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Syfte Syftet med vår uppsats är att studera vilka faktorer i interaktionen mellan 

personalen och dess kunder som är nöjdhetsskapande i tjänsteföretag som 
präglas av;  
• Begränsad påverkansmöjlighet på slutprodukt, exempelvis 

nätverksorganisationer med många inblandade aktörer, 
• Få och/eller sporadiska kundkontakter, exempelvis till följd av ett ökat 

utnyttjande av teknologi och självbetjäning. 
 
 Utifrån detta ska vi konstruera en egen Kundnöjdhetsskapande 

interaktionsmodell och jämföra den med befintliga nöjdhetsskapande 
modeller.   

 
Metod Som metod för insamling av vårt empiriska material använder vi oss av 

Nöjdhetsskapande Handlings-Metod. Det empiriska underlag som ligger till 
grund för denna uppsats är uteslutande resenärernas egna berättelser om 
nöjdhetsskapande handlingar vid interaktionsutbyte med tågpersonalen på 
Kustpilen.  

 
Slutsats Att interaktionen, mötet mellan leverantörens personal och dess kunder, är 

betydelsefull för kundernas tillfredsställelse är inget nytt. Vår fråga är vilka 
faktorer det är i interaktionen mellan Kustpilens personal och dess resenärer 
som är nöjdhetsskapande. Utifrån befintliga kundnöjdhetsskapande 
interaktionsmodeller och våra insamlade berättelser har vi konstruerat en 
egen Kundnöjdhetsskapande interaktionsmodell som av består följande fyra 
kategorier;  

 
• ”Plåster på såret” - Olika former av kompensationer som fungerar som 

”återställare” vid brister i det egna systemet 
• Tillmötesgående av efterfrågad handling - Hjälp med enskild individs 

angelägenhet vid förfrågan, såsom individuell särupplysning eller 
särbehandling 

• ”Det lilla extra” - Tillhandahållande av fördelaktig information eller 
utförd handling på personalens eget initiativ 

• Personlighet - Personalens uppträdande gentemot kunden 
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with a lot of actors involved. 
• A few and/or sporadic costumer contacts, e.g due to increasing use of 

technology and self-service.  
 

Out of this we’ll create a Costumer satisfaction interactive model and  
compare it with other existing satisfaction models. 

 
Method The method for collecting the empirical data has been Nöjdhetsskapande 

Handlings-Metod. All the empirical data is solely the travellers’ own stories 
of satisfying acts within their interaction with Kustpilens staff. 

 
Result The fact that interaction, the meeting between the suppliers’ employees and 

their costumers, is an important part to costumer satisfaction is well known. 
Our question though is which factors, within the interaction between 
Kustpilens personnel and their travellers, do create costumer satisfaction. By 
studying the existing costumer satisfaction interaction models, and analysing 
our own empirical data, we constructed our own Costumer satisfaction 
interactive model that contains the following four categories: 

 
• “plaster on the wound” – different kinds of compensation when there 

has been system failures. 
• Obliging request - special treatment and special information supplied 

on costumers request 
• Something exceptionally – special treatment and special information 

supplied on initiative of the personnel  
• Personality – the personnel’s behaviour toward the costumers  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund  

Morgonen är tidig tidig, men ändå alldeles för sen. Tåget skulle ha varit inne för mer än en  

kvart sedan. Människorna på perrongen trampar av och an. En kvinna står och huttrar i all sin 

lättkläddhet. En man vankar fram och tillbaka, ständigt återblickandes på klockan medan 

munnen mumlar några missnöjesfraser. En annan man står sammanbiten framför 

biljettautomaten och försöker kvittera ut en ”enkel” till Karlshamn utan större framgång. En 

äldre dam har funnit sig tillrätta på en av träsofforna och knutit händerna som i en bön, fast 

egentligen bara i ett försök att få upp värmen i dem igen. En mamma försöker tröstlöst få sina 

barn att hålla sig lugna på perrongen tills tåget kommer, ständigt lovandes att det säkert alldeles 

strax är på väg in. Själv har jag gått upp tidigare än vanligt för att ta det tidigare tåget till 

skolan. Jag vågar inte riskera att komma för sent till dagens redovisning.  När jag blickar ut över 

den smått överfyllda perrongen kan jag inte låta bli att undra om jag ska ha turen att få mig en 

sittplats idag. Nu har det gått tjugo minuter sedan tåget skulle ha avgått, men ännu syns inte 

något ljus i fjärran, inte heller hörs någon förseningsinformation i högtalarna. Till och med 

informationsskylten som hänger över perrongen uppträder som om allas våra klockor måste gå 

tjugo minuter för fort. Den hänger där lika obekymrat och visar en ankomsttid som för oss andra 

är ett sedan länge svunnet klockslag…1 

 

Detta är egentligen bara en ögonblicksbild, men dessvärre har det kommit att bli en allt längre 

följetong för oss som utnyttjar BlekingeTrafiken AB:s tåg Kustpilen. Dessa ständigt upprepade 

scenarion skapar ett allt större missnöje hos resenärerna. Detta missnöje gör sig inte bara hört i 

anslutning till resorna, utan har dessutom fått allt större utrymme i de lokala tidningarna längs 

hela kustbanan2. I kombination med våra egna upplevelser och erfarenheter av detta missnöje och 

att vi är ekonomistuderande vid Blekinge Tekniska Högskola, väcktes vårt intresse för att skriva 

denna uppsats och att inrikta oss på kollektivtrafikens problem med missnöjda kunder.  

1 Författarnas egna erfarenheter fångade i en ögonblickbild 
2 Järnvägssträckan Karlskrona - Köpenhamn 
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Eftersom det redan finns många studier om kundmissnöje och klagomålshantering3, valde vi att 

rikta vårt perspektiv på myntets andra sida, nämligen kundnöjdhet och nöjdhetsskapande 

faktorer. Vi vill studera vilka faktorer som kan bidra till skapande av kundnöjdhet, trots de 

missnöjesframkallande omständigheter som ofta föreligger, men som Kustpilen många gånger 

varken har möjlighet att påverka, eller är ensamt ansvarig för. Vi tänker alltså inte behandla 

missnöjets svårigheter, utan studera nöjdhetens möjligheter. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Kollektivtrafiken är en grundläggande samhällsservice vars yttersta syfte är, enligt 

Transportpolitik för en hållbar utveckling (prop 1997/98:56), att få ner personbilstrafiken och 

därigenom minska miljöfarliga avgasutsläpp, öka tillgängligheten i stadskärnor och spara pengar. 

Kollektivtrafiken är med sitt syfte således en lika betydelsefull individuell, nationell och 

internationell angelägenhet. En ökad andel kollektivt resande är därför en viktig komponent i det 

transportpolitiska arbetet med att utforma ett långsiktigt hållbart transportsystem.4 

 

Ser vi tillbaka till den ögonblicksbild vi reflekterade i vår bakgrund kan vi se att det finns en 

mängd problem som bygger upp ett omfattande missnöje kring Kustpilen; söndriga 

biljettautomater, platsbrist, informationsbrist, svårbegripliga biljettprissättningar samt en allmän 

uppfattning om otillförlitlighet som alla förseningar drar med sig. Om missnöjet breder ut sig, 

och kollektivtrafiken inte fungerar till resenärernas belåtenhet, leder detta till förr eller senare till 

att kollektivtrafikresandet minskar.5 Ett alternativ för resenärerna blir istället att åka bil. I Statens 

Offentliga Utredning bekräftas också att: ”Det senaste decenniet har resandet i den lokala och 

regionala kollektivtrafiken stagnerat, /…/ samtidigt som resandet med bil kontinuerligt har 

ökat.”6 Konsekvenserna av detta alltmer utbredda missnöje blir att det försvårar arbetet med att 

få ner den ökade personbilstrafiken, och därigenom nå de transportpolitiska målen.   

 

Missnöjet som uppstår genom de problem som förekommer vid resor med Kustpilen, är effekten 

av det ”lidande” som resenärerna får utstå; de kommer för sent till bestämda möten, de kan få stå 

upp i tåget flera mil, de upplever ovisshet på grund av informationsbrist, de känner  

3 Bland annat Kundmissnöje och klagomålshantering av Bo Edvardsson (1997) 
4 www.sou.gov.se/kollektivtrafik/direktiv 
5 Grönroos Christian (1996) 
6 www.sou.gov.se/kollektivtrafik/direktiv 
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otillförlitlighet samt en allmän irritation. Detta lidande är grogrunden för det missnöje som 

breder ut sig och som slutligen får negativa konsekvenser för kollektivtrafiken. 

 

Det är svårt, och många gånger omöjligt, för Kustpilen att proaktivt eliminera resenärernas 

lidande då problemen som orsakar det ofta ligger utanför Kustpilens direkta kontroll. Men då 

lidandet redan uppstått är det viktigt att så snart som möjligt ”råda bot” på det för att undvika att 

det utvecklar sig till solvent missnöje. Här ser vi att Kustpilen och dess personal har en viktig och 

många gånger avgörande roll som ”botgörare” då det är dem som är de första att möta 

resenärerna i deras lidande. Att reaktivt eliminera resenärernas lidande och återskapa någon form 

av nöjdhet, innan missnöjet sätter sig och får alltför förödande konsekvenser, ser vi som ett 

agerande/en roll som Kustpilen för egen del både kan kontroller och påverka. 

 

I många av de böcker vi läst har författarna lagt en speciell och stor betydelse vid själva 

interaktionen, det vill säga mötet mellan personalen och deras kunder, och pekat på den som en 

mycket viktig nöjdhetsskapande faktor. 7  Man framhåller hur betydelsefullt personalens 

beteende är för nöjdheten när kundens känslor aktiveras av erbjudandet, när det finns en fysisk 

närhet mellan kunden och personalen samt när interaktionen har en viss tidsmässig utsträckning. 

8 Personalens beteende är dessutom särskilt viktigt då produkten avser något som händer med 

kunden själv, snarare än med kundens ägodelar.9 Detta styrks dessutom av en stor mängd 

empiriska studier av olika personer, så som i professor Magnus Söderlunds prisbelönta bok Den 

nöjda kunden och även i uppföljaren Den lojala kunden. Även i en delstudie i 

forskningsprogrammet Kollektivtrafik i ett tjänsteperspektiv, som genomförts av forskare vid 

Högskolan i Karlstad, har professor Edvardsson i sin rapport om Kundmissnöje och 

klagomålshantering kommit fram till att interaktionen har en mycket framträdande roll som 

nöjdhetsskapande faktor. Vi själva har också, såsom kunder, en viss känsla av att interaktionen är 

mycket viktig för ens nöjdhet.  

 

... Tåget rullar sakta in på stationen. Synen påminner om en slokörad hund som sakta kryper till 

korset med svansen mellan benen. Folket börjar packa sig längs perrongkanten. I små 

halvcirklar trycker de otåligt på kring de ännu oöppnade vagnsdörrarna. Det ångmoln av 

andedräkter som stiger upp ur massan skulle lika gärna kunna vara röken från den ilska och 

7 Edvardsson Bo (1997) 
8 Söderlund Magnus (2001) 
9 Söderlund Magnus (2001) 
  3 
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frustration som kokar in under. När tåget slutligen nått fram till sin stoppmarkering vid sidan av 

perrongen, går dörrarna upp med ett pysande läte - som en stor suck. Mitt i uppgången står två 

uniformsklädda kvinnor; tågmästaren och tågvärden. Trots alla ilskna blickar nerifrån 

perrongen viker de inte blicken från den frustrerade skaran. Inte heller deras leenden påverkas 

av den bistra kylan de möter. ”-Go’morron, och välkomna ombord” säger tågmästaren och 

kliver ner för trappan, och ut på perrongen för att hjälper den gamla damen från träsoffan upp 

med rullatorn. Den gamla damen skiner upp. Jag hejdar mig och förundras av hur hennes leende 

plötsligt blir till en spegelbild av tågmästarens. Jag, och många med mig, skyndar upp i vagnen 

för att söka en sittplats. I trängseln som råder är det svårt att se någonting. Tågvärden hinner 

upp bakom mig och knackar på min axel, ”- Jag vet att det finns flera platser kvar i vagnen här 

åt” säger hon och pekar i motsatt riktning. Jag vänder neråt och ser några tomma säten genom 

glasdörren in till nästa vagn och skyndar dit. Härligt, jag fick mig en sittplats i alla fall!. När 

tåget börjat rulla ut från perrongen hörs en uppmärksammande signal från 

informationssystemets högtalare. Det är lokföraren som börjar tala. ”- Vi beklagar den 

förseningen vi dragit på oss. Men jag ska göra så gott jag kan för att köra in den mesta tiden, så 

ni inte kommer för sent till era jobb. För att pigga upp er lite, och få igång kreativiteten, tänkte 

jag ge er lite klurigheter att tänka på…”. Lokföraren ger oss klurigheten ”gissa rätt station”, 

och vi börjar grilla våra hjärnceller. Hans initiativ till denna lilla ”lek” uppskattas av många i 

vagnen, och vi börjar till och med samspråka sätena emellan. Även de otåliga barnen har sjunkit 

tysta ner i tankebryderierna. Efter en stund kommer tågmästaren in i vagnen för att kontrollera 

våra biljetter. Mannen som tidigare försökte kvittera ut en ”enkel” till Karlshamn, i automaten 

på perrongen, förklarar ilsket sitt dilemma. Tågmästaren trycker ut en biljett åt honom ur sin 

egen biljettmaskin ”- Då ska du få ett bra pris av mig på denna, och hoppas på bättre tur nästa 

gång” säger hon och ger honom en blinkning. Han överrumplas av hennes sätt, att på ett så 

proffsigt vis ta på sig hela skulden, och hans ilska är plötsligt som bortblåst. Nästa kluring som  

ropas ut i högtalarna visar sig vara den stationen jag ska av på. Jag tittar på klockan –  jo 

minsann, ”right om time”… 

  

I vår uppsats har vi valt att studera interaktionens roll som nöjdhetsskapande faktor för 

Kustpilens resenärer. Dels för att denna faktor i flera empiriska studier har visat sig vara  

nöjdhetsskapande10 och dels för att vi anser att det är en faktor som Kustpilen för egen del både 

kan kontrollera och påverka. 

10 Söderlund Magnus (2001) 
  4 
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Vi är sålunda inte ute efter att försöka förstå hur eller varför problem uppstår, utan konstaterar att 

det är många aktörer inblandade, vilket ofta ger upphov till att problemen tillstöter. 11 Vi ska inte 

heller utreda om dessa problem går att undvika, utan vi ska studera hur interaktionen dels kan  

förmildra ”lidandet” för de drabbade resenärerna och dels fungera som nöjdhetsskapande i största 

allmänhet.  

 

1.3 Forskningsfrågor  

Då det i själva interaktionen finns olika faktorer som kan bidra till att skapa nöjdhet ställer vi oss 

frågan; Vilka är de övergripande faktorerna i interaktionen, mötet mellan Kustpilens personal och 

dess kunder, som bidrar till att skapa nöjdhet i samband med en resa med Kustpilen?   

 

1.4 Syfte  

Syftet med vår uppsats är att studera vilka faktorer i interaktionen mellan personalen och dess  

kunder som är nöjdhetsskapande i tjänsteföretag som präglas av;  

• Begränsad påverkansmöjlighet på slutprodukt, exempelvis nätverksorganisationer med 

många inblandade aktörer. 

• Få och/eller sporadiska kundkontakter, exempelvis till följd av ett ökat utnyttjande av 

teknologi och självbetjäning. 

Utifrån detta ska vi konstruera en egen Kundnöjdhetsskapande interaktionsmodell och jämföra  

den med befintliga nöjdhetsskapande modeller.   

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är fortsättningsvis disponerad enligt följande:  

Kapitel två behandlar metod och utgörs av avsnitten övergripande angreppssätt och handgripligt 

angreppssätt. I detta avsnitt presenteras också Nöjdhetsskapande Handlings-Metod. 

I kapitel tre presenteras vår teoretiska referensram med utgångspunkt i nyckelbegreppen 

kundtillfredsställelse/kundnöjdhet och interaktion. Kapitel fyra innehåller en kort beskrivning av 

vårt studieobjekt Kustpilen. Det femte kapitlet ägnas åt analys, tolkning och kategorisering av 

vårt empiriska material. I det sjätte och sista kapitlet presenteras våra slutsatser, vårt 

11 Blekinge Trafiken AB:s Årsredovisning (2001) 
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2. Metod 

 

I detta kapitel kommer vi att beskriva vilka metoder och angreppssätt vi använt oss av genom 

uppsatsarbetet. Detta ger en ökad förståelse för vilka förutsättningar, samt vilken trovärdighet 

som ligger till grund för vår uppsats. Kapitlet utgörs av avsnitten Övergripande angreppssätt samt 

Handgripligt angreppssätt. 

 

2.1 Övergripande angreppssätt 

Vår vetenskapliga syn utgår ifrån att verkligheten är en social konstruktion där 

verklighetsuppfattningen påverkas av våra erfarenheter. Vi tolkar det vi ser och upplever. 

Händelser och intryck genererar bilder som påverkar våra känslor, våra beslut och slutligen också 

våra handlingar. Kritiska händelser, negativa eller positiva, kan etsa sig fast i långtidsminnet och 

under mycket lång tid forma uppfattningen om t ex lokaltrafiken och dess kvalité.12  

 

Vi valde att först studera teorier i litteratur och vetenskapliga arbeten för att sedan gå över till att 

studera empirin med dessa teorier som ett ledande filter. Våra teoristudier koncentrerades till 

största delen på att utreda begreppen kundnöjdhet/kundtillfredsställelse och interaktion.  För att 

underlätta besvarandet av vår forskningsfråga ansåg vi att det var viktigt att skapa en djupare 

förståelse, samt synliggöra dessa begrepp. Vår egen djupare kunskap hjälpte oss att förstå hur vi 

sedan skulle gå vidare med vårt uppsatsarbete för att välja rätt metod, ställa rätt frågor och 

framför allt komma fram till en intressant och meningsfull slutsats. 

 

Efter teoristudierna vidtog en övergripande planering, organisering och strukturering av vår tids- 

och handlingsplan; val av insamlingsmetod, val av bearbetnings- och analysmodell för vårt 

empiriska material, noggrann genomgång av vårt berättelseformulär; dess syfte och 

frågeformuleringar. Detta, samt kontinuerliga kontakter och kreativa diskussioner med våra 

handledare, ledde således fram till en bra struktur och god översikt över vårt arbete.  

 

12 Edvardsson Bo (1997) 
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2.2 Handgripligt angreppssätt 

2.2.1 Val av studieobjekt och fenomen 

Studieobjekt – BlekingeTrafiken AB:s tåg Kustpilen 

Såsom vi i tidigare avsnitt beskrivit vår bakgrund till uppsatsen, visade mycket på att det finns ett 

uppdämt utvecklingsbehov av kundnöjdheten inom Blekingetrafikens tåglinje Kustpilen. Både 

för oss personligt, men också för den resande allmänheten. Av en händelse kom vi att prata om 

problemen med en bekant inom BlekingeTrafiken AB och blev då tillfrågade av honom om vi 

skulle vilja göra vårt uppsatsarbete kring deras smått ohållbara situation. Det kändes som ett 

angeläget tillfälle att få göra ett uppsatsarbete som dels berör oss privat, men också upplevs som 

en allmännyttig insats både ur kund- och leverantörshänseende. Att det samtidigt finns ett reellt 

behov av nya rön att bidra med i Blekingetrafikens utveckling av sin kundservice, har i sig gett 

en väldig inspiration. 

 

Fenomen - Interaktion 

Centrum för tjänsteforskning – CTF, genomförde i mitten på 1990-talet ett fyraårigt 

forskningsprogram som heter Kollektivtrafik i ett tjänsteperspektiv. Forskare vid Högskolan i 

Karlstad deltog i undersökningen, och 1997 utkom professor Bo Edvardsson med 

forskningsrapporten Kundmissnöje och klagomålshantering – studier av kollektivtrafik med 

Kritisk Händelse-Metod. I slutet av Edvardssons rapport ger han förslag till fortsatt forskning och 

nämner då bland annat ”studie av kundnöjdhetsfaktorer respektive missnöjesfaktorer”.13  

Edvardsson framhäver i sin rapport att interaktionen har en mycket framträdande roll som 

nöjdhetsskapande faktor. Dessutom har det visat sig i flera andra empiriska studier att 

interaktionen har en nöjdhetsskapande roll.14 Med detta beslutade vi oss för att undersöka just 

interaktionens roll som nöjdhetsskapande på Kustpilen. 

13 Edvardsson Bo (1997) 
14 Edvardsson Bo (1997) 
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2.2.2 Val av litteratur 

Vår litteratur har bestått av forskningsrapporter inom forskningsprogrammet Kollektivtrafik i ett 

tjänsteperspektiv, där vi kunnat ta del av redan gjorda analyser och slutsatser. Vi har också läst 

litteratur inom olika områden. För att nämna några exempel så har vi inom marknadsföring tagit  

del av professor Magnus Söderlunds prisbelönta bok Den nöjda kunden samt uppföljaren Den 

lojala kunden. Inom företagsekonomi och management har vi läst Bjerkes Några tankar inför  

företaget och Bo Eneroth har i boken Hur mäter man vackert visat oss vinklingar utifrån 

vetenskaplig metodlära. Genom Patel & Tabelius har vi studerat forskningsmetodik utifrån boken 

Grundbok i forskningsmetodik. Vi har också fått ta del av interna dokument angående 

BlekingeTrafiken AB såsom årsredovisningar, informationsblad och PM. Detta är dock bara ett 

urval av den litteratur och de dokument vi studerat och till viss mån använt oss av i förebyggande 

syfte (och därför ej finns upptagen i vår litteraturförteckning), men också i direkt 

hänvisningssyfte. Övrig litteratur finns att hitta i vår litteraturförteckning sist i uppsatsen.   

 

2.2.3 Nöjdhetsskapande Handlings-Metod 

1954 lanserade John C. Flanagan Kritisk Händelse-Metod. Flanagan som då arbetade inom det 

amerikanska flygvapnet använde metoden för att identifiera olämpliga handlingar i syfte att 

kunna lösa praktiska problem. Resultaten användes för att åtgärda direkta felhandlingar och 

ineffektivt beteende. Militärpsykologiska studier genomfördes i syfte att undersöka varför vissa 

piloter avbröt sin utbildning och varför vissa uppdrag misslyckats. Olämpliga handlingar eller 

händelser som upplevdes som kritiska identifierades och kategoriserades. På så sätt fungerade 

metoden inom det amerikanska flyget som ett praktiskt verktyg i strävandena att förstå vilken 

kompetens som krävdes av pilotaspiranter. Metoden har på liknande sätt senare används inom 

flera andra områden, till exempel ledarskap, urval/rekrytering, terapi och utbildning. Efter 

Flanagans lansering av metoden har flera forskare och andra försökt att formulera vad som 

karaktäriserar en kritisk händelse. Det har exempelvis föreslagits att en kritisk händelse 

innehåller specifika handlingar och hänvisar till individens otillfredsställelse eller 

tillfredsställelse i något avseende, med andra ord kan en kritisk händelse vara såväl positiv som  

negativ. Det har även poängterats att en kritisk händelse ska beskriva något i detalj och utgöra en 

klart identifierbar avgränsad händelse.15 

15 Echeverri Per & Bo Edvardsson (2002)  
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I den traditionella Kritisk Händelse-Metoden är episoden ett centralt begrepp i modellen. Den 

delar in kritiska händelser i orsak, förlopp samt utfall eller resultat. 16  I vår studie är vi däremot 

ute efter att identifiera en specifik handling, i interaktionen mellan personalen och resenären, som  

är nöjdhetsskapande. Här är således den nöjdhetsskapande handlingen, oavsett episodens 

karaktär, det centrala begreppet i modellen. För att tydliggöra dessa centrala olikheter har vi valt 

att vidare genom uppsatsen kalla den metod vi tillämpar för Nöjdhetsskapande Handlings-Metod.  

 

2.2.4 Vår metodtillämpning 

Insamling av nöjdhetsskapande handlingar kan erhållas på olika sätt. Ett sätt kan vara att direkt 

be individen som upplevt den nöjdhetsskapande handlingen att berätta om den. Ett annat sätt är 

att samla information om nöjdhetsskapande handlingar i fokusgrupper, strukturerade intervjuer, 

frågeformulär, med hjälp av dagboksmetoden eller genom observationer.17  

Det empiriska material som ligger till grund för denna uppsats är uteslutande resenärernas egna, 

nedskrivna eller återberättade, berättelser om nöjdhetsskapande handlingar vid interaktionsutbyte 

med tågpersonalen på Kustpilen.  

 

2.2.4.1 Insamling av resenärers berättelser 18 

Vi följde under vecka 48 och 49 (2002) med Kustpilen på dess turer längs kustbanan (Karlskrona 

– Kristianstad, tur och retur). Här delade vi personligen ut våra berättelseformulär, samt fanns 

tillgängliga för resenärerna om det uppstod några oklarheter. De flesta skrev sina berättelser på 

egen hand, men det förekom också att vi satta oss ner hos resenärerna och fick muntliga 

berättelser. Dessa skrev vi då själva ner, reciterade för resenären och fick godkända. Vi har täckt 

in både rusnings- och lågfrekvensturer, ungdomar, medelålders och äldre samt både män och 

kvinnor. Anledningen till detta urval av variabler har varit att få en spridning på vårt empiriska 

material, och därmed ge oss ett brett stöd för generella mönster av nöjdhetsskapande 

interaktionsfaktorer. Vi har dock inte lagt någon notis om vem som sagt vad, och kommer därför 

inte att söka efter, eller redogöra för några kategoriseranden efter kön eller ålder. 

 

16 Edvardsson Bo (1997) 
17 Edvardsson Bo (1997) 
18 Se Bilaga 1; Berättelseformulär 
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2.2.5 Sammanställning av berättelser och metod för analys 

För att sammanställa och åskådliggöra de generella mönstren av nöjdhetsskapande faktorer vid 

interaktionen mellan kunderna och Kustpilens personal analyserades först kundernas berättelser 

för att sedan kategoriseras och slutligen bidra till en modell av kundnöjdhetsskapande  

interaktion. Att skapa kategorier och klassificera data efter en inledande identifiering är en 

induktiv och subjektiv process.19  

 

Vi har valt en kombination av kvalitativ och kvantitativ analys för att vi anser att vi på så sätt ”får 

ut mer av vårt material”. Faktum är också att flertalet analyser inte är strikt kvantitativa eller 

kvalitativa, utan oftast är de en kombination med tyngdpunkt på antingen kvantitativ eller 

kvalitativ metod. 20 

 

I vår studie är bildandet av kategorier och underkategorier samt sortering av handlingarna i dessa 

kategorier en mix av tolkning och kvalitativ analys. Analys av innehåll och mönster i respektive 

kategori är självfallet kvalitativ. Att redovisa och analysera antalet handlingar i respektive 

kategori är däremot en kvantifiering av kvalitativ data. Detta tillvägagångssätt kan naturligtvis, 

precis som de flesta andra, diskuteras och kritiseras i första hand med avseende på 

analysresultatets generaliserbarhet. Detta sätt att presentera och analysera data i samband med 

kritiska händelser studier är emellertid vanligt förekommande. Självfallet är inte detta ett starkt 

argument för att detta är ett bra tillvägagångssätt för oss, det är vi väl medvetna om. Men alla 

ansatser och metoder är förknippade med både för- och nackdelar.21 Det viktiga är därför att vi är 

medvetna om detta och har en sådan distans till vårt material att vi inte dra för långtgående 

slutsatser.   

 

19 Echeverri Per & Bo Edvardsson (2002) 
20 Edvardsson Bo (1997) 
21 Edvardsson Bo (1997) 

   10 

                                                



Interaktionen som nöjdhetsskapande faktor 
- En studie av Blekingetrafikens tåg Kustpilen - 

                     Teoretisk referensram 

 
 

3. Teoretisk referensram 

 

I vår uppsats kommer vi att använda oss av en mängd mer eller mindre centrala begrepp, 

modeller och teorier, som verktyg för att förklara, analysera och tolka våra empiriska data. För 

att dessa ska få den mening och innebörd vi vill, och därmed också underlätta för Dig som läsare, 

kommer vi här att reda ut vad de olika begreppen, modellerna och teorierna innebär och därmed 

också redogöra för på vilket sätt vi kommer att använda oss av dem i denna uppsats. 

 
Det vi ska börja med är att utreda begreppen kundnöjdhet/kundtillfredsställelse, vilka vi använder 

synonymt i denna uppsats. Här lägger vi extra stor vikt på interaktionen mellan leverantörens 

personal och kunden, och den betydelse detta möte ofta får för kundens nöjdhet, så kallad 

kundnöjdhetsskapande interaktion. Den relativt omfattande teoretiska resonemanget kring 

kundnöjdhet/kundtillfredsställelse och interaktion syftar till att skapa en ökad förståelse om hur 

interaktionen kan bidra till att skapa nöjda kunder. 

 

3.1 Ökat intresse för den nöjda kunden 

Allt fler företag talar idag om vikten av att sätta kunden i fokus för sin verksamhet. Det finns 

dessutom en hel del tecken på att företagen också gör något för att förverkliga detta. Idag är det 

dessutom en särskild aspekt på kunder som hamnat i fokus för företagen, nämligen vikten av att 

kunderna är nöjda eller tillfredsställda.22 Märk väl att i denna uppsats gör vi ingen skillnad 

mellan kundnöjdhet och kundtillfredsställelse som begrepp, utan de båda används synonymt. 

 

Varför finns det då ett ökat intresse för kundnöjdhet bland företagen?  

 

Den viktigaste anledningen är troligtvis förväntningar om samband mellan kundnöjdhet och 

andra variabler. Exempelvis förväntar man sig att ju nöjdare en kund har blivit, desto mer 

sannolikt är det att kunden kommer tillbaka till samma leverantör nästa gång ett köp blir aktuellt. 

Man förväntar sig också att en nöjd kund talar om för vänner, bekanta och kollegor hur bra  

22 Söderlund Magnus (2000)  
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leverantören är. I båda dessa fall handlar det följaktligen om förväntningar om samband mellan 

kundnöjdhet och kundens beteende.23 

 

Förväntningar om samband mellan kundnöjdhet och andra variabler har med andra ord i ökad 

utsträckning påverkat företagen i riktning mot att skapa nöjda kunder. Trots detta ser vi själva (vi 

är ju alla kunder!) många exempel på företag som ständigt misslyckas med detta, det vill säga 

kunderna blir missnöjda. Det finns med andra ord en hel del kvar att göra när det gäller att förstå 

vad som medför att en kund blir nöjd.24  

 

3.2 Vad är kundtillfredsställelse? 

3.2.1 Ett tillstånd i kundens huvud 25 

Kundtillfredsställelse är ett tillstånd i kundens huvud, det vill säga en subjektiv bedömning som 

uppstår när kunden har exponerats för en leverantörs erbjudande. Detta innebär att vissa personer 

kan uppleva ett erbjudande som otillfredsställande, medan andra betraktar samma erbjudande 

som tillfredsställande. Notera här, att vi anlägger en syn på kundtillfredsställelse i termer av 

kundens perspektiv, där kundens subjektiva upplevelse är det centrala. Det handlar således om 

något som kunden upplever - som ett resultat av egen erfarenhet. Andra ord för att beskriva 

denna upplevelse är en ”känslomässig reaktion”, en ”känsla”, eller en ”bedömning”. 

Definitionsmässigt kan följaktligen bara kunden ha en upplevelse av kundtillfredsställelse med 

en leverantör om kunden själv har haft med leverantören att göra. Bland kunderna kan det 

därmed finnas stora olikheter när det gäller vad som är tillfredsställande.  

 

När man som vi betraktar kundtillfredsställelse som ett tillstånd i kundens huvud, måste man inse 

att detta tillstånd inte nödvändigtvis är detsamma hos alla kunder, även om de har exponerats för 

”samma” erbjudande. Vissa kunder kan med andra ord vara mer tillfredsställda än andra.  

 

23 Söderlund Magnus (2000) 
24 Söderlund Magnus (2000)  
25 Avsnittet bygger på ett resonemang ur Magnus Söderlund (2000)  
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3.2.2 Hur påverkar företagets erbjudande kundens tillfredsställelsenivå? 

”Företagets erbjudande” är det som kunden ”får” från sin leverantör. Utgångspunkten är ett 

vanligt antagande om vad som gör att kunder blir nöjda, nämligen att förväntningarna före ett  

köp överträffas av kundens bedömning av utfallet efter köpet. Antagandet ser i korthet ut så här: 

ju mer förväntningarna överträffas, desto nöjdare blir kunden. Denna ansats har dock visat sig 

varit förenad med flera problem, främst då undersökningstekniska.26 Vi har därför valt att enbart 

använda oss av utfallsbedömningar, vilka har visat sig vara tillräckligt bra för att identifiera 

orsaker till vad det är som bidrar till att skapa kundtillfredsställelse. Många studier har till och 

med indikerat att man erhåller mer rättvisande svar om man enbart intresserar sig för 

utfallsbedömningar som möjliga orsaker till kundens tillfredsställelse. 27 I denna uppsats 

fokuserar vi därför på en ansats som innebär att orsaker till kundens tillfredsställelse identifieras i 

termer av hur bra kunden uppfattar att leverantörens erbjudande är oavsett hans/hennes 

förväntningar. 

 

3.3 Nöjdhetsskapande kvalitetsdimensioner 

3.3.1  Teknisk och funktionell kvalitet 

Grönroos (1983) beskriver tjänstekvalitet i termer av teknisk kvalitet och funktionell kvalitet. Den 

tekniska kvaliteten avser vad företaget gör för kunden, det vill säga vad kunden erbjuds eller får. I 

samband med en restaurangtjänst kan god teknisk kvalitet till exempel innebära att maten på 

tallriken är god. Om hovmästaren emellertid är otrevlig och ointresserad av kunden, är det 

mycket möjligt att denne trots den goda tekniska kvaliteten anser att han har fått en dålig tjänst. 

Den funktionella kvaliteten var dålig, det vill säga hur kunden får tjänsten.28  

 

Den tekniska kvaliteten rör produkter som ingår i tjänstepaketet: tekniska lösningar, maskiner, 

ADB – system, sakkunskap hos personalen etc. Den tekniska kvaliteten kan till exempel som vi 

tidigare nämnde, avse den mat som restauranggästen serveras, den operation som kirurgen på 

sjukhuset utanför eller den transport som förflyttar gods från en plats till en annan.29 

26 Söderlund Magnus (2000)   
27 Söderlund Magnus (2000) 
28 Grönroos Christian (1996)  
29 Echeverri Per & Bo Edvardsson (2002)  
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Den funktionella kvaliteten däremot bygger på attityder och beteende hos personalen, på 

tillgänglighet, fysisk miljö, interna relationer etc. Den kan bestå av exempelvis restaurangens 

öppettider eller läkarens mottagningstider. En annan del av den funktionella kvaliteten som  

påverkar relationerna med dess kunder är beteende och attityd hos exempelvis kypare, bussförare 

och konsulter i deras egenskap av representanter för tjänsteföretaget.30 

 

Eftersom vi i vår uppsats fokuserar oss på interaktionens betydelse för kundtillfredsställelsen, 

kommer vi i allmänhet bara att intressera oss för den funktionella kvaliteten och då i synnerhet på 

personalens beteende och attityd mot sina kunder. 

 

3.4 Interaktionen    

Att personalen och dess möte med kunden är en viktig faktor som påverkar kundens 

tillfredsställelse, speciellt när det gäller tjänster, är knappast något nytt. Vad vi ska studera i vårt 

arbete är dock vad det är, i specifika termer, i personalens kundinteraktion som skapar nöjdhet. 

 

Då man producerar och levererar tjänster oavsett om det gäller tjänsteföretag, den offentliga 

sektorns tjänster eller tillverkande företags allt mer betydelsefulla serviceinslag, kommer man 

alltid i kontakt med sina kunder. Den som använder en tjänst måste alltid på något sätt samverka 

med den som producerar tjänsten. Det kan vara en omfattande samverkan som vid ett 

restaurangbesök eller under en flygresa eller en kort kontakt som vid beställning av taxi via en 

taxicentral. Kontakten kan också vara indirekt som vid telefonsamtal, där telefonbolaget enbart 

ställer i ordning och tillhandahåller infrastrukturen och teknologin för att tjänsten skall kunna bli 

till och konsumeras.31 

 

I samtliga dessa fall, vilka sinsemellan är rätt olika, leder tjänsteproduktionen och användningen 

eller konsumtionen av tjänsten till att det uppstår någon form av samverkan mellan kund och 

tjänsteproducent. Det uppkommer en relation. Om denna relation inte fungerar till kundens 

belåtenhet, upphör troligtvis förr eller senare bytena av tjänst mot kundens pengar. Denna syn på 

kundförhållandet i tjänsteproduktion, att kunden som konsument eller användare på något sätt  

30 Echeverri Per & Bo Edvardsson (2002) 
31 Grönroos Christian (1996)  
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samarbetar med tjänsteproducenten eller leverantören, är kännetecknande för alla typer av 

tjänster.32  

 

Vissa tjänster är mycket personalintensiva till exempel restaurangbranschen, hotellbranschen och 

städbranschen. I dessa branscher är det lätt att förstå personalens betydelse för framgångar på 

marknaden. För branscher med ett mindre antal personer i kundkontakten till exempel 

bilverkstadsbranschen och ”tågbranschen” är det inte lika lätt att se den mänskliga kontaktens 

betydelse. I vissa branscher utnyttjas dessutom teknologi och självbetjäning i hög grad, för att 

automatisera tjänsteproduktionen och därmed kundkontakten. Men detta innebär inte som man 

kan tro, att personalens roll minskar i betydelse, snarare tvärtom. De få och sporadiska kontakter 

som inträffar, lägger då istället ett ännu större ansvar på kontaktpersonalen för att skapa 

långsiktiga kundrelationer.33  

 

3.4.1 Sanningens ögonblick 

Normann (1984) menar att en nyckelingrediens i nästan alla tjänsteproducerande organisationer 

är innovativa metoder för att mobilisera och fokusera mänsklig energi. Normann utvecklade 

begreppet sanningens ögonblick, vilket senare populariserades av den tidigare VD:n vid SAS Jan 

Carlzon. Sanningens ögonblick inträffar när den anställde och kunden har kontakt och fokuserar 

då på det unika och nöjdhetsskapande i varje interaktion mellan kunden och den anställde. Vad 

som då händer har företaget inte längre direkt kontroll över och/eller inverkan på. Det är 

skickligheten och motivationen hos den anställde och de verktyg han har till sin hjälp, samt 

kundens förväntningar och beteende som skapar processen där tjänsten produceras, levereras och 

konsumeras. Normann lånade termen sanningens ögonblick från Hemingways beskrivning av 

mötet mellan matador och tjur på tjurfäktningsbanan.34  

 

Att beskriva kunden och kundens roll i tjänsteproduktionen i form av en tjur som det gäller att 

bekämpa och döda för att själv överleva, för tankarna till att det gäller att passa sig för kunderna, 

vara på sin vakt och beväpna sig. Med denna syn är det inte så troligt att man vill engagera 

kunden i rollen som medproducent. Nu är det nog i och för sig inte detta Normanns metafor avser  

32 Grönroos Christian (1996) 
33 Echeverri Per & Bo Edvardsson (2002)   
34 Echeverri Per & Bo Edvardsson (2002)   
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att lyfta fram, utan snarare det dramatiska, och laddade. Att det är i mötet mellan de båda 

aktörerna som tjänsten uppstår och kvaliteten realiseras. Det är därmed samspelet dem emellan  

 

som är det centrala. Med sin metafor vill Normann slutligen även betona att det kan vara starka  

känslor med i spelet, vilket medför att dessa ögonblick kan ge bestående intryck vilka formar 

kvalitetsuppfattningarna.35  

 

3.4.2 Kundnöjdhetsskapande interaktion 

Det finns en närmast ändlös mängd av teorier, modeller och empiriska studier som har försökt 

utreda vad det är som skapar kundnöjdhet. I vår uppsats har vi dock enbart valt att fokusera på 

interaktionen mellan leverantörens personal och kunden, eftersom det har visat sig i flera 

empiriska studier, att den har en nöjdhetsdrivande effekt. Enligt Price et al (1995) är personalens 

beteende särskilt betydelsefullt för nöjdheten när kundens känslor aktiveras av erbjudandet, när 

det finns en fysisk närhet mellan kunden och medarbetare samt när interaktionen har en viss 

tidsmässig utsträckning.36 Enligt Mittal och Lassar (1996) är personalens beteende dessutom 

särskilt viktigt för nöjdheten när produkten avser något som händer med kunden själv, snarare än 

med kundens ägodelar.37 

 

Men vad är det då, i specifika termer, i personalens kundinteraktion som skapar nöjdhet?  

 

Vi ska nu gå vidare och granska några modeller som har utvecklats genom en mängd empiriska 

studier. I den första modellen vi ska studera, som har utvecklats av Britner et al (1990)38, är det  

främst tre faktorer i interaktionen mellan kunden och leverantörens personal som skapar 

kundnöjdhet: 

 

• En kreativ reaktion på fel som leverantören själv orsakar 

• Tillmötesgående av kundens begäran om specialbehandling 

• ”Det lilla extra” 

35 Edvardsson Bo (1997)  
36 Söderlund Magnus (2001) 
37 Söderlund Magnus (2001) 
38 Modell hämtad ur Magnus Söderlund (2001) 
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En kreativ reaktion på fel som leverantören själv orsakar kan omfatta allt från att leverantören 

ber om ursäkt till olika typer av kompensationer. Enligt Hart et al (1990) och Kelley et al (1993) 

har dessa ”återställarstrategier” visat sig vara nöjdhetsdrivande i flera studier. 

 

Tillmötesgående av kundens begäran om specialbehandling avser att kunden får gehör för den av 

kunden önskade och initierade begäran. Exempelvis att leverantören improviserar fram en 

skräddarsydd produkt när kunden kräver det, eller att medarbetaren tar hand om kundens 

problem, trots att det är kunden själv som har orsakat dem. 

 

”Det lilla extra” avser ett personalbeteende som överträffar kundens förväntningar. Exempel på 

detta kan vara icke avtalade prestationer som tillkommer gratis, som en extra bonus. 

 

Ytterligare en modell som har försökt identifiera vad det är i personalens bemötande som gör 

kunden nöjd kommer från Winsted (2000) 39. Denna modell innehåller följande tre faktorer: 

 

• Personalen bryr sig om kunden (”concern”). 

• Personalen uppträder artigt (”civility”). 

• Personalen är sympatisk (”congeniality”). 

 

Att bry sig om kunden, så att kunden upplever det som nöjdhetsskapande, innebär enligt 

Winsteds data att medarbetarna är hjälpsamma, ställer intresserade frågor om kundens behov, är 

förstående och uppmärksamma på ett personligt och ärligt sätt, får kunden att känna sig bekväm 

och respekterad, samt finnas tillgänglig vid behov. Vad som dessutom är av stor betydelse är att 

kunden upplever att medarbetaren har relevant kunskap, vilket skapar förtroende i kundens ögon. 

 

Ett artigt uppträdande är kanske en aktivitet som kan associeras med ytliga knep av charmkurs. 

Ändå tycks detta gå hem mycket väl hos kunderna. Winsteds data visar framförallt att ett oartigt 

uppträdande är en stark drivkraft till missnöje. Detsamma framkommer i den data som ligger till 

grund för den modell vi redogjorde för tidigare av Britner et al (1990). Att skrika till kunden eller 

att utsätta dem för oönskad beröring och allmän nonchalans skapar missnöje. 

39 Modell hämtad ur Magnus Söderlund (2001) 
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Medarbetare som skapar sympati av en sådan typ som ger upphov till nöjdhet, är glada, varma 

och entusiastiska. Återigen är detta drag som kan associeras med ytliga charmkurser. Men som 

sagt, det tycks fungera. 

 

Ovan redogjorde vi först kort om Britners modell, och vi ska här och nu utveckla denna modell 

ytterligare och även berätta om hur Britner et al genomförde sin undersökning 1990.40 

Ett antal personer ombads berätta om en episod då de verkligen blivit tillfredsställda i mötet med 

en leverantör (den typ av leverantörer som ingick i studien var hotell, flygbolag och 

restauranger). Resultatet blev 347 episoder. Nästa steg var att försöka klassificera episoderna för 

att kunna sammanföra de som liknar varandra under samma rubrik. Detta genererade i sin tur tre 

rubriker som verkade kunna sammanfatta vad som gjorde kunderna tillfredsställda: 

 

• Personalens reaktion på fel i det egna systemet 

• Personalens leverans av skräddarsydd service 

• Personalens leverans av icke begärda aktiviteter 

 

Under den första rubriken ”Personalens reaktion på fel i det egna systemet” hamnade 23 % av 

episoderna. Det visade sig att även om kunderna blev missnöjda inledningsvis, till exempel på 

grund av att det hotellrum som de hade bokat var upptaget, så kunde en ”kreativ reaktion” från 

personalen vända detta missnöje till tillfredsställelse. Kreativa reaktioner i episoderna handlade 

om restauranger som kompenserar en lång väntetid med en gratis drink eller gratis måltid samt 

om hotellgäster som erbjuds ett bättre rum till samma pris när det i förväg bokade rummet är 

uthyrt av misstag.  

 

Under den andra rubriken ”Personalens leverans av skräddarsydd service” hamnade 34 % av 

episoderna. Här handlade det om att personalen ställde upp på att leverera specialanpassad 

service som efterfrågades av kunderna. Ett exempel är paret som låg nakna i hotellsängen. De 

begärde att den anställde som ansvarade för rumsservicen skulle komma in med en bindel för 

ögonen. Så skedde, vilket paret upplevde som tillfredsställande.  

40 Information och modell hämtad ur Magnus Söderlund (2000) 
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Den sista rubriken, under vilken 43 % av episoderna klassificerades, avser ”Personalens leverans 

av icke begärda aktiviteter”. Här handlade det om saker som var helt oväntade för kunderna. Ett 

exempel är när städerskan på hotellrummet hade bäddat ned familjens teddybjörnar i sängen så 

att de låg och höll varandra i handen. 

 

Vad som är intressant med de tre ovanstående modellerna, eller typologierna, är att den 

innehåller en viss precision i vad som gör att personalen bidrar till att kunderna blir 

tillfredsställda. Därmed ger dessa också ett någorlunda hyfsat underlag för vad ett företag kan 

göra för att påverka kundtillfredsställelsen när det gäller interaktionen mellan personalen och 

kunden.  

3.4.2.1 Personalisering  

Resultaten i Winsted (2000) överensstämmer väl med en studie av Mittal och Lassar (1996), 

vilka studerade variabeln ”personalisering” och dess roll för kundnöjdhet i en situation där 

erbjudandet avser kunden själv. Personalisering föreligger när medarbetarna är varma, artiga, 

vänliga och anstränger sig för att lära känna kunden. Det visade sig som väntat att 

personalisering samvarierar positivt med nöjdhet och kundens kvalitetsupplevelse. Som sagt har 

ett flertal av de här typerna av uppträdande/egenskaper hos medarbetarna en dragning åt det 

ytliga och påklistrade. Men det tycks ändå fungera när det gäller att skapa kundnöjdhet. Men 

varför är det då så? En förklaring är att de signalerar vilka känslor som finns hos medarbetaren. 

Och känslor tenderar att smitta; de utgör ett slags socialt virus. Goleman (1995), Dimber et al 

(2000) samt Lundqvist och Dimberg (1995) är exempel på empiriska studier som indikerar att 

positiva och negativa ansiktsuttryck tenderar att ge upphov till mer eller mindre automatiska 

reaktioner hos den som ser det aktuella ansiktsuttrycket. Glada ansikten producerar på så sätt 

positiva känslor hos betraktaren på samma sätt som ledsna ansikten producerar negativa 

känslor.41  

41 Söderlund Magnus (2001) 
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4. Empiri 

 

I vårt empiriavsnitt ska vi ge en bild av hur den organisation ser ut, där Kustpilen utgör en del. 

Här brottas man med dilemman på många olika håll, av många olika karaktärer på grund av 

många olika orsaker, med många olika aktörer men med samma begränsade medel. Som en 

närmare presentation av vårt specifika studieobjekt bjuder vi i slutet av kapitlet på en tur med 

Kustpilen tillbaka i tiden, från dess start 1992 och framåt.  

 

4.1 Kollektivtrafiken i Blekinge 

BlekingeTrafiken AB är huvudman för hela kollektivtrafiken i Blekinge, vilket innefattar all 

linjebunden buss- tåg- och båttrafik samt Närtrafiken; färdtjänst och sjukresor. Ägare är 

Landstinget och kommunen till vardera 50 procent. Dessa är dessutom BlekingeTrafikens 

uppdragsgivare. Man kan karaktärisera BlekingeTrafiken  som  ”specialister på att upphandla och 

planera kollektivtrafiken”. Både strategiskt långsiktigt men också i detalj, såsom vilka linjer som 

ska gå och vilka tider. Däremot har man inga egna fordon och transportmedel, inte heller någon 

egen personal utan allt byggs upp på entreprenad. I Kustpilens fall är det SJ som står för 

personalen. BlekingeTrafiken har nu under många år jobbat hårt för att sy ihop fördelaktiga avtal 

och göra långsiktiga investeringar för att skapa en teknisk plattform att stå på - en form av 

infrastruktur. Ett problem som nu står för dörren är frågan hur de ska hantera kunderna. Man 

upplever att man inte har tillräckligt bra kundservice. ”Vi vår mycket stryk i tidningarna. Man 

upplever att det är saker och ting som inte fungerar som de ska” säger Lars Karlinius som är 

administrativ chef på BlekingTrafiken. Mycket klagomål handlar om bristen på information, men 

också tekniska fel i största allmänhet. Inom BlekingeTrafiken har man idag ingen direkt 

organiserad verksamhet för hanteringen kring kundmissnöjet. Man söker nu vägar för att skapa 

bättre ”kvalité” i sin relation med kunderna. Samtidigt lever BlekingeTrafiken, som så många 

andra företag, under ständigt pressad ekonomi där landstinget, som är ägare till 50 procent, dras 

med ett betungande budgetunderskott som ”smittar av sig” även på BlekingeTrafiken. Man ska 

alltså försöka höja kvalitén utan något ekonomiskt tillskott. Detta synes vara en mycket intressant 

paradox, men man har ändå börjat titta på alternativa åtgärder.  
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4.2 Välkommen ombord för en resa med Kustpilen tillbaka i tiden 42  

Här ska vi nu kortfattat ge en historisk tillbakablick på Kustpilens utveckling sedan starten 1992. 

Vi hälsar Er härmed välkomna ombord. Var god tag plats, dörrarna stängs… 

 

Från nedläggningshotad järnvägstrafik till Sveriges mest uppmärksammade 

regionaltågtrafik      

Från att Blekinge Kustbana varit en nedläggningshotad järnväg (i dåligt skick och med dåliga 

tågförbindelser) med cirka 200 000 resenärer per år, vändes utvecklingen genom starten av 

Kustpilentrafiken 1992. Initiativet till tågtrafiken togs av dåvarande BlekingeTrafiken med SJ 

som samarbetspartner. Samma år bildades Kustpilen AB som är ett bolag som bildades för att 

utveckla Kustpilentrafiken. Ägare till bolaget vid denna tidpunkt var BlekingeTrafiken och SJ. 

Uppdraget att sköta trafiken fick SJ, vilket innebar tillhandahållande av personal, service ombord 

samt av tågen. 

 

 Den 7:e januari 1992 vinkades så det första tåget av, och de nya moderna Kustpilarna och den 

utökade trafiken gav genast effekt. Redan under de första åren ökade resandet kraftigt, samtidigt 

som man fick mottaga utmärkelsen ”Årets Järnvägsfrämjare” samt utsågs till ”Årets 

marknadsförare” i Blekinge.  

 

År 1993 hade resandet på Kustbanan Karlskrona – Kristianstad stigit till cirka 670 000 resor per 

år, vilket var mer än tre gånger så många resenärer som den gamla tågtrafiken hade.  

 

År 1994 togs ett nytt steg i utvecklingen då Kustpilen även började köra till Helsingborg. Denna 

trafik utvecklades sedan vidare under 1996 med dagliga turer till Köpenhamn. Samtidigt fortsatte 

resandet med Kustpilen att öka och under 1996 gjordes 800 000 resor. 

 

Kustpilens mycket positiva mottagande bland resenärer och den stora tillströmningen av 

resenärer innebar att tågsatsningen fick stor uppmärksamhet i hela landet och även i viss mån 

internationellt. Ingen regional tågtrafik i landet har fått sådan uppmärksamhet som 

Kustpilentrafiken och tågkonceptet har blivit förebild för liknande satsningar på flera andra håll.  

42 Information hämtat ur Kustpilens Informationsfolder 2001 
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Efter 1996 har tågtrafiken utvecklats vidare. Trafiken har utökats, samtidigt som resandet har 

fortsatt att öka och under 1998 passerades miljongränsen. 

 

Direkttrafik till Köpenhamn 

Den 12:e augusti 2000, tar utvecklingen av Kustpilentrafiken ytterligare nya tag med direkttrafik 

till Köpenhamn, där man bland annat gör uppehåll på Kastrups nya tågstation som är belägen i 

direkt anslutning till Kastrups utrikesterminal. Därmed gör Kustpilen det enkelt för många 

sydsvenska att lättare ta sig ut i stora stygga världen. 

 

De närmaste målen för Kustpilentrafiken 

För att garantera bra framtidsmöjligheter för Kustpilentrafiken kommer man att fortsätta att 

utveckla trafiken på olika sätt. Närmast väntar man på att Kustbanan ska elektrifieras så att 

tågtrafiken i södra Sverige kan samordnas i ett gemensamt tågsystem för elfordon. Om allt faller 

bra ut kan detta vara klart någon gång mellan 2005 – 2007. Ett ytterligare mål är att Kustpilen får 

en högre standard så att restiderna kan förkortas ytterligare. 
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5. Analys 

 

5.1 Vår kategorisering av våra insamlade berättelser  

Efter våra turer med Kustpilen, för insamlande av berättelser, satte vi oss tillsammans för att 

urskilja mönster av handlingar som skulle kunna bilda våra kategorier. Vi hade god hjälp av de 

modeller Britner och Winsted hade tagit fram i sina studier. Vi kunde dock se att vårt mönster 

gav oss fyra framträdande kategorier, en mer än i Briners och Winsteds modeller, som alla 

spelade en betydande roll för den nöjdhetsskapande interaktionen i vår studie. Vid vår 

kategorisering har vi eftersträvat att i största möjliga utsträckning utgå från respondenternas 

 egna formuleringar och använda dessa som ”etiketter” eller namn på våra kategorier.  

 

5.1.1 Kategori ”Plåster på såret” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kategori som utkristalliserade sig ganska snart var den som vi skulle komma att kalla ”Plåster 

på såret”. När det gäller denna kategori fick vi idén till namnet från en av våra respondenter som 

använder sig av detta uttryck i sin berättelse. Här såg man ett mönster av handlingar som 

fungerade som ”återställare” ombord på Kustpilen. ”Återställarna” kunde vi också konstatera 

skedde i samband med försenat eller inställt tåg samt vid tekniska fel, och innefattar bland annat 

diverse gratiserbjudande… 

Kategori Fördelning av handlingar 

”Plåster på såret” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompensationer, vid försenat eller 
inställt tåg, samt tekniskt fel, i form av; 
 

- Taxi 
- Rabattcheck 
- Fika 
- Biljettköp på tåget utan extra 

kostnad 
- Lån av personalens telefon 
- Förare kör in förlorad 

tid/kontaktar anslutande buss/tåg 
- Bra information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antal 

32           
 
 
8 
3 
8 
3 
 
2 
5 
 
3 
 Tabell 1a: Handlingarnas fördelning inom kategori ”Plåster på såret” 
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”Kustpilen var sen! Som vanligt…. Trött, frusen, mitt i vintern, man vill bara hem – och så är 

Kustpilen sen. Men […] Tågmästaren var mycket trevlig och glad och vände på min ilska: Hon 

bjöd på kaffe!! Detta var positivt. Tänk att kaffe – en liten sak betyder så mycket.”  

 

”Tåget var 45 minuter för sent. Jag var vansinnig och alla andra med mig. Men tågmästaren 

bjöd oss på kaffe och kaka. Då blev jag glad igen.” 

 

”I samband med att tåget stod still för att invänta mötande tåg i en halvtimme, erbjöds jag och 

alla andra resenärer kaffe eller te under vår väntan. Detta gjorde väntan mindre irriterad och 

stämningen lättades upp. Tänk att lite kaffe kan vara så betydelsefullt!!” 

 

”Tåget var försenat. Skulle missa anslutande buss. Tågmästaren ordnade då fram taxi på 

Kustpilens bekostnad till mig och mina kompisar.” 

 

”När jag och mina vänner för något år sedan åkte tåg blev det fel på detta. Vi fick då en taxi 

från Bräkne - Hoby till Karlshamn. Taxiresan kostade oss inget extra, vi slapp vänta och vi var 

nöjda. Det var mycket positivt att situationen löstes så snabbt och smidigt.” 

 

 ”Skulle med ett flyg från Ronneby Flygplats. Åkte från Kristianstad. Tåget var väldigt försenat 

så jag missade flygbussen. Men då ordnade tågmästaren en taxi till mig istället! Bra service, 

trots omständigheterna.” 

 

Rabattcheckar, såsom ”Plåster på såret”, visar sig också fungerar som fullgoda ”återställare” vid 

eventuella problem eller fel… 

 

”Tågavgången före 07.30 var inställd. Efter en timmes väntan var jag mer än småsur. Som 

plåster på såren fick jag dock en rabattcheck på 50 kronor som kunde användas på alla SJ:s 

inköpsställen/ tåg. Då vände mina mungipor uppåt och den dagen blev till nåt positivt istället för 

negativt.” 

 

När biljettautomaterna på stationerna har krånglat, har personalen tagit bort den extra avgiften 

det annars kostar att lösa biljetten på tåget. Detta har varit en uppskattad ”återställare” för 

upprörda resenärer. Denna handling har visat sig vara nöjdhetsdrivande hos Kustpilens kunder… 
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”När jag tidigt en morgon skulle köpa min biljett i biljettautomaten i Karlshamn, fungerade 

denna inte. När jag kom ombord berättade jag detta för tågmästaren som trodde på mig och lät 

mig köpa min biljett till samma pris som i automaten, istället för att betala det pris man annars 

gör ombord. Tycker att det var positivt att han trodde på mig och hade förståelse för detta.” 

 

När Kustpilen har blivit försenad så har erbjudande om att låna telefon ombord på tåget 

uppskattas av Kustpilens kunder och fungerat bra som ett ”Plåster på såret”… 

 

”Tåget var kraftigt försenat och min mamma som bor två mil norr om Karlskrona skulle hämta 

mig vid tåget. Hade själv inget batteri kvar i min mobil så att jag kunde ringa henne. Jag blev då 

erbjuden att låna en telefon så att jag kunde ringa och meddela henne att jag var sen. Detta 

uppskattades av både mig och min mamma som nu slapp sitta och vänta allt för länge och oroa 

sig i onödan.” 

 

”Fick när tåget var försenat erbjudande om att låna telefon ombord om jag behövde ringa. Det 

behövde jag verkligen eftersom jag skulle hämta mina barn på dagis alldeles snart. Ringde dit 

och berättade att det var problem och att jag därför skulle bli lite sen. Det var inga problem, 

men de uppskattade att jag ringde och berättade det.” 

 

Något annat som uppskattas av resenärerna ombord på Kustpilen är när lokföraren gör allt han 

kan för att ”köra in tiden”, eller försöker se till att anslutande tåg eller buss väntar… 

 

”När tåget är försenat och man riskera att missa ett anslutande tåg försöker alltid personalen att 

ringa och se om det andra tåget kan vänta. Ibland går det, ibland inte. Men de gör ändå så gott 

de kan och det uppskattar jag.”  

 

”För någon månad sen var Kustpilen till Karlskrona med ankomst 18.21 försenat ett antal 

gånger på ganska kort tid. Detta innebar att jag missade sista bussförbindelsen med Bergkvara 

som gick 18.30. Vid ett flertal tillfällen kunde dock Kustpilens personal ringa och fixa så att 

bussen väntade på mig. På så sätt kunde min resa hem fortsätta som planerat.” 

 

Att få information om varför tåget är försenat, inställt eller står stilla av annan anledning har vi 

också kategoriserat som ”återställare”. Den frustrerande ovissheten försvinner… 
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”Tycker att personalen har blivit mycket bättre, till och med bra på att informera om vad det är 

som är fel när tåget är försenat. Det gör att man får mycket bättre förståelse för förseningen.” 

 

Vår kategori ”Plåster på såret” bygger på berättelser av handlingar som utgörs av personalens 

kreativa reaktion på fel som Kustpilen, eller dess organisation, själva orsakar. Det handlar om att 

personalen handlar på ett sätt så att missnöje vänds till tillfredsställelse. Detta kan omfatta allt 

från att leverantören (personalen) ber om ursäkt till olika typer av kompensationer. 

 

5.1.1.1 Jämförelse med befintliga kundnöjdhetsskapande interaktionsmodeller 

Som vi tidigare påpekade är vår interaktionsmodell mer eller mindre en kombination av Britners 

och Winsteds modeller (se Teoretisk referensram). Vi kan på så sätt finna relativt stora likheter 

mellan vissa av våra kategorier och kategorierna i deras modeller. När det gäller kategorin 

”Plåster på såret” finner vi stora likheter med Britners kategorier ”En kreativ reaktion på fel som 

leverantören själv orsakar” och ”Personalens reaktion på fel i det egna systemet”.  Alla dessa tre 

kategorier handlar om att kunden inledningsvis blivit missnöjd på ett eller annat sätt, vilket sedan 

”återställts” av personalen och på så sätt skapat nöjdhet hos den tidigare missnöjda kunden. 

Precis som Hart et al (1990) och Kelley et al (1993) genom flera empiriska studier har visat,  kan 

vi också konstatera att dessa ”återställarstrategier” är nöjdhetsdrivande hos kunderna.43 Dessa 

”återställare” kan omfatta allt från att personalen ber om ursäkt till olika typer av 

kompensationer.  

43 Söderlund Magnus (2001) 
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5.1.2 Kategori ”Tillmötesgående av efterfrågad handling” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En annan kategori som snart visade sitt mönster var den vi kom att kalla ”Tillmötesgående av 

efterfrågad handling”. Vi kunde se en viss uppdelning i detta mönster; dels den som bygger på  

individuella särupplysningar, vilken främst gällde äldre personer, eller personer med olika 

handikapp, och dels den som bygger på individuella särbehandlingar… 

 

”Jag har nedsatt hörsel och bad därför tågmästaren att säga till när vi var i Bräkne – Hoby, 

eftersom jag skulle stiga av där. Tågmästaren hjälpte mig med detta utan minsta besvär.” 

 

När det gäller individuell särbehandling, handlar det många gånger om att kunderna får åka med 

gratis trots att de har glömt ta med sig sitt tågkort. Att de slipper att betala ytterligare en gång och 

att tågmästaren litar på dem uppskattas mycket av kunderna… 

 

”Jag upptäckte, då jag satte mig på tåget att jag (till min fasa) hade glömt mitt periodkort 

hemma. Jag påtalade mitt missöde för tågmästaren som tog mig på mitt ord. Jag bemöttes här av 

vänlighet och tilltro – 2 (enligt mig) viktiga ingredienser i interaktionen…” 

 

”Åker Kustpilen varje dag, därför har jag ett ’tågkort’. Men ibland så är inte minnet med! Så jag 

hade glömt plånboken hemma! Men jag fick åka med i alla fall. Mycket snällt.” 

Kategori Fördelning av handlingar 

Tillmötesgående av efterfrågad 
handling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjälp med enskild individs 
angelägenheter vid förfrågan; 
 
- Individuell särupplysning – gäller främst 
äldre och handikappade, 
 
- Individuell särbehandling – gäller främst 
vid akuta komplikationer. 
(Stanna tåget vid felpåstigning samt se till 
att rätt tåg informeras och väntar på 
resenären, hämta servett, värktablett etc, 
gratistur vid glömt ”tågkort”, hjälp vid på- 
och avstigning av både person och 
bagage”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antal 

18           
 
 
2 
 
 
16 
 
 

Tabell 1b: Handlingarnas fördelning inom kategori ”Tillmötesgående av efterfrågad handling” 
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Hjälp vid på- och avstigning av både personer och bagage vid förfrågan är ännu en handling som 

skapar nöjdhet för resenärerna ombord på Kustpilen… 

 

”Reste förra veckan med min mor som har lite problem med att gå själv. Har dessutom själv 

problem med min rygg vilket gör det svårt att hjälpa henne ibland. När vi skulle stiga av bad jag 

därför tågmästaren om hjälp med mor. Detta gjorde han gärna på ett mycket snällt och vänligt 

sätt utan minsta problem.” 

 

Ytterligare handlingar som har skapat nöjdhet hos resenärerna ombord på Kustpilen, och som vi 

placerat under denna kategori, är bland annat när man har stannat tåget för en person som stigit 

på fel, fixat så att person som missar att stiga av kommer fram på ett enkelt och smidigt sätt, 

hämtat servett samt fixat huvudvärkstablett. Märk väl att samtliga av dessa handlingar är 

efterfrågade och initierade av resenärerna själva… 

 

”Det gäller i och för sig inte mig personligen, men gjorde ändå att jag blev nöjd med Kustpilens 

personal. En dam hade stigit på fel tåg och märkte inte detta förrän vi startade. När hon 

berättade detta stannade tåget direkt halvvägs ut från perrongen. Det tycker jag var schysst. De 

flesta hade nog sagt att hon får hoppa av vid nästa station istället. Både jag och säkerligen även 

damen uppskattade att tågmästaren tog det så givet att hjälpa till.” 

 

”När jag förra månaden somnade på tåget missade jag att hoppa av i Karlshamn. Vaknade strax 

innan Ronneby och blev helt förtvivlad, jag hade ju bråttom hem. Berättade detta för 

tågmästaren som sa att det var lugnt, det skulle vi ordna. Han berättade för mig att det står ett  

tåg i Ronneby som ska till Karlshamn. För att det tåget inte skulle avgå utan mig ringde han och 

fixade så att jag hann med detta tåg. Mycket schysst av honom att hjälpa mig så.” 

 

”När jag och min kompis med sin 2- åriga dotter åkte tåg råkade hon spilla på sig själv och 

bordet. Min kompis bad då tågmästaren som precis gick förbi att hämta några servetter. Detta 

gjorde han gärna på ett mycket trevligt sätt.” 

 

”Jag hade mycket ont i huvudet när jag åkte hem från skolan i Kristianstad. Jag frågade då om 

det fanns någon möjlighet att köpa värktabletter ombord. Tågmästaren sa att detta inte gick, men 

att han trodde att han hade några i sin hytt. Det hade han, han kom tillbaka med dessa och ett  
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glas vatten. Detta gjorde mig mycket glad och så småningom försvann också min huvudvärk, 

vilken lycka.” 

 

Sammanfattningsvis så avser vår kategori ”Tillmötesgående av efterfrågad handling” då kunden 

får gehör för den av kunden efterfrågad och initierade begäran eller förfrågan. Detta kan omfatta 

allt från att leverantören improviserar fram en skräddarsydd produkt när kunden kräver det, till 

att leverantören tar hand om kundens problem trots att det är kunden själv som har orsakat dem.  

 

5.1.2.1 Jämförelse med befintliga kundnöjdhetsskapande interaktionsmodeller 

När det gäller vår kategori ”Tillmötesgående av efterfrågad handling” kan vi se relativt stora 

likheter med Britners båda kategorier ”Tillmötesgående av kundens begäran om 

specialbehandling” och ”Personalens leverans av skräddarsydd service”. Samtliga dessa 

kategorier har den likheten att det är en av kunden efterfrågad och initierad begäran eller 

förfrågan. Vidare kan det här till skillnad från ”Plåster på såret” handla om fel som kunden själv 

orsakar på ett eller annat sätt, men som personalen trots allt tar hand om och försöker lösa på 

bästa sätt för att på så sätt tillfredsställa kunderna.  
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5.1.3 Kategori ”Det lilla extra” 

 

 

 

 

 

 

 

Den tredje kategorin satte pekfingret på ”Det lilla extra”. Även i detta mönster hittade vi två 

märkbara uppdelningar; Handling och Information. 

Kategorins ena del, handling, handlar många gånger om att tågmästaren på eget initiativ erbjuder 

sig att hjälpa resenären med bagage, barnvagn eller liknande vid på- och/eller avstigning… 

 

”Min syster och jag skulle åka och hälsa på släktingar i Ronneby vid jul. Vi hade både kassar 

och barnvagnar med oss. Då kom konduktören förbi på perrongen och stannade upp för att 

hjälpa oss upp på tåget med all vår packning, trots att vi inte bett om det.” 

 

”Blev mycket positivt överraskad när jag åkte tåg med mina två barn sist. Ett av mina barn låg i 

sin liggvagn och det andra gick. Tågmästaren kom och erbjöd sig att hjälpa oss när vi skulle 

stiga av. Jag blev mycket glad att han ville hjälpa oss utan att jag bad om det.” 

 

Ytterligare en handling som många gånger uppskattas av resenärerna är att de får hjälp med sitt 

bagage när de väl har kommit ombord på tåget. Vad som kan vara värt att påpeka här är att 

personalen ombord egentligen inte ”får” utföra denna tjänst eftersom deras försäkringar inte 

täcker eventuella skador som kan ske i samband med till exempel tunga lyft. Det är inte många 

kunder som känner till detta, och då är det ju extra roligt att det uppskattas av resenärerna när 

personalen hjälper till trots allt… 

Kategori Fördelning av handlingarna 

”Det lilla extra” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fördelaktig information och handling, 
på eget initiativ av personal; 
 
- Handling  
(Av- och påstigningshjälp åt barnvagn, 
paket odyl. Hämta fika till passagerare med 
visst rörelsehinder. Ta fram barn till 
lokföraren. Ordna tillfälliga 
sittplatslösningar)   
 
- Information 
(Information om lediga platser, och om 
billigaste biljettpriser etc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antal 

21           
 
   
15 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 

Tabell 1c: Handlingarnas fördelning inom kategori ”Det lilla extra” 
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”När jag och mina föräldrar, som är lite äldre, var på väg hem från julfirande i Kristianstad 

med vår tunga packning erbjöd sig tågmästaren att hjälpa oss upp med våra tunga väskor på 

hyllorna. Detta uppskattades av både mig och mina föräldrar. För övrigt var det en mycket 

trevlig reseupplevelse för oss.” 

 

 ”Tågmästaren upptäckte att jag hade problem med att få upp min tunga väska på hyllan. Han 

kom då fram till mig och frågade om han kunde hjälpa till. Detta gjorde mig mycket glad.” 

 

Nästa handling som skapat nöjdhet hos Kustpilens resenärer är när tågmästaren har erbjudit sig 

att hämta fika till resenärer med vissa problem så att de sluppit gå igenom hela tåget för att fixa 

detta själva, eller helt enkelt varit tvungna att avstå fikat… 

 

”När jag och min man för ett tag sen åkte tåg frågade vi efter kaffeserveringen. Tågmästaren sa 

då att den låg i andra ändan av tåget. Han erbjöd sig därför att gå och handla åt oss så vi slapp  

att gå ända dit. Mycket snällt och hjälpsamt att han gjorde detta efter som vi båda har lite 

problem med att gå.” 

 

Att försöka ordna tillfälliga sittplatser vid trängsel är slutligen en nöjdhetsskapande handling 

utförd av personalen ombord på Kustpilen… 

 

”Trots att det var väldigt mycket folk på tåget, försökte tågmästaren att ordna plats åt oss alla, 

på ett trevligt och lugnt sätt.” 

   

Kategorins andra del, information, handlar främst om att informera resenärerna om eventuellt 

lediga platser vid trängsel… 

 

”Då det var mycket folk på tåget och vissa (däribland jag) fick stå höll tågmästaren hela tiden 

oss uppdaterade om var det fanns platser lediga. Jag tycker att det var snällt av honom att 

försöka ordna sittplats åt så många som möjligt.” 

 

När det gäller information uppskattas det också att tågmästaren informerar resenärerna om 

billigaste inköpsställe när det gäller köp av biljetter… 
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”Jag skulle på minisemester i Malmö. Åker från Karlshamn, till Kristianstad gratis eftersom jag 

har tågkort. Mellan Kristianstad och Malmö var jag därför tvungen att köpa biljett, och det 

gjorde jag ombord på tåget. Konduktören rådde mig då att köpa min biljett i SJ:s automat nästa 

gång eftersom det blir billigare då. Jag tycker det var fint av honom att göra mig medveten om 

detta.” 

 

Vår kategori ”Det lilla extra” handlar således om att personalen på eget initiativ gör något som 

kunden inte förväntar sig, vilket skapar nöjdhet. Det avser med andra ord ett personalbeteende 

som överträffar kundens förväntningar. Exempel på detta kan vara icke avtalade prestationer som 

tillkommer gratis, som en extra bonus. 

 

5.1.3.1 Jämförelse med befintliga kundnöjdhetsskapande interaktionsmodeller 

När det gäller vår kategori ”Det lilla extra” har den stora likheter med Britners båda kategorier 

”Det lilla extra” och ”Personalens leverans av icke begärd aktivitet”. Det är till och med så att vi 

har valt att låna Britners ”etikett” eller namn på denna kategori för att vi tycker att detta namn så 

väl beskriver kategorins innehåll och att det därför inte finns någon anledning för oss att ändra 

detta namn. Vad som är karaktäristiskt för dessa tre kategorier är att de alla handlar om att 

personalen här på eget initiativ gör något som kunden inte har förväntat sig eller bett om. Till 

skillnad från vår tidigare kategori ”Tillmötesgående av efterfrågad handling” där det handlade 

om en av kunden efterfrågad och initierad handling, handlar det här istället om att personalen på 

eget initiativ utför en handling, vilket gör kunden nöjd. Exempel på detta kan vara olika typer av 

icke avtalade prestationer som tillkommer gratis såsom en extra bonus för kunden. 
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5.1.4 Kategori ”Personlighet” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår fjärde, och sista kategori har karaktären av hur personalen är snarare än vad de gör. Vi har 

kunnat hitta fem olika särdrag; Den trevlige, ”Den serviceinriktade”, ”Den underhållande”, ”Den 

uppmärksamme” och slutligen ”Den professionella”. Denna kategorin bygger alltså på 

personlighetsdrag hos oss människor, vilka är mer eller mindre närbesläktade. Det har därför 

ibland varit svårt för oss att urskilja dem från varandra eftersom de många gånger ”går hand-i-

hand med varandra”. Trots detta har vi alltså gjort ett försök och dessa personlighetsdrag är 

följaktligen vad vi slutligen kom fram till. 

 

När det gäller den första underkategorin ”Den trevlige” handlar det här främst om att personalen 

uppträder på ett trevligt, glatt och artigt sätt mot sina kunder. Som vi i påpekade i vår teoretiska 

referensram kan det kanske tyckas att detta är aktiviteter som kan associeras med ytliga knep av 

charmkurs, men precis som Winsted (2000) och Mittal och Lassar (1996) 44 visade har vi i vår 

studie sett att detta är aktiviteter eller beteende som mycket väl går hem hos kunderna… 

 

”Har under snart 2 år pendlat mellan Karlskrona och Kristianstad för att plugga där nere. Jag 

är väldigt nöjd med hur man bemöts av tågmästaren. Så gott som alltid med ett leende på  

44 Söderlund Magnus (2001)  

Kategori Fördelning av handlingar 

Personlighet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det personliga beteendet mot kunderna; 
 
- Den trevlige (uppträder trevligt, artigt och 
glatt) 
 
- Den serviceinriktade 
 
- Den underhållande (är skämtsam och 
uppmuntrande) 
 
- Den uppmärksamme 
 
- Den professionella (en säker och kunnig 
yrkesutövare)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antal 

29           
 
11 
 
 
7 
 
7 
 
 
2 
 
2 
 
 
 

 
 
 
 

Tabell 1d: Handlingarnas fördelning inom kategori ”Personlighet” 
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läpparna och inte långt till ett skratt. Tycker alltid att de är glada och trevliga, tidig morgon som 

sen kväll och det uppskattar jag.” 

 

 ”Något som gör mig glad är att Kustpilens personal allt som oftast är glada och trevliga, trots 

omständigheter som t ex tidig morgon, regn, stress och kyla. Det är alltid trevligt att få 

morgonkaffet serverat med lite glada skratt”. 

 

”När jag åkte tåg sist, var tågmästaren mycket trevlig och charmig och hälsade personligen mig 

välkommen. Det var mycket trevligt och uppskattat från min sida.” 

 

”Den serviceinriktade” är ytterligare ett personlighetsdrag som tycks fungerar bra för att 

tillfredsställa resenärerna ombord på Kustpilen… 

 

”Jag och min man skulle åka till Köpenhamn för att fira födelsedag. Vi steg på i Karlskrona, och 

när tågmästaren kontrollerade våra biljetter var de ej giltiga. Vi hade köpt våra biljetter genom 

en resebyrå, så han lät oss ändå åka med och hjälpte oss dessutom att få kontakt med resebyrån 

för att se till att vi inte stod utan hotell i Köpenhamn också. På ett mycket serviceinriktat sätt fick 

vi låna mobiltelefon och även tågmästarens hytt så vi kunde ordna upp allt. Han gjorde allt för 

att vår resa skulle kunna bli bra i fortsättningen. Det uppskattade vi mycket.” 

 

”Tågmästaren verkade glad över sitt arbete och inriktad på att serva oss kunder.” 

 

Att vara underhållande och skojig som ”Den underhållande” är ytterligare ett beteende som 

verkar uppskattas av resenärerna… 

 
”Tågmästaren brukar ibland ropa ut meddelande som avviker lite från det vanliga. Händer till 

och med ibland att han är lite humoristisk, det brukar uppskattas av mig. Det förhöjer 

stämningen och alla verka bli lite gladare.” 

 

”Vid försening lättade tågmästaren upp stämningen genom att vara glad och skämtsam både i 

högtalaren och ”live”, plus att han ofta informerade oss om vad som hände och hur lång tid det 

skulle dröja innan vi skulle kunna åka vidare.” 
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”En gång av alla gånger var lokföraren trevlig och skojade om stationerna med gåtor m m. Det 

var komiskt, fick nästan alla att skratta. Mycket förhöjande”. 

  

”Det finns en tågmästare, som man inte ser så ofta, men han är alltid go´ och glad. Han skojar 

och pratar.” 

 

Att som tågmästare vara uppmärksam och tar sig tid för sina resenärer tycks också vara ett 

beteende som gör kunderna nöjda och glada…. 

 

”Klockan var nästan elva på kvällen och jag var på väg hem. Jag var nästan själv på tåget. Då 

kom tågmästaren och satte sig med mig och pratade lite. Det var bra att han tog sig tid, det är 

alltid drygt att åka ensam.” 

 

Slutligen skapar ”Den professionella” med sitt kunniga sätt ett förtroende vilket är mycket viktigt 

i kundens ögon och på så sätt gör att kunden blir nöjd och känner sig trygg… 

 

”När jag åkte tåg sist tycker jag att tågmästaren agerade på ett mycket proffsigt och kunnigt sätt 

när han sålde och kontrollerade biljetter. Allt gick mycket smidigt och han agerade trots en del 

problem på ett lugnt och tålmodigt sätt.” 

 

Vår sista kategori ”Personlighet” syftar alltså inte till någon direkt handling av personalen, utan 

snarare om personalen beteende mot kunden. Det kan vara allt från att personalen visar 

uppmärksamhet mot kunden, det vill säga att han/hon bryr sig, till att personalen uppträder på ett 

artigt och trevligt sätt. Det kan kanske tyckas att detta är aktiviteter som kan associeras med 

ytliga knep av charmkurs, men dessa tycks ändå gå mycket väl hem hos kunderna.  

 

5.1.4.1 Jämförelse med befintliga kundnöjdhetsskapande interaktionsmodeller 

När det gäller vår sista kategori, som vi har valt att döpa till ”Personlighet”, handlar det främst 

om en kombination av Winsteds kundnöjdhetsskapande interaktionsmodell. Vi har mer eller 

mindre valt att slå ihop alla handlingar som egentligen i ordets mening inte är några direkta 

handlingar utan snarare handlar om personalens personliga beteende gentemot resenärerna 

ombord på Kustpilen. I denna kategori handlar det med andra ord inte om någon handling som  
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utförs av personalen och på så sett skapar nöjdhet, utan endast om personalen beteende mot sina 

kunder. Det kan här handla om allt från att personalen på ett eller annat sätt visar uppmärksamhet 

och på så sätt visar att de bryr sig om sin kund, till att de uppträder på ett artigt och trevligt sätt. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att en central del i analysen och tolkningen av vår data har varit 

bildandet av de olika kategorierna. Dessa kategorier skall spegla vårt material, i första hand vilka 

faktorer i interaktionen mellan Kustpilens personal och dess kunder som bidrar till att skapa 

nöjdhet. De skall således lyfta fram centrala mönster eller kategorier av handlingar som har 

något centralt gemensamt. Vad som också är viktigt är att kategorierna är varandra uteslutande.45  

Att de i någon mån överlappar varandra är däremot naturligt. Vid bildandet av kategorier i vår 

uppsats har vi eftersträvat att i största möjliga utsträckning utgå från respondenternas egna 

formuleringar och använda dessa som ”etiketter” eller namn på våra kategorier.  

45 Edvardsson Bo (1997)  
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5.2  Handlingarnas fördelning över kategorierna 

I tabell 1 nedan, visar vi de 100 nöjdhetsskapande handlingarna uppdelade på våra framtagna 

huvudkategorier samt deras specifikation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har genom noggrann genomgång av vårt empiriska material kommit fram till bildandet av 

fyra huvudkategorier; ”Plåster på såret”, ”Tillmötesgående av efterfrågad handling”, ”Det lilla 

extra” samt ”Personlighet”. Som man kan utläsa av tabellen ovan hamnar 32% av handlingarna 

under kategorin ”Plåster på såret”, vilket innebär olika former av kompensation vid försenat eller 

inställt tåg samt tekniska fel. Vidare hamnar 18% av handlingarna under kategorin 

”Tillmötesgående av efterfrågad handling”, som avser hjälp på ett eller annat sätt med enskild 

individs angelägenhet vid förfrågan eller begäran. 21% av handlingarna placeras under kategorin 

”Det lilla extra”, som består av fördelaktig information och/eller handling på personalens egna 

initiativ. Slutligen står kategorin ”Personlighet”, som handlar om det personliga beteendet mot 

kunden, för 29% av handlingarna.   

 

Som vi nämnde i vårt metodkapitel, har vi valt en kombination av kvalitativ och kvantitativ 

analys, för att vi på så sätt anser att vi ”får ut mer av vårt material”. När vi som här bildar 

huvudkategorier och sorterar handlingarna under dessa är det en mix av tolkning och kvalitativ 

analys.46 I vår uppsats är vi dock inte ute efter att rangordna eller på något sätt ställa dessa  

46 Edvardsson Bo (1997) 

Huvudkategori Specifikation 
”Plåster på såret” 
 
 
 
 
Tillmötesgående av efterfrågad 
handling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olika form av Kompensationer, vid 
försenat eller inställt tåg, samt tekniskt 
fel. 
 
 
Hjälp med enskild individs 
angelägenheter vid förfrågan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32          32 % 
 
 
 
18          18 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Det lilla extra” 
 
 
 
Personlighet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fördelaktig information och handling, på 
eget initiativ av personal. 
 
 
Det personliga beteendet mot kunderna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21          21 % 
 
   
 
29          29 % 
 
 
 
 

Summa      100       100 % 

Antal         % 

Tabell 2: handlingarnas fördelning över kategorierna 
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kategorier mot varandra baserat på hur många handlingar som hamnar under respektive kategori. 

Följaktligen kommer vi inte heller uttala oss om att en kategori är mer betydelsefull eller 

viktigare än en annan. Trots detta anser vi att det är av intresse att redovisa fördelningen av 

handlingarna under respektive kategori på det sätt vi gör ovan. Vi vill dock påpeka att det faktum 

att många handlingar hamnar under en och samma kategori inte nödvändigtvis behöver betyda 

att denna kategori är av störst betydelse för Kustpilens kunder. Det kan istället vara så att en 

kategori med relativt få antal handlingar kan spela en avgörande roll genom att den upplevs så 

viktig för resenären i dess möte med Kustpilens personal. Märk dessutom väl att i vårt 

berättelseformulär (Bilaga 1) frågar vi inte resenären om den handling som de har uppfattat som 

allra mest nöjdhetsskapande, utan vi ber dem endast att berätta om en eller flera handling som 

har gjort dem nöjda på ett eller annat sätt. På så sätt blir det mer eller mindre omöjligt för oss att 

försöka rangordna de olika kategorierna och utifrån detta uttala oss om hur viktiga de är för 

Kustpilens resenärer. Vi vill dock framhålla att ett relativt stort antal handlingar under en och 

samma kategori är ett uttryck för att denna berör en stor grupp kunder och därför ej bör 

nonchaleras.  
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6. Slutsats 

 

 

Vi har nu studerat interaktionens roll som nöjdhetsskapande faktor. Som metod för att samla in 

vårt empiriska material har vi använt oss av Nöjdhetsskapande Handlings-Metod. I detta kapitel 

ska vi nu sammanfatta det bearbetade materialet och redogöra för våra slutsatser. Vi börjar med 

att presentera vår framarbetade Kundnöjdhetsskapande interaktionsmodell som bygger på studier 

av möten mellan Kustpilens personal och dess kunder. Här kommer vi också att göra en 

jämförelse med andra liknande interaktionsmodeller. Kapitlet avslutas med våra förslag till 

vidare forskning. 

 

6.1 Vår Kundnöjdhetsskapande interaktionsmodell 

Genom våra empiriska studier har vi kommit fram till vilka faktorer, i interaktionen mellan 

Kustpilens personal och dess resenärer, som bidrar till att skapa nöjdhet. Modellens kategorier 

speglar ingen inbördes ordning, utan är likställda varandra. Följande fyra kategorier bildar vår 

modell: 

 

• ”Plåster på såret” 

• Tillmötesgående av efterfrågad handling 

• ”Det lilla extra” 

• Personlighet 

 

”Plåster på såret” innebär en kreativ reaktion på fel som leverantören själv orsakar. Det handlar 

om att personalen handlar på ett sätt så att missnöje vänds till tillfredsställelse. Detta kan omfatta 

allt från att leverantören (personalen) ber om ursäkt till olika typer av kompensationer.  

 

Tillmötesgående av efterfrågad handling avser att kunden får gehör för den av kunden 

efterfrågade och initierade begäran. Detta kan omfatta allt från att leverantören improviserar fram 

en skräddarsydd produkt när kunden kräver det, till att leverantören tar hand om kundens 

problem trots att det är kunden själv som har orsakat dem.  
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”Det lilla extra” handlar om att personalen på eget initiativ gör något som kunden inte förväntar 

sig, vilket skapar nöjdhet. Det avser med andra ord ett personalbeteende som överträffar kundens 

förväntningar. Exempel på detta kan vara icke avtalade prestationer som tillkommer gratis, som 

en extra bonus. 

 

Personlighet syftar inte om någon direkt handling av personalen, utan snarare om personalen 

beteende mot kunden. Kan vara allt från att personalen visa uppmärksamhet mot kunden, det vill 

säga att han/hon bryr sig, till att personalen uppträder på ett artigt och trevligt sätt. Det kan 

kanske tyckas att detta är aktiviteter som kan associeras med ytliga knep av charmkurs, men 

dessa tycks ändå gå mycket väl hem hos kunderna.  

 

6.2 Jämförelse med befintliga Kundnöjdhetsskapande interaktionsmodeller 

Vår modell är mer eller mindre en kombination av Britners och Winsteds modeller. Det finns 

därför många likheter mellan våra kategorier och de kategorier som de presenterar. När det gäller 

vår kategori ”Plåster på såret” finner vi stora likheter med Britners kategorier ”En kreativ 

reaktion på fel som leverantören själv orsakar” och ”Personalens reaktion på fel i det egna 

systemet”. Det karaktäristiska för dessa kategorier är att de fungerar som ”återställare”, det vill 

säga att de skapar nöjdhet hos den tidigare missnöjda kunden.  

Även i vår kategori ”Tillmötesgående av efterfrågad handling” finner vi  stora likheter med 

Britners kategorier ”Tillmötesgående av kundens begäran om specialbehandling” och 

”Personalens leverans av skräddarsydd service”.  Samtliga dessa kategorier har den likheten att 

det är en av kunden efterfrågad och initierad begäran eller förfrågan. till skillnad från ”Plåster på 

såret” kan det här handla om fel som kunden själv orsakar på ett eller annat sätt.  

I vår kategori ”Det lilla extra” kan vi se stora likheter med Britners båda kategorier ”Det lilla 

extra” och ”Personalens leverans av icke begärd aktivitet”.  Vad som är utmärkande för dessa tre 

kategorier är att de alla handlar om att personalen här på eget initiativ gör något som kunden inte 

har förväntat sig eller bett om. Till skillnad från vår egen kategori ”Tillmötesgående av 

efterfrågad handling” handlar det här istället om att personalen på eget initiativ utgör en 

nöjdhetsskapande handling.  

Vår sista kategori, ”Personlighet”, handlar om en kombination av de olika kategorierna i 

Winsteds kundnöjdhetsskapande interaktionsmodell. Denna kategori skiljer sig gentemot de 

andra på så sätt att det handlar om ett personligt beteende istället för en direkt handling. 
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6.3 Vår modells generaliserbarhet 

Som vi har visat i vår analys finns det ganska stora likheter mellan vår kundnöjdhetsskapande 

interaktionsmodell och Britners och Winsteds modeller. När det gäller dessa modeller tycker vi 

oss finna allra störst likheter i Britners båda modeller vilka är konstruerade utifrån studier av 

hotell, flygbolag och restauranger. På grund av dessa relativt stora likheter mellan vår modell och 

Britners modeller anser vi oss kunna dra slutsatsen att vår modell ej bara är av intresse för 

Kustpilen, utan sannolikt även skulle kunna vara betydelsefull för tjänsteföretag i största 

allmänhet, och kanske då i synnerhet de företag som har relativt lite kundkontakt. I och med att 

dessa modeller innehåller en viss precision i vad som gör att personalen bidrar till att kunderna 

blir tillfredsställda, ger dessa därmed också ett någorlunda hyfsat underlag för vad företagen kan 

göra för att påverka kundtillfredsställelsen med relativt små medel, vilket borde vara intressant 

för alla företag i sin strävan efter nöjdare kunder. Här ser vi därför ett utmärkt tillfälle för 

företagen att verkligen fokusera på interaktionen och förstå dess betydelsefulla roll som 

nöjdhetsskapande faktor. Slutligen vill vi dock påpeka att vi har en sådan distans till vårt material 

att vi inte drar allt för långtgående slutsatser och på så sätt överskattar generaliserbarheten av vår 

studie. 

 

6.4 Avslutande reflektioner och förslag till vidare forskning 

När vi nu ser tillbaka på arbetet med vår kandidatuppsats kan vi konstatera att det varit en mycket 

intressant och lärorik process. Tiden har kantats av ständiga omprövningar och omformuleringar 

av frågeställningar, problematiseringar samt teori- och metodval. Detta gör att vi nu känner stor 

tillfredsställelse både med vår insats och det slutliga resultatet.   

 

Som förslag till vidare forskning skulle vi vilja gå tillbaka till den fråga vi ursprungligen tänkte 

oss till denna uppsats; Hur kan man hantera kundnöjdheten i en nätverksorganisation? Frågan 

var väldigt omfattande, så vi valde att fokusera enbart på en liten del. Och här är vi övertygade 

om att det återstår många intressanta delar att utforska. 
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      Bilaga 1 
      Sida 1 (3) 
 
 
Får vi stjäla 10 minuter av din restid? 
Vi är två studerande vid Blekinge Tekniska Högskola, som håller på med vårt 
examensarbete om kundnöjdhet. Vi söker händelser, mellan resenärer och Kustpilens 
personal, som gett en speciell känsla av nöjdhet.  
Ditt bidrag/Dina berättelser kommer att ge oss en tydligare bild av vilka behov från 
Din sida, och vilka handlingar från personalens sida, som haft avgörande betydelse för 
Dig som kund, för att skapa nöjdhet. 
Syftet med vårt examensarbete är att bidra till djupare förståelse om interaktionens 
(mötet mellan kunden och personalen) betydelse, och därmed också en bättre kunskap 
om hur kundservicen på Kustpilen kan utvecklas. 
 
Vi kommer att ställa några grundläggande frågor, men sedan vill vi att Du själv skriver 
och berättar vad som hände, och hur det hela kom att bli en händelse som gjorde Dig 
nöjd. Nöjd kan vara allt ifrån att få det man förväntar sig till att bli överväldigad av en 
oväntad handling. 
 
 
 
Allmänna uppgifter om Dig för vår studie: 
 
          Man 
 
          Kvinna 
 
 
        xx - 30 år                  31 - 50 år                    51 - xx år 
 
 
Dagens: 
 
datum 
 
Tid 
 
Resväg 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

   



 

      Sida 2 (3) 
 
Berätta om en eller flera episoder då du fick en känsla av nöjdhet vid en resa med 
Kustpilen. Det ska vara om ett möte mellan Dig och Kustpilens personal (tågförare, 
konduktör och biljettförsäljare) som gav en positiv effekt.  
 
Resehändelse 1 
I denna första resehändelse vill vi att Du berättar om en händelse som föregicks av att 
något som blivit fel drabbat dig, självförvållat eller av Kustpilen, men som genom en 
avgörande handling av Kustpilens personal vände till att bli bra, och gjorde dig nöjd. 
 
Resans ändamål 
 
Tidpunkt på dagen 
 

 
 
Kan du peka på den mest avgörande handlingen som fick Dig att bli nöjd? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan du peka på den mest avgörande handlingen som fick Dig att bli nöjd? 
 

   



 

      Sida 3 (3) 
 
 
 
 
 
Resehändelse 2 
I denna andra resehändelse vill vi att Du berättar om en händelse som upplevdes som 
positivt och nöjdhetsförhöjande, utan att något direkt fel var begånget.  
 
Resans ändamål 
 
Tidpunkt på dagen 
 

 
 
Kan du peka på den mest avgörande handlingen som fick Dig att bli nöjd? 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan, och vi önskar Dig en fortsatt trevlig resa! 
 
Kan du peka på den mest avgörande handlingen som fick Dig att bli nöjd? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan du peka på den mest avgörande handlingen som fick Dig att bli nöjd? 
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