi bygger upp denna studie. 

Hermeneutiken är ett synsätt där forskarens egna kunskaper och förförståelse påverkar när 
denne försöker förstå sin omgivning (Patel och Davidson, 2003). Wallén (1996) beskriver 
hermeneutiken som en typ av tolkningslära som utgår från att människor gör tolkningar 
baserade på sina egna upplevelser och minnen. Hermeneutiken används ofta inom 
samhällsvetenskapen och när forskaren söker efter att förstå personers agerande och bilda sig 
en helhetsuppfattning om denna verklighet (Bryman och Bell, 2005). Vi som författare har 
ingen tidigare erfarenhet av denna typ av omfattande forskning kring ett ämne vilket gör att 
framtagningen av en definition av vår egen kunskapssyn blir till en riktig utmaning. Vi anser 
dock att vårt användande av en kvalitativ metod i form av fokusgrupper där vi samlar in 
information om hur personer agerar och upplever vår valda miljö, visar på en hermeneutisk 
syn på kunskap. Detta framkommer även tydligt då det är deltagarnas uppfattningar och 
upplevelser som har varit grunden för resultaten i denna studie.  

2.2 Förförståelse  
Björklund och Paulsson (2003) belyser vikten av att ha insikt i den andres förförståelse inom 
ett ämne som man avser att behandla tillsammans. Individer värderar saker olika och 
människors värderingar påverkar stora delar av en forskningsprocess (Bryman och Bell, 
2005). Enligt Bryman och Bell (2005) finns värderingar med och påverkar valet av 
forskningsområde, forskningsmetod, hur frågeställningar framställs, hur 
undersökningsdesignen och datainsamlingen utformas samt genomförandet av datainsamling, 
analys, tolkning och slutsatser av forskningen. Självklart har även våra värderingar en stor 
inverkan på hur vi genomfört vår studie och vad vi valt att undersöka. Vi hade ett intresse av 
flygbranschen och fick en kontakt på Umeå City Airport (LFV) och därmed var vårt 
uppsatsarbete i full gång. Även vårt val av undersökningsmetod har säkerligen påverkats av 
våra värderingar. Då vi båda författare gillar kontakter med nya människor såg vi en möjlighet 
att testa något nytt och utmanande i en undersökningsmetod som vi inte testat förut. En 
kvalitativ metod där höga krav på gruppledarna ställs är fokusgrupper och detta blev vårt val.  



5 
 

Tjänster är något vi alla stöter på i olika former och grad varje dag. Självklart påverkar detta 
vår bild av hur tjänstesamhället växer fram. Flygplatsen i Umeå är en plats som vi båda 
författare besöker ofta och därför har en del kunskap och uppfattningar om. Båda författarna 
av detta arbete läser utbildningen Service Management vid Umeå Universitet. En utbildning 
som ger kunskaper för ett kvalificerat ekonomiskt arbete i företag, organisationer eller 
myndigheter med betydande inslag av tjänster. Utbildningen ger kompetens att arbeta med 
bland annat marknadskommunikation, affärsutveckling, planering och utformning av 
kundmötesplatser. (Handelshögskolan, 2009). Då vi båda författare under studietiden 
genomgått samma utbildning och under många perioder arbetat tillsammans anser vi att vi har 
en liknande akademisk förförståelse inom detta område, vilket kommer att påverka hur vi 
väljer att tolka och redovisa den information och de resultat som framkommer. 

Vid sidan av studierna driver vi varsitt tjänsteföretag. John har på sin hemort Lainio, i Kiruna 
kommun, ett familjeföretag inom turistnäringen (Neitigården) och Tobias driver sedan 2002 
ett IT-företag med inriktning mot Internet (Mediadream). Detta har genom åren gett oss en 
bild av vad vi anser att tjänster, service och utveckling innebär. Detta har nu även genom vår 
utbildning gett oss en bredare uppfattning och förståelse för det tjänsteintensiva samhälle som 
vi idag lever i. Detta kan ha påverkat vårt arbete med denna studie genom att vi redan innan 
hade en uppfattning om vad vi tror kunder värdesätter.  

Ingen av oss har någon praktisk arbetslivserfarenhet av att jobba inom flyg- eller 
transportbranschen. Den erfarenhet vi har av flygplatser är istället i rollen som kunder och 
därmed flygresenärer. Vi har under de senaste åren rest en del, främst inom Sverige och denna 
erfarenhet har gett oss en viss inblick i vilka element som man möter som resenär. Denna 
insikt har gett oss en del tankar kring vad en studie som denna kan ge för resultat. Då vi även 
själv befunnit oss i situationer och miljöer som är underlag för denna studie har vi en relativt 
god insikt i vilka moment och problemområden som våra deltagare stöter på och som kan 
komma upp i diskussionerna under genomförandet av denna studie.   

Det man kan se i vår förförståelse är att det finns en risk att vårt eget företagande kan ha 
färgat vår uppfattning av hur vi tycker att tjänster skall levereras. Vi har båda jobbat inom 
olika branscher, turism- och IT-branschen, vilket kan ha påverkat vår uppfattning och 
förförståelse. Vi ser det dock som fördelar att vi båda går in i studier med erfarenhet av olika 
typer av tjänsteverksamheter och vet att detta gett oss en viss insikt och kunskap som vi har 
haft nytta av under denna studie. Vi har därmed haft en möjlighet att koppla teoretisk fakta till 
en verklighet och därmed fått en djupare förståelse för ämnet.  

2.3 Forskningsansats  
Vi grundade denna forskning på information som vi inhämtade från tidigare teorier och 
studier där man använt sig utav en kvalitativ metod. Dessa var till stor nytta för oss och gav 
oss en insikt i vilka teorier och vilken uppbyggnad man kan använda sig av i konstruktionen 
av en kvalitativ undersökning. Vi valde att ta fram ett antal allmänna frågeställningar, som vi 
använde oss av under vår empiriska undersökning. Dessa var baserade på de fyra 
temaområden som vi delade upp flygplatsen i. Detta gjorde vi för att bilda oss en uppfattning 
om vad som var de framträdande och viktiga elementen i de olika delområdena, vilket även 
gav oss en möjlighet att få en bra helhetsbild av våra deltagares uppfattningar inom detta 
område.  
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Det förekommer två framträdande forskningsansatser nämligen induktiv och deduktiv ansats. 
Gummesson (2000) beskriver den deduktiva undersökningen som något som startar med 
existerande teorier och koncept och utifrån dessa tas sedan hypoteser fram som testas. 
Bryman och Bell (2005) fortsätter att beskriva att det är viktigt att man inom den deduktiva 
forskningen kritiskt granskar de teorier, frågeställningar och hypoteser som man väljer att 
genomföra. Induktiva undersökningar tar sin början i verkligheten, där man utgår från 
empirisk data som testats och utifrån detta skapas nya teorier (Gummesson 2000). Med 
underlag av detta avser vi använda oss utav en deduktiv forskningsansats då det stämmer bra 
överrens med den metod vi valt där vi grundar studien på tidigare framtagna teorier och 
forskning kring detta område.  

2.4 Teoretisk referensram  
Till uppbyggnaden av denna studie och undersökningsmetod har vi valt att använda oss utav 
metodböcker som är inriktade på eller behandlar kvalitativ forskning. Denna litteratur var 
mycket informativ och låg till grund för vår framtagning av undersökningsmetoden då ingen 
av oss författare har någon erfarenhet av att använda sig utav just fokusgrupper.  

För att erhålla information till vår teoriuppbyggnad har vi i första hand använt oss av 
databaserna Business Source Premier (EBSCO) samt Emerald vid Umeå Universitets 
Biblioteks hemsida. De sökord vi har valt att fokusera på vid sökning av artiklar i databaserna 
är: Customer value, Servicescape, Servicescape and customers, Servicescape and music, 
Value and servicescape, Customer perception of value. 

De böcker som använts i denna studie har valts ut efter sökning i ALBUM-databasen vid 
Umeå Universitets Biblioteks hemsida. När vi valt ut artiklar har vi valt att söka efter artiklar 
som är publicerade i erkända tidskrifter för att säkerställa dess legitimitet. Vi har även använt 
oss utav intressanta artiklar som andra författare refererat till och därigenom erhållit mycket 
bra information. Vi valde att inte använda oss utav artiklar eller annan litteratur såsom böcker 
som var äldre än 1991, då vi anser att informationen tenderar att vara omodern och inaktuell. 
Detta förutom en forskares syn som är från 1985 och är hämtad ur boken Företagsekonomiska 
forskningsmetoder skriven av Alan Bryman och Emma Bell 2003. 

2.5 Källkritik av sekundärkällor  
Källkritik definieras av Nordstedts svenska ordbok (2003) på följande sätt ”kritisk granskning 
av en (informations)-källas sanningsvärde”. Thurén (2005) menar att man genom att utföra 
källkritik tolkar och granskar sina källor. Befring (1994) lyfter fram ett antal viktiga aspekter 
som är viktigt att man som forskare tar hänsyn till när man använder sig utav sekundärkällor. 
Bland annat att trovärdighet i källan är viktigt, man bör se om liknande resultatet bekräftas av 
andra källor, och man bör även ha i åtanke när studien gjorts då kunskap och information 
tenderar att förändras över tid. Det finns en rad olika källor, de kan vara skriftliga såsom 
böcker och tidsskrifter, de kan även vara muntliga och innefattar då information från 
intervjuer (Thurén, 2005). Under insamling av sekundärkällor har vi försökt att kritiskt 
granska den information och de resultat som forskarna ger, detta för att säkerställa en hög 
trovärdighet i studien.  

Boken Service Management en CRM ansats av Cristian Grönroos är en kursbok som vi 
använde oss utav i den inledande kursen på vår utbildning. Risken med att använda sig av en 
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kursbok som man använt sig av tidigare, är att man redan innan bildat sig en uppfattning av 
författarens åsikter vilket kan färga hur man väljer att tolka denne. Vi anser dock att denna 
bok likt mycket annan litteratur ger en bra sammanfattning och överblick av många forskares 
syner. Vi har även tolkat Grönroos ord utifrån ett objektivt synsätt och har valt att basera delar 
i uppsatsen på Grönroos uppfattningar tillsammans med andra forskares syn.  

Artikeln skriven av Wakefield och Blodgett The effect of the servicescape on customer's 
behavioral intentions in leisure service settings, från 1996 undersöker nöjesindustrin. De 
använde sig utav tre olika undersökningsmiljöer, 3 kasinon, 5 fotbollsstadier och 2 
basebollarenor. Resultaten från denna artikel kan vara svåra att direkt applicera på en 
flygplatsmiljö eftersom undersökningsmiljöerna som dessa två forskare använde är inom 
nöjesbranschen och en flygplats tillhör inte denna bransch. Därför kan det vara svårt och 
riskfullt att applicera deras resultat på vår studie. Dock såg vi likheter mellan dessa miljöer då 
båda är platser där kunder tenderar att spendera lång tid på. Vi ansåg att artikeln tillförde en 
intressant aspekt och ett synsätt på servicescape som inte fanns i forskning tidigare och valde 
därför att ta med den.  

Många forskare hänvisar och bygger sina undersökningar på material som är hämtat från 
Bitners forskning kring servicescape. Bitner skrev en artikeln 1992 vid namn Servicescapes: 
The impact of the physical surroundings on customers and employees, och hon anses vara 
grundaren till uttrycket servicescape. De problem vi kan se med att använda artikeln är att 
innehållet skulle kunna bedömas som omodern, dock skall det betonas att dessa 
teorier används av författare som publicerat forskning betydligt senare och vi anser därför att 
den fortfarande är tillförlitlig trots sin ålder. 

Som huvudkälla när vi konstruerat vår kvalitativa undersökningsmetod i denna studie har vi 
använt oss utav boken Företagsekonomiska forskningsmetoder skriven av Alan Bryman och 
Emma Bell 2003. Vi insåg att det kunde innebära en viss risk att enbart använda en källa och 
därför valde vi att ta in en del andra forskares syn på hur en kvalitativ forskning skall byggas 
upp, men huvuddelen bygger på Bryman och Bells forskning som vi anser sammanfattas 
mycket bra i denna bok. 

Artikeln The impact of servicescape on quality perception skriven av Anja Reimer och 
Richard Kuehn (2005) anser vi ger bra inblick i servicescape och dess påverkan på just 
kvalitetsaspekten. Den kritik som vi vill rikta mot denna artikel är att den fokuserar mycket på 
hårda element såsom utformning och design av lokal. Vi anser att man även bör ha i åtanke 
mer mjukare saker som exempelvis upplevelsen av omgivningen där komponenter som vilken 
musik man väljer, vad man vill att kunden skall känna för lukt när den kommer in i lokalen 
också påverkar. Detta bekräftas också till viss del av författarna själva.  

Artikeln Measuring customer value and satisfaction in services transactions, scale 
development, validation and cross-cultural comparison av Stephan Henneberg, Andreas 
Herrmann och Frank Huber (2007) ger underlag för mätning av kundvärde. Den kritik vi kan 
rikta mot artikeln är att den är utförd inom bilbranschen vilket kan vara svårt att applicera 
direkt på andra typer av sektorer. Författarna motiverar sitt val av bransch med att just denna 
sektor innehåller standardiserade sekvenser som tydligt kan urskiljas i tjänsteprocessen. 
Denna sektor karaktäriseras även av ett stort engagemang från kundens sida då det är 
ansenliga summor som man som konsument satsar på sitt transportmedel. Styrkan med 
undersökningen som vi ser är att den bygger på studier som har gjorts i två olika länder och 
sedan jämförts. 
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Vi har även erhållit en del information till vår metod och emiriska framställning från 
kontaktpersoner på LFV samt på de olika flygbolagen. Vi inser att det finns en risk att denna 
information inte är helt opartisk och har därför i bästa möjliga mån kritiskt granskat denna. 
För att säkerställa att informationen inte ger en part fördel eller är missvisande. 
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3. Teori  

3.1 Tjänst och Tjänsteutbud 
"En tjänst är något man kan köpa och sälja men inte kan tappa på tårna". (Gummesson i 
Grönroos, 2002:58)  

Tjänster är av naturen en komplicerad företeelse. I många fall förknippas tjänster med någon 
personlig service eller liknande, men Grönroos (2002) anser att vilken tillverkning som helst 
kan ses som en tjänst där det finns lösningar som är anpassade efter en kunds önskemål. 
Enligt Nutek (2009) har tjänster materiella och immateriella element. Att utföra en tjänst, 
exempelvis att reparerar en bil, innebär att en aktivitet utförs på en materiell produkt men det 
är ändå en tjänst. Det kan även vara att exempelvis hjälpa en person med inkomstuppgifter till 
en deklaration, vilket är en tjänst som utförs på en immateriell produkt som deklarationen kan 
anses vara (Nutek, 2009). Tjänster är enligt Wilson et al. (2008) handlingar, processer och 
resultat. Tjänster levererade av exempelvis en bank eller ett telekombolag är tjänster som man 
inte handgripligen kan greppa, de utgörs istället utav handlingar och resultat. Många företag 
som man traditionellt ser som industriella eller tillverkande företag erbjuder även dessa en 
stor uppsjö av tjänster som inverkar på kundernas totala upplevelse av tjänsteleveransen. 
Exempelvis har vi datortillverkaren IBM som inte i första hand förknippas med tjänster men 
som erbjuder service, reparationer och underhåll till sina kunder för de levererade produkterna 
och detta är i allra högsta grad tjänster. (Wilson et al., 2008)  

Det som karaktäriserar en tjänst enligt Grönroos (2002) är tre grundläggande egenskaper: 

• Tjänster är processer bestående av en rad aktiviteter. 
• Tjänster produceras och konsumeras i stor grad samtidigt. 
• Kunden kan ha stor del i tjänsteproduktionen. 

Tjänster har historiskt betraktats som ett slags tillägg till en kärnprodukt, något som förutsätts 
att man har utan att det skapat något ansenligt värde för företaget. Tjänstesektorn har enligt 
Grönroos (2002) innefattats och redovisats som allt som inte ingår i tillverkning, jordbruk 
eller industri. Genom detta påstår Grönroos (2002) att tjänstesektorn och dess storlek har 
blivit kraftigt underskattad. Detta har i sin tur vilselett företagsledare och politiska 
beslutsfattare att underskatta tjänstesektorns betydelse för marknaden, företagens 
konkurrensförmåga och samhällets välstånd. Anledningen till att denna beskrivning är 
vilseledande menar Grönroos (2002) beror på att de inte ser de dolda tjänster (ex: 
kundsupport, reparationer och service) som ingår i tillverkning och jordbruk. De klassificerar 
tjänster som en egen sektor då det istället borde ses som ett perspektiv för att skapa 
konkurrensfördelar. (Grönroos, 2002)  

3.1.1 Olika typer av tjänster  

Grönroos (2002) delar upp det grundläggande tjänstepaketet i tre olika delar: kärntjänst, 
hjälptjänst och stödtjänst.  

Kärntjänsten är grunden till att företaget finns på marknaden och utgör den viktiga kärnan 
som företaget bygger upp sitt erbjudande kring. Ett företag kan vara uppbyggt kring en eller 
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flera kärntjänster som tillsammans utgör grunden för företagets verksamhet. För ett flygbolag 
utgör kärntjänsten transport av passagerare eller gods. (Grönroos, 2002) För en flygplats i 
drift av LFV utgörs den viktiga kärnan utav luftfartsprodukter såsom flygplatsinfrastruktur, 
luftfartskydd och marktjänstprodukter. Dessa är huvudsakligen riktade mot flygbolag och 
handlingsagenter. (LFV:s verksamhet, 2009) 

Hjälptjänsten är en eller flera tjänster som krävs för att man skall kunna utnyttja eller 
konsumera kärntjänsten och erhålla fördelen från den. Hjälptjänsterna underlättar 
användandet av kärntjänsten. (Grönroos, 2002). För ett flygbolag utgör exempelvis 
incheckningen och säkerhetskontrollen de hjälptjänster som underlättar eller möjliggör 
användande av kärntjänsten som är transport.  

Stödtjänsten är den tredje typen av tjänster, i motsats till hjälptjänsten underlättar inte 
stödtjänsterna konsumtionen av kärntjänsten, utan dess primära uppgift är att tillföra tjänsten 
ett ökat värde eller konkurrensfördel gentemot en konkurrents tjänsterbjudande. Stödtjänsten 
skall ses som en faktor för att locka kunder att utnyttja företagets kärntjänst. (Grönroos, 
2002). Här ser vi exempel på tjänster som flygbolag erbjuder under en flygresa som något 
som inte är nödvändigt men som ses som ett mervärde från konsumentens sida.  

Gränsen mellan vad en stödtjänst och en hjälptjänst går är ibland svår att urskilja, i en 
situation kan en tjänst utgöra en hjälptjänst medan det i en annan situation ses som en 
stödtjänst. Exempelvis menar Grönroos (2002) att en måltid ses som en hjälptjänst under en 
lång flygning medan samma måltid bör anses som en stödjande tjänst under en kortare 
flygning. 

3.2 Kundvärde 

"The difference between the benefits that a customer is receiving from the acquired products 
and services and the effort and cost that the customer has to invest to get the product". (East 
Tennessee State University, 2000:1) 

3.2.1 Vad är kundvärde? 

Henneberg et. al (2007) menar att tidigare forskning visar på att begreppet "kundvärde" är en 
komplex konstruktion. Kundvärde är inte direkt observerbart men har en stor inverkan på 
kunders köpbeteende, tillfredsställelse och lojalitet. Författarna menar att man kan säga att det 
är en konstruktion av värde som en avvägning mellan kvalitet, nytta, pris och uppoffringar 
som verkar under en avgränsad process och kan ses som en transaktion av tjänstens 
egenskaper. Alltså om exempelvis uppoffringarna och priset överväger i en viss process 
tenderar kundvärdet att minska, enligt Hennebergs et al. (2007) synsätt. Detta bör i 
förlängningen innebära att serviceleverantörer måste se över och förbättra varje delmoment i 
tjänsteprocessen.  
 
Henneberg et al. (2007) förklarar kundvärde ur kundens perspektiv. De menar att kundvärde 
är något som kunden vill skall ske i en viss situation, genom nyttjandet av en viss produkt 
eller tjänst, med syftet att erhålla ett uppsatt mål. Även Woodruff och Gardial (1996) förklarar 
kundvärde ur en "viss situation" men till skillnad från Henneberg et al. (2007) har dessa två 
forskare en större fokus på målet i sin förklaring av kundvärde. Slutsatsen av att ha granskat 
Hennebergs et al. (2007) och Woodruffs och Gardials (1996) förklaringar av kundvärde är att 
serviceleverantörer måste fokusera på att leverera ett positivt kundvärde i varje enskild 
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delprocess och situation av tjänsteprocessen samt även vara noggrann med att kunna leverera 
och möta kundens förväntningar.  
  
Grönroos (2002) diskuterar kundvärde ur ett relationsperspektiv, eftersom han menar att de 
flesta tjänster en serviceleverantör erbjuder på ett eller annat sätt bygger på en relation mellan 
en leverantör och en kund. Grönroos (2002) menar att värde är ett svårt begrepp att få klarhet 
i och att det även är svårt att hantera. Detta eftersom värde inte direkt produceras i 
tjänsteföretagets "back office" eller i en fabrik utan snarare i interaktionen mellan anställda 
och kunder. Han understryker dock vikten av begreppet och menar att det inte är något som 
går att bortse ifrån. Då kunder som upplever kundvärde troligen även är nöjda och glada blir 
detta grunden i ett företags framgång. (Grönroos, 2002) 
 
Grönroos (2002:157) beskriver vidare: ”Värde är något som kunderna upplever i sina interna 
processer och i samspelet med tjänsteleverantörer när de konsumerar eller använder tjänster, 
varor, information, personliga kontakter, rättelser av fel och misstag eller använder andra 
element i en pågående relation”.  

Henneberg et al. (2007) presenterar fyra olika dimensioner av värde; nämligen emotionell, 
praktisk, logisk och risktagande. Den emotionella dimensionen förklarar förmågan hos en 
tjänst eller produkt att väcka och framkalla känslor hos en kund, positiva som negativa 
(Goldsmith, 1991). Exempel på detta kan vara om en kund blir glad och känner välmående av 
ett vänligt bemötande från personalen eller en kund som blir arg och irriterad av en försening. 
Den praktiska dimensionen av värde benämner författaren som den funktionella nyttan 
(Henneberg et al., 2007). I en studie av Soutar och Williams (2000) förklarar de den praktiska 
dimensionen som det upplevda värdet av saker som priset på en tjänst, utrustningens kvalitet 
eller de fysiska omgivningarna.      

Henneberg et al. (2007) menar även att en logisk dimension finns, vilken är relaterad till de 
uppoffringar som medföljer tjänsten eller produkten. Denna komponent kan inte urskiljas utan 
att man fått ta del av resultatet som produkten eller tjänsten ger, det vill säga det är 
"användarvärdet" som utgör den logiska dimensionen. Den sista dimensionen som Henneberg 
et al. (2007) presenterar är risktagande. Denna dimension påverkar värdet då den utgör den 
osäkerhet en kund kan känna inför ett köp av en produkt eller tjänst. Risktagandet uppkommer 
när kunden ska försöka skapa sig en bild av eller försöka göra en kalkyl över det 
sammanlagda värdet, och är då osäker på priset och kvalitén på det som skall köpas.   

Henneberg et al. (2007) menar att kvalité har en direkt positiv effekt på värde. Författarna 
visar att kvalitén som en produkt eller tjänst levererar till en kund är en viktig 
bestämningsfaktor och levererar man god kvalité tenderar kundvärdet att öka. Kundvärde är 
därmed en viktig drivkraft för att kunden skall känna sig tillfredsställd med en levererad 
tjänst. Henneberg et al. (2007) understryker även att det just därför är viktigt att man 
fokuserar på att öka kundvärdet för tjänsten, öka den levererade kvalitén, för att därmed öka 
möjligheterna för tjänsten att blir framgångsrik. Författarna menar även att en målinriktad 
användning av marknadsföringsresurser bara kan uppnås genom en djup förståelse för 
sambandet mellan kundvärde och tjänst. 

För att kunna minimera kostnader och öka kundvärde menar Womack och Jones (2003) 
att man först måste definiera vad som är värde ur ett kundperspektiv. För att kunna identifiera 
de element som påverkar och tillför en produkt eller tjänst detta värde måste även företaget ta 
reda på vilka som är ens kunder, vilken målgrupp man riktar sig till. Efter detta är det viktigt 
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att man tar reda på vilka krav och förväntningar som denna målgrupp har. För att sedan gå 
över till att erhålla information om hur och vad kunden har för definition av värde.  

Henneberg et al. (2007) understryker att värdet av en produkt eller tjänst från ett 
kundperspektiv är resultatet av kundens subjektiva utlåtande av produktens eller tjänstens 
erbjudande. Detta belyser att kunder har olika krav och förväntningar på tjänsten och att det är 
viktig att man som leverantör är medveten om att man inte kan leverera samma tjänst till alla 
kunder. Det krävs i många fall att man anpassar tjänsten efter kundens krav och önskemål. 
Hill (2000) menar att man för att kunna förändra kundvärdet måste ta reda på vilka 
egenskaper hos produkten eller tjänsten som är avgörande faktorer för att en kund väljer en 
tjänst framför en annan. Författaren menar att man måste se till vilka egenskaper hos det man 
levererar som är kvalificerande respektive ordervinnande. Där kvalificerande utgör de 
egenskaper som gör att man överhuvudtaget blir aktuell som leverantör och där ordervinnande 
är de egenskaper som gör att man väljer just en leverantör framför en annan (Hill, 2000).  

Grönroos (2002) tar även upp ett intressant begrepp som motverkar och minskar det totala 
upplevda värdet, detta kallar han för ”värdeförintare”. Detta fenomen uppkommer då företag 
ser vissa element i en kundrelation som administrativa rutiner istället för att se dem som 
värdeskapande tjänster för kunden. Exempel på detta kan vara okunnig och otrevlig personal 
eller teknik som inte är användarvänlig. Företaget har alltså både personalen och tekniken 
men man ser inte till att de finns där för serva kunden på bästa sätt. Värdeförintare kan även 
uppkomma då vissa rutiner är för inriktade på intern effektivitet. I dessa fall då exempelvis 
antalet kundklagomål som avklaras under en dag premieras, istället för att fokusera på kvalitet 
och hur nöjd kunden blev efter att denne fått bra hjälp vid problem. Slutsatsen blir att en 
utmärkt kärnlösning kan fördärvas av exempelvis brist på support eller ett vagt intresse för att 
hantera kundklagomål på bästa sätt. 

Grönroos (2002) nämner även en populär metod som används när det totala upplevda värdet 
minskar. Metoden innebära en implementering av ”tilläggsvärden” i ett försök att åter öka det 
totala upplevda värdet. Det kan handla om att införa stödtjänster som exempelvis gratis 
dagstidningar eller skoputsningsmaskiner på en flygplats. Detta menar Grönroos (2002) är 
förkastligt då försök att införa nya tjänster, tilläggsvärden, i företag som redan har 
”värdeförintare” är dömda att misslyckas, då det totala upplevda värdet ändå i slutänden blir 
negativt. Eftersom exempelvis ett dåligt bemötande av personalen (värdeförintare), trots 
införsel av gratis dagstidningar (tilläggsvärde), kommer att ge flygresan ett sammanlagt 
negativt värde. Istället förespråkar Grönroos (2002) att företag skall försöka identifiera vilka 
element och rutiner i kundrelationen som ”förstör” och sedan åtgärda dessa. Detta är en 
mycket bättre taktik än att försöka införa tjänster som tillför lite eller inget värde. Ett tillägg 
till detta är resultat från Heisers et al. (2009) forskning gällande ett delat ansvar för 
tjänsteleveransen mellan tjänsteleverantören, anställda och kunderna. Heiser et al. (2009) 
visar att man positivt kan påverka kundvärdet om man involverar kunden i tjänsteprocessen i 
olika grad. Avslutningsvis skriver Grönroos (2002:160):  

”Ett betydligt effektivare sätt att skapa värde för kunden är att förbättra det man redan gör 
för dem, i stället för att skapa något nytt”.  

Den samlade bilden av dessa författare har gett oss en överblick i hur man definierar och ser 
på uttrycket kundvärde. Vi har även fått en inblick i hur vi vidare skall arbeta med detta 
begrepp. Det vi har förstått är att kundvärde är ett komplicerat och spårdefinierat begrepp, då 
det är ogripbart och svårt att mäta. Detta har vi tagit med oss och när det gäller kundvärde 
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verkar det som att ett par saker är extra viktiga. För det första menar de flesta av 
artikelförfattarna vi nämnt ovan att kunden måste erhålla positivt värde i varje delsteg i 
exempelvis en tjänsteprocess. Det menas att de uppoffringar och "kostnader" kunderna har 
måste uppvägas av det positiva och värdeskapande i samma situation. Rent konkret skulle det 
kunna innebära att stå i kö och slösa bort värdefull tid, för att exempelvis checka in bagage, 
skall vägas upp av ett bra bemötande av en proffsig incheckningspersonal. 

För det andra får vi en bild av att det är viktigt att se olika element och delar av tjänsten ur 
kundernas perspektiv. Företag måste alltså se till vad kunden värdesätter och vilka delar i 
tjänsteprocessen som skapar värde för dem. Om inte detta görs är risken att företaget, precis 
som Grönroos (2002) menar, lägger till saker till tjänsten som kunderna egentligen inte 
behöver eller vill ha. Slutsatsen vi drar av den sammanlagda bilden av kundvärde är att det 
handlar mycket om för- och nackdelar, eller vilka uppoffringar kunden måste göra för att ta 
del av det värde en viss produkt eller tjänst har att erbjuda. Då återstår frågan om hur man 
mäter kundvärde? Detta kommer följande avsnitt handla om.     

3.2.3 Mätning av kundvärde  
Henneberg et al. (2007) menar att kundvärde måste mätas i var och en av de olika situationer 
där tjänstetransaktionen sker. Här gäller det att i varje steg, varje situation som påverkar 
tjänsten, möta kunden och mäta värdet av den enskilda aktiviteten. Allt detta måste även ske 
utifrån ett processperspektiv, där man ser hela kedjan av händelser som påverkar resultatet 
som en gemensam process. Denna process kan dock vara mycket utmanande menar 
Henneberg et al. (2007), då den innefattar de enskilda värdedimensionerna (som vi 
presenterade tidigare; emotionell, praktisk, logisk och risktagande) som de olika situationerna 
har och dessa spelar en central roll i hela processen. 

Ett sätt att mäta kundvärde är enligt Evans och Honkapohja (2003) att mäta hur kunderna 
upplever och värderar leverantörens tjänsteprocess. Författarna menar att om det visar sig i 
denna mätning att kunden värderar en leverantörs levererade produkt eller tjänst högre än 
andra finns det en god grund för det företaget att bli framgångsrikt. Evans och Honkapohja 
(2003) presenterar även en modell för hur man skall kunna mäta eller utvärdera kundvärde. 
Deras modell bygger på tre undersökningsdelar: 

1. Identifiera nyckelfaktorer som kunderna värderar vid val mellan olika erbjudanden på 
marknaden. 
2. Identifiera organisationens prestationsförmåga gentemot konkurrenter. 
3. Identifiera hur dessa komponenter påverkar kundens kundvärde. 

Författarna menar sedan på att man samlar in denna information och sätter samman en 
konkurrensmatris där man kan se hur företagen positionerar sig emot varandra. I denna kan 
man sedan se vad som uppfattas som kundvärde och kan sedan jämföra olika företag ur 
perspektiv som är kundvärdestyrt. (Evans och Honkapohja, 2003) 

Grönroos (2002) beskriver och definierar kundens upplevda värde (KUV) med tre olika 
ekvationer. Dessa tre ekvationer beskriver kundvärde ur tre olika perspektiv och genom att ta 
hänsyn till alla tre får företaget bästa möjliga insikt i vad kunderna värderar och hur man kan 
påverka det kunderna anser vara värde. (Grönroos, 2002)  
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KUV1= Episodfördelar + Relationsfördelar 
Episodkostnader + Relationskostnader 

KUV2 =  Kärnlösning + Extra tjänster 
Pris + Relationskostnader  

KUV3 = Transaktionsvärde ± Relationsvärde  

Grönroos (2002) menar att när dessa ekvationer används är det viktigt att vara medveten om 
att begreppen inte är absoluta och att de konsekvent är baserade på upplevelser. Nedan 
förklaras dessa tre ekvationer mer ingående. 

Ekvation nummer 1 (KUV1) skapar kundvärde i de enstaka episoderna eller tjänstemötena 
och av hur kunderna uppfattar dessa möten. I vart och ett av dessa möten finns värdeskapande 
faktorer, så kallade relationsfördelar. Exempel på sådana fördelar kan vara olika typer av 
sociala eller tekniska band som skapas mellan leverantörer och dess kunder eller så kan det 
vara en känsla av förtroende. Dessa fördelar uppenbarar sig i olika nivåer, från hög, mellan till 
låg nivå och variera även med tiden. I en pågående relation måste en kund även göra 
uppoffringar, dessa så kallade relationskostnader kan exempelvis vara (lägre insättningsränta 
för en stamkund på en bank). Detta är ändå kunden villig att offra för att få de så kallade 
relationsfördelarna som i detta fall kan vara personlig uppmärksamhet när bankpersonalen 
”känner igen” kunden. (Grönroos, 2002)  

Ekvation nummer 2 (KUV2) är baserad på kärnlösningens fördelar och den extra tjänstens 
fördelar. Kärnlösningen är de tekniska kvalitéerna på en tjänst som exempelvis transporten 
från en plats till en annan eller en ekonomisk transaktion. Denna kärnlösning kan förklaras 
med ordet vad; vad tjänsten innehåller eller vad som ingår rent fysiskt. Extratjänsten å andra 
sidan kan förklaras med ordet hur; hur tjänsteleverantören bemöter dig eller hur fel åtgärdas 
och kompenseras. De två andra komponenterna, pris och relationskostnader, i ekvationen är 
uppdelade på lång och kort sikt, där pris är något som kunden upplever på kort sikt och 
relationskostnader uppenbarar sig framförallt på lång sikt (och ju längre en relation går). 
(Grönroos, 2002)  

Det finns såklart åtgärder som en tjänsteleverantör kan vidta för att förbättra och förstärka 
kundens upplevda värde. Exempel på detta kan vara att göra kärnlösningen bättre eller att 
införa ytterligare extratjänster. Något som också kan höja kundernas upplevda värde är att 
minska faktorerna i nämnaren på KUV2, och då i första hand relationskostnaderna då priset 
helst inte bör sänkas. Kundens relationskostnader kan företaget sänka genom 
kostnadseffektiva lösningar och helt enkelt göra det enklare för kunden när denne har med 
företaget att göra. (Grönroos, 2002)  

Ekvation nummer 3 (KUV3) beskriver Grönroos (2002) som kundernas upplevda värde på 
ett lite annat sätt än de två föregående. Här ses värde som transaktionsvärde plus eller minus 
relationsvärdet. Det intressanta i denna ekvation är just att relationsvärde kan uppträda som 
dels positivt men även negativt till det totala upplevda värdet. Transaktionsvärdet är 
skillnaden mellan kärnlösningens fördelar och det pris kunden betalar för denna kärnlösning. 
Relationsvärdet å andra sidan skapas genom en jämförelse mellan positiva effekter av extra 
tjänster och andra faktorer som omger kärnlösningen och relationskostnader som uppkommer 
över tid. Exempel på faktorer som påverkar relationsvärdet positivt är snabba leveranser och 
vänligt bemötande av personalen. Krångliga och icke kundanpassade teknologiska lösningar 
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är typiska faktorer som sänker eller helt omvandlar det totala relationsvärdet till negativt. 
(Grönroos, 2002) 

  
3.3 Servicescape  

3.3.1 Bakgrund till servicescape  

Som vi tidigare har förklarat är tjänster ofta ogripbara, de är alltså svåra att ”ta på”. Detta gör 
att serviceleverantörer måste förlita sig på andra faktorer för att kunderna skall köpa deras 
tjänster. Även efter att tjänsten är ”förbrukad” är det dessa faktorer som till stor del utvärderas 
av kunden då hela upplevelsen skall bedömas. (Wilson et al., 2008)  

I boken Services Marketing av Alan Wilson et al. (2008) går det att läsa om den utvidgade 
marknadsmixen, de ”7 P:na”, en variant av den traditionella marknadsmixens 4 P:n. De 4: 
P:na står för pris, plats, produkt och påverkan och är ett redskap för marknadsförare att 
använda när de skall definiera en marknadsföringsstrategi. Den utvidgade marknadsmixen är 
avsedd att användas för tjänster, detta till skillnad från den traditionella som är skapad för 
produkter i första hand. De tre ytterligare kriterier som de 7 P:na innefattar är personal, 
process och fysiska bevisen (physical evidence) (Wilson et al., 2008). De fysiska bevisen är 
exempelvis personalens klädsel, utformningen av lokaler eller utrustning som används i 
tjänsten, detta kallas även tjänstelandskapet eller servicescape. Det är just dessa fysiska bevis 
som vi syftar på när vi beskriver faktorer i tjänsten som kunderna använder sig av för att bilda 
sig en uppfattning av tjänstprocessen. Fysiska faktorer som dessa är mycket viktiga för de 
flesta serviceleverantörer och de är extra viktiga då kunderna har liten eller ingen kunskap om 
företaget och den specifika tjänsten. I dessa fall blir alla dessa materiella faktorer det kunden 
använder för att bedöma och värdera kvalitén på tjänsten vilken även påverkar kundens 
uppfattning om hela företaget. (Wilson et al., 2008)  

Den person som myntade begreppet servicescape är en forskare vid namn Mary Jo Bitner, hon 
skrev redan 1992 den första artikeln på området. Artikeln hon skrev heter: ”Servicescapes: 
The impact of the physical surroundings on customers and employees”. Denna artikel har 
sedan dess legat till grund för och används av många andra forskare och studier som gjorts på 
området. Hennes studie har även inverkan på vår studie, dels direkt då vi tar med delar av 
hennes tankegångar men även indirekt då vi märkt att många studier om servicescape nämner 
Bitner. Bland annat tar vi med en del av hennes "environmental dimensions" som härhör just 
från Bitners (1992) servicescape modell. Mer om detta följer i kommande stycken.  

3.3.2 Definitioner av servicescape 

Det som inkluderas i begreppet servicescape enligt Wilson et al. (2008) är; omgivningen där 
tjänsten levereras och där kunden och serviceleverantören interagerar, samt alla materiella 
ting som dels kommunicerar något om tjänsten eller inverkar på hur tjänsten upplevs. Några 
konkreta exempel på vad detta kan vara är: reklambroschyrer, personalens kläder och 
lokalernas design och funktionalitet. Ytterligare en definition är framtagen av Arnould et al. 
(1998:1) och den lyder: “The consciously designed places, calculated to produce 
commercially significant actions”. De menar alltså att servicescape är medvetet konstruerade 
platser avsedda att producera kommersiellt betydande verksamhet. Det som skiljer Arnoulds 
et al. (1998) definition från det Wilson et al. (2008) menar att servicescape innebär är enligt 
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oss framförallt målet med servicescape. Arnould et al. (1998) uttalar tydligt att servicescape är 
till för att skapa kommersiella handlingar medans Wilson et al. (2008) mer förordar att 
servicescape är en del av det som kunden upplever vid konsumtion av en tjänst. 

Bitner (1992) har även hon en definition på vad servicescape är och den lyder: “All of the 
objective physical factors that can be controlled by the firm to enhance (or constrain) 
employee and customer actions” (Bitner, 1992:9).  Hon menar att servicescape är alla 
objektiva fysiska faktorer som kan kontrolleras av företaget för att öka (eller begränsa) 
anställdas och kunders handlingar. Bitner (1992) visar med sin definition och studie år 1992 
på hur servicescape påverkar dels kunderna men även de anställda. I vår studie kommer vi att 
se på de anställda som en del av servicescape, och på det sättet är de anställda med och 
påverkar kundernas totala upplevelse av tjänsteutförandet.  

Ytterligare en och den sista definitionen vi tar upp kommer från Attaway och Babin (2000).  
De menar att servicescape väcker känslor och dessa känslor hjälper till att fastställa ett värde, 
detta värde motiverar i sin tur kunderna att trofast och upprepade gånger utnyttja ett visst val. 
Denna definition har vi valt att ta med då den kopplar samman effekterna av servicescape med 
värde, som i en situation med en kund kan tänkas skapa kundvärde. 

Något som de flesta definitionerna har gemensamt är att de menar att företag på ett 
systematiskt sätt kan manipulera servicescape för att uppnå vissa mål. Dessa mål kan vara att 
få kunder att spendera mera eller att styra deras beteende så att de exempelvis står i kö på "rätt 
sätt". Konkreta exempel på vad företaget kan göra är att spela en viss typ av musik i en lokal 
där de vill frambringa en viss känsla, även möbleringen kan vara ett effektivt sätt att "styra" 
kunder och anställda att agera på ett önskat sätt. Mer om hur servicescape påverkar i praktiken 
följer i kommande avsnitt.  

3.3.3 Forskning och studier av servicescape  

En del av den forskning som gjorts under senare år har fokuserat på servicescape och dess 
inverkan på kundernas upplevelse av kvalité, detta bland annat av Kuehn och Reimer (2005). 
De menar i sin artikel att tidigare studier som gjorts inte undersökt servicescape och dess 
betydelse och inverkan på kundernas uppfattning om tjänstens kvalité på ett bra sätt. Därför 
var målet för Kuehn och Reimer (2005) att göra en mer omfattande undersökning av 
servicescape och dess betydelse för hur kunderna uppfattar tjänsters kvalité. De använder sig 
utav SERVQUAL, som är en undersökningsmetod för mätning av servicekvalité, i sin metod 
för att få svar på sina frågor. Artikeln tar upp och mäter de ”fem kvalitetsdimensionerna”: 
tillförlitlighet, reaktionssnabbhet, försäkran och empati samt påtaglighet. 

Den första av kvalitetsdimensionerna är tillförlitlighet och den speglar den trovärdighet och 
ärlighet som serviceleverantören har, alltså till vilken grad kunderna kan lita på företaget. Den 
andra dimensionen är reaktionssnabbhet och den speglar den förmågan företaget har att vilja 
hjälpa sina kunder. Det kan exempelvis vara hur rutinerna för kundklagomål är utformade och 
används. Försäkran, den tredje dimensionen, förklarar det förtroende som personalen kan 
förmedla till kunderna genom sitt bemötande och sin kunskap. När kunder säger att en 
serviceleverantör är ”proffsig” eller ”påläst” är det ett tecken på att de har hög grad av 
dimensionen försäkran. Den fjärde dimensionen är empati och den visar på den omtanke och 
den uppmärksamhet som ett företag ger till sina kunder. Om serviceleverantören bryr sig om 
sina kunder har de hög grad av empati, och om de endast ser kunderna som ett nödvändigt ont 
för att tjäna pengar har de låg empati. Den femte och sista dimensionen är påtaglighet och den 
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speglar den fysiska miljön, personalen, utrustningen och kommunikationsmaterial. 
Påtaglighet är egentligen allt det kunderna kan ”ta på” och det som påverkar kunderna då de 
interagerar med serviceleverantören eller något av dennes fysiska tillbehör. Kuehns och 
Reimers (2005) slutsatser och resultat visar att servicescape har en mycket större betydelse än 
vad författarna först trott och tidigare studier visat. Kuehn och Reimer (2005) menar att 
servicescape har stor betydelse för hur kunder utvärderar tjänstens kvalité och helhetsintryck.  

En annan intressant studie som gjorts är en studie av Blodgett och Wakefield (1996). De 
undersöker vilken inverkan servicescape har i situationer där kunder spenderar relativt lång 
tid. Studien fokuserar på "leisure service settings" alltså exempelvis hotell, idrottsevenemang, 
kasinon, nöjesparker och spa. Artikeln menar att forskning kring servicescape, fram till 
datumet då deras artikel skrevs, mestadels fokuserat på hur servicescape påverkar kunder i 
situationer med relativt kort varaktighet. Exempel på situationer som undersökts tidigare är 
banker, snabbmatsrestauranger och försäkringsbolag. I alla dessa situationer spenderar kunden 
endast en begränsad tid i ”servicelokalerna”. I detta fall påverkas uppfattningen av 
servicekvalitén huvudsakligen av immateriella faktorer såsom: tillförlitlighet, tillgänglighet, 
säkerhet och empati. Kunderna i exempelvis en bank påverkas alltså mer av immateriella 
faktorer och mindre av de fysiska omgivningarna. (Blodgett och Wakefield, 1996)  

En annan typ av situation uppkommer då det handlar om nöjesbranschen menar Blodgett och 
Wakefield (1996). I dessa typer av situationer tillbringar kunderna mycket mer tid i 
serviceleverantörernas lokaler. Frågan är då om de fysiska faktorerna i en tjänsteprocess har 
större betydelse här. Detta är artikelns forskningsområde och de frågar sig om servicescape 
påverkar mer i nöjesbranschen än i branscher med kortare uppehållstider och om servicescape 
i dessa situationer kan påverka kunderna att stanna längre, spendera mera pengar och uppleva 
en högre servicekvalité (Blodgett och Wakefield 1996). Detta kommer nedanstående avsnitt, 
servicescape i praktiken, ge bättre insikt i.  

3.3.4 Servicescape i praktiken  

Servicescape är ett utmärkt redskap för serviceleverantörer att använda av för att förmedla 
budskap till kunden om exempelvis vilken kvalité de kan förvänta sig av tjänsten (Wilson et 
al., 2008). I vissa tjänster är servicescape till stor del bidragande till att skapa 
helhetsupplevelsen och även avgörande för hur nöjd kunden är med tjänsten (Wilson et al., 
2008). Vi har nu valt att i följande stycke ta upp ett par intressanta perspektiv på servicescape 
och ett antal praktiska element i servicescape som påverkar kunderna. Dessa element har vi 
bland annat valt ut från Bitners (1992) artikel och specifikt från det hon benämner 
"environmental dimensions". Vi har även kompletterat Bitners (1992) synsätt med andra 
forskares tankar kring servicescape.   

3.3.4.1 Servicescape och layout  

Med layout menas hur lokaler är utformade och enligt Countryman och Jang (2006) skall 
dessa vara utformade så att trängsel undviks. Om detta kan åstadkommas menar de att 
lokalerna kommer att ge kunderna ett bättre intryck av serviceleverantören (Countryman och 
Jang, 2006). Bitner (1992) menar att fysisk planering och funktionalitet är mycket viktigt i 
servicescape. Den fysiska planeringen förklarar hon som sättet maskiner, möblering och 
utrustning är placerade och utformade. Alltså vilken storlek, färg och design dessa föremål har 
samt även vilken rumslig relation dessa föremål har till varandra (Bitner, 1992). Detta är även 



18 
 

ett synsätt som Chambers et al., (2007) har, då de menar att layout är hur olika resurser är 
fördelade och inbördes är relaterade till varandra i tjänsteprocessen. 

Funktionalitet förklarar Bitner (1992) som förmågan hos maskiner, möblering och utrustning 
att underlätta utförande och förverkliga mål för kunden. Blodgett och Wakefield (1996) ställer 
ett flertal hypoteser i sin forskning där två av dem lyder så här: Utformningen av lokalerna 
(layout, tillgänglighet, möblering och passager) kommer att ha en positiv effekt på den 
upplevda kvalitén av servicescape samt lokalernas estetik kommer att ha en positiv effekt på 
den upplevda kvalitén av servicescape. Det visade sig att båda dessa hypoteser hade 
signifikant betydelse i alla tre undersökningsmiljöer de testade (3 kasinon, 5 fotbollsstadier 
och 2 basebollarenor). 

Bitner menar att det i synnerhet är viktigt med fysisk planering och funktionalitet i 
servicescape och dess layout då det gäller lokaler och miljöer där kunderna själva skall sköta 
stor del av jobbet (self-service settings). Det samma gäller om det som skall utföras i lokalen 
är väldigt komplext, då gäller det att layouten är väl utformad, till skillnad från uppgifter som 
är alldagliga och av enklare karaktär. Om kunderna dessutom är under tidspress och är 
stressade blir det än viktigare att funktionalitet och fysisk planering i servicescape underlättar 
för kunderna att genomföra sina uppgifter. (Bitner, 1992)    

Om inte fysisk planering och funktionalitet uppnås i servicescape kan det leda till exempelvis 
köer som innebär att kunder blir försenade och missnöjda och som i slutänden innebär högre 
kostnader och mindre vinst för företagen (Chambers et al., 2007). Detta leder oss in på nästa 
område i servicescape som är kösystem.   

3.3.4.2 Servicescape och kösystem 

När det handlar om tjänster som en stor grupp människor skall använda samtidigt ökar risken 
för köbildning. Detsamma gäller om människor "tvingas" till en speciell rutin exempelvis 
hämta ut biljetter på bion eller betala inträdesbiljett till nöjesparken. Blodgett och Wakefield 
(1996) menar att om kunderna slösar bort tid med att stå i kö missar de tid som de kunnat 
spendera med att använda tjänsteutbudet. Till följd blir minskade intäkter för den drabbade 
serviceleverantören. Davis och Heineke (1994) poängterar även vikten av att inte fokusera på 
den faktiska kötiden utan att det är kundernas upplevda kötid som är det viktiga att fokusera 
på. Dock är det möjligt att utnyttja detta fenomen genom att anpassa köerna och på så vis 
påverka kundernas upplevda kötid positivt (Jones och Peppiatt, 1996).  

Ett gemensamt fenomen som uppkommit i flertalet studier är att kunderna oftast upplever 
kötiden som längre än vad den egentligen är (Jones och Peppiatt, 1996). Ett annat faktum 
som Jones och Peppiatt (1996) tar upp är att väntan inte upplevs på samma sätt av alla olika 
kundgrupper. Det beror på om kunden är förstagångsbesökare, stamkund eller enbart besökt 
lokalen några gånger. Följande förhållande går att se i alla dessa grupper:  

• Rättvis väntan känns kortare än orättvis väntan.  
• Om kunden väntar i grupp känns väntan kortare än om väntan sker ensam. 
• Bekväm väntan känns kortare än obekväm väntan. 
• Kunder är villiga att vänta längre desto viktigare och värdefullare en tjänst är.  
• Om kunden är sysselsatt med något känns väntan kortare än om kunden inte har något 

att göra. (Jones och Peppiatt, 1996)  
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För kunder som enbart besökt lokalerna få gånger och förstagångsbesökare kan ytterligare 
samband se ut så här: 

• Om kunden kan se ett slut på väntan känns den kortare än om kunden är osäker på hur 
lång väntan kommer att bli. 

• Nervös och orolig väntan känns längre. 
• Förklaras det för kunden varför denne måste vänta upplevs väntan kortare än om inget 

skulle förklaras.  
• Om väntan uppstår mitt i tjänsteprocessen känns den kortare än om väntan 

uppkommer innan kunden mött servicepersonalen för första gången.  
• Kunder som sällan besöker företaget och förstagångsbesökare upplever generellt att de 

väntat längre än stamkunder. (Jones och Peppiatt, 1996)  

För stamkunder kan även denna punkt ha betydelse:  

• Om inte en försening förklaras för kunden upplevs väntan längre än om den förklaras. 
(Jones och Peppiatt, 1996)  

I vissa serviceleverantörers fall kan kön vara det första intrycket av företaget och Dawes och 
Rowley (1996) menar att det i dessa situationer är viktigt att göra ett bra intryck, annars är 
risken att kundens upplevelse av hela tjänsten blir färgad av detta. Davis och Heineke (1994) 
menar att köer skall hållas så korta som möjligt då inga kunder gillar att vänta. Även Hensley 
och Sulek (2007) har denna åsikt och de menar att låta kunder stå i kö är att slösa med deras 
tid. Davis och Heineke (1994) menar vidare att det finns ett samband mellan kundens nöjdhet 
och längden på väntan, dvs. ju längre väntan desto mer missnöjd kund. Det skall dock 
tilläggas att vissa butiker tjänar på att ha kunderna väntande. Exempelvis matvaruaffärer 
placerar ofta godiset nära kön och genom att låta folk just stå i kö får de kunderna att handla 
mer. Detta kan självklart endast ske till en viss utsträckning, för lång väntan är alltid dåligt.  
 
Bitner (1992) understryker vikten av tydlighet och funktionalitet i kösystemet då det gäller 
lokaler där kunderna skall använda självbetjäningssystem. Hensley och Sulek (2007) delar in 
köer i tre olika typer, där den första är köer som uppkommer innan kunderna kommit in till 
själva lokalen och innan de kommit i kontakt med serviceleverantören. Om denna första kö är 
dåligt utformad och kunden upplever en lång väntan kan det ge ett dåligt intryck som i värsta 
fall genomsyrar hela kundens fortsatta upplevelse. Den andra typen förklarar Hensley och 
Sulek (2007) som de köer som uppkommer mitt i tjänsteprocessen och är exempelvis kön för 
att köpa popcorn på en bio. Den sista typen av kö är den som kan uppkomma då kunderna 
skall lämna servicelokalen för att gå hem. Dessa olika typer av köer är viktiga för företag att 
åtgärda och förbättra. Det är även viktigt att analysera och prioritera vilken av dessa typer 
som är viktigast att åtgärda annars finns risken att resurser slösas på fel åtgärder. (Hensley och 
Sulek, 2007) 

3.3.4.3 Servicescape och musik  

En forskare som studerat musikens påverkan på kunder är Sullivan (2002), han menar att det 
är flera olika faktorer i musiken som inverkar. Sullivan (2002) fann bland annat i sin studie att 
volymen och hur populär musiken var inverkade på hur länge kunderna stannade i lokalen. 
Han menar vidare att närvaron av musik förlänger vistelsen i lokalerna samt även ökar hur 
mycket pengar kunderna spenderade på mat och dryck. Det som dock var avgörande var att 
kunderna uppfattade musiken som ett positivt och passande inslag i miljön. (Sullivan, 2002)  
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I en studie gjord av Kellaris och Mantel Powel (1996) visades dock det motsatta från Sullivan 
(2002). Kellaris och Mantel Powel (1996) visade att det även går att få kunder att uppleva sin 
vistelse som längre än vad den egentligen är. Detta kan användas av restauranger som vill öka 
omsättningen på kunder utan att för den delen stressa upp dem och göra dem missnöjda. 
(Kellaris och Mantel Powel, 1996) 

Två andra forskare som undersökt hur musiken inverkar på hur tiden i en kö upplevs är Dube 
och Hui (1997). De menar att om musik finns närvarande i en kö med stressade människor 
kan detta få dem att bli mindre stressade. Vidare menar de att musik kan skapa ett högre 
emotionellt gensvar då kunderna utvärderar servicescape. De menar alltså att musik i en kö 
ger ett bättre intryck av servicescape och en mer behaglig vistelse i denna.   

Sullivan (2002) menar att musik kan användas för att påverka kunder som är passiva och 
exempelvis står i kö och väntar. Med musik närvarande i en kö menar han att kunden kan 
uppleva väntetiden kortare än vad den egentligen är. Capella och Herrington (1994) menar 
dock att valet av musikens rytm, tempo, stämning, volym och liknande har betydelse för hur 
kunderna kommer att påverkas. Dock är det som visat sig ha störst betydelse kundernas 
personliga preferenser, alltså hur de enskilda kunderna upplever musiken. Capella och 
Herrington (1994) anser därför att det kan vara klokt av en serviceleverantör att undersöka 
vilken musiksmak kunderna har. 

3.3.4.4 Servicescape och personalens roll  

Som vi nämnt innan kommer vi att se personalen som en del av servicescape och därför en 
påverkansfaktor för hur kunderna upplever hela servicescape. Seo et al. (2004) menar att 
kundernas uppfattning om tjänstens kvalité återspeglas i hur de blir bemötta av 
servicepersonalen. Personalens ansträngningar och känsla för service blir således essentiell för 
hela tjänsteprocessen (Seo et al., 2004). Detta är något som även Dawes och Rowley (1996) 
understryker då de menar att personalen har stor inverkan på den upplevda kvalitén av både 
servicen och servicescape. I en artikel skriven av Broderick et al. (2000) går det att läsa om 
vikten av att servicepersonal kan rätta till saker då det gått snett. Författarna av artikeln 
nämner bland annat att personalen skall kunna lyssna och förstå kunderna då de exempelvis 
klagar på dålig kvalité (Broderick et al., 2000).  

3.3.4.5 Effekter av servicescape 

Blodgett och Wakefield (1996) menar att ju nöjdare kunderna är med servicescape desto 
troligare är det att de väljer att komma tillbaka eller köpa igen. De fann ett starkt samband 
mellan hur nöjda kunderna är med servicescape och hur länge de stannar i lokalerna. Detta 
menar Blodgett och Wakefield (1996) har stor inverkan då längden av vistelsen och har stor 
betydelse för hur mycket kunderna spenderar på exempelvis efterrätter och dryck i en 
restaurang eller på souvenirer i en nöjespark. Att kunderna stannar längre och spenderar mer 
har självklart stor inverkan på hur mycket vinst företaget gör. Servicescape och dess 
utformning bör således vara av stort intresse för chefer inom "leisure service settings" att ha 
kunskap om. (Blodgett och Wakefield, 1996)  

Blodgett och Wakefield (1996) menar även att chefer inte kan nonchalera vikten av att då och 
då exempelvis byta mattor, måla om eller sätta upp nya tavlor. Dessa relativt små åtgärder 
visade sig ha stor inverkan på hur kunderna upplevde den estetiska kvalitén av servicescape 
samt även attraktiviteten av servicescape i stort. De menar att serviceleverantörer som enbart 
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fokuserar på sin kärntjänst riskerar att tappa försäljning och kunder som inte är nöjda med den 
estetiska kvalitén av servicescape. 

3.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Vi har i detta teorikapitel visat på att tjänster är komplexa. Tjänster är inte som produkter där 
kunden går in i en butik, tar en vara och när kunden har betalat är det klart. En tjänst kan ses 
som en process som består av en rad olika aktiviteter där kunden i många fall även kan ses 
som en medproducent och därmed skapas många tjänster i samspel mellan producent och 
konsument. Vi har fått en inblick i hur tjänster är uppbyggda, och vad är det då som skapar 
kundvärde i en tjänst?  

Det vi visat i detta teorikapitel är att kundvärdet kan bero på många olika faktorer. Vissa 
menar att det handlar om tjänstens kvalité, nytta, pris och uppoffringar under en process där 
kunden väger för- och nackdelar mot varandra som skapar kundvärde. En forskare 
understryker att hög kvalité har en direkt positiv effekt på värde. Det som även är viktigt att ta 
med sig från detta kapitel är att man bör inse att tjänster inte i sin helhet produceras i 
företagets "back office" eller i en fabrik utan snarare i interaktionen mellan anställda och 
kunder. Detsamma gäller med kundvärde och på grund av detta blir miljön och platsen där 
tjänsten produceras och konsumeras extra viktig, alltså servicescape. Detta då lokalers 
utformning, personalens bemötande, köers längd och musik påverkar vad kunden tycker och 
hur denne upplever tjänsten. Det är precis detta som skapar kundvärdet, alltså hur olika 
element i tjänsteprocessen antingen negativt eller positivt påverkar kundens totala upplevelse 
av tjänsten.  
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4. Praktisk metod  
4.1 Val av undersökningsmetod 
För att undersöka hur vår målgrupp frequent flyers uppfattar Umeå City Airport och dess 
utformning samt få fram vilka element de värdesätter har vi valt att använda en kvalitativ 
metod i vår studie och empiriska insamling. Detta för att få en djupare förståelse för vad 
denna målgrupp tycker. Då vi valt att undersöka element kring kundvärde och servicescape 
som båda innefattar hög grad av subjektiva bedömningar, ger den kvalitativa 
forskningsmetoden oss en möjlighet att på ett djupare sätt komma åt de enskilda kundernas 
åsikter och tankar kring flygplatsen. Enligt Backman (1998) är subjektiva bedömningar hur 
individer tolkar och uppfattar den individuellt upplevda verkligheten. Vidare anser vi att en 
kvalitativ metod passar vårt val av ämne, då vi får möjlighet att interagera med 
respondenterna och ställa intressanta följdfrågor på uttalanden de gör. Vilket kan innebära att 
vi får fram saker som annars vore svåra att upptäcka. Med en kvalitativ metod får även 
respondenterna möjlighet att beskriva situationer, händelser och känslor vilket torde vara 
viktigt i den typ av händelserik miljö som en flygplats är. 

Enligt Backman (1998) innebär den kvalitativa studien att man på ett djupare och mer 
ingående sätt analyserar en mindre grupp människor. Detta gör att urvalet av respondenterna 
blir viktigt, samt att dessa passar väl in på studiens syfte. Eftersom LFV tidigare gjort flertalet 
kvantitativa kundundersökningar ser vi det nu som en möjlighet att få en djupare förståelse för 
vad LFV:s kunder tycker om deras tjänsteutbud och utformningen av flygplatsen. 

4.2 Urval 

4.2.1 Val av undersökningsplats 
Bryman och Bell (2005) belyser vikten av att man som forskare väljer relevanta platser för att 
genomföra den undersökning man har valt att göra. Med utgångspunkt i detta ansåg vi därför 
att det vore intressant att undersöka kundvärde på en plats där kunderna interagerar med en 
komplex tjänsteprocess. Vi kom i kontakt med Umeå City Airport som visade sig vara en 
mycket intressant plats att utföra denna typ av undersökning på och vårt val av 
undersökningsplats var fastställd. Vi anser att denna plats är intressant på grund av att den 
består av en mångfald av tjänsteprocesser såsom restauranger, butiker, självbetjäningssystem 
och att det nyligen genomförts omfattande ombyggnationer. Umeå City Airports kunder 
utsätts för en relativt komplicerad tjänsteprocess.  

Varför vi valt att undersöka just LFV är för att de idag är den största aktören inom den 
svenska flygplatsförvaltning och är den aktör som förvaltar Umeå City Airport som även är 
den plats vi valt att förlägga vår studie på (LFV:s flygplatser, 2009). I början av november 
fick vi kontakt med Andria Kemi, dåvarande kommersiell chef på Umeå City Airport. Andria 
var på jakt efter några studenter som var intresserade av att göra en undersökning på Umeå 
City Airport. Vi hade ett par möten med Andria och kom överrens om att vi skulle göra en 
undersökning av kundvärde. LFV genomför själva årligen en stor kvantitativ undersökning på 
Umeå City Airport och var därför intresserad av att se vad en kvalitativ undersökning kunde 
ge för resultat. 
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Genom Andria fick vi även kontakt med flygplatschefen vid Umeå City Airport, Karin 
Larsson-Tängdén. Hon har varit till stor hjälp och varit vår främsta kontaktperson under 
genomförandet av undersökningen. Dessa två personer har gett oss möjlighet att nyttja LFV:s 
konferenslokaler, samt gett oss tillgång till strategiska mål och bra information om LFV i 
stort. 
4.2.2 Val av respondenter 

För att göra ett urval till en undersökning kan man använda sig utav ett flertal olika metoder. 
Bryman och Bell (2005) nämner två huvudtyper av urvalsmetoder: sannolikhetsurval och 
icke-sannolikhetsurval. Gruppens sammansättning kan bestämmas och tas fram på en rad 
olika sätt. Deltagarna man väljer att sätta samman bör tas från olika typer av grupperingar 
baserade på olika stratifieringsstrategier såsom ålder, kön, utbildning, yrke osv. Ett annat val 
man som forskare ställs inför är om gruppen skall bestå av människor som känner eller inte 
känner varandra. Bryman och Bell (2005) rekommenderar här att man använder sig av 
deltagare som inte känner varandra innan för att på så sätt minska påverkan från existerande 
spelmönster, statusskillnader och liknande som kan finnas inom en naturlig grupp av 
människor som känner varandra. 

Den målgrupp vi har valt att studera är de kunder som reser ofta så kallade ”frequent flyers”. 
Målgrupp vi valt anser vi vara intressant att undersöka då de kan följa förändringar som sker 
över tid eftersom de ofta befinner sig på flygplatsen.  

För att samla ihop deltagare till vår undersökning kontaktade vi representanter för de tre stora 
flygbolagen som trafikerar Umeå City Airport idag nämligen SAS, Malmö Aviation och 
Norwegian. Det finns även ett mindre antal små flygbolag men vi valde att enbart fråga de tre 
största flygbolagen som trafikerar flygplatsen i Umeå då dessa tre representerar den största 
delen av marknaden.  

För dessa tre flygbolag presenterade vi vår studie, dess syfte och att vi gjorde den på uppdrag 
åt LFV. Vi bad dem sedan om att få tillgång till deras kundregister med frequent flyers, vilket 
visade sig vara något mer komplicerat än vad vi trott. Det löste sig till slut då representanter 
från flygbolagen först fick ringa sina kunder innan de kunde ge oss listor med namn. När vi 
kontaktade flygbolagen förklarade vi tydligt vad vi ansåg vara en frequent flyer och att vi 
önskade få kontakt med både kvinnor och män, samt personer i olika åldrar. Detta för att få en 
så differentierad grupp som möjligt, och därmed skapa intressanta diskussioner. Denna metod 
kan liknas vid ett icke-sannolikhetsurval i form av något som kallas snöbollsurval. Detta 
karaktäriseras av att man tar kontakt med ett antal nyckelpersoner för att därigenom erhålla 
information om andra deltagare som kan vara intressanta att inkludera i studien (Bryman och 
Bell, 2005). 

Då de kontaktuppgifter vi erhöll från flygbolagen inte räckte till valde vi även att använda oss 
av våra egna kontaktnät och valde där att kontakta personer som passade in på den beskrivna 
målgruppen frequent flyers. Denna metod kan liknas vid något som kallas bekvämlighetsurval 
och innebär att forskaren tar kontakt med personer som finns i dess närhet (Bryman och Bell, 
2005). Det vi ser som negativt med denna typ av urval är att dessa personer känner oss vilket 
kan göra att de inte framför sina åsikter på samma sätt som övriga respondenter. Samt att vi 
som författare är färgade av att vi känner dem sedan tidigare, vilket kan påverka vår tolkning 
av deras uttalande. En fördel med detta urval var att vi hade möjlighet att välja ut personer 
som ”fattades” i grupperna enligt våra urvalskriterier (kön, ålder samt vilket bolag de flög 
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oftast med). De personer som passade in i urvalskriterierna och deltog i undersökningarna, ur 
vårt egna kontaktnät, innefattade två till antalet av totalt elva respondenter.  

4.3 Fokusgrupper som undersökningsmetod  

Bryman och Bell (2005) menar att momentet kring insamling av data är kritiskt, här skall man 
använda en metod som fångar upp det data som man eftersöker för att kunna genomföra en 
bra analys. Författarna rekommenderar att man intervjuar nyckelpersoner i de organisationer 
man avser undersöka för att bättre förstår vilken typ av undersökningsmetod som lämpar sig 
bäst. I det inledande skedet av vår studie hade vi en nära kontakt med vår handledare samt 
våra kontaktpersoner på LFV. Efter att vi noggrant läst på om tänkbara kvalitativa metoder 
kom vi i samtal med dessa parter fram till att fokusgrupper skulle vara den metod som var 
mest intressant och passa bäst i vår studie. 

Bryman och Bell (2005) menar att fokusgrupper är en typ av intervjuform som ligger inom 
ramen för kvalitativ forskning. Metoden innefattar fler än en person och är i grunden en typ av 
gruppintervju. Skillnaden mellan en gruppintervju och en fokusgrupp är att i fokusgruppen 
lägger man ofta betoningen på ett visst tema, medan en gruppintervju kan innefatta många 
olika frågeställningar. Bryman och Bell (2005) belyser att fokusgruppsintervjuer är en vanlig 
forskningsmetod för att få fram enskilda individers och hela gruppers uppfattningar och 
resonemang kring olika frågeställningar. 

Målet med användandet av fokusgrupper i vår studie är att vi önskar få en djupare insikt i vad 
vår valda målgrupp, frequent flyers, värdesätter på Umeå City Airport. Samt även vad de 
anser borde förbättras på flygplatsen och hur de ser att man skall kunna genomföra dessa 
förändringar på ett bra sätt. Detta vill vi erhålla genom att i diskussionsform genomföra 
fokusgrupper där vi som gruppledare har en tillbakadragen roll för att inverkar så lite som 
möjligt på resultatet och istället ge gruppen en möjlighet att tillsammans lyfta upp 
diskussionsämnen de vill diskutera. Detta ger deltagarna en möjlighet att tillsammans komma 
fram till saker som de inte på samma sätt kunnat komma på om vi genomfört enskilda 
intervjuer. Vi hoppas även att genom användandet av fokusgrupper erhålla en så 
verklighetstrogen bild av Umeå City Airport som möjligt. 

Bryman och Bell (2005) menar att forskare som arbetar med fokusgrupper är intresserade av 
att veta vad individer tycker, och samtidigt få reda på vad gruppmedlemmar anser om en viss 
fråga tillsammans. Författarna menar att gruppdiskussionen som uppkommer i en fokusgrupp 
ger forskaren en möjlighet att få fram hur människor reagera på varandras åsikter (Bryman 
och Bell, 2005). Den information som vi önskade få fram ur denna undersökning såg vi skulle 
bli något svårare att få fram genom att genomföra individuella intervjuer med ett antal 
respondenter. Individuella intervjuer innebär mer struktur och kan göra att den som intervjuas 
inte tänker i nya banor och inte heller blir inspirerad av andra. Detta bekräftades även av 
deltagarna i våra fokusgrupper som under den avslutande utvärderingen tydligt framförde att 
det var många saker som de kom på då en annan deltagare började prata. De ansåg även att 
fokusgrupper i jämförelse med både intervjuer och enkäter var bra mycket trevligare rent 
socialt. 
 
Gruppdynamiken som uppkommer under en fokusgruppträff kan innebära att problem och 
lösningar som annars hade varit svåra att lösa kommer upp till ytan. Det som uppkommer kan 
även ligga till grund för en innovativ grogrund som kan leda till nya och kreativa lösningar för 
att föra verksamheten framåt. Användandet av fokusgrupper ger forskaren en större möjlighet 
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att få fram varför människor tycker som de gör. Vilket kan vara svårt att få fram i en vanlig 
enkätundersökning. (Bryman och Bell, 2005) 

En negativ aspekt som vi var rädda skulle uppkomma under fokusgrupperna var att en eller 
några starka och dominerade individer skulle påverka hela gruppen och att deras åsikter skulle 
komma att ta överhand. Bryman och Bell (2005) beskriver även detta med negativa 
gruppeffekter som en nackdel och något man måste ta hänsyn till när man väljer att använda 
sig av fokusgrupp som undersökningsmetod. Gruppdeltagarna i vår undersökning var de flesta 
helt okända för oss och vi kunde därmed inte innan undersökningens genomförande veta vilka 
individer som skulle kunna vara mer eller mindre dominerande. Vi kunde dock vid den första 
kontakten, som vi tog med deltagarna över telefon, få en liten uppfattning om hur de var som 
personer. För att bemöta detta så försökte vi, som gruppledare, att under pågående 
undersökning få bekräftelse eller dementerande från de andra deltagarna vid ett uttalande från 
en enskild gruppmedlem, vilket är ett tillvägagångssätt som även rekommenderas av Bryman 
och Bell (2005). Exempel på följdfrågor som vi ställde till gruppen vid ett påstående från en 
enskild deltagare var: Hur upplever ni andra det? Eller gör ni alla så? 

En ytterligare negativ aspekt med genomförande av fokusgrupper är enligt Bryman och Bell 
(2005) bristen på generaliserbarhet då resultaten inte alltid kan ses som en indikator på hur 
motsvarande population reagerar. Kritik har även framkommit mot att tillvägagångssättet och 
metoden är osystematisk vid urval av deltagare samt kritik mot reliabiliteten där det främst 
gäller gruppledarens roll och tolkandet av resultatet (Bryman och Bell, 2005). Denna kritik 
svarar Fern (2002) i Bryman och Bell (2005) på, han menar att gällande fokusgruppens 
generaliserbarhet är detta likvärdigt med andra undersökningsmetoder. Han menar att det är 
beroende av urvalet och om man använder sig av många fokusgrupper och genomför ett 
stratifierat slumpmässigt urval av populationen. Om man gör detta samt ett brett urval av olika 
gruppledare får man enligt honom ett minst lika bra och representativ resultat från en 
fokusgrupp. 
 
Vårt mål har inte varit att generalisera resultatet av denna studie för alla flygplatser i Sverige. 
Dock menar vi att enligt de urval av deltagare vi har gjort, samt den köns- och 
åldersfördelning som vi lyckades samla ihop för denna studie anser vi att man i viss mån kan 
generalisera vårt resultat för denna målgrupp åtminstone i Umeåområdet.  

Bryman och Bell (2005) menar att valet av antalet fokusgrupper beror av teoretisk mättnad. 
Detta menar de har uppkommit om gruppledaren kan förutse vad som kommer att sägas under 
en fokusgrupp. Då har teoretisk mättnad uppkommit och inga fler fokusgrupper behövs då 
genomföras (Bryman och Bell, 2005). Vi har inte kunnat genomföra mer än två fokusgrupper 
på grund av begränsad tid och vi kan inte direkt påstå att vi uppnått teoretisk mättnad. Det vi 
dock kan säga är att mycket av det som kom fram vid första fokusgruppen sades även vid den 
andra med undantag för några nya saker. 

4.3.1 Gruppens sammansättning  

Forskningen kring antalet deltagare i en fokusgrupp skiljer sig något åt, exempelvis menar 
Bryman och Bell (2005) att fokusgrupper normalt består av sex till tolv deltagare. Morgan 
(1988a, i Bryman och Bell, 2005) menar att den vanligaste storleken på fokusgrupper är sex 
till tio deltagare, medan Blackburn och Stokes (2000) menar att ett deltagarantal som 
överstiger åtta är svårt att hantera. När man väljer hur många deltagare varje grupp skall 
innehålla är det viktigt att man är medveten om att ett ökat antal deltagare innebär att 
komplexiteten i att hantera, organisera och analysera den insamlade informationen ökar. 
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Bryman och Bell (2005) rekommenderar vidare att man använder sig utav en mindre grupp då 
man önskar få mer uttömmande svar av deltagarna där deras personliga uppfattningar får 
möjlighet att komma fram.  

Eftersom målet för våra fokusgrupper låg i att få fram vad deltagarna ansåg om Umeå City 
Airport valde vi att arrangera två stycket fokusgrupper med ett deltagarantal på sju respektive 
fyra deltagare. Ursprungligen skulle antalet i den andra fokusgruppen vara sex stycken men 
tyvärr fick två deltagare förhinder samma dag som vi skulle genomföra undersökningen. 
Denna förlust av deltagare försökte vi se som något positivt och det innebar att vi fick 
möjlighet att testa om det fanns några för- eller nackdelar med en något mindre grupp. Vi såg 
framför oss att detta skulle ge varje individ en ökad möjlighet att uttrycka sina åsikter. 

Vi hade för avsikt att få en så jämn könsfördelning i fokusgrupperna som möjligt. Dock 
lyckades vi inte med detta fullt ut med ett resultat av att vi lyckades samla fyra kvinnor och 
sju män som deltagare i vår studie. Vi lyckades dock få en mycket bra spridning baserad på 
vilket flygbolag deltagarna främst flyger med, då vi hade representanter från samtliga av de 
tre flygbolag vid båda fokusgruppsgenomförandena. Deltagarna i vår fokusgrupp förutsatte vi 
inte kände varandra sedan tidigare. De torde därmed inte ingått i någon form av naturlig 
grupp, dock ser vi ett problem med denna typ av urval då kontaktuppgifter som vi erhöll från 
respektive flygbolags kundregister var utvalda av våra kontaktpersoner på respektive bolag. 
Detta kan ha inneburit att dessa kontakter använt någon typ av urval och sållat bort individer 
som kan ha gett studien intressant fakta. Vi var medvetna om detta redan från början men 
insåg svårigheten att förhindra detta då vi personligen inte hade tillgång till de tre bolagens 
kundregister. 

Efter att vi fått bekräftelse av deltagarna om vilken dag de hade möjlighet att delta fördelade 
vi gruppsammansättningen på följande sätt: 

Fokusgrupp 1:  
 
Könspridning: 4 män, 3 kvinnor  
Åldersspridning: från 24 till 67 år  

Kön Ålder Flygbolag Rest med Reser antal ggr/månad
Kvinna 67 Malmö Aviation Alla bolag 2 ggr 
Man 24 SAS Alla bolag 1 ggr 
Man 37 Norwegian Alla bolag 6 ggr 
Man 45 SAS Alla bolag 5 ggr 
Kvinna 44 Norwegian, Malmö Alla bolag 5 ggr 
Man 27 Norwegian, Malmö Alla bolag 2 ggr 
Kvinna 58 Norwegian Alla bolag 4 ggr 
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Fokusgrupp 2:  
 
Könsspridning: 1 kvinna, 3 män  
Åldersspridning: från 28 till 61 år  

Kön Ålder Flygbolag Rest med Reser antal ggr/månad
Man 61 Norwegian Alla bolag 2 ggr 
Man 28 Malmö, Norwegian Alla bolag 2 ggr 
Kvinna 33 SAS, Malmö Alla bolag 2 ggr 
Man 29 Norwegian Alla bolag 3 ggr 
 

4.4 Studiens tillvägagångssätt   
Allt började med att vi ringde de potentiella undersökningspersonerna som vi fått från de 
olika flygbolagen. När vi gjorde detta förklarade vi tydligt syftet med studien samt att vid 
deltagande i undersökningen även ingick en middag som LFV stod för. Att vi fick möjlighet 
att bjuda deltagarna på middag var ett stort plus då vi valde att genomföra undersökningen på 
en tid som sammanföll med middagen. Det skall även tilläggas att det framkom i 
utvärderingen efter genomförd fokusgrupp att de uppskattade middagen men att det inte var 
ett "måste" för att delta.  
 
De personer som svarade ja och ville delta i vår studie skickade vi ett e-postmeddelande till. 
Detta e-postmeddelande innehöll en beskrivning av studiens syfte, information om sekretess 
samt plats och tid för middag och fokusgrupp. I detta e-postmeddelande bad vi även 
deltagarna att svara på några korta frågor för att vi skulle kunna klassificera in deltagarna och 
göra en bedömning av gruppens sammansättning. För att fastställa att vi hade representanter 
från samtliga flygbolag i diskussionerna, frågade vi vilka flygbolag de främst flög med. Detta 
för att försäkra oss om att inte någon av deltagarna var registrerad hos ett bolag men flög 
främst med ett annat bolag. (Komplett e-postmeddelande finns att tillgå i bilaga 1) 

Innan vi genomförde fokusgrupperna kontaktade vi samtliga gruppdeltagare för att ytterligare 
påminna om var vi skulle hålla till och vilken tid vi skulle träffas, detta för att ingen skulle 
glömma bort fokusgruppstillfället. I detta e-postmeddelande informerade vi även om att 
parkeringskostnaden under själva undersökningen ingick, vilket även LFV stod för. (Komplett 
e-postmeddelande finns att tillgå i bilaga 3) 

Tyvärr fick vi trots dessa, enligt oss tydliga instruktioner, ett bortfall på två stycken deltagare 
till vår andra fokusgrupp, vilket var beklagligt. Dessa bortfall berodde på att en deltagare 
fastnat i fackförhandlingar och den andra hade ett försenat plan, vilket är faktorer som är 
svåra att rå över.  

Vi valde att genomföra själva fokusgrupperna på plats på Umeå City Airport. Detta dels för 
att ytterligare ge deltagarna en möjlighet att fundera kring uppbyggnad och innehållet på 
flygplatsen idag. Vi valde även att låta flygplatsrestaurangen leverera middagen. På 
flygplatsen hade vi kontakt med flygplatschefen Karin Larsson-Tängdén som hjälpte oss att 
boka LFV:s konferenslokal de tider vi valt att genomföra våra fokusgrupper på samt hjälpte 
oss med övriga praktiska detaljer. 
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Måndagen den 27 april respektive onsdagen den 29 april kl 17:30 stod vi och väntade på 
deltagarna i incheckningshallen. När alla var på plats kom flygplatschefen Karin ned och 
hälsade dem välkomna, vilket var mycket uppskattat. Därefter gick vi upp till LFV:s 
konferenslokal där middagen väntade. Efter en trevlig och avslappnad middag, vars syfte var 
dels att mätta våra deltagare men även ge dem en möjlighet att lära känna varandra, körde vi 
igång med vår undersökning. Vi började med en kort presentation av oss själva och därefter 
fick alla deltagare en möjlighet att presentera sig själv samt berätta skälen till varför just de 
flyger mycket och kan anses vara frequent flyers. Därefter förklarade vi återigen syftet med 
vår undersökning, vidare förklarade vi att vi skulle spela in diskussionerna samt att alla var 
anonyma och att materialet skulle behandlas med sekretess. Vi förklarade även vad 
fokusgrupper innebär samt hur upplägget för de närmaste två timmarna skulle se ut. Till hjälp 
under hela fokusgruppen hade vi en projektor och en PowerPoint-presentation.         

Efter att ha förklarat upplägget förklarade vi vilken roll vi gruppledare skulle ha. Vi 
klargjorda att vi som gruppledare skulle ha en väldigt tillbakadragen roll och att diskussionen 
till stor del skulle styras av deltagarna. Detta är något som Bryman och Bell (2005) belyser 
och menar att forskaren bör organisera fokusgrupperna på ett ostrukturerat och ej styrande 
sätt. Vidare menar de att gruppledaren bör agera utifrån detta och ge deltagarna ett stort eget 
utrymme för diskussion, det handlar om att lämna över kontrollen till deltagarna att fritt styra 
över diskussionen. Vi var något oroliga för att inte diskussionerna skulle komma igång så vi 
hade förberett lite extra frågor att ta till om det blev för tyst eller om det uppstod diskussioner 
utan relevans. Detta är även något som Bryman och Bell (2005) förespråkar, då de menar att 
gruppledaren bör i de fall diskussionen helt letar sig åt fel håll försöka styra in gruppen på ett 
bättre spår utan att för den delen ta allt för stor plats. Vidare menar författarna att fördelarna 
man erhåller då man låter deltagarna själv styra i stor utsträckning är att deltagarna då ges 
möjlighet att ta upp de områden de själva tycker är intressanta (Bryman och Bell, 2005).  

När vi förklarat vår roll gick vi över på själva diskussionerna och Bryman och Bell (2005) 
belyser vikten av att använda sig av ett antal generella frågeställningar när man genomför en 
kvalitativ studie. Vi valde att dela upp diskussionen i vår undersökning enligt fyra olika 
delområden, eller zon A, B, C och D som vi valt att namnge dem. I varje delområde har vi 
sedan tagit fram en allmän frågeställning för att på så sätt styra in diskussionerna från ett 
område till ett annat. De fyra olika delområden som vi valt att undersöka är följande: 

Zon A – Till flygplatsen: 
I denna zon har vi valt att låta respondenterna diskutera hur de tar sig till flygplatsen, dvs. 
transsportsätt, innan man tagit sig in på flygplatsen. Frågan vi ställde i denna zon var:  
- Hur tar ni er till flygplatsen?  

Zon B – Incheckning/Bagageinlämning: 
Denna zon innefattar området från det att man går in via entrén på Umeå City Airport, 
incheckningsområdet och bagageinlämningsområdet och allt annat som finns innan kunden 
går vidare till säkerhetskontrollen. Frågorna vi ställde i denna zon var:  
- Berätta vad ni gör när ni kommer in på flygplatsen. 
- Hur uppfattar ni miljön?   

Zon C – Säkerhetskontrollen: 
Denna zon innefattar området när resenärerna ställer sig i kön till säkerhetskontrollen och 
fram till att de passerat säkerhetskontrollen och samlat ihop sina saker för att bege sig ut i 
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avgångshallen. Frågan vi ställde i denna zon var:  
- Hur upplever ni säkerhetskontrollen?  

Zon D – Avgångshallen: 
Innefattar det område som inrymmer butiker, tax-free shopping, caféer och restaurang. Zon D 
behandlar den tid resenärerna spenderar i avgångshallen tills dess att de går ut genom gaten 
och ombord på flygplanet. Frågorna vi ställde i denna zon var:  
- Berätta vad ni gör när ni kommer in i avgångshallen.  
- Vad tycker ni om avgångshallen?  

Bryman och Bell (2005) menar att i många fall föredrar forskare att använda sig av slutna 
frågor då öppna frågor innebär mer jobb vid bearbetning av studien. Fördelarna med öppna 
frågor är dock att dessa gör att de svarande kan använda sina egna ord för att beskriva en 
situation. De öppna frågorna ger den svarande möjligheter att ge svar och information som 
annars inte hade kommit fram, information som forskaren inte hade kunnat föreställa sig vid 
framställandet av frågorna. (Bryman och Bell 2005)  

Efter att respondenterna diskuterat igenom de fyra delområdena följde en punkt där vi frågade 
deltagarna om de hade några övriga funderingar. Sedan avslutade vi kvällens diskussioner 
med en kort utvärdering av metoden (fokusgrupp) och en fråga angående feedback till 
gruppledarnas prestation. När väl alla deltagare lämnat flygplatsen kunde vi summera kvällen 
och konstatera att vi fått in massor med bra analysmaterial och haft en både trevlig och rolig 
kväll. Vi kommer verkligen att rekommendera fokusgrupper som ett alternativ till intervjuer 
då man avser genomföra en kvalitativ studie.  

4.5 Access 
Som vi tidigare belyst är detta en studie i samarbete med LFV. Detta samarbete har gjort det 
möjligt för oss att få tillgång till information och kontakter som gjort denna studie 
genomförbar. Den information som LFV har försett oss med är bland annat interna dokument 
med strategiska mål och riktlinjer för framtiden. Vid insamling av respondenter bidrog LFV 
med kontaktuppgifter till de tre flygbolagen som vi valt att inkludera i denna studie. Dessa 
kontaktpersoner har i sin tur gett oss tillgång till kunddatabaser bestående av frequent flyers. 
Genom vår kontakt med LFV har vi även haft möjlighet att nyttja deras konferenslokaler vid 
genomförande av studien. Vi fick även möjlighet att erbjuda våra respondenter middag och 
friparkering under genomförandet av fokusgrupperna.  

4.6 Analysmetod  
För att analysera de åsikter och uppfattningar som framkom under fokusgrupperna lyssnade vi 
ett flertal gånger igenom de inspelningar som vi gjort. Vi överförde informationen från det 
inspelade materialet till skriven form. I denna process använde vi oss av de olika delområden 
som vi valt att bygga vår undersökning på. Dessa är som tidigare nämnts: Zon A – Till 
flygplatsen, Zon B – Incheckning/bagageinlämning, Zon C – Säkerhetskontrollen och Zon D 
– Avgångshallen. 

Bryman och Bell (2005) belyser några problem med användning av fokusgrupper, en av dem 
är att fokusgrupper är tidskrävande att organisera. Ytterligare en del i fokusgrupperna som är 
tidsödande är att behandla den information som samlas in under undersökningen. Innan vi 
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genomförde våra fokusgrupper förstod vi att detta även skulle uppkomma för oss och för att 
inte lägga ned för mycket tid på transkribering valde vi att möta denna information genom att 
inte transkribera varje individ var för sig. Vi har i detta arbete istället valt att utifrån varje 
fokusgrupp transkribera gruppens generella åsikter och samlade mening i olika frågor. Här har 
vi även valt att ta ut och framföra intressanta eller avvikande åsikter för att tydligt visa på 
tillfällen då gruppen inte enbart hade en gemensam syn. Vi har även valt att ta ut enskilda 
citat men för att det inte skall gå att koppla dessa citat till någon enskild individ valde vi att 
inte nämna vem som sagt vad. Analysera materialet gjorde vi sedan genom att applicera de 
valda teorierna för detta arbete på det empiriska materialet, detta för att se var och hur 
teorierna återfinns i vår undersökningsmiljö. 

4.7 Sekretess  
Vid första kontakten med deltagarna informerade vi kort om undersökningens syfte och att det 
som sades skulle spelas in och behandlas med sekretess. Vilket innebar att informationen som 
samlades in under studien enbart skulle användas för oss författare i syfte att analysera och få 
fram en specifik målgrupps uppfattningar av Umeå City Airport. Vid själva genomförandet av 
fokusgrupperna repeterade vi vad som gäller avseende sekretess och underströk att ingen av 
deltagarnas åsikter skulle kunna knytas till en enskild individ i den slutliga rapporten. Det 
förfarande vi använde när vi informerade om sekretess är ett tillvägagångssätt som Patel och 
Davidson (2003) rekommenderar. De menar att det är viktigt att dels ge relevant och bra 
information om sekretess men även att informationen skall komma respondenterna till känna i 
god tid. Patel och Davidson (2003) menar att detta görs för att slippa bortfall och för att 
deltagarna skall känna sig trygga och bekväma med att prata om känsliga saker.  
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5. Empiri 
5.1 Information om LFV  
LFV:s affärsidé lyder "LFV ska skapa mervärde för sina kunder och främja flyget genom 
kostnadseffektiva, säkra och välfungerande flygplatser och flygtrafiktjänster."  (LFV:s 
verksamhet, 2009) 

LFV äger, driver och utvecklar idag 16 flygplatser i Sverige och ansvarar även för 
flygtrafikledning i landet. LFV är ett statligt affärsdrivande verk vars huvuduppgift är att 
ansvara för drift och utveckling av statens flygplatser för civil luftfart och flygtrafiktjänst för 
civil och militär luftfart. De skall på ett företagsekonomiskt lönsamt sätt utföra drift och 
utveckling av kostnadseffektiva, säkra och välfungerande flygplatser och flygtrafiktjänster 
(LFV:s verksamhet, 2009). De sysselsätter omkring 3400 anställda och har en omsättning på 
drygt 6 miljarder kronor. LFV har ett mål att år 2010 inneha Nordens bästa kundvärde. LFV 
vill erbjuda sina kunder flygplatser med det bästa kundvärdet i Norden. (Om LFV, 2009) 

LFV-koncernen består av ett affärsverk, med dotter- och intressebolag. LFV:s verksamhet är 
inte skattefinansierad utan finansieras enbart med intäkter från de tjänster och produkter som 
finns på LFV:s flygplatser och inom flygtrafiktjänsterna. Det är detta som är kriterierna för ett 
statligt affärsdrivandeverk, alltså att verksamheten drivs utifrån affärsmässiga principer. De 
främsta intäktskällorna kommer från flygtrafiken som trafikerar flygplatserna samt den trafik 
som passerar i Sveriges luftrum. Övriga intäktskällor är idag hänförda till butiker, parkering, 
restauranger och konferensanläggningar som finns inom fastigheterna på flygplatserna runt 
om i Sverige. Butiker och restauranger som huserar i LFV:s fastigheter är främst 
samarbetspartners eller hyresgäster. (LFV:s verksamhet, 2009) 

5.2 Fokusgruppsdiskussionerna 

Umeå City Airport har under det gångna året genomgått stora ombyggnationer av framförallt 
inchecknings- och bagageinlämningshall, säkerhetskontroll och avgångshall, det vi i denna 
uppsats valt att benämna som; zon B, zon C, zon D. Detta bör läsaren ha i åtanke när denna 
empiri läses. Denna empiri kommer att svara på vår problemformulering som lyder: Hur 
uppfattar resenärer som reser ofta så kallade ”frequent flyers” Umeå City Airport?  

5.2.1 Till flygplatsen, Zon A 

Vi frågar gruppen: Hur tar ni er till flygplatsen? 

Gruppen började kort med att presentera hur de tar sig till flygplatsen, vilka olika transportsätt 
de använt sig av samt vilken de föredrar att använda. En stor del av respondenterna i båda 
grupperna var eniga om att man främst använder sig av taxi som transportmedel idag och att 
det transportsättet fungerar bra i de flesta fall. Val av transportmedel till flygplatsen är också 
beroende av när man flyger nämner en i den första fokusgruppen, och några respondenter 
nickar instämmande. "... flyger man tidigt är det smidigt att ta en taxi" menar en av 
respondenterna. 
 
Fördelarna som framkom under diskussionen gällande taxi var att man genom detta kommer 
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fram snabbt, man kommer väldigt nära ingången och det är enkelt. Det som talade emot taxi 
enligt respondenterna var att den ibland kan vara försenad och att vissa respondenter då kände 
en ökad stress, om de skulle hinna till flyget i tid. En av respondenterna nämner att hon skulle 
vilja att taxin kunde ringa upp och meddela om det är så att de är sen. Detta för att inte skapa 
en massa stress och oro för att missa flyget. Ytterligare en nackdel med taxi var att det kan 
vara svårt att få en taxi vissa tider då bilarna inte verkar räcka till alla. Som svar på detta säger 
en annan deltagare: "Bussen får gärna också ringa när dom är sena". Vilket gör att de andra 
respondenterna brister ut i skratt. 

Två respondenter i den första fokusgruppen säger sig använda buss och en av dem använder 
den alltid då han har mycket nära till en flygbusshållplats vilket gör det lika enkelt att ta buss 
som taxi menade han. En respondent nämner att hon åkte buss till flyget när hon bodde nära 
en busshållplats, och hennes dåvarande arbetsgivare erbjöd endast delad taxi. Hon ansåg att 
det var en onödig kostnad för företaget och valde därför istället att åka buss. 

Det som fungerar dåligt med bussen idag är att den saknar en tydlig tidtabell och att 
hållplatserna är dåligt markerade vilket gör att resenärerna känner sig osäkra och därför väljer 
många av respondenterna att inte ta bussen, just på grund av osäkerheten kring om den 
kommer eller ej. Som en av respondenterna uttrycker det "bussen är dåligt kommunicerad, 
....med allt för många undantag i turlistan". Respondenterna lyfter också upp att de medvetet 
inte väljer att åka buss även fast de kunnat för att de hört andra berätta att det i vissa fall 
fungerar dåligt. 

En av respondenterna nämner att han varierar transportsätt med årstiderna, han åker taxi, 
cykel eller moped. Anledningen till detta är att han bor väldigt nära flygplatsen vilket gör det 
enkelt och alla dessa transportsätt tar nästan lika lång tid. 

En annan respondent nämner att han gärna tar egen bil om det inte är för kallt för då har bilen 
blivit som en ”is-pinne" som han uttrycker det, när han ska hämta bilen. I den andra 
fokusgruppen framkommer även att om man bor utanför centrum så är det bil eller taxi som är 
de enda alternativen. Det finns även några få respondenter som får skjuts av en bekant eller 
sin respektive, och kan då komma dit ett tag innan flyget går. 

Diskussionen kring placeringen av flygplatsen kom även upp och respondenterna var eniga 
om att närheten till flygplatsen är mycket positivt.  "Skönt att ha flygplatsen så nära stan, de 
är toppen... gör att man kan stanna hemma längre". 

När det gäller parkeringen är det enbart ett fåtal av respondenterna som har använt 
parkeringen (och då pratar de om långtidsparkeringen) och belyser där att man efter ett par 
gånger lär sig hur apparaterna fungerar och då är det ett bra system. De övriga har inga större 
synpunkter då de inte har använd detta system. Det uppkom även en diskussion om 
korttidsparkeringen där en respondent benämner den som ”ett stort kaos”. Han belyser att den 
är dåligt utmärkt och att det finns två infarter men ingen tydlig information om hur man skall 
köra. Han menar även på att man inte borde behöva betala för korttidsparkeringen då detta 
gjorde honom irriterad. 

Sammanfattningsvis anser respondenterna att det är mycket positivt att flygplatsen ligger så 
pass nära som den faktiskt gör i Umeå. Detta är en stor fördel till skillnad från många andra 
städer. De flesta tar idag taxi, men ett flertal skulle kunna tänka sig att åka buss om det 
fungerade bättre. De förbättringar och önskemål som uppkommer är bland annat att stressen 
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kring taxibilarna skulle kunna minskas med någon typ av kommunikation då de är sena. En 
annan förbättring som de menar borde göras är att bussen, och dess tidtabell måste bli 
tydligare och bättre kommunicerad för att de ens ska kunna tänka sig att överväga att åka buss 
istället för taxi. En förbättringsåtgärd som nämns i en av grupperna är att man bör separera 
korttidsparkeringen och få någon typ av avlämningsvarv för privatpersoner. Detta skulle då 
förenkla och kanske minska viss del av trängseln kring korttidsparkeringen.  

5.2.2 Incheckning och bagageinlämning, Zon B 

Vi frågar gruppen: Beskriv vad ni gör när ni kommer in på flygplatsen?  

En kvinna brister ut "Man pustar ut för att man hann i tid... man får en första vilopaus". 
Några respondenter brister ut i skratt, och alla deltagare nickar medhållande om att det 
verkligen är känslan man har vissa dagar.   

En annan respondent fortsätter och berättar att han när han kommer in svänger direkt till 
vänster, och går emot självbetjäningsapparaterna och checkar in. Han säger dock att: ”I bästa 
fall kommer man fram till automaterna om inte säkerhetskontrollskön blockerar automaten, 
vilket också har hänt”. Har han bagage går han och lämnar in det, men normalt så har han 
inget bagage när han reser och han går därefter direkt till säkerhetskontrollen. 

Två av respondenterna pratar om köerna i zon B och den ena säger: ”Ofta kan det va när man 
kommer så är det ganska mycket kö till dom här automaterna, så först står man i en kö till 
automaterna och sen kommer man till själva där man ska lämna in bagaget och då är det en 
kö där också, det kan man ju sucka litegrann över". Den andra respondenten fortsätter och 
säger: ”Tidigare var det ganska långa köer, särskilt under vintern när folk har mycket grejer 
till bagagedroppet och då blir det ju lite stökigt, det är ju en ganska trång hall för långa 
köer”. De andra deltagarna i gruppen höll med. Vidare säger en respondent: ”När det är 
mycket folk och långa köer kan det vara svårt att veta vilken av diskarna jag ska till när jag 
flyger… då hamnar jag ganska ofta först i fel kö”.   

En yngre man berättar att han direkt när kommer in måste påminna sig om vilket bolag det var 
han skulle flyga med. Om han skall använda någon form av kod eller kan man använda kortet 
eller om det är någon lapp som han är tvungen att leta upp. En respondent skrattar och 
replikerar: "Skönt att du som är ung säger det… det är ett helvete när man kommer dit och 
inte vet vad man ska ta fram”. De flesta av respondenterna känner igen situationen och håller 
med. 
 
En respondent fortsätter med att förklara vad han gör då han kommer in på flygplatsen och 
säger: "Först suckar man ut att man hann i tid, sen slänger man en blick bortåt för att se hur 
lång kö det är i säkerhetskontrollen". Han berättar även att om han alltid åker med samma 
bolag vilket han menar är på gott och ont så behöver han inte fundera på hur man skall checka 
in och liknande. Han berättar även att han flyger med årskort vilket gör det ännu enklare. Han 
checkar bara in via mobilen, ofta innan han kommer på flygplatsen, så det är aldrig aktuellt att 
stå i kö på flygplatsen för att checka in menar han. Sedan går han direkt till 
säkerhetskontrollen. Bagage har han endast haft någon enstaka gång och berättar att han 
knappt kommer ihåg hur man gör.  

En respondent börjar sedan beskriva att hon alltid går direkt till automaten, hon har allt ordnat 
innan och har bland annat lagt incheckningsnumret i en liten ficka så hon alltid vet precis vart 
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det ligger. En avvikande sak som hon nämner, är att hon, om det är kö till automaten, tittar 
bort hur det ser ut vid incheckningsdisken och går dit istället: "… och då skiter jag i 
automaten … och säger till personalen det är för mycket kö där borta jag har inte tid med att 
checka in själv". Hon berättar att personalen då varit väldigt bra och tillmötesgående, vilket 
hon uppskattat. Hon nämner även att personalen, ibland när man står i kön, känner igen henne 
och checkar in henne direkt.  

Flera av respondenterna beskriver att de tycker att personalen i de flesta fall har ett mycket 
bra bemötande, att de blir igenkända, vilket får dem att känna sig som hemma. Vilket alla 
respondenter enas om är oerhört betydelsefullt. En av respondenterna säger detta mycket 
tydligt med meningen: "Då känner man, det här är ju min flygplats". 

Diskussionen kring bemötande pågår ett tag och övergår sedan till att en av respondenterna 
berättar att hon varken vill eller kan använda incheckningsapparaterna utan väljer att alltid gå 
till incheckningsdisken för att få hjälp av personalen. Hon instämmer även likt de andra att 
bemötandet från personalen då är vänligt och att hon får bra hjälp, vilket hon uppskattar. Hon 
understryker även att det är väldigt värdefullt för henne att få en sittplats vid incheckningen. 
Då gör hon en bedömning om hon skall ställa sig och köa till säkerhetskontrollen eller om hon 
istället lugnt kan sätta sig ner med vetskapen om att hon har en plats.  

Avvikande åsikter gällande bemötandet från personalen uppkommer senare under diskussion 
och det är då två respondenter som tydligt framhäver att ett av flygbolagen bör jobba på 
bemötandet för några av sina anställda som enligt en av deltagarna tagit attityden och citerar 
en anställd: ”Jag skall lära upp dig gumma, då blir man ju så förbannad". Hon framhäver 
tydligt att personalen ställer frågor som "har du verkligen försökt…".  Respondenten påvisar 
även att hon reser ofta och vill då ha bra service. De andra håller även med om att detta 
flygbolag behöver jobba med bemötandet och en respondent säger: "[…] ligger väl inte i topp 
när det gäller att vara trevliga". 

En annan respondent lyfter upp att hon upptäckte en svårighet som hon inte reflekterad över 
förut, det var när man reser med barn. Hur svårt det är att förflytta all packning med barn från 
parkeringen och checka in allt. Om man då reser inrikes förklarar hon att man då även måste 
checka in barnvagnen, då man inte får ta den ut till planet, vilket gör att man måste bära på 
barn tillsammans med allt handbagage.  

Den första fokusgruppen börjar diskutera kring vilka bolag som har seating (dvs. de flygbolag 
som fördelar platserna redan vid incheckning) och vilka bolag som inte har seating. De enas 
om att det enbart är Malmö Aviation som inte har seating vid incheckning och att detta redan 
är klart om man flyger med SAS eller Norwegian. Detta innebär att om man reser med Malmö 
Aviation och har önskemål om att sitta i en viss del av planet så måste man ställa sig i kön 
direkt efter man gått igenom säkerhetskontrollen förklarar en av respondenterna, vilket 
gruppen menade kunde skapa en viss stress i de fall de åkte med Malmö Aviation på en tid då 
många andra reser. Det som övervägde till Malmö Aviations fördel enligt en kvinna var att 
de: "Har en bra frukost och en varm handduk". 

En yngre man avslutar diskussionen med att belysa att om han kommer tidigt till flygplatsen 
väljer han att sitta och jobba i "seatingarean" precis vid ingången. Några av deltagarna frågor 
var han menar och han förklarar då att det är precis till vänster innanför entrén, i den gamla 
cafédelen. Han benämner det som en perfekt plats att arbeta på då den har en bättre arbetsyta 
än inne i avgångshallen (Zon D som vi kommer behandla längre fram). Någon av de andra 
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respondenterna har också upptäckt detta och instämmer, ett par av de andra tycker detta var 
ett mycket bra tips som de absolut måste se över nästa gång de besöker flygplatsen. 
 
Vi frågade även gruppen: Hur uppfattar ni miljön i zon B (inchecknings och 
bagageinlämningshallen)? 
 
Gruppdeltagarnas åsikter kring hur de uppfattar miljön var något skilda men med 
övervägande positiva upplevelser. En kvinnlig respondent börjar med att säga att hon tycker 
miljön är jättefin. En man replikerar med att säga: "Nja, den är lite tråkig… finns inget att 
göra där”. Platsen är som han beskriver det bara tänkt för en sak och det är att checka in. 
Alltså en plats man inte skall stanna på, det är den känslan man får när han kommer dit 
förklarar han. Han avslutar med att säga att: "Det är over there det händer" och han menar då 
på att det är mot säkerhetskontrollen och avgångshallen som det är tänkt att man ska dras till. 
En respondent har en liknande uppfattning, han tycker det är skönt att det inte finns så mycket 
innan säkerhetskontrollen som kallar på ens uppmärksamhet. Han förklarar att i denna miljö 
ska man bara checka in, lämna bagaget och gå vidare. 

En respondent fortsätter och beskriver miljö som: ”Fruktansvärt vacker” och syftar på alla 
dessa nya trästolar och tanketavlorna med lokal prägel. Respondenten säger: ”Det ger en 
känsla av att det är landet, jag tycker Umeå är lite mer … " En annan gruppmedlem tillägger: 
”Eljest" och alla skrattar och håller med. Alla respondenterna är eniga om detta och beskriver 
tydligt att det är en klar förbättring mot hur det såg ut tidigare. Även den andra fokusgruppen 
kommer med liknande kommentarer och är även de eniga om att det är jättefint i 
incheckningshallen.   
 
"Miljön kan uppfattas olika beroende på vilken tid man vistas på flygplatsen" säger en man 
och lyfter upp att om man är där på morgonen vid sjusnåret då alla flygbolag har sina 
avgångar så ser man inte så mycket av miljön utan mest en massa människor. 
 
En manlig respondent  i den första fokusgruppen, som suttit tyst under diskussion, avslutar 
genom att tydliga framhäva att miljön gärna får vara fin men att som han säger: "Huvudsaken 
det är funktionellt". Vilken får de andra deltagarna att småskratta lite medhållande. 
 
Sammanfattningsvis så uppfattar samtliga respondenter i de båda grupperna att miljön har 
blivit mycket trevlig, med en lokal prägel av bland annat konstnären Surolle har gjort stor 
skillnad.  

5.2.3 Säkerhetskontrollen, Zon C  

Vi frågar gruppen: Hur upplever ni säkerhetskontrollen? 

Diskussionen angående säkerhetskontrollen intresserade gruppdeltagarna och satte igång en 
mängd olika resonemangen. Överlag var den allmänna uppfattningen i gruppen att ingen 
tycker att säkerhetskontrollen är särskilt kul utan det ansågs mer vara ett nödvändigt ont. 

Funderingar kring varför de alltid måste ta upp och lägga ifrån sig exempelvis datorn varenda 
gång kom upp. Respondenterna visade en oförståelse till varför det skulle vara så. En av 
respondenterna beskriver att det är för att datorn inte går att genomlysa på ett effektivt sätt i 
scannern och därför måste säkerhetspersonalen kolla igenom dessa separat. De övriga nickar 
förstående.  
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En åsikt som uppkommer under diskussionen kring säkerhetskontrollen är att de i kön till 
säkerhetskontrollen snabbt tvingas packa upp alla saker på en väldigt kort tid. När man står i 
kön har man en dålig eller ingen översikt i hur det ser ut runt hörnet menar en person och 
säger att: "Det är som en liten mörk korridor" innan man kommer fram till 
säkerhetskontrollen. Detta upplever man fastän man vet hur det ser ut, tillägger en annan av 
respondenterna. En av respondenterna berättar: ”Först står man i kö och sen kommer man 
direkt på säkerhetskontrollen och då ska man direkt av med jackan, av med bältet, upp med 
ryggan och så ska man upp med datorn och samtidigt ska man öppna datorn och hålla upp 
den för att visa och sen ska man trycka ihop den”. En annan person säger: "Det är liksom allt 
på en gång, det finns för kort tid att förbereda sig". De andra fyller på med kommentarer och 
håller med. Och så slutar det med att man får en slumpcheck ändå, säger en av kvinnorna och 
alla utbrister i skratt. Den samlade bilden av säkerhetskontrollen, från båda fokusgrupperna, 
speglas av dessa kommentarer.  

Det framkommer även att det på ett flertal andra flygplatser är ett längre band och allmänt 
tydligare kring säkerhetskontrollen.  Gruppen enas om att man borde få längre tid på sig att 
förbereda sig så att man hinner plocka upp dator, necessär och liknande. En kvinnlig deltagare 
menar att hon känner sig stressad. Hon säger att: ”På den frågan ni ställer skulle jag vilja 
säga att jag upplever en stress”. De andra håller med och hon fortsätter med att säga: 
”Antingen att man är stressad själv eller för att det är en stressad situation”. Hon beskriver 
att hon här har två köer att välja mellan, och måste därför göra ett val, ta ett beslut om vilken 
hon tror går fortast. Detta gör att hon kan få beslutsångest och hon liknar det med att handla 
på ICA, när man ska välja kassa och fattar man fel beslut så skapar det irritation. En annan 
respondent säger: ”Det blir lite prestationsångest också för då vet man att man har en massa 
andra som står bakom ”. Detta säger han då han beskriver hur han känner när han ska packa 
ihop sina grejer efter säkerhetskontrollen. 

En åtgärd som kommer upp under diskussionerna är att man kanske kan stävja en del av 
stressen genom att spela vacker musik, deltagarna ger exempel som hissmusik, Mozart eller 
ljud som vågor mot en strand. De ansåg det vara intressant att se om denna åtgärd skulle 
införas och då se vilket utfall som kom ut av en sådan åtgärd. En av deltagarna sa att hon 
absolut bestämt sig för att inte stressa upp sig. Hon hade av vana insett att det inte ger något 
att stressa upp sig: ”Jag har bestämt mig, jag ska inte stressa upp mig för sådant där… lugn 
bara lugn, de åker inte utan mig jag är incheckad...” säger hon. En annan deltagare håller 
även med om detta och påpekar att man inte kan påverka så mycket själv, det är bara att stå 
där och klä av sig och klä på sig det som krävs.  

Orsaken till varför denna stress uppkommer under vissa tider på dygnet diskuterades även, 
och här var det ett par saker som lyftes fram. Bland annat att kön oftast växer då folk börjar 
ifrågasätta varför de i säkerhetskontrollen måste ta av sig en viss sak. Här framkom även att 
på grund av att flygplatsen ligger så pass nära centrum så är det lite utav en sport att se om 
man hinner med planet, som en av deltagarna förklarade. 

En annan åsikt som lyftes under detta diskussionsområde var personalens bemötande som de i 
den första fokusgruppen ansåg vara mycket proffsigt även här. En respondent menar att 
personalen vid vissa rusningstider blir väldigt illa åtsatta men trots detta sköter sitt jobb 
väldigt proffsigt. Det framkom att säkerhetspersonalen sköter sig bra när det gäller 
kroppsvisitering, och fick inte deltagarna att känna en olustig känsla som annars är vanligt i 
säkerhetskontroller.  
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En negativ aspekt som diskuterades relaterat till säkerhetspersonalen var att det här inte fanns 
samma typ av bemötande och igenkännande som personalen från de olika flygbolagen visar i 
zon B, denna åsikt framkom i båda grupperna. Deltagarna hade istället en enad bild av att 
säkerhetspersonalen trots att resenärerna sett dem jobba många gånger inte blev igenkända av 
personalen. Diskussionen kring detta mynnade ut i att de enades kring att säkerhetspersonalen 
förmodligen var fokuserad på vad som passerade säkerhetskontrollen och inte vem som 
passerade.  

En åsikt gällande säkerhetspersonalen kom från en deltagare som beskrev att han var 
diabetiker. Han beskrev att säkerhetspersonalen vissa gånger var väldigt otrevliga. De visade 
en okunskap om hans sjukdom och några gånger varit nära på att slita ut slangen till 
insulinpumpen. Han påpekade även att säkerhetspersonalen borde vara pålästa och förstå att 
det är en sjukdom och vad det innebär om någon rycker ut pumpen. Det kom även fram i 
grupp två att säkerhetspersonalen inte hade någon förståelse för att man vill vara nära sina 
saker som far igenom scannern. Hon beskriver ett scenario där personen framför i kön fastnar 
i säkerhetskontrollen, vilket innebär att sakerna som ligger på bandet till scannern åker iväg 
på andra sidan säkerhetskontrollen och utom räckhåll för den som står och väntar. I dessa 
situationer har säkerhetspersonalen inte visat någon förståelse för att man vill vara nära sina 
saker. Att de inte skickar igenom ens saker förrän man själv har fått passera. Hon beskrev det 
som inte alls ovanligt att saker kan försvinna när detta sker, de andra deltagarna höll med om 
att det borde gå att förbättra detta. Den samlade bilden från grupp två angående personalens 
bemötande var inte särskilt positivt, de menade att det fanns mycket att jobba på där.   

Det framkom även att många tyckte att bestämmelserna kring vad man får och inte får ta med 
sig igenom säkerhetskontrollen var konstigt och menade att de överdriver. En man lyfte även 
fram att han inte förstod detta då man kunde plocka på sig en bordskniv i restaurangen som 
också kan göra stor skada.  

Ett flertal förbättringsåtgärder lyftes även upp under gruppens diskussioner. En av sakerna 
som kom upp var att man med relativt enkla medel kunde förlänga rullbanden i 
säkerhetskontrollen med några meter på varje sida. Detta för att ge resenärerna möjlighet att 
förbereda sig längre tid och även har möjlighet att inte stå i vägen när man gått igenom 
säkerhetskontrollen och skall klä på sig alla saker.  

En annan förbättringsåtgärd som lyftes upp var en önskan om fler gröna lådor (avsedda att 
lägga sina grejer i). En av deltagarna beskrev att han hade varit i Oslo där de hade ett väldigt 
bra system för hantering av dessa lådor. Det fungerade så att när resenären var färdig och tagit 
alla saker ur sin låda satte man den bara på en bana så gled den tillbaka till början, vilket 
innebar att personalen slapp frakta lådorna fram och tillbaka och kunde fokusera mer på det 
väsentliga. Ett alternativ till denna lösning lyftes av en respondent som föreslog att man borde 
få dessa lådor tidigare, kanske redan vid incheckningen. Detta för att man då skulle ha 
möjlighet att förbereda sig, göra klart det mesta innan man ställer sig i kön till 
säkerhetskontrollen. 
 
Utbildning var en sak som lyftes upp av en yngre deltagare, han menade att allt handlade om 
att utbilda resenärerna. En annan deltagare replikerade på detta och frågade sig hur mycket 
som egentligen är utbildning och hur mycket som egentligen beror på att från början göra ett 
system som är intuitivt för kunden. Samme person förklarade att man bör ha ett system som 
kunden fattar och som är självklart hur man skall göra. Detta var något som samtliga deltagare 
höll med om. En respondent ställde sig frågande hur han menade med utbildning och då 
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replikerade den yngre mannen och redogjorde att han då menat att man genom tydligare 
skyltning kan visa hur man som resenär skall göra, vad man har för uppgift och därmed få en 
effektivare hantering av bland annat säkerhetskontrollen. 

En sista åtgärd som lyftes i en av grupperna var någon form av expresscheck-in. Diskussionen 
kring detta gick varm och det verkade finnas ett visst intresse för en sådan funktion om det 
innefattade hela incheckningsförfarandet och säkerhetskontrollen och om det gav möjligheter 
att komma ca tio minuter innan flyget. De funderingar som uppkom kring detta förslag var att 
några menade på att om allt för många skulle välja denna tjänst så skulle det bli lång kö även 
där. Denna tjänst måste alltså ha ett pris som gör att inte alla väljer detta menade en av 
respondenterna. En av deltagarna lyfte även fram att om standardlösningen förbättrades så att 
det inte tog mer än 5 minuter att ta sig genom säkerhetskontrollen så vore det den bästa 
lösningen, vilket alla i gruppen höll med om. De enades om att de hellre ser en förbättring och 
effektivare hantering av säkerhetskontrollen än en expresscheck-in. 

Diskussionen kring hur man skall kunna stävja de långa köerna som uppkommer under vissa 
tider lyftes även upp. Här gav en av deltagarna sin metod för detta, hon förklarade att hon åkte 
till flygplatsen cirka en kvart innan den värsta ruschen av resenärer. Vid den tiden är det 
relativt lugnt på flygplatsen och hon hann då med att ta sitt morgonkaffe på flygplatsen, och 
hon slapp då stressen med att stå och trängas med de övriga resenärerna i 
säkerhetskontrollkön. 

Sammanfattningsvis visar diskussionerna inom grupperna att säkerhetskontrollen är något 
som de flesta har en åsikt om. En åsikt som framkom var dock att, om personalen har ett 
positivt bemötande så kan det överbrygga de problem som kan uppkomma när det är lång kö 
och lite stökigt. 

5.2.4 Avgångshallen, Zon D 

Vi frågar gruppen: Berätta vad ni gör när ni kommer in i avgångshallen?  

Diskussionen angående avgångshallen var även den ett intressant område enligt 
gruppdeltagarna. Den allmänna uppfattningen i gruppen gällande avgångshallen var att de 
ansåg den vara en klar förbättring mot förut, dock saknades det vissa element vilka kommer 
presenteras nedan. 

Här framkom det en del olika förklaringar på scenarion. Om de reste med SAS eller 
Norwegian och då redan fått sin sittplats i planet, så tog de flesta det lugnt i avgångshallen. 
Fanns det tid läste en del av deltagarna en bok, tidning eller tog en kaffe eller något att tugga 
på i fiket. En av deltagarna sammanfattade detta mycket bra med meningen: ”När man 
kommer in i avgångshallen då känner man att man har gjort resan". De som reste med 
Malmö Aviation och hade önskemål om att få en viss sittplats i planet började istället med att 
söka sig mot gaten i snabbare takt för att få en bra placering i kön ut till planet.    
 
Vi frågade även gruppen: Vad tycker ni om avgångshallen? 

Då börjande en av deltagarna med att beskriva avgångshallen och sa: ”Den är som en oas, 
med olika alternativ”. Han beskriver det som att det finns möjlighet att sitta avskilt, eller i 
kaféet med mer rörelse eller ta en rundtur i shoppen. Deltagarna i de båda gruppen påvisade 
tydligt att avgångshallen nu är mycket bättre än den var innan ombyggnationen. Det 
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framkommer att miljön har blivit bättre, det finns mer yta. Innan upplevde de att man var 
inklämd mellan de olika gaterna.  

En av respondenterna medgav dock att hon saknade butiken Barbros bod, för att de hade 
massa fina presenter. Diskussionen kring den nuvarande butiken blev intressant då en av 
respondenterna funderade kring butikens existensberättigande. Han upplevde att det vissa 
tider kunde kännas trångt i avgångshallen, och att man därför kunde ha minskat ner ytan som 
butiken tar idag för att få mer plats i avgångshallen. Denna åsikt ifrågasattes av en del andra i 
gruppen då de inte alls upplevde att butiken idag är överdimensionerad utan relativt bra 
storleksmässigt. 

En diskussion kring Internet och hur det fungerar i avgångshallen lyftes upp av 
respondenterna och två av deltagarna hade använt det men upplevt att det var både krångligt 
och för dyrt för att vara värt pengarna, och de valde därför att inte använde det igen. Många 
av deltagarna menade på att det hade varit bra om Internet varit gratis eller betydligt enklare 
att använda. En av deltagarna berättar att hon gärna sitter i kaféet och jobbar om hon kommer 
tidigt eller åkt med sin man som rest med ett tidigare plan. 

Det hon saknar och många med henne var en möjlighet att koppla upp sin dator. En mer 
anpassad avdelning där man hade möjlighet att plugga in sin dator i ett eluttag och sedan även 
koppla upp enkelt mot ett Internet som var gratis var deras önskemål. De menade att sådana 
lösningar fanns på bland annat Arlanda och att de var mycket bra och skulle göra att de med 
enkelhet kunde komma lite tidigare och kolla mailen och dylikt innan planet gick. En 
respondent sa i denna diskussion: "Jag har ett ganska bra förslag.... jag tror att man skulle 
kunna få folk att komma tidigare och sitta längre om man hade fritt internet, därför att då 
skulle man få högre omsättning i kaféet och butikerna".  

De andra i gruppen håller med denna person om att det var ett bra förslag. Det framkom även 
av en deltagare att det vore en stor fördel om det uppkommer en försening av ett flyg, för att 
då kunna ta upp datorn och jobba lite medan man väntar.  

När det gällde restaurangen och dess utbud var det något som gruppen kort diskuterade och 
det framkom att ingen hade hunnit med att testa något mer än en kaffe eller en fika på 
flygplatsens restaurang. Det visade sig även att de inte hade några större krav på utbudet på 
restaurangen, men att den nya upprustningen var en klar förbättring. Det nämndes även att det 
var bra att de placerat restaurangen innanför säkerhetskontrollen.  

En av deltagarna lyfte en diskussion kring ett koncept som finns på flygplatsen gällande ”En 
grönare flygplats”. Personen förklarade att detta innefattade en mängd olika åtgärder som 
LFV genomfört för att skapa en mer miljövänlig flygplats. Få av de övriga deltagarna hade 
hört något om detta initiativ men tyckte att det lät bra. En respondent hade en helt annan åsikt 
och sa: "Om flygplatsen är ren, ok att flyga, känns väldigt fejkat…”. Personen fortsatte och sa 
att han liknade LFV:s initiativ vid: ”Greenwashing”. Han påpekade att detta kunde förmedla 
känslan av att om flygplatsen är ”grön” är det bra för miljön att flyga. De övriga deltagarna 
visade viss förståelse för denna åsikt. Diskussionen fortsatte på detta ämne och ytterligare en 
åsikt som framkom var då en respondent sa: ”Ja för man får ändra om rutterna för 
bagagevagnarna hur många gånger som helst, för det gör ju väldigt lite om man tänker på 
hur folk kommer hit och härifrån”. Denna åsikt framkom i samband med att personen 
samtidigt menade att flygbussarna fungerade väldigt dåligt.  
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En kvinna sammanfattade diskussionen kring zon D genom att säga att: "Avgångshallen är 
lugn, medan säkerhetskontrollen känns och är stressig”. Vilket även övriga respondenter 
ansåg vara fallet och att det hon sa sammanfattade bra hur övriga gruppen också uppfattade 
det.  
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6. Analys  
I detta kapitel kommer vi att analysera vårt insamlade empiriska material från fokusgrupperna 
tillsammans med teorierna ur vårt teorikapitel. Upplägget i detta kapitel kommer följa den 
teoretiska referensram vi valt ut för denna uppsats. Detta innebär att de olika delarna i denna 
analys kommer följa ett liknande upplägg som teorikapitlet och även kompletteras och 
analyseras med den insamlade data från fokusgrupperna. Detta har vi gjort för att det 
överskådligt ska gå att se hur de valda teorierna återfinns i vår studiemiljö, Umeå City 
Airport. Denna analys kommer att svara på syftet med denna studie som är att: Identifiera 
vilka element som främst påverkar kundvärdet av Umeå City Airport för resenärer som reser 
ofta, så kallade ”frequent flyers”.    

6.1 Layout och dess påverkan på kundvärde  
Blodgett och Wakefield (1996) ställer ett flertal hypoteser i sin forskning där en av dem lyder 
så här: "Lokalernas estetik kommer att ha en positiv effekt på den upplevda kvaliteten av 
servicescape". När respondenterna blev tillfrågade om hur de uppfattade miljön i zon B 
(incheckningshallen) var alla deltagare eniga om att det är en klar förbättring mot hur det såg 
ut tidigare. En respondent säger att miljön är: "Fruktansvärt vacker" då personen talar om den 
lokala konsten och den nya möbleringen i hallen. En annan säger: ”Det ger en känsla av att 
det är landet, jag tycker Umeå är lite mer … " En annan gruppmedlem tillägger: ”Eljest" och 
alla skrattar och håller med. En genomgående bild vi får av respondenterna är att de upplever 
miljön som snygg och tilltalande.  

Blodgett och Wakefield (1996) visar i sin forskning att bland annat den ovannämnda 
hypotesen visat signifikant samband. De menar alltså att en tilltalande servicescape tenderar 
att ha en positiv effekt på hur kunderna upplever kvalitén av servicescape. Vidare menar 
Henneberg et al. (2007) att kvalité har en direkt positiv effekt på värde och levererar man god 
kvalité tenderar kundvärdet att öka. Vi tolkar det som att respondenterna i vår undersökning 
har en positiv bild av estetiken i incheckningshallen. Detta kan vidare tolkas i enlighet med 
Blodgett och Wakefield (1996) att kunderna genom detta även upplever en god kvalité av 
servicescape. Hennebergs et al. (2007) koppling mellan kvalité och kundvärde tolkar vi som 
att kunderna i vår undersökning erhåller ett högre kundvärde av att de upplever en hög kvalité 
på servicescape.  

En av deltagarna berättar om säkerhetskontrollen: ”Först står man i kö och sen kommer man 
direkt på säkerhetskontrollen och då ska man direkt av med jackan, av med bältet, upp med 
ryggan och så ska man upp med datorn och samtidigt ska man öppna datorn och hålla upp 
den för att visa och sen ska man trycka ihop den”. En annan person säger: "Det är liksom allt 
på en gång, det finns för kort tid att förbereda sig". Enligt Bitner (1992) är det extra viktigt 
med funktionalitet och fysisk planering i miljöer där kunderna skall utföra uppgifter själva. 
Med fysisk planering menar hon på vilket sätt exempelvis utrustning och möblering är 
utformad. Funktionalitet å andra sidan är förmågan hos servicescape att underlätta utförande 
och förverkliga mål. Att ta sig igenom en säkerhetskontroll är ett moment som resenärerna 
måste göra själva. Av de kommentarer och diskussioner som uppkom kring 
säkerhetskontrollen tolkar vi det som att det finns brist på funktionalitet.   
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Respondenterna var ense om att man har dålig översikt innan man kommer till 
säkerhetskontrollen. En person säger att det hade varit lättare om det varit öppnare, så att man 
såg mer. Personen säger vidare: "Det är som en liten mörk korridor". Respondenternas 
diskussioner kring hur de uppfattar säkerhetskontrollen anser vi tyder på att det finns 
avsaknad av fysiska planeringen i den. Bitner (1992) menar att om momentet även är 
komplext och dessutom innehåller tidspress och stress blir det än viktigare att servicescape 
underlättar för kunderna och är tydligt utformad. Precis detta är fallet i en säkerhetskontroll 
där alla har ett plan att passa. Respondenterna förklarar även att de känner sig stressade i 
säkerhetskontrollen. En respondent säger: ”Antingen att man är stressad själv eller för att det 
är en stressad situation”, de andra i gruppen håller med.  Detta tolkar vi som en bidragande 
faktor till att säkerhetskontrollens funktionalitet och fysiska planering inte uppfattas vara 
optimal.  

Säkerhetskontrollens utformning tycks alltså vara ett element som minskar kundvärdet, då 
denna procedur stressar och irriterar resenärerna. Detta är något som Henneberg et al. (2007) 
förklarar med att tjänster och produkter påverkar olika dimensioner av värde. Han förklarar 
fyra dimensioner och dessa är emotionell, praktiskt, logisk och risktagande, dessa 
dimensioner påverkar alla kundvärdet på olika sätt. Denna negativa effekt på värdet, som vi 
ser i säkerhetskontrollen, kan härledas till den emotionella dimensionen, då den påverkar 
resenärernas känslor. En respondent säger, när han beskriver hur han känner när han ska 
packa ihop sina grejer efter säkerhetskontrollen: ”Det blir lite prestationsångest också för då 
vet man att man har en massa andra som står bakom ”. Detta uttalande och flera andra 
liknande uttalanden från respondenterna ser vi som sagt som tecken på att säkerhetskontrollen 
påverkar den emotionella dimensionen av värde som Henneberg et al. (2007) tar upp. Vi 
tolkar det därmed som att det totala kundvärdet påverkas negativt av hur säkerhetskontrollen 
är utformad i dagsläget .   

Hennebergs et al. (2007) praktiska dimension kan även den tänkas påverka kundvärdet och 
detta genom att utformningen av miljön i säkerhetskontrollen inte är optimal enligt 
respondenterna. Detta är alla respondenter eniga om och de anser vidare att exempelvis 
rullbanden bör förlängas i båda ändarna av säkerhetskontrollen. Vi tolkar detta som att den 
praktiska dimensionen av värde även den påverkas negativt och det då den praktiska 
dimensionen av värde beskrivs av Henneberg et al. (2007)  som den funktionella nyttan. Detta 
tolkar vi som att även denna dimension gör att kundvärdet påverkas negativt av 
säkerhetskontrollens utformning.  

6.2 Kösystem och dess påverkan på kundvärde  
I vissa serviceleverantörers fall kan kön vara det första intrycket av företaget, och Dawes och 
Rowley (1996) menar att det i dessa situationer är viktigt för företaget att göra ett bra intryck. 
Risken blir annars att kundens upplevelse av hela tjänsten blir färgad av detta första intryck 
(Dawes och Rowley, 1996). När en av respondenterna förklarar vad han gör då han precis 
kommit in i flygplatsen (zon B) och skall checka in säger han: ”Ofta kan det va när man 
kommer så är det ganska mycket kö till dom här automaterna, så först står man i en kö till 
automaterna och sen kommer man till själva där man ska lämna in bagaget och då är det en 
kö där också, det kan man ju sucka litegrann över”. Flera av de andra deltagarna håller med 
honom. Davis och Heineke (1994) menar vidare att inga kunder gillar att vänta och därför 
skall köer hållas så korta som möjligt.  
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Att det blir en lång kö vid incheckningsautomaterna, precis i entrén, ser ut att påverka 
resenärerna på Umeå City Airport negativt då de ett flertal gånger uttrycker missnöje över 
köerna. Vi tolkar det som att det finns en risk att vissa resenärer riskerar att ta med sig ett 
”dåligt” första intryck, av en kö, in på flygplatsen. Det skulle alltså betyda att Dawes och 
Rowley (1996) resonemang om att hela tjänsteprocessen färgas, även går att återfinna i vår 
undersökningsmiljö. Detta resonemang får dock inte likställas med att respondenterna ogillar 
incheckningsautomaterna, nej tvärt om så säger respondenterna att dessa är bra.  

Hensley och Sulek (2007) menar att låta kunder stå i kö är att slösa med deras tid. En 
respondent i den första fokusgruppen gör ett liknande uttalande som nämnts ovan. Vid 
diskussioner om incheckningsautomaterna, säger han: ”I bästa fall kommer man fram till 
automaterna om inte säkerhetskontrollskön blockerar automaten, vilket också har hänt”. En 
annan respondent menar att systemet i kön till säkerhetskontrollen inte fungerar när kön 
sträcker sig ut från glasdörrarna och ut i zon B (incheckningshallen). Respondenternas 
uppfattning av köerna tolkar vi i enlighet med vad Davis och Heineke (1994) menar. De 
förklarar att det finns ett samband mellan kundens nöjdhet och längden på väntan, dvs. ju 
längre väntan desto mer missnöjd kund.  

Vidare talar Woodruff och Gardial (1996) om kundvärde i en viss situation, där de menar att 
kundvärde bör uppnås i varje delmoment i tjänsteprocessen. I situationen med köer direkt i 
entrén till automaterna, kan det tolkas som att det kan uppkomma ett negativt kundvärde på 
flygplatsen. Precis som Dawes och Rowley (1996) menar även Hensley och Sulek (2007) att 
om den första kön som kunden möter är dåligt utformad, så att kunden upplever en väntan, 
kan det ge ett dåligt intryck som i värsta fall genomsyrar hela kundens fortsatta upplevelse. 
Av respondenternas åsikter ser vi risken att även detta kan uppenbara sig på Umeå City 
Airport.   

I de fortsatta diskussionerna om zon B säger en respondent: ”Tidigare var det ganska långa 
köer, särskilt under vintern när folk har mycket grejer, ganska långa köer till bagagedroppet 
och då blir det ju lite stökigt, det är ju en ganska trång hall för långa köer”. Detta är en bild 
som även andra i samma grupp framför. En av Blodgett och Wakefields (1996) hypoteser 
handlar om utformningen av lokalerna och de menar bland annat att hur passager i 
servicescape är utformade har effekt på den upplevda kvalitén av servicescape. Vi tolkar det 
som att om det är trångt och blir stökigt är risken att kunderna upplever en lägre kvalité på 
servicescape. Som vi tidigare nämnt, om layout, där Henneberg et al. (2007) menar att kvalité 
har en direkt positiv effekt på värde kan även anses gälla här. Då vi tolkar det som att en lägre 
upplevd kvalitet på servicescape, som beror av trängsel och köer, leder till ett lägre kundvärde 
i slutänden.  

Bitner (1992) understryker vikten av tydlighet och funktionalitet i kösystemet då det gäller 
lokaler där kunderna skall använda självbetjäningssystem. Just detta ansåg några deltagare i 
saknades i zon B. En av respondenterna förklarade det så här: ”När det är mycket folk och 
långa köer kan det vara svårt att veta vilken av diskarna jag ska till när jag flyger… då 
hamnar jag ganska ofta först i fel kö”. Vi tolkar respondenternas åsikter i enlighet med Bitner 
(1992) att det tycks saknas en del tydlighet i zon B, som innehåller självbetjäningssystem, 
speciellt då det blir mycket folk i lokalen.  

En av respondenterna menar att istället för att stå i kö skulle hon hellre uppskatta att komma 
snabbt genom säkerhetskontrollen. Däremot att komma snabbt ut till flygplanet var inte så 
viktigt. Blodgett och Wakefield (1996) menar att om kunderna upplever att de slösar bort tid 
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med att stå i kö så missar de tid som de kunnat spendera med att använda tjänsteutbudet. Till 
följd blir minskade intäkter för den drabbade serviceleverantören (Blodgett och Wakefield, 
1996).  

6.3 Musik och dess påverkan på kundvärde 
Att använda musik för att påverka passiva människor som exempelvis står i kö är en strategi 
som Sullivan (2002) framför. Han menar att om musik spelas i en kö kan det få kunden att 
uppleva väntetiden kortare än vad den egentligen är. På Umeå City Airport finns idag inte 
någon musik, åtminstone inte i säkerhetskontrollen. När just säkerhetskontrollen diskuterades 
framkom åsikter från respondenterna att musik skulle kunna var en åtgärd för att lugna ned 
resenärerna som står i kö. Enligt Sullivan (2002) resonemang tolkar vi det som att det skulle 
kunna fungera att sätta in musik i säkerhetskontrollen, åtminstone för att få resenärerna att 
uppleva väntan som kortare. Capella och Herrington (1994) understryker dock att det kan vara 
klokt av en serviceleverantör att undersöka vilken musiksmak kunderna har, då detta är 
avgörande för hur musiken uppfattas.  

Den musik respondenterna hade på förslag var lugn musik av typen Mozart eller ”vågljud”. 
Respondenterna menade att detta kanske skulle kunna få resenärerna i säkerhetskontrollskön 
något mindre stressade, vilket de enligt respondenterna i allra högsta grad är idag. Enligt 
Dube och Hui (1997) kan precis detta åstadkommas med hjälp av musik. De menar att musik i 
en kö kan få stressade personer att lugna ned sig och känna mindre stress.  

6.4 Personalen och dess påverkan på kundvärde 
Vid diskussionerna kring bemötandet på flygplatsen uppkommer en mängd positiva exempel 
där respondenterna fått ett snabbt och bra bemötande av personalen. Kuehn och Reimer 
(2005) mäter servicekvalité med fem kvalitetsdimensioner, där en av dem är 
reaktionssnabbhet. Med reaktionssnabbhet menar Kuehn och Reimer (2005) vilja hos 
personalen att hjälpa sina kunder. En respondent förklarar särskilt att personalen ibland 
känner igen henne och då omedelbart checkar in henne utan att hon behöver säga sitt namn. 
Detta är något som fler deltagare känner igen och alla är eniga om att detta är väldigt positivt. 
När personalen i incheckningshallen agerar med reaktionssnabbhet verkar det enligt oss som 
att respondenterna upplever en hög servicekvalité. Hög servicekvalité enligt Henneberg et al. 
(2007) betyder positiv effekt på kundvärdet. Alltså tolkar vi personalens reaktionssnabbhet 
som ett element som påverkar kundvärdet positivt.    

Seo et al. (2004) menar att kundernas uppfattning av tjänstens kvalité till stor del återspeglas i 
hur de blir bemötta av servicepersonalen. Detta är något som tydligt framkommer av 
fokusgrupperna då respondenterna berättar om hur glada de blir när personalen känner igen 
dem och hälsar. En respondent säger: "Då känner man, det här är ju min flygplats". Detta 
tolkar vi som ännu ett element i tjänsteprocessen som bidrar till ett positiv kundvärde.   

Seo et al. (2004) menar vidare att personalens ansträngningar och känsla för service är 
essentiell för hur hela tjänsteprocessen uppfattas. Som vi nämnt tidigare framkom det att 
säkerhetskontrollen ibland kunde skapa stress och irritation. En intressant synpunk som 
många respondenter hade var att om de blev bra bemötta av säkerhetspersonalen kunde detta 
överbrygga de problem som kunde uppkomma när det blev lång kö och stökigt kring 
kontrollen. Detta är även något som Broderick et al. (2000) beskriver, då de anser att 
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servicepersonalen bör kunna lyssna och förstå kunderna om något har gått snett. Vi tolkar 
Broderick et al. (2000) och respondenternas åsikter som att lång kö och stress i 
säkerhetskontrollen kan mildras av att personalen förklarar situationen och bemöter 
resenärerna på ett bra sätt.   

Det framkommer dock delade meningar om säkerhetspersonalens bemötande, där den ena 
fokusgruppen var mycket positiv och den andra något negativ till det bemötande de fått. 
Oavsett vilken typ av bemötande respondenterna fått så tolkar vi det som att Hennebergs et al. 
(2007) emotionella värdedimension påverkas, alltså att kundvärdet påverkas genom de 
känslor bemötandet framkallar.  

6.5 En effekt av servicescape och dess påverkan på 
kundvärde 
Blodgett och Wakefield (1996) menar att ju nöjdare kunderna är med servicescape desto 
troligare är det att de väljer att komma tillbaka eller köpa igen. I diskussionen om 
avgångshallen (zon D) framkom det ett visst missnöje med Internet. Respondenterna tyckte 
dels att det var krångligt men även att det var för dyrt. I de fortsatta diskussionerna om zon D 
framkom även att respondenterna saknade eluttag för att koppla in datorn i. Att 
respondenterna var missnöjda med Internet och eluttag tolkar vi som att ett visst missnöje 
med servicescape i zon D förekommer. Blodgett och Wakefield (1996) fann även ett samband 
mellan hur nöjda kunderna var med servicescape och hur länge de stannade i lokalerna. Vi 
menar därför att detta missnöje i zon D kan leda till att resenärerna, i enlighet med 
Blodgett och Wakefield (1996), inte stannar lika länge som om de haft detta tjänsteutbud.  

En respondent förklarar tydligt att han tror att gratis Internet skulle leda till att folk dels kom 
tidigare till flygplatsen och därmed stannar längre. Han menar även att detta troligen skulle 
leda till högre omsättning i både café och butiker. Detta samband menar Blodgett och 
Wakefield (1996) har stor betydelse då längden av vistelsen har stor inverkan på hur mycket 
kunderna spenderar på exempelvis efterrätter och dryck i en restaurang eller på souvenirer i 
en nöjespark. De menar vidare att detta har stor inverkan på hur mycket vinst företaget gör. Vi 
tolkar respondenternas åsikter som att de troligen skulle stanna längre om de var nöjdare med 
servicescape i zon D.  

6.6 Värdeförintare och dess påverkan på kundvärde 
Värdeförintare är enligt Grönroos (2002) något som motverkar det totala upplevda värdet av 
en tjänsteprocess. Detta fenomen uppkommer då företag ser vissa element i en kundrelation 
som administrativa rutiner istället för att se dem som värdeskapande tjänster för kunden. När 
flygplatspersonalen diskuterades i en av fokusgrupperna framkom en avvikande åsikt gällande 
bemötandet från personalen, som i övrigt var positivt. Två respondenter framhäver tydligt att 
ett av flygbolagen bör jobba på bemötandet för några av sina anställda som enligt en av 
deltagarna tagit attityden: ”Jag skall lära upp dig gumma ". Respondenten förklarar vidare att 
personalen ställer frågor som: "Har du verkligen försökt…".  Respondenten menar att hon 
reser så pass ofta och förväntar sig bra service. De andra håller även med om att ett av 
flygbolagen behöver jobba med bemötandet.  En tredje person säger: "[…] ligger väl inte i 
topp när det gäller att vara trevliga". 
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Av respondenternas diskussioner förstår vi att detta flygbolags personal i vissa fall, inte direkt 
bidrar till ett positivt kundvärde. Enligt Grönroos (2002) är exempel på värdeförintare 
okunnig och otrevlig personal eller teknik som inte är användarvänlig. Enligt oss behöver det 
inte i detta flygbolags fall handla om att personalen är okunnig eller dålig utan snarare som 
Grönroos (2002) menar att företag inte ser personalen som en serviceenhet som finns där för 
att serva kunden på bästa sätt. Vi tolkar personalens uppförande, i enlighet med Grönroos, 
som att företaget inte insett vikten av personalen bemötande mot kund. Det vi menar med 
detta resonemang är att personalens bemötande kan vara en värdeförintare som kan påverka 
det totala kundvärdet på Umeå City Airport negativt.    

6.7 Tilläggsvärde och dess påverkan på kundvärde 
Grönroos (2002) nämner en metod som serviceleverantörer använder för att öka kundvärdet, 
antingen då det börjat sjunka eller enbart för att öka det befintliga värdet, och det är att 
implementera tilläggsvärde. Vi ser en tendens till detta då respondenterna började prata om 
LFV:s initiativ till att ta mer hänsyn till miljön som de själva namngett ”En grönare 
flygplats”. ”En grönare flygplats” marknadsförs mot resenärerna på Umeå City Airport 
genom informationsblad och affischer på flygplatsen. ”En grönare flygplats” innebär att LFV 
genomfört en rad åtgärder för att stärka sitt miljöarbete, exempel på detta är, gröna 
inflygningar, minskning av koldioxidutsläpp och nya fordon för markpersonalen.    

En av respondenterna har uppmärksammat detta och tycker det är väldigt bra. De flesta har 
inte uppmärksammat materialet om ”En grönare flygplats”, men de tycker det låter bra. Dock 
har en person en motsatt uppfattning och säger: "Om flygplatsen är ren, ok att flyga, känns 
väldigt fejkat…”. Personen fortsätter och menar att det känns som: ”greenwashing”, vilket 
personen förklarar med att företag marknadsför sig som ”gröna” och har som i största syfte att 
vinna god publicitet och marknadsandelar. Vi tolkar respondenternas åsikter om ”En grön 
flygplats” som att det finns en risk att vissa resenärer uppfattar LFV:s marknadsföring av sitt 
miljöarbete som ett tilläggsvärde, i enlighet med Grönroos (2002) förklaring.  

Det är tydligt att det råder delade meningar om ”En grönare flygplats”, de flesta hade inte sett 
eller tänkt på det medan en respondent var väldigt positiv och en mycket negativ. Det är 
viktigt att tillägga att personen som var negativ inte var negativ till initiativet att tänka på 
miljön utan på sättet som LFV marknadsför det mot sina kunder.  

Det uppkom även senare i diskussionerna att om man skulle marknadsföra sig som en grön 
flygplats skulle man åtminstone få bussarna att funka. En respondent sa: ”Ja för man får 
ändra om rutterna för bagagevagnarna hur många gånger som helst, för det gör ju väldigt 
lite om man tänker på hur folk kommer hit och härifrån” . Respondenternas åsikter om LFV:s 
miljöarbete menar vi kan påverka servicekvalitén och då närmare bestämt Kuehn och Reimers 
(2005) kvalitetsdimension; tillförlitlighet. Enligt Kuehn och Reimer (2005) speglar 
tillförlitligheten till vilken grad kunderna kan lita på företaget och hur trovärdig och ärlig 
företaget upplevs.  
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7. Slutsatser och diskussion  
I detta kapitel följer de slutsatser vi menar att denna studie genererat. Varje slutsats 
presenteras först i punktform, följt av en förklaring samt avslutas med en egen diskussion. 
Dessa slutsatser kommer att besvara syftet med denna studie som är att: Identifiera 
vilka element som främst påverkar kundvärdet av Umeå City Airport för resenärer som reser 
ofta, så kallade ”frequent flyers”. Efter slutsatserna följer en avslutande diskussion där vi tar 
upp några övriga reflektioner. Detta kapitel avslutas med rekommendationer för framtida 
forskning.  

7.1 Slutsatser 

7.1.1 Slutsats nr 1 

 Ett bra bemötande från personalen på Umeå City Airport påverkar kundvärdet 
positivt för frequent flyers. 

Förklaring till slutsatsen: Ett bra bemötande av personalen visade sig i vår studie vara ett 
element i tjänsteprocessen på Umeå City Airport som påverkar kundvärdet positivt. Det 
motsatta såg vi även då respondenterna blev dåligt bemötta. I dessa fall påverkades 
kundvärdet hos frequent flyers negativt. Eftersom de flyger ofta förväntar sig frequent flyers 
ett bra bemötande och om de erhåller ett dåligt bemötande minskar deras kundvärde. Denna 
studie visar även att ett bra bemötande kan överbrygga många utav de ”problem” som uppstår, 
så som exempelvis köer. Reaktionssnabbhet från personalen uppfattades även det positivt då 
respondenterna kände sig uppskattade.  

Diskussion ur författarnas syn: Respondenterna förklarade vid ett flertal tillfällen hur glada de 
blev av att bli igenkända av personalen. Att bemöta kunderna bra är enligt oss är en relativt 
liten ansträngning som tycks ge mycket tillbaka i uppskattning. Vi anser att målet bör vara att 
varje interaktion mellan personalen och resenärerna mynnar ut i ett ökat kundvärde för 
resenärerna. Detta är troligen inget som går att uppnå över en natt. LFV och flygbolagen kan 
sätta upp policys och regler för hur personalen skall bemöta resenärerna, men vi anser att det i 
huvudsak handlar om den enskilda individens inställning. För att åstadkomma ett 
genomgående bra bemötande på Umeå City Airport krävs enligt oss att personalen utbildas. 
Att man visar på hur viktigt mötet med kunden är och att det inte bara påverkar kunden på just 
den platsen vid det tillfället, utan att det kan färga resenärernas hela resa. I värsta fall kan det 
dåliga bemötandet färga den drabbade kundens uppfattning av serviceleverantören i stort. 
Detta precis som visat sig i vår studie där ett flygbolag fått ett dåligt ryckte på grund av 
bristfälligt bemötande från personalen.  

Om man ser på frequent flyers som stamkunder på flygplatsen blir det enklare att förstå att de 
förväntar sig något extra i jämförelse med personer som reser sällan. Vi förstår dock att det 
kan var svårt att skilja de olika kundgrupperna åt. I fallet med flygbolaget som fått dåligt 
ryckte kan det enlig oss handla om skilda åsikter om hur en resenär som reser ofta ”ska” bete 
sig. Enligt personalen kan det vara så att de förväntar sig att en person som reser ofta ska ha 
lärt sig hur exempelvis incheckningsautomaterna fungerar och blir då irriterade när en person 
frågar om hjälp. Resenären som reser ofta i sin tur anser sig vara en stamkund och tycker sig 
inte behöva lära sig hur automaten fungerar. Detta eftersom personen resa så ofta och 
förväntar sig då bra service och hjälp med automaterna. Det handlar således om delade 
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meningar om hur en resenär ”ska” bete sig. Vi menar dock att flygbolagen helt enkelt får 
acceptera att en del resenärer inte vill lära sig hur vissa saker fungerar och detta inte på grund 
av okunskap utan att de anser sig berättigade till den servicen.      

7.1.2 Slutsats nr 2 

 En estetiskt tilltalande och välutformad servicescape gör att resenärerna upplever 
kvalitén av servicescape som hög, detta leder i sin tur till en positiv inverkan på 
frequent flyers kundvärde.  

Förklaring till slutsatsen: Resultaten från vår studie visar på att miljön och utformningen av 
servicescape är ett element som har stor inverkan på frequent flyers kundvärde. Åtgärder som 
exempelvis att införa lokal design har visat sig i denna studie öka kundvärde. Även att zon B 
(incheckningshallen) byggts om och blivit rymligare visade sig vara mycket positivt och 
något som tenderar att öka kundvärdet. Respondenterna ansåg att lokalerna nu var bättre 
utformade och vilket gjort att resenärerna upplever det som tydligare och enklare att orientera 
sig i lokalerna. Det motsatta går även att se i studien, alltså att bristfälligt utformade lokaler 
påverkar kundvärdet negativt. Detta ser vi då säkerhetskontrollens utformning ogillas och 
respondenterna syftar på exempelvis dålig översikt, trängsel och allt för lite tid att förbereda 
sig. Kundvärdet påverkas således negativt av hur säkerhetskontrollen är utformad i dagsläget.  

Diskussion ur författarnas syn: Lokalernas ombyggnation, estetiska utformningen och 
funktionalitet har enligt studien visat sig vara mycket betydelsefullt för frequent flyers. 
Förändringarna har alltså inneburit ett ökat kundvärde för dessa resenärer. Detta skall LFV ha 
en eloge för då vi vet att hårt arbete legat bakom dessa förändringar. Det vi dock kan säga är 
att arbetet för den delen ej bör avstanna utan vara en ständigt pågående förnyelseprocess där 
konstverk flyttas, soffor vänds och färger ändras för att ständigt tilltala kunden. Gällande 
säkerhetskontrollen inser vi att det kanske aldrig går att få kunderna helt nöjda med en 
säkerhetskontroll, då den finns där för att kontrollera och på så sätt ger resenärerna besvär. 
Det vi uppmärksammat med denna studie är dock att vissa mindre justeringar kanske skulle 
kunna få åtminstone frequent flyers att uppleva säkerhetskontrollen mer positiv.  

7.1.3 Slutsats nr 3 

 Att stå i kö och vänta på att exempelvis checka in eller gå igenom 
säkerhetskontrollen har en negativ inverkan på frequent flyers kundvärde på Umeå 
City Airport.  

Förklaring till slutsatsen: Att stå i kö och att vänta är aldrig roligt, detta var något som 
genomgående uppmärksammades av respondenterna. Därav anser vi att även köer och väntan 
är ett element som påverkar frequent flyers kundvärde. Det framkommer även av forskningen 
kring köer att om kundernas första intryck av en serviceleverantör är en kö, kan deras fortsatta 
upplevelse färgas negativt av detta. I vår studie på Umeå City Airport går det att se en tendens 
av detta då kön till incheckningsautomaterna är placerade precis vid entrén. Respondenterna 
kommenterade även att kön som kan uppkomma på denna plats är jobbig och kan skapa 
irritation. Respondenterna talade mycket om stress i samband med köerna och att de inte kan 
slappna av innan alla köer är passerade. Vår studie visar att detta påverkar deras emotionella 
värdedimension och således påverkas deras känslor och därav även kundvärdet negativt av 
stressen som skapas av köerna. Vår studie visar även att mer väntan resulterar i mer missnöjda 
resenärer.     
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Diskussion ur författarnas syn: I en del av forskningen kring köer framkom att om kunderna 
står i kö och slösar bort tid, så förlorar de tid som de istället kunnat spendera med att använda 
tjänsteutbudet. Till följd blir minskade intäkter för den drabbade serviceleverantören. I Umeå 
City Airports fall menar vi att dessa uteblivna intäkter skulle kunna ses som mindre 
försäljning i restaurang, café och tax-free shop och detta på grund av att resenärerna står i kö 
istället för att handla. Det framkommer under fokusgrupperna att några av respondenterna 
köper fika då de har tid över. Vi menar alltså att försäljningen skulle kunna öka om köerna 
kunde minskas. Vissa typer av verksamheter bygger på att skapa en kö för att locka ditt folk, 
så är fallet med exempelvis vissa nattklubbar. Medan en kö i den typ av verksamhet som LFV 
bedriver enbart uppfattas negativt av deras kunder. 

En orsak till att köer uppkommer kan vara att vissa bolag inte har färdiga sittplatser vid 
incheckningen. Enligt respondenterna skapar detta stress, då folk vill skynda genom 
säkerhetskontrollen för att kunna ställa sig i kö vid gaten för att få en bra plats i planet. Vi 
förutsätter att LFV inte vill ha köer men under vissa tider är det svårt att undvika detta. 
Tillexempel på mornarna när flera bolag har avgångar samtidigt blir trycket stort på 
säkerhetskontrollen, där det då lätt blir kö. Detta är alltså en situation där det blir stressigt och 
resenärerna blir irriterade. En lösning som framkom i vår studie är att sätta in lugn musik i 
säkerhetskontrollen och på så sätt minska stressen. Det minskar inte köerna i sig men 
resenärerna skulle troligen uppleva en lugnare miljö som skulle kunna leda till ett ökat 
kundvärde i slutänden.  

Kö och väntan som ett negativt påverkande element tycks även indirekt påverka andra 
element. Detta är något vi sett i vår studie då respondenterna talade sig varma om hur estetiskt 
tilltalande och välutformade lokalerna (servicescape) blivit. Under denna diskussion framkom 
dock åsikter om att detta inte spelade någon roll under vissa tider på dagen, eftersom man då 
endast såg en massa folk och inte de fina lokalerna. Detta är ytterligare ett tecken på att 
köerna inverkar negativt på kundvärdet och denna gång genom att blockera och förstöra 
upplevelsen av det annars positivt påverkande servicescape.     

7.1.4 Slutsats nr 4 

 Hur lång tid frequent flyers spenderar på flygplatsen är beroende av hur nöjda de är 
med hur servicescape är utformad och vilket tjänsteutbud som finns tillgängligt.   

Förklaring till slutsatsen: Ur vår studie fann vi ytterligare ett element på Umeå City Airport 
som inverkar på frequent flyers kundvärde. Detta är hur nöjda de är med utformningen av 
servicescape och det tjänsteutbud som finns i lokalerna och då speciellt i zon D 
(avgångshallen). När det gäller utformningen av servicescape framkom en avsaknad av 
arbetsytor samt eluttag för att koppla in datorn för att kunna sitta och jobba innan avgång. När 
det gäller tjänsteutbudet var det framförallt avsaknaden av ett fritt och funktionsdugligt 
Internet som nämndes eftersom det befintliga nätet både ansågs vara för dyrt och icke 
användarvänligt. Dessa brister gör att frequent flyers idag inte väljer att spendera någon 
längre tid på flygplatsen. Detta element påverkar inte direkt kundvärdet negativt som det är 
idag, men det skulle påverka kundvärdet positivt om det åtgärdades.   

Diskussion ur författarnas syn: Om LFV vill att frequent flyers skall spendera mer tid på 
flygplatsen och därmed nyttja restaurang, shopping, café, mm, så måste de först göra så att 
servicescape tilltalar den valda målgruppen. LFV:s mål är att kommersialisera flygplatserna 
mer och öka intäkterna på stödtjänster då andra intäkter har minskat, såsom landningsavgifter. 
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I grova drag vill LFV göra flygplatser till en plats där människor träffas, shoppar, spenderar 
tid, jobbar, äter, fikar, konfererar, mm alltså på sätt och vis som en nöjespark för vuxna. För 
att människor ska vilja spendera tid på en nöjespark måste åkattraktionerna och faciliteter vara 
anpassade så att besökarna trivs. Detsamma gäller för att människor ska vilja spendera tid på 
en flygplats. De saker som frequent flyers vill ha på Umeå City Airport, för att spendera mer 
tid där, är som vi tidigare nämnt arbetsytor med elkontakter och fritt funktionellt Internet.  

Om det ovannämnda skulle åtgärdas råder det enligt oss ingen tvekan om att kundvärdet 
skulle påverkas positivt. Respondenterna nämnde även att dessa åtgärder skulle få dem att 
spendera mer tid på flygplatsen. Det LFV och Umeå City Airport troligen skulle se som 
ytterligare en positiv effekt är att de kommersiella intäkterna även skulle öka. 

7.2 Avslutande diskussion 
Oavsett om kundvärdet påverkas positivt eller negativt så visar vår studie på vikten av att 
tillfråga de som använder lokalerna mest, alltså kunderna. Det kan lätt bli så att företag tror 
sig veta precis vad deras kunder tycker, men då saken undersöks visar sig andra åsikter. Vi två 
författare av denna studie var vid ett tillfälle, precis innan vi skulle genomföra 
fokusgrupperna, oroliga för att vi inte skulle få fram något nytt från respondenterna. Detta då 
vi trodde att vi visste vad folk i allmänhet tycker om Umeå City Airport. Senare då studien 
var klar visade det sig att vi hade fel och det framkom en massa saker som vi inte alls hade 
tänkt på.    

När det gäller diskussionen om ”En grönare flygplats” vill vi understryka att vi inte menar att 
LFV:s syfte med ”En grönare flygplats” är att få god publicitet, utan troligen för att de 
verkligen bryr sig om miljön. Det är dock värt att nämna att det kan uppfattas på ett annat sätt 
av kunderna. På respondenternas diskussioner märker vi hur viktig miljöfrågan är och med 
dessa åsikter i åtanke uppfattar vi det som att LFV bör tänka på hur de förmedlar sitt 
miljöarbete ut till sina kunder. En åtgärd är enligt oss att fixa så att bussarna fungerar och 
kanske till och med promota att ta bussen i stället för taxi. 

Ett intressant fenomen som uppkom i båda fokusgrupperna var att deltagarna verkar lägga 
mycket ansvar på flygplatsen. Exempelvis förseningar och brister i både bussar och taxi 
ansågs vara LFV:s problem att åtgärda. Även att flygbussen tidtabell är svår tolkad anses 
enligt respondenterna vara upp till LFV att lösa. Detta är sådant som kanske egentligen inte är 
flygplatsens och LFV:s ansvar. Enligt oss kanske LFV ändå måste ta ansvar över detta då 
deras kunder tror att detta är fallet.  

Att få säga vad de tycker och föra fram sina åsikter verkar även det vara viktigt, åtminstone 
för denna målgrupp. Respondenterna förmedlade att de ser det som betydelsefullt att få 
möjlighet att framföra sina åsikter om Umeå City Airport. Enligt oss kanske frequent flyers 
upplever ett högre kundvärde enbart just genom att få framföra sina åsikter och känna sig 
delaktiga. 

När vi nu undersökt vad frequent flyers tycker om Umeå City Airport och identifierat olika 
element i tjänsteprocessen som dels påverkar kundvärdet positivt men även negativt, återstår 
bara en fråga: Går det att mäta det totala kundvärdet på Umeå City Airport? Från forskningen 
kring kundvärde har vi förstått att det inte är det lättaste att veta hur man skall mäta 
kundvärdet då varje enskild forskare verkar ha sin egen modell för detta. Forskare som 
Grönroos, Evans och Honkapohja föreslår mer eller mindre att man väger samman de 
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”kostnader” kunderna har och subtraherar det från de fördelar kunderna får ut av en specifik 
tjänst, och vipps så har man kundvärdet. Under arbetets gång med denna studie har vi dock 
insett att det är något svårare än så att räkna fram ett kundvärde. Det bör poängteras att vårt 
syfte och mål med denna studie aldrig vara att mäta kundvärdet, men tankar kring och åsikter 
om det har ändå naturligt uppkommit. Därför vill vi trots detta avsluta denna diskussion med 
att ge vår syn på mätning av kundvärde.    

Av den befintliga forskningen kring kundvärde får vi uppfattningen att målet ofta är att nå ett 
resultat på hur kundvärdet ser ut. Vi menar dock att mätning av kundvärde i första hand bör 
ha som mål att synliggöra de brister och fördelar som finns i en tjänsteleverantörs 
tjänsteprocess. Detta menar vi då vår studiemiljö innehåller en komplex tjänsteprocess där en 
rad olika element inverkar på hur kundvärdet ser ut i slutänden. Att då väga samman allt detta 
för att få ett svar på hur det totala kundvärdet ser ut anser vi vara både svårt och orelevant. 
Den slutsats vi dragit av att ha studerat Umeå City Airport är att det är svårt att räkna ut 
kundvärdet och att målet för en tjänsteleverantör istället bör vara att bli medveten om vad som 
skapar kundvärde.  

7.3 Framtida forskning 
I vår undersökning har fokus legat på att ta fram vilka element som påverkar kundvärde för 
målgruppen frequent flyers på Umeå City Airport. Vi har under arbetets gång stött på en del 
intressanta områden som vi gärna ser att mer forskning genomförs på.  

Vi ser att det i framtida studier vore intressant att undersöka vilka effekter användning av 
olika typer av musik i säkerhetskontrollen på en flygplats skulle ha för inverkan på 
upplevelsen av stress bland resenärerna. Samt undersöka vilken typ av musik som skulle ha 
bäst effekt i denna typ av miljö.  

En annan aspekt som kan vara intressant är det arbete som LFV har påbörjat med införandet 
av något de kallar ”En grönare flygplats”. Här kan man fråga sig hur kunden påverkas av att 
man använder sig av och exponerar sitt arbete med att uppnå en grönare flygplats. 
Undersökningen skulle kunna innehålla hur kunder påverkas av detta initiativ och vilka 
långtgående effekter detta får för kundernas uppfattning om tjänsteleverantören. Detta är trots 
allt ett område som under de senaste åren blivit allt viktigare för både forskare och chefer att 
forska i och ha förståelse om. Kunderna har även blivit mer medvetna om och engagerade i 
vilket miljöarbete företagen utför.  
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8. Sanningskriterier  

8.1 Reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning  
Inom kvalitativ forskning har diskussioner förts hur viktigt och relevant användandet av 
reliabilitet och validitet är. Det finns forskare som antyder att man bör använda sig utav andra 
metoder för att mäta och värdera kvalitativ forskning. Guba och Lincoln (1985) i Bryman och 
Bell (2005) säger sig vara tveksamma till en tillämpning av reliabilitet och validitet inom 
kvalitativ forskning då det förutsätter att man skall komma fram till en och samma bild av 
verkligheten. Vilket kan vara svårt att applicera till fullo på en kvalitativ undersökning som 
istället kan visa på flera befintliga bilder av verkligheten (Bryman och Bell, 2005). Guba 
och Lincoln (1985) och Guba och Lincoln (1994) i Bryman och Bell (2005) presenterar två 
kriterier som kan vara en bra grund för att kunna bedöma kvalitén i en kvalitativ forskning, 
nämligen trovärdighet och äkthet.  

8.1.1 Trovärdighet består av fyra delkriterier 

Tillförlitlighet 

Finns det många olika beskrivningar av en tänkbar verklighet är det viktigt att den 
beskrivning forskaren ger anses vara trovärdig och tillförlitlig i läsarens ögon. Här innefattas 
även att man genomför undersökningen efter uppsatta regler, samt att resultaten kan bekräftas 
av respondenterna för att göra dessa trovärdiga. (Bryman och Bell, 2005) För att erhålla så 
hög tillförlitlighet som möjligt i vår studie har vi valt att sätta ihop grupper med människor 
som består av olika åldrar och kön. Samtliga deltagare har fått information om studiens syfte 
och mål samt vilka spelregler som gäller för genomförandet av undersökningen. Vi har även 
valt att främst ta med och skildra åsikter och information i vår studie som bekräftas av 
flertalet deltagare i de bägge fokusgrupperna.  

Pålitlighet  

Forskaren bör alltid anta ett granskande synsätt och tydligt redogöra för de olika faserna i 
processen såsom exempelvis val av undersökningspersoner, val av undersökningsmetod samt 
hur man analyserar data. Det är även viktigt att man grundligt beskriver processen så att 
läsaren kan förstå hur studien genomförts. Kollegor bör användas som granskare för att 
säkerställa pålitligheten hos undersökningen. (Bryman och Bell, 2005). Vi har i vår 
undersökning försökt att i största möjliga mån anta ett granskande synsätt genom de olika 
processerna. Vi har jobbat mot att ge handledaren möjlighet att kritiskt granska de val vi gjort 
och de texter vi sammanställt. Vi har även i vårt praktiska metodkapitel försökt att tydligt 
skildra hur genomförandet av vår studie gick tillväga. Detta har vi gjort just för att vår studie 
ska bli så transparent och pålitlig som möjligt. 

Styrka och bekräfta 

Styrka och bekräfta innebär i detta fall att forskaren försöker säkerställa att denne agerar i god 
tro. Detta utifrån insikten att det är svårt att erhålla en fullständig bild och behålla 
objektiviteten under en forskningsprocess. (Bryman och Bell, 2005). Vi har försökt att ta 
lärdom av detta. Det är inte lätt att genom en undersökning erhålla information och resultat 
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där man kan dra generella slutsatser som är gällande för en hel population, då man enbart 
studerar ett urval av denna. Vårt mål med denna undersökning har inte varit att kunna dra 
några generella slutsatser för en hel population, utan främst för att visa på vad ett urval av 
målgruppen, frequent flyers, anser om Umeå City Airport. Vi har i största möjliga mån 
försökt att under fokusgruppsträffarna hålla oss utanför diskussionerna för att inte påverka 
respondenternas resonemang och åsikter. På detta sätt har vi kunnat bibehålla vår objektivitet. 

Överförbarhet 
  
Bryman och Bell (2005) beskriver överförbarheten som en viktig del, och för att kunna 
tillgodogöra sig resultaten rekommenderar författarna att man beskriver och redogör detaljrikt 
för i vilken kontext man utfört studien. Överförbarheten handlar om hur resultaten som 
kommer från studien kan tänkas gå att generalisera i en vidare bemärkelse utöver det specifika 
studiesammanhanget (Bryman och Bell, 2005). Med anledning av detta har vi i metodkapitlet 
gett läsaren en insikt i hur situationen samt omgivningen kring denna undersökning sett ut. 
Detta för att ge läsaren en tydlig inblick i vilken situation och kontext som vi genomfört 
denna studie i. Samtliga uttalanden och uppfattningar som framkom under denna 
undersökning är individuella och beroende av den kontext de befinner sig i, vilket gör att det 
kan vara svårt att direkt applicera alla resultat från denna studie på andra liknande miljöer, 
som exempelvis en restaurang eller en tågstation. Dock ser vi att vissa av våra slutsatser går i 
viss mån att överföra på andra flygplatser. Exempelvis bör personalen ha en stor inverkan på 
kundvärdet även på andra flygplatser. Vi tror även att vår slutsats att kunderna stannar längre 
om de är nöjda med tjänsteutbudet och utformningen av servicescape går att applicera på 
flygplatser av liknande storlek. 

8.1.2 Äkthet 

Utöver bedömningen om en studies resultat lever upp till trovärdighetens fyra delkriterier är 
det också enligt Bryman och Bell (2005) viktigt att forskare bedömer om resultaten kan anses 
vara äkta. Guba och Lincoln (1985) presenterar i Bryman och Bell (2005) ett antal 
kompletterande kriterier på äkthet. Rättvis bild är ett av dessa kriterier och det belyser om 
studien visar på de olika åsikter och uppfattningar som finns i den grupp som studerats. Vi har 
med detta i tankarna valt att tydligt visa på de uppfattningar som gruppen har gemensamt men 
då en avvikande åsikt framkommit även valt att lyfta fram den för att ge en så rättvisande bild 
som möjligt av den grupp vi undersökt. Pedagogisk autenticitet är ett annat kriterium inom 
äkthet. Detta belyser i vilken utsträckning som deltagarna i undersökningen fått en ökad insikt 
i hur andra individer uppfattar miljön och andra faktorer som påverkar (Bryman och Bell, 
2005). I vår studie har vi tydligt sett att detta framkommit då flertalet deltagare blivit varse om 
att de inte är ensamma om att tycka, känna eller ha en viss uppfattning om saker som rör 
Umeå City Airport. Detta upplever vi har gjort att några av deltagarna fått en bättre bild av 
hur andra individer uppfattar denna miljö.   
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9. Rekommendationer till LFV  
Detta kapitel är främst riktat till vår uppdragsgivare LFV och här framkommer information 
som inte tidigare nämnts eller behandlats i denna uppsats. Det handlar främst om 
detaljinformation som vi inte ansåg vara rätt i den kontext som beskrivits ovan. Som vi 
tidigare nämnt har LFV en målsättning att inneha ”Nordens bästa kundvärde 2010”. För att 
kunna uppnå denna målsättning krävs det ett långsiktigt och riktat arbete från LFV:s ledning 
och personal. Målsättningen med denna uppsats var att belysa delar av vad kundsegmentet 
frequent flyers ansåg vara kundvärde. Denna studie kan förhoppningsvis användas som en del 
av arbetet mot att öka kundvärdet lokalt på Umeå City Airport. 

Vi har valt att lägga fram dessa rekommendationer genom att presentera de saker som våra 
respondenter ansåg fungera bra och/eller mindre bra just nu (Nuläge). Vi presenterar även ett 
antal åtgärder som respondenterna anser vara viktiga att genomföra (Framtid). 

9.1 Till flygplatsen, Zon A  

Nuläge: 

Element Beskrivning 
 Taxi De flesta utav respondenterna i vår studie tar taxi för att 

transportera sig till och från flygplatsen, vilket är en metod som 
de flesta anser fungerar bra.  
 

 Nära centrum När det gäller faktorer utanför flygplatsen nämnde respondenterna 
bland annat att de tycker att det är mycket positivt att flygplatsen 
är nära Umeå centrum, vilket inte är fallet i många andra städer.  
 

 Långtidsparkering Långtidsparkeringen anser respondenterna fungerar bra, detta 
efter att de testat ett par gånger och lärt sig hur systemet med 
bommar och biljetter fungerar. 
 

Framtid: 

Element Beskrivning 
 Flygbussen Flygbussen var ett element som tydligt påpekades av 

respondenterna då de ansåg att bussarna inte fungerar 
tillfredställande idag. De menade att man bör förenkla 
tidtabellerna, och se över hur tabellen kommuniceras till 
resenärerna.  
 

 Avlämning Avlämning av personer som ska resa sker idag enligt 
respondenterna på korttidsparkeringen vilket betyder att det vissa 
tider är kaos på denna parkering. En åtgärd som lyftes upp är att 
man istället borde ha en separat avlämningsplats. 
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9.2 Incheckning/bagageinlämning, Zon B  

Nuläge: 

Element Beskrivning 
 Miljö 
 Bättre utrymme 
 Modernt 

Respondenterna uppfattar den nya miljön mycket positivt. Enligt 
deras åsikter är det en klar förbättring mot hur miljön såg ut innan 
de omfattande ombyggnationerna. Miljön är modern och 
förmedlar en känsla av stilrenhet menar respondenterna. De 
lokala inslagen som införts i form av träbänkar och lokal konst 
uppmärksammades av respondenterna och de anser att det 
bidragit mycket positivt till deras uppfattning och känsla av 
flygplatsen. Jämfört med tidigare upplever grupperna att Zon B i 
dag känns mycket luftigare och har bättre utrymme än tidigare. 
Lokalens uppbyggnad signalerar vilken uppgift man som resenär 
har, att man här bara ska checka in och sedan gå vidare till 
säkerhetskontrollen och in i avgångshallen menar respondenterna. 

Framtid: 

Element Beskrivning 
 En informationsdisk Ett informationsställe där man kan få information gällande alla 

bolag och hela flygplatsen saknas idag. Detta behövs främst för 
de som inte flyger så ofta menar respondenterna. 
 

 Tydligare kösystem Vid vissa tider upplever respondenterna att kön från 
säkerhetskontrollen går ut i incheckningshallen på ett 
okontrollerat sätt. Detta borde gå att förbättra genom att tydligare 
förklara hur kön ska gå om den tenderar att bli för lång. 
Markerade linjer på golvet kan vara en åtgärd som här kan 
underlätta detta menar respondenterna. 
 

 Lånevagnar för 
barnfamiljer 

Detta efterfrågades av en respondent som upptäck hur svårt det är 
att resa med barn eftersom man är tvungen att checka in 
barnvagnen. Vilket innebär att man tvingas bära alla väskor och 
barn ut till flyget. En förbättring som här kan göras är att 
införskaffa någon typ av lånevagnar som barnfamiljer kan 
använda, speciellt om de ska spendera en längre tid i zon D med 
shopping och café.  
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9.3 Säkerhetskontrollen, Zon C  

Nuläge: 

Element Beskrivning 
 Säkerhetspersonalen Det råder delade meningar om säkerhetspersonalen då några 

respondenter framhåller att de gör ett bra jobb, medan andra 
menar att bemötandet kan vara något opersonligt och otrevligt. 
De påvisar att säkerhetspersonalen är proffsig vid visiteringar 
trots att de stundvis har ett tufft jobb. 
 

Framtid: 

Element Beskrivning 
 Säkerhetspersonalen Respondenterna menar att säkerhetspersonalen bör jobba på 

bemötandet. Respondenterna värdesätter ett vänligare hej, eller 
någon form av igenkännande då det i många fall är samma 
personal som man möter dem i säkerhetskontrollen. 
Bemötandet är något som respondenterna värderar mycket högt 
och de menar att ett bra bemötande kan överbrygga ”problem” 
som kan uppkomma, exempelvis långa köer.  
 

 Förebygg stress För att förebygga den stress som respondenterna känner när de 
står i kön till säkerhetskontrollen föreslår de att man kan införa 
lugnande musik samt att öppna en extra kontroll vid 
köbildning. 
 

 Förläng rullbandet En annan praktisk åtgärd som framkom och kan underlätta för 
resenärerna är att förlänga rullbandet till säkerhetskontrollen 
med några meter före och efter säkerhetskontrollen. Detta för 
att förenkla hanteringen för resenärerna, som då får längre tid 
på sig att förbereda sig innan kontrollen och hämta sina saker 
som gått igenom kontrollen. Respondenterna föreslog även att 
bordet innan säkerhetskontrollen bör förlängas för att ge dem 
mer tid att förbereda sig innan kontrollen. 
 

 Gröna lådor 
 Hantera lådor 

Åtgärder som framkom var att man kunde införa en möjlighet 
att erhålla den ”gröna lådan” tidigare (lådan för att lägga sin 
jacka, mm, i. ). Detta för att underlätta för resenärerna som då 
innan de kommer in i säkerhetskontrollen har haft möjlighet att 
förbereda sig. Utformningen av dessa lådor skulle kunna vara 
likt mindre rullvagnar som finns på bland annat ICA, eller en 
typ av bärbar korg enligt respondenterna. Ett system för 
hantering av de gröna lådorna lyft även fram, detta för att 
avlasta personalen. En respondent nämner att ett sådant system 
finns på en flygplats i Oslo där lådarna åker tillbaka 
automatiskt.  
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9.4 Avgångshallen, Zon D 

Nuläge: 

Element Beskrivning 
 Modernt  
 Bra känsla 
 Luftigt 
 Bra utrymme 

Alla respondenter instämmer med att de nu tycker att den nya 
avgångshallen är en stor förbättring från hur den var innan 
ombyggnationerna. De upplever att det nu känns som att man 
kommer till en större flygplats. Den känns modern och inger en 
luftig och bra känsla med bra utrymmen.  

 Internet Respondenterna anser att Internet både är för dyrt och för 
krångligt för att vara värt att använda.  
 

Framtid: 

Element Beskrivning 
 Elkontakter 

 

Elkontakter är något som efterlyses av respondenterna. Detta 
skulle förbättra deras möjligheter att utföra vissa enklare 
arbetsuppgifter på sin dator under vistelsen på flygplatsen.  
 

 Fritt Internet Enligt respondenterna är Internet en av de förbättringar som bör 
göras så snart som möjligt.  
 

 Arbetsytor Arbetsytor är något som önskas av respondenterna i denna studie. 
En avdelning med bord avsedda att arbeta vid efterfrågas. 
Respondenterna tror att en förbättring av Internet, elkontakter och 
arbetsytor skulle innebära att resenärer valde att spendera mer tid 
på flygplatsen och därmed även utnyttja tjänsteutbudet 
(restaurang, café, mm) i större grad. 
 

 ”Silent room” En respondent nämner även att någon typ av ”silent room”, en del 
som var lite mer avskild, skulle uppskattas. Där ska man få 
möjlighet att vara i fred och slappna av under en kortare tid. 
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9.5 Övrig information 
Det framkom även en del information som inte ingick i några av de områden som vi valt att 
fokusera på under denna studie. Dessa uppkom under de avslutande diskussionerna under 
fokusgruppsträffarna under en punkt vi valt att kalla Övrigt. Respondenterna fick här 
möjlighet att lyfta upp åsikter som inte kommit upp under tidigare diskussion.  

Element Beskrivning 
 Ankomsthallen Ankomsthallen var något som lyftes upp och diskuterades under 

denna punkt och det var något som engagerade det stora flertalet. 
De flesta upplevde idag ankomsthallen som mycket trång. Det är 
svårt att ta sig ut och andra resenärer eller anhöriga står i många 
fall i vägen och blockerar utgången. Åtgärder som lyftes upp för 
att få bukt med dessa problem var att man önskade få mer ytor i 
ankomsthallen. Att det fanns en möjlighet att skapa bredare eller 
öka på antalet utgångar, för att på så sätt få ett bättre flyt. Sedan 
fanns det önskemål om att genomföra en renovering då 
ankomsthallen inte upplevdes lika modern och fräsch som övriga 
delar av flygplatsen. En viktig aspekt som uppkom under 
diskussionen var att ankomsthallen bör ses som en ”entré till 
Umeå”. Personer som besöker Umeå för första gången bör mötas 
av en representativ lokal då detta är en av portarna in i Umeå. 
Tillsammans med E4 norr, E4 söder och tågstationen skall dessa 
tydligt frambringa det positiva med Umeå och vara välkomnande.
 

 Taxi Respondenterna lyfter även fram att transport från flygplatsen 
fungerar dåligt. Detta eftersom det inte finns ett fast system för 
hur taxibilarna skall placera sig. Ibland är bokade bilar på en plats 
och sedan på en annan och de byter placering med icke bokade 
taxibilar, menar respondenterna. Deltagarna upplever det rörigt 
idag och önskar att det blev en förbättring av detta i form av en 
tydlig skyltning och ett system som fungerar. Här framkom även 
att det för resenärerna kan vara svårt att skilja på vem som bär 
ansvaret för detta, om det är flygbolagen, LFV eller taxibolagen. 
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9.6 Utvärdering av metoden  
 
Vi frågade även under den avslutande diskussionen hur deltagarna upplever denna typ av 
undersökningsmetod, fokusgrupper, och om det vore intressant för dem att delta i liknande 
undersökningar även i framtiden. Nedan följer respondenternas åsikter om metoden samt våra 
kommentarer till detta.  

Element Beskrivning 
 Fokusgrupper 
 4-7 deltagare 
 2 timmar 
 17.30 bra tid 
 Middag 

Här var respondenterna eniga om att denna metod är idealisk för 
denna typ av undersökning. De har då möjlighet att föra fram sin 
åsikt och även diskutera med andra som sitter i en liknande 
situation. Det framkommer att diskussionen lyfter till en annan 
nivå då man kommer på saker som man annars inte hade kommit 
på om man varit ensam. Det framkommer även att deltagarna 
föredrar att delta i en fokusgruppsstudie istället för att fylla i en 
enkät. De båda grupperna ansåg att antalet deltagare 4 respektive 
7 var bra, med motiveringen att detta gav alla deltagare en 
möjlighet att föra fram sin åsikt och sedan lyssna på andra. Vi 
anser dock att 7 deltagare är att föredra då diskussionen blir 
rikligare.  
 

 Tidsåtgången på ca 2 timmar ansågs vara mycket bra enligt 
respondenterna. De menar vidare att det är svårt att hålla fokus 
längre än så, samt att det var positivt att man såg en tydlig början 
och ett klart slut på träffen. Tiden för undersökningen 17.30 till ca 
20.00 var uppskattat då de flesta slutat jobbet och hann dit i tid. 
Möjligheten att erhålla middag i början av undersökningen var 
väldigt uppskattat, då deltagarna inte behövde fara hem och laga 
mat utan kunde äta på flygplatsen. Middagen gav även deltagarna 
en möjlighet att lära känna varandra och mjuka upp stämningen. 
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Bilaga 1 

Utskick när respondenten tackat ja till medverkan i fokusgrupp 

Hej XXXXXX! 

Några snabba frågor inför träffen på flygplatsen: 

Ålder? 
I vilken stadsdel, kommun bor du? 
I vilket syfte reser du främst, tjänsten eller privat? 
Hur ofta reser du, i genomsnitt per månad? 

Har du flugit med: 
SAS? 
Malmö Aviation? 
Norwegian? 

Vilket bolag flyger du främst med? SAS, Malmö Aviation, Norwegian eller annat? 

Information om studien: 
Vi är 2 studenter från Handelshögskolan i Umeå som skriver vårt examensarbete på uppdrag av Luftfartverket. 
Syftet med studien är att undersöka vad som är värdeskapande för denna målgrupp, hur kunderna prioriterar 
gällande utbudet av tjänster på Umeå City Airport samt vad som bör ändras/förbättras och hur man kan göra 
detta. Vi kommer att genomföra en undersökning av kundvärde på Umeå City Airport, där målgruppen för 
undersökningen är frequent flyers. 

Sekretess: 
Träffen kommer att spelas in dock kommer all information behandlas med sekretess och ni som medverkande 
kommer inte personligen knytas till ett uttalande, utan ni är alla anonyma. 

Fokusgruppen som du skall medverka på kommer genomföras följande datum: 
 
- Måndag den 27 april kl 17.30 

Var gärna på plats på flygplatsen senast 17.20 då middagen inleds 17.30. 
 
Varje tillfälle kommer att inledas med att vi bjuder er på en middag och ger er möjlighet att lära känna de övriga 
deltagarna och sedan genomför vi fokusgruppen.  

Vi träffas på Flygplatsen Umeå City Airport och kommer hålla till i Luftfartverkets konferenslokaler och har mat 
från restaurangen. 

Ev. matallergier eller liknande meddelas oss så snart som möjligt. 

Totalt kommer träffen att ta drygt 2 timmar i anspråk. 

Ni har även möjlighet att få gratis parkering under undersökningen. Parkera på långtidsparkeringen och ta en 
biljett, använd inte ert eget kort, så kommer vi att ge er en utfartsbiljett efter genomförd fokusgrupp.  

Varmt välkommen 
Tobias Holmberg 070 595 26 96 
John Eriksson 070 614 94 56  
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Bilaga 2 
Första utskick till respondenter som önskade mer information 

Hej! 

Vi fick dina kontaktuppgifter av XXXXXXXXXXX 

Vi är 2 studenter från Handelshögskolan i Umeå som skriver vårt examensarbete på uppdrag av Luftfartverket. 
Vi kommer att genomföra en undersökning av kundvärde på Umeå City Airport, där målguppen för 
undersökningen är frequent flyers.   

Syftet med studien är att undersöka vad som värdesätts av denna målgrupp, hur denna målgrupp prioriterar 
gällande utbudet av tjänster på Umeå City Airport samt vad som bör ändras/förbättras och hur man kan göra 
detta. 

Undersökningen kommer att inledas med en middag som vi bjuder på, ute på restaurangen på flygplatsen, där vi 
även ger gruppdeltagarna en möjlighet att lära känna varandra.  

Vi kommer att genomföra fokusgrupper på 2 olika tider, och ni får nu möjlighet att medverkar på 1 av dessa, på 
det datum som passar er bäst:  

- Måndag den 27 april kl 17.30 
- Onsdag den 29 april kl 17.30 
 
 
Vi söker nu efter deltagare som önskar medverka i denna undersökning, vi anser att ni är en perfekt kandidat och 
ser gärna er som deltagare i detta. 
 
Information:  
Vi träffas på Flygplatsen Umeå City Airport och kommer hålla till i Luftfartverkets konferenslokaler och bjuder 
på mat från restaurangen. Ni har även möjlighet att få gratis parkering under undersökningen på flygplatsens 
långtidsparkering. 
 
Totalt kommer varje träff att ta ca 2 h i anspråk. 
 
Återkom så snart ni kan med svar och ev. matallergier eller liknande så vi hinner lösa detta.  

Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Tobias Holmberg & John Eriksson 
 
Tobias 070 595 26 96 
John 070 614 94 56 
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Bilaga 3 
Sista påminnelse till respondenterna 

Hej! 

Varmt välkommen ikväll klockan 17.30 på kundundersökningen vid Umeå City Airport.  

Vi kommer att finnas på plats vid entrén till avgångshallen med tydlig skyltning så ni inte kan missa oss.  Kom 
gärna till 17.20 då middagen serveras 17.30. 

Tar du egen bil har vi möjlighet att erbjuda dig gratis parkering om ni parkerar på långtidsparkeringen och tar en 
biljett, dvs. ej betalar med ert betalkort. Ni erhåller då en utfartsbiljett av oss efter utförd fokusgrupp. 

Uppkommer frågor finns vi alltid att nå på 070 595 26 96 eller 070 61 49 456 

Med vänliga hälsningar 

 Tobias & John 

 


