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Förord 
 
Författarna till denna uppsats vill först och främst tacka handledaren Fredrik Backlund för 
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missförstånd under vägen som fått oss att både le åt oss själva och att fokusera extra på 
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Sammanfattning 
SAS fick under 2010 utmärkelsen ”Europas punktligaste flygbolag” av Flightstats. Denna 
utmärkelse var en kvittens på ett långsiktigt arbete, både i projektform och som en löpande 
process, där företaget systematiskt försökt öka punktligheten avseende flygningarna. Till 
vilken grad SAS följt värderingarna och de bakomliggande teorierna för hörnstensmodellen 
för offensiv kvalitetsutveckling var huvudfrågan i denna uppsats. Huruvida det finns 
förutsättningar för företaget att komma ännu längre genom att arbeta på andra sätt utreddes 
också. I tillägg diskuterades punktlighetens betydelse för kundnöjdheten. Den valda metoden 
var kvalitativ och byggde på intervjuer som utgick från frågor baserade på hörnstensmodellen. 
Övrigt informationsmaterial hämtades från SAS samt diverse akademiska databaser. SAS har 
enligt slutsatserna till stor grad följt hörnstensmodellens värderingar. Brister identifierades 
avseende systematik, helhetssyn och ledningens engagemang. Författarna menar att SAS har 
stora möjligheter att fortsätta förbättringsarbetet genom att adressera dessa punkter. 
 
Nyckelord: Punktlighet, vändningsprocess, förseningar, flygväder, flygbolag. 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
In 2010, SAS received the “On time performance service” award by Flightstats. This award 
was an affirmation of long-term work, both in projects and as an ongoing process, which the 
company sought to systematically improve punctuality on its flights. The extent to which SAS 
followed the values and the underlying theories of the cornerstone model for total quality 
management was the main issue in this essay. Whether there are conditions for the company 
to get even further by working in other ways was also investigated. In addition, the 
importance of punctuality in relation to customer satisfaction was discussed. The method was 
qualitative and based on interviews with questions related to the cornerstone model. Other 
information was obtained from SAS and various academic databases. SAS has according to 
the conclusions to a large extent followed the values underlying the cornerstone model. 
Weaknesses were identified on systematics, holistic and management commitment. The 
authors believe that SAS has great potential for continued improvement by addressing these 
points. 
 
Keywords: Punctuality, turnaround process, delays, flight weather, airlines. 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 
 

Förkortningar av ord inom flygbranschen 
 

Arrival:  Ankomst 

Blue-strap:  Avspärrningsband mellan gate och flygplan 
 
Catering:  Försäljningsvaror, mat och dryck 

Clicker:  Räknedosa 

Departure:  Avgång 

Fast Track:   En kö för förmånskunder förbi säkerhetskontrollen 

Infant:  Barn under två år 

On Time:  På tidtabellstid 

Pit-stop:  Depåstopp 
 
Pre flight:  Innan avgång 
 
Purser:  Kabinchef 

Slot tid:   Tilldelad tid då flygplanet tidigast får vara i luften 

SKTAG:  Skandinavian Turnaround Guide 

TAC:  Turnaround Conference 

TAT:  Turnaround team 

Turnaround: Vändningsprocess, tiden från flyget landar till det lyfter igen 
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1 Inledning 
En flygning börjar vid incheckning och slutar för passagerarnas del när de får sin väska och 
kan lämna flygplatsen. Varje flygning är unik på sitt sätt och det är många faktorer som ska 
stämma för att en flygning ska kunna genomföras. T ex godkända tillstånd från myndigheter 
för flygbolaget, flygplatspersonal på plats, säkerhetskontrollspersonal, flygplanet ska tankas, 
bagage ska lastas och flygpersonal ska finnas. 
 
Ur kundsynpunkt är det viktigt för företag att hålla det som lovats. I flygbranschen handlar det 
bl a om tidtabellen. Många kunder/passagerare som flyger kan ha möten och affärsbesök 
inbokade och förseningar kan skapa både direkta och indirekta kostnader. Andra är på väg på 
fritids- eller semesterresor och även för dem handlar det om att förlora dyrbar ledig tid. I 
Transportgruppen (2008) presenteras resultaten för vilka faktorer kunder anser som viktigast 
vid val av transportsätt. För affärsresenären är ”att hålla tidtabell” den tredje viktigaste faktorn 
efter restid och pris. För privatpersoner kommer ”att hålla tidtabell” på fjärde plats efter pris, 
restid och enkelhet att beställa resan. Transportgruppen (2008) har även undersökt hur 
prioriteringarna har ändrats och där visas att ”hålla tidtabellen” blivit 14 procent viktigare de 
senaste tre åren. 
 
2009 var SAS Europas punktligaste flygbolag och i augusti 2010 lyckades företaget nå 
positionen som världens punktligaste flygbolag: 92.82 procent av alla 15,607 flyg landade i 
tid. Endast tre ytterligare flygbolag (Korean Air Lines, ANA och Japan Airlines) lyckades nå 
en punktlighet på över 90 procent enligt SAS (2010). Titeln världens punktligaste flygbolag 
baseras på statistik från Flightstats, som mäter punktligheten på över 150,000 flyg varje dag. 
Flightstats är en applikation som levereras och drivs av företaget Conductive Technology, en 
utvecklare och leverantör av mjukvara främst till transport- och logistikindustrin enligt 
Conductive Technology Corp (2011). För 2010 nominerades SAS i två kategorier i Flightstats 
punktlighetsutmärkelse. ”Arrival Performance among Major International Airlines” (sv. 
Punktlighet för stora internationella flygbolag) för globala flygbolag och ”Arrival 
Performance among Major European Airlines” (sv. Punktlighet för stora europeiska 
flygbolag) för europeiska flygbolag. I den globala kategorin, öppen för alla världens 
flygbolag, var SAS det enda europeiska flygbolag bland de sex nominerade. SAS utnämndes 
till Europas punktligaste flygbolag 2010 och belönades med On-time Performance Service 
Award (sv. Punktlighetsutmärkelsen). 
 
En nödvändig förutsättning för att uppnå kundtillfredsställelse är att kärntjänsten genomförs 
på ett för kunden acceptabelt sätt. I detta ingår att ankomsten till destinationen 
överensstämmer med vad som kommuniceras till kunden. I Kano (1996) beskrivs 
Kanomodellen (Fig.4) om uppfyllande av olika behov och koppling till upplevd kvalitet. 
Genom att hålla tidtabellen har leverantören löst kundens basbehov (förflyttning från A till B) 
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och därmed uppnått nödvändig kvalitet samt de uttalade behoven (ankomst till B vid en viss 
tidpunkt). Attraktiv kvalitet genom tillfredsställelse av omedvetna behov kan dock knappast 
lösas med punktlighet. Det skulle innebära att kunden är omedveten om att de vill ankomma 
vid en specificerad tidpunkt, och dessutom bli överraskad och upprymd om tidplanen hålls, 
vilket inte får anses vara särskilt sannolikt. Det skulle samtidigt vara ett kraftigt underbetyg 
till hela flygindustrin. 
 
Enligt Bergman och Klefsjö (2007) förändras förväntningarna över tiden. Tidigare outtalade 
behov blir över tiden uttalade för att sedan ingå i basbehoven. Detta är en utveckling som alla 
leverantörer måste följa för att inte marginaliseras. I Bergman och Klefsjö (2007) beskrivs 
Hertzbergs tvåfaktorteori som förklarar att individens missnöje och motivation orsakas av 
olika faktorer. Dessa är hygienfaktorer som är sådant som individen ser som självklart t ex att 
det finns en säng i ett hotellrum och motivationsfaktorer som är sådant som individen 
uppfattar som viktigt och önskar uppnå t ex befordringsmöjlighet i arbetet. Punktlighet kan 
ses som en hygienfaktor, vilket innebär att punktlighet i sig aldrig kan skapa en känsla av 
tillfredställelse, samtidigt som avsaknaden av punktlighet kan skapa missnöje. 
 
I flygindustrin finns det många faktorer som påverkar flygens möjlighet att avgå, och framför 
allt anlända, enligt tidtabell. Norin (2008) beskriver en del av dessa faktorer som väder, trafik 
i luftrummet, trafik på flygplatsen, ledtider i tidtabellen, personaltäthet och antal passagerare. 
Marcovic et.al (2008) tar i sin avhandling särskilt upp vädrets påverkan på punktligheten. 
Vidare påverkar passagerarnas status (handikappade, barn etc.) och status på flygplanet 
(exempelvis måste tekniker tillkallas). Detta är exempel på faktorer som påverkar möjligheten 
för tjänsteleverantören att hålla sitt löfte till kunden och leverera en kärntjänst som uppfyller 
de kundförväntningar som borde finnas, se SAS (2011). Norin (2008) visar i sin avhandling 
om flygplatslogistik att en av orsakerna som gör logistiken på en flygplats så komplex är just 
de många inblandade aktörerna och de många aktiviteterna som omgärdar ett flygplans 
turnaround process (sv. vändningsprocess). 
 
SAS har i likhet med många andra traditionella flygbolag, genom en komplicerad och 
trögrörlig organisationsstruktur, haft problem med att anpassa sig till förändrade 
marknadsförhållanden och förändrade kundbeteenden. Det ökande konkurrenstrycket har lett 
till en omfattande strukturförändring inom flygindustrin. Flygbolag har gått omkull, andra har 
gått samman med konkurrenter genom förvärv eller långtgående samarbetsavtal. En del bolag 
genomgår omfattande och ibland smärtsamma rekonstruktioner enligt exempelvis 
CNNMoney.com (2005) och BBC News (2001), där SAS tillhör den senare kategorin. Efter 
att förtroendet bland banker och investerare på kapitalmarknaden fallit kraftigt, genomfördes 
bland annat en stor nyemission och rekapitalisering av bolaget. Eftersom SAS fortfarande vid 
denna tidpunkt gjorde stora operativa förluster, var förändringar i kapitalstrukturen i sig inte 
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tillräckligt, utan även operativa förändringar var nödvändiga. En del av detta var att med ett 
Lean-perspektiv minska ledtider, minska variation och öka punktligheten i bolagets 
kärntjänst. Detta skulle, i tillägg till ökad effektivitet och minskad kapitalbindning (och 
därmed reducerad kapitalkostnad) också förbättra kundtillfredsställelsen och påverka 
kundernas beteende (SAS, 2011). 
 
Lean innebär enligt Sörqvist (2004), att jobba efter strategier och filosofier för att driva 
verksamheten på ett resurssnålt och kundorienterat sätt där arbetet utgår från verksamhetens 
processer. 
 
För flygbolagen kostar förseningar, inte bara direkt ekonomiskt med ombokningar, hotellrum, 
mat/dryck mm, men även på längre sikt i form av dåligt anseende. Nyström (2005) talar om 
ekonomiska kostnader som uppstår när tidtabellen inte hålls, det han kallar 
opunktlighetskostnader. De kan delas in i yttre och inre opunktlighetskostnad. Yttre 
opunktlighetskostnader drabbar personer utanför flygbolaget t ex passagerare och fraktkunder. 
Inre opunktlighetskostnader är de kostnader som drabbar flygindustrin: flygoperatörer, 
trafikledning m fl. (ibid.). 
 
I en tänkt avsaknad av interna effekter på exempelvis kapitalbindning, skulle arbete med att 
öka tillfredsställelse genom förbättrad punktlighet vara meningslöst, om inte ökad 
tillfredsställelse påverkar kundernas beteende. I tillägg måste beteendet leda till ökad 
lönsamhet genom ökade intäkter, minskade kostnader eller en kombination av dessa. Bland 
beteendena är lojalitet en faktor som brukar anses vara av stor betydelse. Ett positivt samband 
mellan kundtillfredsställelse och lojalitet har visats i vissa studier, medan andra inte har funnit 
detta samband (Söderlund, 1997). 

1.1 Syfte 
Syftet med denna fallstudie är att: 
 

• beskriva SAS arbete för att förbättra punktligheten; 
• jämföra arbetssättet med teorier och värderingar bakom offensiv kvalitetsutveckling 

samt att 
• föreslå arbetssätt för ständig förbättring av punktlighetsprocessen. 

 



 
 

 

 

 

2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel ges en bakgrund till kvalitetsbegreppet och vad detta innefattar. Från en 
diskussion om innebörden i kvalitetsbegreppet och grundlig genomgång av beståndsdelarna i 
hörnstensmodellen för offensiv kvalitetsutveckling, ges också en överblick av sambandet 
mellan kvalitet och lönsamhet samt resurssnål produktion, så kallad Lean produktion. Att 
författarna valt att skriva om Leanperspektivet beror på att SAS arbetar med implementering 
av Lean i hela organisationen. 

2.1 Kvalitets och kvalitetsutvecklingsbegreppen 
”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas 
behov och förväntningar” enligt Bergman och Klefsjö (2007). Ibland läggs även ”krav” till 
men Bergman och Klefsjö (2007) menar att detta kan anses vara en del av ”behov och 
förväntningar”. Det existerar även ett flertal andra dimensioner t ex tjänstvillighet, 
trovärdighet och tillgänglighet. Produktkvalitet är bara en del av kvalitetsupplevelsen. 
Kvalitet kan ses som en relation mellan en produkt och den bakomliggande organisationen 
och kunden. Vidare menar Bergman och Klefsjö (2007) att det snarare är brist på kvalitet än 
kvalitet i sig som bär med sig en kostnad, även om investeringar ofta krävs för att kunna möta 
eller överträffa kundernas förväntningar. 
 
Sandén (2007) skriver om vikten av att samarbeta med kunden och genomföra kontinuerliga 
kundundersökningar för att inte missa ändrade förväntningar hos densamma. 
 

 
 
Fig. 1 Kvalitetsområdets fyra utvecklingsfaser (från Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
Kvalitetsbegreppets utveckling kan ses som fyra faser enligt Fig. 1. Kvalitetskontroll innebär 
ett system med efterkontroll och kassering av dåliga produkter. Kvalitetsstyrning innebär att 
under processens gång försöka fånga upp tecken på felaktigheter och justera processen. 
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Kvalitetssäkring innebär att skapa bra förutsättningar så att fel undviks. Det senare har 
historiskt fokuserats på att formulera rutiner för t.ex. inkommande reklamationer och 
mätningar samt ansvarsfördelning, vilket tillsammans kan utgöra ett s.k. kvalitetssystem. 
Kvalitetssäkring innebär inte med säkerhet att kunderna blir nöjda. Kvalitetsutveckling 
innefattar enligt detta synsätt alla dessa delar och utgör en integrerad del i organisationens 
verksamhet (Bergman & Klefsjö, 2007). 

2.2 Offensiv kvalitetsutveckling 
Sörqvist (2004) beskriver hur en mängd olika förbättringskoncept varit aktuella genom 
tiderna. En av de mer övergripande modellerna, TQM, fick stort genomslag på 1990-talet. 
Mycket på grund av avsaknad av strukturer och utbildningar inom TQM, kan effekterna på 
förbättringsarbetet ifrågasättas (ibid.). I Bergman och Klefsjö (2007) beskrivs offensiv 
kvalitetsutveckling, total quality management (TQM) eller totalkvalitet som det ibland kallas, 
som ett system för kvalitetsutveckling. För ett komplett ledningssystem används arbetssätt 
och konkreta verktyg för att göra värderingarna till en del av företagets kultur. Exempel på 
arbetssätt kan vara kompetensutveckling, måldelning, självutvärdering, benchmarking och 
tvärfunktionella grupper. Konkreta verktyg är t.ex. olika sorters orsak‐verkan‐diagram, 
processkartor m.m. SIQ (2011) har i sin modell för kundorienterad verksamhetsutveckling 13 
grundläggande värderingar som beskrivs av Sörqvist (2004). ISO 9000 har också 
kvalitetsledning i fokus och bygger på de åtta principerna: kundfokus, ledarskap, 
medarbetarnas engagemang, processinriktning, systemangreppssätt för ledning, ständig 
förbättring, faktabaserade beslut och ömsesidigt fördelaktiga relationen till leverantören som 
beskrivs i Bergman och Klefsjö (2007). Alla dessa värderingar är mer omfattande men täcks 
till stor del av hörnstensmodellen.  
 
Harnesk (2004) beskriver vikten av att arbeta med TQM genom den nuvarande marknadens 
snabba förändringar och krav på flexibilitet. Vidare menar Harnesk (2004) att för att kunna 
möta det moderna arbetslivets krav behövs självständiga, mångkunniga och engagerade 
medarbetare och organisationer behöver bli platta, flexibla och självbestämmande. De nya 
kraven i det moderna arbetslivet kräver också ett anpassat ledarskap med mera fokus på 
mänskliga beteendefrågor. Detta leder till ett behov av minskad ledarstyrning och av ökad 
delegation till autonoma medarbetare (ibid.). 
 
Hellsten och Klefsjö (2000) beskriver sin syn på TQM som ett ledningssystem bestående av 
tre av varandra beroende komponenter: värderingar, tekniker och verktyg. I Svenssons (2004) 
avhandling definieras TQM på ett liknande sätt som ett ledningssystem som består av de tre 
delarna värderingar, arbetssätt och verktyg. De tre delarna ska stödja varandra för att öka 
kundtillfredsställelsen och minska resursförbrukningen. 



 
 

 

 

 

De grundläggande värderingarna, eller hörnstenarna (Fig.2), i offensiv kvalitetsutveckling är 
enligt Bergman och Klefsjö (2007): sätt kunderna i centrum, basera beslut på fakta, arbeta 
ständigt med förbättringar, arbeta med processer, skapa förutsättningar för delaktighet och 
engagerat ledarskap. 
 
Författarna anser att dessa hörnstenar täcker in de viktigaste delarna i kvalitetsarbetet enligt 
modeller som exempelvis ISO 9000 eller SIQs modell för offensiv kvalitetsutveckling, samt 
är lätta att ta till sig och enkla att arbeta utifrån. Av denna anledning baseras denna 
undersökning på hörnstensmodellen. Nedan, under avsnitt 2.2.1–2.2.6, beskrivs hörnstenarna 
och dess ingående delar (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 

Arbeta med
processer

Arbeta ständigt
med

förbättringar

Basera beslut
på fakta

Skapa
Förutsättningar
för delaktighet

Engagerat ledarskap

Sätt kunden i centrum

 
 
Fig. 2, Hörnstenarna (värderingarna) i offensiv kvalitetsutveckling (enligt Bergman & Klefsjö, 2007). 

2.2.1 Sätt kunden i centrum 
Det är alltid kundens upplevelse i förhållande till förväntningarna som avgör kvaliteten på en 
produkt eller tjänst. Detta gör att företag med fokus på att tillfredsställa och överträffa 
kundernas behov har större möjlighet till framgång. Dotchin och Oakland (1994) visar att 
kundernas uppfattning av servicekvalitet är baserad på skillnaden mellan den faktiska 
upplevelsen av tjänsten och vad som förväntas av densamma. Att arbeta efter denna devis 
innebär att organisationen aktivt måste ta reda på vad kunden har för förväntningar och behov. 
Det gäller att även finna outtalade och till och med av kunden själv ännu okända behov. 
Vidare är det viktigt att tillfredsställa de interna kunderna, beskrivna som organisationens 
medarbetare av Bergman och Klefsjö (2007). Söderlund (1997) beskriver framväxten av 
marknadsföringskonceptet som att en verksamhet bör organiseras och planeras med 
utgångspunkt i kunden. 
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Enligt Bergman och Klefsjö (2007) bör organisationen söka vetskap om kundernas nöjdhet 
eller grad av missnöje samt vad i erbjudandet som har orsakat denna känsla. På detta sätt kan 
organisationen lättare koncentrera insatserna på de verkligt avgörande faktorerna. Att sätta 
kunden i centrum innebär att arbeta med systematiska kundundersökningar, intervjuer och 
fokusgrupper, där representativa urval diskuterar kvalitet och produktegenskaper (ibid.). 

2.2.2 Arbeta med processer 
En process är en struktur av länkade aktiviteter som transformerar information om kundens 
behov och resurser till en produkt eller tjänst som tillfredsställer dessa behov. Stöd‐ och 
ledningsprocesser har interna kunder medan huvudprocesser har externa kunder. Att kartlägga 
processerna innebär att de flöden som det dagliga arbetet sker i ska identifieras och beskrivas. 
Ljungberg och Larsson (2001) hävdar att detta ger en ökad helhetssyn och mer fokus på 
systemtänkande och vad som skapar värde för kunden. Denna helhetssyn, där även kunder 
och leverantörer ses som viktiga delar i systemet beskrivs också av Bergman och Klefsjö 
(2007), där en insikt om fördelar för alla inblandade av förbättringar av hela processen antas 
vara drivande. Att processorientera fullt ut innebär en platt organisation där tvärfunktionella 
team stöds av högt kvalificerad expertis. Enligt Ljungberg och Larsson (2001) skapar detta 
även en lärande organisation, men det är en stor utmaning att processorientera då 
förändringarna som krävs är betydande. 
 
Enligt Bergman och Klefsjö (2007) innebär processfokusering att organisationen flyttar 
uppmärksamheten från de enskilda produkterna till aktivitetskedjorna (processerna) som 
skapar dem. Det ökar också möjligheten att skapa en gemensam vision och en känsla av 
delaktighet, då medarbetarnas medvetenhet om deras betydelse för resultatet ökar (ibid.). 

2.2.3 Basera beslut på fakta 
Enligt Bergman och Klefsjö (2007) är faktabaserade beslut nödvändiga på alla nivåer i en 
organisation. Det är viktigt att mäta rätt saker och att inte bara mäta det som är lätt att mäta. 
Lämplig information ska aktivt eftersökas, sammanställas och analyseras. Även verbal 
information som åsikter, känslor, beskrivningar och händelser ska kunna struktureras och 
analyseras. Det måste även finnas system för att tillvarata den insamlade informationen, vare 
sig den är kvantitativ eller kvalitativ. Sörqvist (2004) menar att det är av avgörande betydelse 
för förbättringsarbete att beslut bygger på korrekt information och analys av denna. 
 
För att kunna basera beslut på fakta och inte låta slumpfaktorer ligga till grund, krävs kunskap 
om variation samt förmåga att skilja verkliga orsakerna från symptom, menar Bergman och 
Klefsjö (2007). Information måste samlas in, struktureras och analyseras. Detta ska göras 



 
 

 

 

 

systematiskt och det finns en stor mängd verktyg, exempelvis de så kallade ”sju 
förbättringsverktygen” och de så kallade ”sju ledningsverktygen” (ibid.). 

2.2.4 Arbeta ständigt med förbättringar  
Kvalitet definieras av kunden och är inte ett statiskt begrepp. Ljungberg och Larsson (2001) 
beskriver vikten av att företag arbetar med ständiga förbättringar för att klara den ökande 
konkurrensen på marknaden. Ett företag måste ständigt utvecklas och bli bättre för att inte bli 
omsprungen av konkurrenter. ”Den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra” menar 
Bergman & Klefsjö (2007). PDSA cykeln ”Planera – Gör – Studera – Lär” eller 
Plan‐Do‐Study‐Act, se Fig. 3, är ett sätt att arbeta med ständiga förbättringar. 
 

 
 
Fig. 3, PDSA cykeln som beskriver förbättringsarbetet som ett cykliskt förfarande. 
 
Enligt Bergman och Klefsjö (2007) skapar denna hörnsten en mental bild av den ständigt 
närvarande möjligheten att alltid kunna öka kundnöjdheten samtidigt som 
resursförbrukningen inte ökar, vilket är bra för kunden och organisationen. Förbättringsarbetet 
kan innefatta såväl stora som små förbättringar (ibid.). 
 
Bergman och Klefsjö (2007) menar att det även ur kostnadssynpunkt är önskvärt att 
organisationen arbetar med ständiga förbättringar. Det är inte ovanligt att direkta kostnader 
för kvalitetsbrister uppgår till 10-30 procent av omsättningen. I tillägg uppstår 
kapitalkostnader till följd av buffertlager, överproduktion och överkapacitet som en följd av 
bristande kvalitet, kostnader som vanligtvis inte knyts direkt till problematiken runt bristande 
kvalitet (ibid.). 
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Sörqvist (2004) resonerar om hur viktigt det är att inte tappa fokus på fortsatt 
förbättringsarbete även om företaget fått kvalitetspriser. Det finns en stor risk att detta blir 
nedprioriterat, då medarbetare och ledning känner sig nöjda med vad som hittills 
åstadkommits. 

2.2.5 Skapa förutsättningar för delaktighet 
Om medarbetarna aktivt kan påverka beslut och på andra sätt görs delaktiga skapas ett positivt 
klimat för utveckling. Att känna sig behövd, att ha möjlighet att påverka sitt arbete och att få 
återkoppling på arbetsresultat beskriver Bergman och Klefsjö (2007) som de faktorer som 
främst skapar arbetstillfredsställelse, vilket leder till ökad kvalitet, produktivitet samt lägre 
personalomsättning och frånvaro. Yukl (2006) menar att potentiella effekter av delaktighet 
exempelvis omfattar bättre motivation, bättre beslut och högre tillfredsställelse bland 
medarbetare. French & Bell (1999) beskriver begreppet empowerment som en inställning hos 
de enskilda medarbetarna. Ledningen kan skapa förutsättningarna för empowerment, men de 
enskilda individerna måste aktivt välja att vara delaktiga. 
 
Delaktighet bygger enligt Bergman och Klefsjö (2007) på kommunikation, delegering och 
utbildning. Baserat på en positiv människosyn, måste ledningen stödja utvecklingen av 
självtillit, dialogförmåga, målmedvetenhet, medskapandeförmåga och erfarenhetslärande. 
Detta kan skapa en god cirkel där ökat ansvar leder till högre motivation, med förbättrat 
resultat och ökat förtroende som följd (ibid.). 

2.2.6 Engagerat ledarskap 
Ett kvalitetsarbete har små möjligheter att lyckas utan engagerade ledare eftersom dessa starkt 
på verkar kultur och förändringsvilja. Bergman och Klefsjö (2007) beskriver en bra ledare 
som tydlig, trovärdig, skicklig i sin kommunikation och fungerar som föredöme. Yukl (2006) 
menar att en ledare som skapar framgång och effektivitet ofta använder en väl avvägd 
blandning av relations- och uppgiftsorienterat ledarskap. 
 
Ledarens personliga engagemang, vilande på en övertygelse om att offensiv 
kvalitetsutveckling kan bidra till organisationens framgång är avgörande för synligheten och 
tydligheten i ledarskapet i organisationen anser Bergman och Klefsjö (2007). För att nå dit 
krävs kunskap och insikt om vad offensiv kvalitetsutveckling handlar om. 
 
Yukl (2008) skriver om vikten av att ledare i en organisation bör arbeta tillsammans mot 
gemensamma mål. Gör de detta kan även stora ekonomiska vinningar för organisationen 
uppnås. 



 
 

 

 

 

2.3 Kundtillfredsställelse 
Enligt Bergman och Klefsjö (2007) är det alltid kunden som värderar kvaliteten på en vara 
eller tjänst. Graden av tillfredsställelse anses vara en funktion av vilka behov som 
tillfredsställs och till vilken grad dessa behov tillfredsställs, efter den så kallade 
Kanomodellen (Fig. 4) efter Kano (1995) i Bergman och Klefsjö (2007). Nedan följer en 
redogörelse för modellen och vilka konsekvenser denna leder till. 
 

Kundtillfreds-
ställelse

Mycket nöjd

Mycket missnöjd

Grad av
uppfyllelse

Inte alls Helt

Omedvetna behov
(Attraktiv kvalitet)

Uttalade behov
(Förväntad kvalitet)

Basbehov
(Nödvändig kvalitet)

Outtalade

Uttalade

Outtalade

 

 
 
Fig. 4, Kanomodellen som beskriver att kundtillfredsställelse skapas genom att kundens omedvetna, uttalade och 
underförstådda behov uppfylls (från Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
Genom en handling försöker en individ tillfredsställa olika behov. Behoven är av olika 
karaktär och ibland inte ens medvetna för individen. Basbehov är behov som ovillkorligen 
måste uppfyllas för att kunden ska bli nöjd. Dessa behov är också så grundläggande och 
självklara för kunden att de inte uttalas. Genom att tillfredsställa basbehoven uppnås 
nödvändig kvalitet. Uttalade behov är vad kunden förväntar sig och upplever som viktigt. 
Genom att vara lyhörd avseende kundens förväntningar och uppfylla dessa bättre än 
konkurrenterna, kan organisationen vinna kunder. Uppfyllande av uttalade behov leder till 
förväntad kvalitet enligt Kanomodellen. Omedvetna behov är behov som kunden inte är 
medveten om att den har. Kunden kan alltså per definition inte tillfrågas avseende dessa 
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behov. Kan organisationen trots allt identifiera denna typ av behov och tillfredställa dessa, 
uppnås attraktiv kvalitet. Detta överraskningsmoment anses leda till trogna och lojala kunder. 
Basbehov och omedvetna behov är outtalade. Medarbetare och ledning i organisationen måste 
vara medvetna om att behovens karaktär förändras över tiden. Det som vid en tidpunkt är ett 
omedvetet behov som leder till attraktiv kvalitet vid tillfredsställelse, kan mycket väl, efter att 
ha passerat ett tillstånd som uttalat behov, slutligen vara ett outtalat, självklart basbehov för 
kunden, enligt Bergman och Klefsjö (2007). Sörqvist (2004) menar att det idag finns en 
medvetenhet om komplexiteten och svårbestämbarheten avseende människors behov. 
Samtidigt är förståelsen av kundernas behov en grundförutsättning för framgång. 
 
Bergman och Klefsjö (2007) visar vidare genom en diskussion om Herzbergs tvåfaktorteori, 
att dimensioner i ett erbjudande som leder till tillfredsställelse inte behöver vara de 
dimensioner som leder till missnöje om de ej tillfredsställs. Sålunda delas faktorer in i 
motivationsfaktorer som kan leda till tillfredsställelse om de uppfylls men inte leder till 
missnöje vid avsaknad, och hygienfaktorer som inte kan leda till tillfredsställelse vid 
uppfyllande men, vid avsaknad, leder till missnöje. Motivationsfaktorerna kan likställas med 
omedvetna behov samtidigt som hygienfaktorer kan alltså jämföras med outtalade basbehov 
och uttalade behov. Tillfredställelse och missnöje är alltså inte varandras motsatser i det att 
olika drivkrafter ligger bakom dessa känslor (ibid.). 

2.4 Kvalitet och effekter på lönsamhet 
Bergman och Klefsjö (2007) menar att det finns samband mellan kvalitet och lönsamhet. 
Bland annat diskuteras kostnader för omarbete, justeringar och kassationer, samt inte minst 
ökad kapitalbindning som resultat av bristande kvalitet. Sörqvist (2004) skriver att högre 
kvalitet genom bland annat möjlighet att ta ut ett högre pris, en effektivare verksamhet, ökad 
kundtillfredsställelse, ökad lojalitet med mindre marknadsföringskostnader som följd, leder 
till bättre lönsamhet. Söderlund (1997) påstår att kundtillfredsställelse medför vissa 
beteenden, exempelvis återköp och spridande av positiv information om organisationen och 
dess erbjudande. Dessa förändrade beteenden är i sin tur, genom påverkan på såväl intäkter 
som kostnader, länkade till lönsamhet för organisationen. Härvidlag finns det dock en brist på 
empiriska studier (ibid.). 

2.5 Lean Produktion 
Lean är, i enlighet med en diskussion i Sörqvist (2004), övergripande strategier, 
kompletterade med konkreta verktyg, för resurssnål och kundorienterad verksamhet. Med 
kundorderstyrning som utgångspunkt, inriktas Lean mot att ständigt förbättra verksamhetens 
processer samt att undvika slöseri (ibid.). 
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I arbetet med Lean är det viktigt att arbeta med ständiga förbättringar. Masaaki Imai är 
mannen bakom Kaizen, en sammansättning av två japanska ord som betyder ”ständiga 
förändringar till det bättre” (Sörqvist, 2004). Imai (1986) påtalar att för att vara 
konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen och det bästa sättet att 
bli bäst är att titta på de bästa. Imai (1986) menar att Kaizen är en förutsättning för ett 
framgångsrikt Leanarbete. 
 
Toyotas framgångar i sitt arbete med Toyota Production System (TPS) är det som ligger till 
grund för Lean, den västerländska tolkningen av Toyotas filosofier och arbetssätt (Sörqvist, 
2004). Liker (2009) beskriver de 14 principerna för Toyotas framgång som grundar sig i 4P 
modellen. De fyra bokstäverna P står för de engelska orden Philosophy, Process, People and 
partners samt Problem solving. Liker (2009) menar att dessa principer är det viktigaste för att 
nå framgång. 
 

 Filosofin (Philosophy) 
1. Basera beslut på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av kortsiktiga 

ekonomiska mål. 
  
 Processerna (Process) 

2. Skapa processflöden som för upp problemen till ytan. 
3. Låt efterfrågan styra, undvik överproduktion. 
4. Jämna ut arbetsbelastningen. 
5. Stoppa processerna för att lösa problem, så att kvaliteten blir rätt från början. 
6. Standardiserat arbete är grunden för ständiga förbättringar och för personalens 

delaktighet. 
7. Gör verksamheten synlig så att inga problem förblir dolda. 
8. Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som passar medarbetarna och processerna. 

  
 Medarbetare och partners (People and partners) 

9. Utveckla ledare som verkligen känner verksamheten, lever efter verksamhetens filosofi 
och lär andra att göra det. 

10. Utveckla enastående människor och arbetslag som följer företagets filosofi. 
11. Respektera partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem bli bättre. 

  
 Problemlösning (Problem solving) 

12. Gå och se med egna ögon för att förstå situationen ordentligt. 
13. Fatta besluten långsamt och i samförstånd – genomför dem snabbt. 
14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra. 
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Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling beskrivna ovan under avsnitt 2.2 överensstämmer 
med huvudprinciperna i Lean, exempelvis ständiga förbättringar, visualisering och 
informationsåterföring, delegering och bemyndigande och flödesorientering enligt Sörqvist 
(2004). Vidare menar Sörqvist (2004) att systematisk identifikation och eliminering av slöseri 
och förluster i processen, specificerat i de så kallade sju Muda, är centralt i Lean. De sju 
Muda är överproduktion, väntan, transporter, brister i processen, mellanlager och förråd, 
onödiga rörelser och förflyttningar samt fel, omarbete och kassationer. 
 
Bergman och Klefsjö (2007) diskuterar den centrala betydelsen av fokuseringen på kundvärde 
inom Lean. Allt som inte skapar värde för kunden är slöseri och all verksamhet ska utgå från 
kundvärdet. 
 



 
 

 

 

 

3 Metod 
I detta kapitel beskrivs översiktligt den allmänna forskningsprocessen, metoden som valts för 
genomförandet av studien samt överväganden vid metodvalet. 

3.1 Forskningsprocessen 
Wedin och Sandell (2004) beskriver forskningsprocessen som de olika stegen från teori till 
empiri och från precisering och konkretisering av problemet till sammanställning och 
slutsatser, vilken kan beskrivas enligt modellen nedan (Fig.5). Själva undersökningsprocessen 
beskrivs av Wedin och Sandell (2004) som en serie mer eller mindre rationella beslut som 
syftar till att fånga någon del av verkligheten. Backman (1997) talar om forskningsprocessen 
som indelad i två olika plan i vilket forskningsarbetet bedrivs. Det ena planet betecknar 
Backman (1997) som ett kognitivt-språkligt plan, begreppsplanet och det andra som ett 
verklighets-empiriskt plan. Det måste finnas en korrespondens eller kontakt mellan de båda 
planen begrepp-empiri. 

 

Frågor om del
av verkligheten

Problem

Design
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seringar

Observation av
verkligheten

Data

Variabler

Relationer
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Konkret
(Empiri)

Abstrakt
(Teori)

 

Fig. 5, Forskningsprocessen (från Wedin och Sandell, 2004). 
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3.2 Angreppssätt 

3.2.1 Forskningsansats 
Det finns ett flertal olika forskningsansatser. Bryman (2006) skriver om utvärderingsforskning 
som handlar om att bedöma effekterna av en insats eller intervention. 
 
Bryman (2006) beskriver aktionsforskning (action research) som ett tillvägagångssätt där 
forskare och klient samarbetar vid diagnosen av ett problem och vid utvecklandet av en 
lösning på diagnosen. I aktionsforskning kan insamling av både kvalitativ och kvantitativ data 
ske. 
 
Glaser och Strauss (1967) tar i sin bok upp och beskriver grounded theory (GT). GT är en 
forskningsansats som innebär att skapa teoretiska begrepp ur data som kan förklara sociala 
fenomen och processer dvs. teorigenerering. 
 
Hermeneutik är en annan forskningsansats som av Olsson och Sörensen (2001) förklaras som 
att det allmänt handlar om att förklara, tolka och översätta. Hermeneutik är en tolkningslära 
där målet är en förståelse mellan individer, samhällsuppfattningar och dåtid - nutid. 
Förståelsen fås genom kommunikation med andra människor, genom tolkning, av personliga 
dokument, handlingar och skrifter (Olsson & Sörensen, 2001). 
 
Författarna har i studien använt utvärderande forskning. Olssson och Sörensen (2001) 
beskriver utvärderande forskning som en vetenskaplig arbetsmetod som värderar och förklarar 
befintliga förhållanden, utvecklingsinsatser, måluppfyllelser och processer. Att författarna valt 
denna metod beror på att denna studie är en fallstudie där befintliga förhållanden undersökts. 

3.2.2 Vetenskaplig ansats 
Induktion, deduktion och abduktion är tre olika vetenskapliga ansatser. Enligt Wedin och 
Sandell (2004) innebär induktion att forskaren skapar en teori utifrån observation och 
empiriska studier. Induktion passar bra vid önskan om att dra egna slutsatser utifrån svar och 
resultat och används vanligtvis vid kvalitativ metod. 
 
Deduktion förklaras av Bryman (2006) som en ansats som utgår ifrån befintlig teori och från 
denna härleds hypoteser som prövas i det specifika fallet. Deduktion används ofta vid 
kvantitativ metod. Wedin och Sandell (2004) beskriver vidare filosofen C S Peirce begrepp 
abduktion, där forskaren rör sig mellan teori och empiri och förståelsen får växa fram. 
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I denna studie rör sig författarna mellan induktion och deduktion vilket innebär att abduktion 
är den veteskapliga ansats som används. Arbetsgången är iterativ och innebär förflyttning 
mellan teori, empiri och resultat och en förståelse för området får växa fram. 

3.2.3 Vetenskaplig metod 
Kvalitativ eller kvantitativ metod kan användas i en studie. I Wedin och Sandell (2004) 
förklaras den kvalitativa metoden förknippad med hermeneutiken som holistisk, induktiv, 
meningssökande och idiografisk. Data är t.ex. djupintervjuer. Metoden används inom 
humanvetenskapen, samhällsvetenskapen och tolkningslära. Förförståelse är viktigt. Bryman 
(2006) beskriver den kvalitativa metoden som användning av ord och text för att försöka 
förstå helheten. 
 
Kvantitativ metod förknippas enligt Wedin och Sandell (2004) med positivismen som är 
deduktiv, kausal och partikulär (enskild), och används inom naturvetenskapen. Information 
samlas in med hjälp av matematik och statistik med insamlingsmetoder som t.ex. enkäter och 
experiment. Objektivitet och reproducerbarhet är viktigt, liksom verifierbarhetsprincipen som 
innebär att varje teoretiskt påstående ska kunna prövas eller förkastas med hjälp av empirin 
(ibid.). 
 
Då avsikten med detta arbete inte varit att mäta eller väga utan att få en förståelse för det 
undersökta fenomenet har författarna valt en kvalitativ metod. Detta för att försöka förstå 
varför de undersökta projekten och processen fick det observerade resultatet. En djup 
förståelse för punktlighetsproblematiken är avgörande för att uppnå denna studies syfte.  

3.3 Undersökningsmetod 
Enligt Bryman (2006) innebär vald undersökningsmetod vilken teknik för insamling av data 
som används i undersökningen. För detta ändamål finns ett flertal tekniker, exempelvis 
enkäter och intervjuer (ibid.). 
 
Intervjuer som insamlingsmetod är vanliga i kvalitativa studier men kan även användas i 
kvantitativa. Det finns en mängd olika varianter av intervjuer som datainsamlingsmetod. 
Bryman (2006) tar upp de strukturerade intervjuerna som innebär att frågorna är 
standardiserade och vanligtvis används i enkätundersökningar. Bryman beskriver vidare den 
semistrukturerade intervjun som ett frågeschema där frågornas ordningsföljd varierar, är 
allmänt formulerade och ger intervjuaren utrymme att ställa följdfrågor. 
 
För att öka förståelsen för det studerade fallet, har författarna för denna undersökning valt 
ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Olsson och Sörensen (2001) tar upp punkter 
som är viktiga att tänka på vid en intervju. Dessa är att låta intervjupersonen känna sig 
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bekväm, uppgifterna som denne lämnar måste vara tillförlitliga samt att som intervjuare vara 
säker på att få svar på de frågor som ställs. 
 
Utgångspunkten för denna studie har varit en Intervjuguide, se Bilaga 1. Intervjupersonerna 
har fått svara fritt på frågorna. Frågorna i intervjuguiden har sammanställts med utgångspunkt 
i hörnstensmodellen (Fig. 2). Genom att använda semistrukturerade intervjuer får författarna, 
som Bryman (2006) skriver, en större flexibilitet och tolkningsutrymme. Struktureringen av 
intervjuerna har successivt ökat när förståelsen för frågeställningen blivit djupare. 

3.3.1 Fallstudiedesign 
En fallstudie är en ingående studie av ett enda specifikt fall. Stake (1995) menar att 
fallstudieforskning rör den komplexitet och specifika natur som det specifika fallet uppvisar. I 
fallstudier är förberedelsearbetet av stor vikt, antalet subjekt är litet och antalet variabler stort, 
vilket diskuteras av Burns och Grove (1997) (refererad i Olsson och Sörensen 2001, s 86). 
 
Detta arbete är en fallstudie där författarna tittat specifikt på ett företag, SAS, och hur det 
lyckats med sitt punktlighetsarbete. Syftet med denna fallstudie är att beskriva SAS arbete för 
att förbättra punktligheten, jämföra arbetssättet med teorier och värderingar bakom offensiv 
kvalitetsutveckling samt föreslå arbetssätt för ständig förbättring av punktlighetsprocessen. 

3.3.2 Datainsamlingsmetod 
Olsson och Sörensen (2001) förklarar olika typer av data, primär och sekundär data. Primär 
data är den typen av data som forskaren samlar in för första gången. Sekundär data är data 
som redan är insamlad och finns dokumenterat av andra forskare. I denna uppsats har 
primärdata, genom intervjuerna, använts. Även sekundärdata, genom det material som redan 
fanns dokumenterat om SAS punktlighetsprojekt och process, har utnyttjats i studien. 
 
Respondenterna valdes med avseende på deras involvering i punktlighetsarbetet. 
Intervjuperson (IP) A var involverad i det första punktlighetsprojektet, ”pit-stop” projektet, 
som påbörjades i SAS Sverige. IP B var den som var ansvarig för projektet ”Arena Flight” 
som startades i SAS Norge och IP C är den person som nu arbetar som manager för att driva 
punktlighetsprocessen vidare, övergripande i alla tre skandinaviska länder. 

3.3.3 Textbearbetning 
Textbearbetning kan ske genom att de semistrukturerade intervjuerna spelas in på band som 
sedan transkriberas genom meningskoncentrering. Detta innebär enligt Olsson & Sörensen 
(2001) att åstadkomma meningsbärande enheter utan att förlora innebörden. Bryman (2006) 
gör oss uppmärksamma på att detta är en mycket krävande process som skapar stora mängder 
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papper. Av denna anledning valde författarna istället att anteckna under intervjuerna för att 
sedan sammanställa materialet. 

3.3.4 Litteratur och arkivmaterial 
Enligt Bryman (2006) är den mest uppenbara anledningen till att göra litteraturstudier att se 
vad som redan gjorts inom området och att inte uppfinna hjulet på nytt. Genom 
litteraturstudien kan också en bedömning om betydelsen av det valda ämnet göras. Wedin och 
Sandell (2004) skriver att forskning inte får genomföras förutsättningslöst, vilket leder till att 
genomgång av befintligt material inom ämnesområdet är ett krav för vetenskapliga studier. 
 
För denna studie har relevant litteratur sökts i olika vetenskapliga databaser såsom Libris, där 
ett flertal av artiklarna hittats, Academic Search Elite, Affärsdata, MIMA och DiVA samt 
kurslitteratur inom akademiska psykologi- och kvalitetsutbildningar. Stor vikt har lagts vid 
Bergman och Klefsö (2007) eftersom författarna till detta arbete valt att utgå från deras 
hörnstensmodell. Material har även hämtats in från SAS. Litteraturstudien har genomförts för 
att ge författarna en bredare och djupare förståelse inom ämnesområdet för studien. 

3.4 Analysmetod 
Det generellt största problemet med att analysera kvalitativ data är att det ofta genererar ett 
stort och otympligt material (Bryman, 2006). Det finns olika metoder för analys av kvalitativ 
data. Analytisk induktion innebär enligt Bryman (2006) att forskaren eftersträvar universella 
förklaringar till olika företeelser genom att fortsätta med insamlingen av data till dess inga 
avvikande eller negativa fall av en företeelse hittas. Analytisk induktion omges som Bryman 
(2006) beskriver av rigorösa regler vilket gör att den inte lockar särskilt många kvalitativa 
forskare. 
 
Grounded theory är en annan metod som Strauss och Corbin (1998) beskriver som en teori 
som härletts från data som samlats in och analyserats systematiskt under forskningsprocessens 
gång. Grundläggande drag i Grounded theory är att insamling och analys av data sker 
parallellt och i växelverkan med varandra (ibid.). 
 
De empiriska data som insamlats i denna undersökning har jämförts med teorier avseende 
offensiv kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar. Detta kan ses som en form av 
mönsterjämförelse enligt Yin (2007). 

3.5 Kvalitetsmått 
I vetenskapliga sammanhang är det viktigt att hitta och eliminera felkällor, slumpmässiga och 
systematiska, och att arbeta systematiskt. Detta arbete får inte ske spekulativt eller godtyckligt 
utan måste hela tiden ifrågasättas och vara tillförlitligt. Validitet innebär att verkligen 
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undersöka det som ska undersökas och ingenting annat, enligt Thurén (1991). Med intern 
validitet menar Wedin och Sandell (2004) till vilken grad tolkningen av en observation är den 
enda rimliga tolkningen. Bryman (2006) menar att intern validitet har med kausalitet mellan 
orsak och verkan att göra. Bryman (2006) beskriver extern validitet som 
undersökningsresultatets generaliserbarhet och huruvida slutsatser i studien kan generaliseras 
till andra sammanhang än den specifika undersökningskontexten. Yin (2007) menar att den 
externa validiteten utgör ett stort hinder för fallstudier, då generaliserbarheten blir låg. 
 
Reliabilitet är att mätningen sker på ett tillförlitligt sätt, pålitligheten och noggrannheten i 
mätandet t ex att mätinstrumenten fungerar som de ska och att forskaren är seriös och 
objektiv. Bryman (2006) beskriver det som att om en mätning eller observation upprepas med 
samma resultat innebär det hög reliabilitet. Wedin & Sandell (2004) skriver att hög reliabilitet 
inte garanterar hög validitet men hög validitet förutsätter hög reliabilitet. Om det inte går att 
visa att variation mellan observationerna orsakats av slumpfaktorer, menar Wedin och Sandell 
(2004) att undersökningen har hög reliabilitet. 
 
För att hålla en hög validitet i denna studie har tid lagts ner på att fokusera på 
kvalitetsbegreppen. Intervjuguiden (Bilaga 1) är skriven med utgångspunkt från 
Hörnstensmodellen (Fig. 2). För att uppnå hög reliabilitet har intervjuguiden följts vid 
samtliga intervjuer. Svar och frågeställningar har alltså kunnat verifieras från av varandra 
oberoende källor. Vidare har intervjuresultaten stämts av mot dokument rörande de två 
punktlighetsprojekten, ”Pit-stop” och ”Arena Flight” samt den pågående punktlighets-
processen. 
 
Generaliserbarhet eller den externa validiteten är ett uttryck till vilken grad resultatet av 
undersökningen går att generalisera till andra individer än den eller de som varit föremål för 
undersökningen enligt Wedin och Sandell (2004). Generaliserbarheten kan delas i tre typer: 
 

1. generaliserbarheten av undersökningssituationen; 
2. generaliserbarheten av observationsförfarandet och; 
3. generaliserbarheten av de individer som ingått i undersökningen. 

 
Eftersom detta är en fallstudie avseende två redan genomförda projekt, menar författarna att 
generaliserbarheten i allmän mening är begränsad. Däremot kan såväl metoden som resultatet 
vara generaliserbar till andra tjänsteorganisationer i allmänhet och flygbolag i synnerhet. 

3.6 Förförståelse 
Att göra en studie med en hermeneutisk syn på kunskap och vetenskap innebär att författaren 
lägger stor vikt vid tolkningar i forskningsprocessen. Begreppet förförståelse har sitt ursprung 
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i idén om att en tolkning aldrig kan göras förutsättningslöst. Vid varje tolkning finns en 
tidigare förståelse och förväntan vilket påverkar tolkningen. Förståelse och föreställningar 
som författaren har med sig har sin grund i dennes sociala bakgrund, utbildning och 
erfarenheter. En forskare bär alltså med sig åsikter, känslor och förutfattade meningar som 
kan påverka hela undersökningen. Detta kan enligt Bryman (2007), i sin tur påverka 
objektiviteten av arbetets resultat. 
 
Författarnas förförståelse till detta arbete är att en arbetar på SAS och har deltagit operativt i 
punktlighetsarbetet. Som anställd på företaget finns även kännedom om respondenterna. Detta 
kan vara såväl positivt som negativt med tanke på objektiviteten i tolkningar. Uppmärksamhet 
avseende detta kan öka objektiviteten i studien. 
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4 Empiri 
Intervjupersonerna i denna studie var tre till antalet och valdes utifrån deras involvering i 
punktlighetsprojekten och den fortgående punktlighetsprocessen. IP A arbetade som 
kabinchef kombinerat med en tjänst som personalcoach för kabinpersonalen i Sverige vid 
tidpunkten för det första projektet, ”Pit-stop”, som påbörjades i SAS Sverige 2005. IP B 
arbetar som kapten och var ansvarig för det andra punktlighetsprojektet, ”Arena Flight” som 
startades i SAS Norge 2007 och IP C är den person som nu arbetar som manager och 
processägare för att driva punktlighetsprocessen vidare, övergripande i alla tre skandinaviska 
länder. 

4.1 SAS i korthet 
Scandinavian Airlines eller SAS, är ett flygbolag baserat i de skandinaviska länderna. SAS är 
till hälften statsägt av de tre länderna (21.4 procent av Sverige, 15.1 procent av Norge och 
14.3 procent av Danmark) och till hälften av privata investerare. Företaget bildades 1946 
genom en sammanslagning av flera flygbolag från Sverige, Norge och Danmark. 
 
Idag består bolagets verksamhet främst av europeisk flygtrafik ut från de tre skandinaviska 
huvudstäderna. Även viss interkontinental trafik utgår från Stockholm, Oslo och främst 
Köpenhamn. Vidare bedrivs regional norsk inrikestrafik samt trafik från Finland genom 
dotterbolagen Wideroe och Blue1. 
 
Koncernens huvudkontor är sedan 2010 baserat på Stockholm-Arlanda flygplats. SAS anser 
sig fortfarande vara inriktat på affärsresenärer och företagets affärsidé är att erbjuda flexibla 
och prisvärda flygresor med fokus på produkter och tjänster som möter behoven från 
affärsresenären i Norden. Vid sidan av det arbetar bolaget även med stort fokus på 
privatresenären och flyger även en hel del charterproduktion. Bolaget har ca 20,000 anställda, 
210 flygplan och transporterar ca 25 miljoner passagerare per år till över 127 olika 
destinationer. SAS omsätter 53 miljarder om året (SAS, 2011). 
 
SAS löften är: 
Internt löfte: ”Vi ska minimera den tid och de resurser vi använder för att leverera maximalt 
värde för kunder, kollegor och aktieägare”, SAS (2011). 
Kundlöfte: ”Vi lovar att minimera din restid och maximera värdet av tiden du tillbringar med 
oss” enligt SAS (2011). 
 
I avsnitt 4.2 följer en beskrivning av avgångsprocessen. 



 
 

 

 

 

4.2 Beskrivning av avgångsprocessen 
Flygplanet landar och parkeras vid en gate. Där finns all utrustning på plats, ankomstpersonal 
och lastare. Gaten öppnar och gatebrygga och baktrappa ansluts till flygplanet och avstigning 
börjar. Samtidigt ankommer tankbilen och tankning påbörjas så snart sista passagerare stigit 
av. Lossning av väskor och last från lastrummen börjar. När sista passageraren är av börjar 
städning av flygplanet och lastning av nya försäljningsvagnar. När detta är klart görs en 
säkerhetskontroll (security check) av kabinen och när den är klar kontaktar kabinchefen 
(pursern) gatepersonalen. Tidig ombordstigning (pre-boarding) (passagerare som behöver 
assistans) kan starta och samtidigt genomför piloterna en utvändig kontroll av flygplanet. När 
assisterande passagerare är ombord gör gaten ett utrop till övriga passagerare och 
ombordstigning startar. Vid denna tidpunkt kommer de sista väskorna till planet och 
lastningen avslutas. 
 

När ombordstigningen är avslutad stängs gaten och gatepersonalen gör en utskrift av 
passagerarlistan, lasten och hur mycket bränsle som finns i tankarna. Detta överlämnas sedan 
till besättningen ombord. Samtidigt meddelas kabinchefen att ombordstigningen är avslutad. 
Kabinpersonalen ombord räknar passagerarna och fyller i ett papper på hur många som sitter i 
främre respektive bakre delen av kabinen. Detta papper lämnas till kaptenen för att han/hon 
ska kunna se vikt- och balansfördelningen inför starten. Kabinpersonalen påbörjar också en 
säkerhetskontroll inför start. De kontrollerar att allt handbagage är undanstuvat och all 
elektronisk utrustning är avstängd, att småbarn (infant, 0-2 år) har fått säkerhetsbälte och sitter 
fastspända, att passagerare med assistansbehov sitter fastspända och har fått 
specialinformation om säkerheten (t.ex. syn- och hörselskadade samt ensamåkande barn). När 
detta är klart bestämmer kabinchefen att alla dörrar ska stängas. Piloterna avslutar nu sin 
kontrollista inför start (pre-flight check list) och dragtraktorn (push-back traktor) är på plats 
för att putta ut flygplanet från parkeringen. I Fig. 6 presenteras ett Ganntschema över 
avgångsprocessen med beskrivning av aktiviteter och tid i minuter. 
 
Tid till avgång (min)
Aktivitet

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Ankomst
Avstigning
Catering
Tankning
Städning
Säkerhetskontroll
Ombordstigning
Stängning av gate
Pass.-/Bränslelista
Avgångskontroll
Avgång  
Fig. 6, Flödesschema avseende avgångsprocessen inom SAS. 
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Passagerarna kan även hjälpa till att öka punktligheten genom att tänka på några saker inför 
resan. På SAS hemsida ges denna information till passagerarna: 
 
”Får vi be om lite hjälp”: 

Även du som passagerare kan hjälpa oss att bli ännu mer punktliga. Här är några saker som 
gör din resa smidigare: 

1. Checka in på sas.se eller via mobilen upp till 22 timmar före avgång. På flygplatsen 
kan du också använda våra automater. 

2. Ta bara med dig ett handbagage på max 8 kg ombord. Max mått är 55x40x23 cm. 
3. Var vid gaten senast 20 minuter före avgångstid. 
4. Sitter du från rad 15 och bakåt kan du på vissa avgångar gå ombord via flygplanets 

baktrappa. 
5. Lämna mittgången och inta din plats så snart som möjligt. 

4.3 ”Pitstop” projektet 
Med dålig punktlighet och regelbundna kundundersökningar som visade på kundernas 
missnöje av detta bestämde dåvarande VD för SAS Sverige att det skulle bli större fokus på 
punktligheten. Detta innebar att ett punktlighetsprojekt som kallades ”Pit-stop” (sv. 
depåstopp) startade. Detta var 2005 och konsulter från Mckinsey, som är ett konsultföretag 
inom strategi och management, hyrdes in. 
 
En projektgrupp bestående av representanter från markpersonalen och från flygpersonalen 
sattes samman och dessa tillsammans med konsulterna från Mckinsey påbörjade arbetet med 
att förbättra SAS punktlighet. De började med att titta närmare på hur United Airlines, med 
mycket god punktlighet, arbetade. Därefter genomfördes en kartläggning av 
vändningsprocessen (turnaround processen) i SAS Sverige och vilka delprocesser som ingick, 
exempelvis check-in, tankning, städning och ombordstigningsprocesserna. Intervjuer av 
medarbetare inom de olika verksamhetsområdena genomfördes och tre fokusområden att 
arbeta med uppmärksammades. Dessa var att öka medvetenheten i de olika personalgrupperna 
om varandras arbetsuppgifter, förbättra fokuseringen hos varje medarbetare avseende 
punktligheten (en del av personalen visste inte vilken avgångstiden var och var inte på plats 
vid flygplanet i tid) samt att ta fram nya arbetsverktyg. 
 
Varje delprocess i vändningsprocessen mättes. Till en början togs tid på varje delprocess som 
incheckning, bagagehanteringen, städningen av flygplanen, lastning av mat och dryck 
(catering), ombordstigning, undanstuvande av handbagage ombord, tankningen och 
säkerhetsannonseringen. Efter tidtagningarna diskuterades i arbetsgruppen vad som skulle 
kunna effektiviseras i varje delprocess. Implementering av effektivare arbetssätt infördes och 
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delprocesserna mättes på nytt. Nu mättes även hela processen från incheckning till avgång. 
Samtliga resultat sparades och redovisades med statistiska program. Dessa mätningar och 
redovisning av varje delprocess gjorde de olika personalgrupperna uppmärksamma på 
varandras och sina egna arbetsuppgifter och ansvar. Resultaten studerades, justerade 
arbetsmetoder infördes varefter nya mätningar genomfördes på processerna. 
 
Resultaten presenterades sedan för samtliga medarbetare i SAS Sverige genom mejl och 
företagets intranät (portalen). Detta resulterade i att det blev mycket fokus i hela 
organisationen på punktligheten. Särskilda punktlighetsansvariga utsågs och dessa blev 
projektansvariga. Ingen av dessa är intervjuade i denna studie, i huvudsak beroende på 
begränsningar avseende tid och resurser.  
 
Den första projektgruppen tillsammans med de nya punktlighetsansvariga träffades och 
utformade olika typer av förbättringsarbetsverktyg. Under dessa möten användes bl.a. 
spånskiva (brain storming). De verktyg som togs fram var en form av interntelefoner som 
kallades ”Pit-stop” telefoner. Dessa telefoner skulle alla ansvariga involverade i 
vändningsprocessen (turnaround processen) använda. Dessa var gatepersonalen, kabinchefen, 
kaptenen och lastningsansvariga. Alla dessa personer kopplade upp sina telefoner 30 min 
innan avgång till det gatenummer där flygplanet var parkerat. På detta sätt kunde alla ha 
kontinuerlig kontakt med varandra under hela processen och meddela direkt om något inte 
fungerade som det skulle. Alla kabinchefer fick egna räknare (klickers) som är en liten 
räknedosa. Den används för att räkna passagerarna redan när de kliver ombord istället för att 
vänta tills alla är på plats och då påbörja räkningen. Även på passagerarsidan infördes verktyg 
såsom snabbkö (fast-track) samt incheckning via automater, internet och telefon för att 
påskynda processen. Blue-strap är ett annat verktyg som togs fram. Det är ett band som sätts 
upp nere i brygghuvudet mellan gaten och flygplanet, vilket medför att gatepersonalen kan 
påbörja ombordstigningen några minuter innan flygplanspersonalen är helt klara att ta emot 
passagerarna. 
 
När flygningen på något sätt blev förhindrad eller försenad, gjordes noteringar av piloterna 
som hade ungefär 30 förseningskoder för att enkelt kunna rapportera. Exempel på störningar 
kan vara tilldelade starttider (slot-tider) som kan skapa stora förseningar under sommaren då 
flygtrafiken i Centraleuropas luftrum är stor. 
 
Projektet pågick till 2006. När det avslutades tappades fokus och det blev en form av vakuum 
fram till 2007 då arbetet togs upp igen. En av anledningarna till att punktligheten inte 
prioriterades var förmodligen att punktlighetsprojektet inte hade förmedlats och befästs 
tillräckligt bland mellancheferna. Det var högsta ledningen och de involverade i projektet som 
drev detta. 



 
 

 

 

 

 
Då arbetet tog upp igen 2007 bestämdes att punktlighetsarbetet skulle bedrivas som en 
tillsvidareprocess istället för ett projekt med ett slutdatum. Alla ledare och chefer skulle noga 
informeras och uppföljning ske hela tiden. Vidare lades stor vikt vid kontinuerlig information 
till samtliga medarbetare. Detta sker fortfarande genom intranätet, i veckomejl och alla 
dagliga avgångar, och deras avgångstider, visas på TV-skärmar runt om i företaget. 
Informationen uppdateras flera gånger per dygn, se Fig 7. 
 

 
Fig 7, Daglig punktlighetsuppföljning från en av TV skärmarna. 
 
I Sverige har punktlighetsarbetet till stor del fokuserat på processerna samt på mätning av 
förändringar och förbättringar. I detta arbete upprättades processbeskrivningar och 
processkartor och dessa uppdaterades vid behov. 

4.4 ”Arena Flight” projektet 
I SAS Norge startades 2007 också ett punktlighetsarbete som kallades ”Arena Flight”. 
Namnet kommer ifrån att varje delprocess som är involverad i flygets vändning (turnaround) 
anses vara en arena. I ”Arena Flight” är det stort fokus på kunden och på människan i 
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processen, dennes ansvar samt samarbete och kommunikation mellan de olika arenorna. Tre 
viktiga element i ”Arena Flight” arbetet är ledarskapet, processerna och de involverades 
attityder. Om inte ledarskapet fungerar och är delaktigt blir inte resten bra är resonemanget. 
 
Mycket av det punktlighetsarbetet som gjordes i SAS Sverige studerades och tidigt i arbetet 
med ”Arena Flight” låg mycket av fokus på helheten i delprocesserna som levererade till 
arenan flygavgång. Dessa var t ex schemaplanering av personal, lastningen, tankningen och 
cateringen. Efter en tids arbete förflyttades fokus istället till på hur de olika arenorna 
samarbetade och kommunikationen dem emellan. Här lades stort fokus på ledarskapet i de 
olika arenorna och hur de i sin tur vidare förmedlade det viktiga med god kommunikation till 
sina respektive medarbetare. 
 
De som från börjar var involverade och startade ”Arena Flight” var väldigt inriktade på att 
arbeta med ledarskapet ute i produktionen. Det talades även mycket om Lean och om att med 
kunden i fokus förbättra och förenkla punktlighetsarbetet. I mindre grupper påbörjades 
utbildning av kaptener och kabinchefer i ledarskap för att få dessa ledare i produktionen att ta 
och att vilja ta sitt ledaransvar samt att få dessa motiverade att jobba ihop sig som grupp 
(team). Mycket av arbetet och besluten flyttades till och fattades i den direkta produktionen. 
Den som utsågs som processägare operativt var kaptenen och den som hela processen 
arbetade för var kunden. 
 
En positiv inställning och insikt till det egna ansvaret kom när deltagarna fick fundera över 
frågorna: ”Vem vänder flyget i en turnaround?” och ”Blir det vänt av andra eller är du med 
och vänder det?” Dessa frågor fick både kaptener och kabinchefer att inse sin egen roll i 
processen och den stora möjligheten att kunna påverka. ”Jag är faktiskt den som påverkar med 
min attityd och mitt engagemang”. En ”aha” upplevelse av att just jag är viktig genomsyrade 
gruppen. 
 
I ”Arena Flight” fokuserades på den totala leveransen till kunden och arbetet skedde 
proaktivt. För varje delprocess som studerades följde uppföljning. Arbetet skedde i stort 
nerifrån och upp och initiativ och beslut kunde tas direkt i produktionen utan att behöva 
godkännas uppifrån i organisationen. 
 
Arbetet i ”Arena Flight” har lagt en bra grund för vidare processarbete med punktligheten. IP 
B konstaterade att det finns förbättringspotential samt möjlighet till effektivisering i det vidare 
arbetet med punktligheten. De stora utmaningarna finns i arbetet över gränserna mellan olika 
avdelningar, där framförallt kommunikationen behöver förbättras. 
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I mätningen av flygavgångarna mättes 15-minuters och 3-minuters punktlighet. För 
delprocesserna runt avgången är 15-minuters punktighet viktig och möjligheten att påverka 
dessa är störst i den mätningen. När det gäller att klara 3-minuters punktlighet är det teamet 
ombord som har störst möjlighet att påverka att flyget avgår i tid. 

4.5 Punktlighetsprocessen 
I det fortsatta punktlighetsarbetet är nu en person, IP C, tillsatt som ledare (manager) för 
vändningsarbetet (turnaround arbetet) och kommer att fortsätta arbeta över de tre 
landsgränserna. Danmark är det land som inte drivit något eget punktlighetsprojekt men är nu 
involverat i det gemensamma punktlighetsarbetet. 
 
IP C har satt samman en arbetsgrupp med personer i olika ställningar från Norge, Sverige och 
Danmark. I denna grupp ingår några av de högsta cheferna för både markpersonalen och 
flygpersonalen. De har under planeringsfasen träffats ca 1ggr per vecka men framöver 
kommer det att bli ett möte per månad. Gruppen har arbetat med att sammanställa material 
och information avseende arbetet med punktligheten i de tre länderna. 
 
Arbetet i den nuvarande punktlighetsprocessen har fokus på att förbättra kommunikationen 
mellan de olika delprocesserna i stället för att hitta syndabockar vid förseningar. Den flygande 
personalen har stor erfarenhet och arbetar efter inarbetade rutiner, men är även beroende av att 
alla markenheter fungerar smidigt för att få flygplanet klart för nästa flygning. 
 
Arbetsgruppens utgångspunkt är att punktlighetsprocessen ska bedrivas på samma sätt i de tre 
länderna och samma arbetsverktyg ska användas, exempelvis TAC telefoner, räknedosor 
(clickers) och blue-strap. Fokus ligger på de avgångar som inte avgår enligt tidtabell. 
Uppföljning av dessa sker för att hitta bakomliggande orsaker och identifiera 
förbättringsmöjligheter (se Fig. 3 PDSA). Samtliga medarbetare hålls informerade via 
intranätet och TV skärmar (se Fig.7) som uppdateras var 20:e minut. Vidare har en 
informationsbok, ”Skandinavian Turnaround Guide”, SKTAG, producerats. I den presenteras 
de olika arbetsverktygen och hur de olika arbetsgrupperna ska arbeta. Den är under tryckning 
och kommer under våren-11 att delas ut till samtliga medarbetare i de tre länderna. Där 
kommer även information om hur de olika processerna ser ut och följs upp att finnas. Vidare 
kommer alla förändringar som görs i processen att föregås av frågan ”Blir detta bättre för 
kunden”? 
 
För att försäkra sig om att fokus på punktligheten även finns på SAS destinationer utanför 
Skandinavien kommer en representant, som arbetar i punktlighetsprocessen, att arbeta med 
dessa med information om punktlighetsarbetet.  
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Att arbeta med en gemensam punktlighetsprocess där alla vet vad som ska göras vid olika 
punkter i processen, och strävar mot ett synligt gemensamt mål, förenklar och förbättrar 
medarbetarnas arbetsmiljö. 
 
I mätningarna som görs är det avgångstiden, inte ankomsttiden, som mäts. Detta beror på att 
det är i avgångsprocessen förbättringar kan sättas in om den inte fungerar. Om ankomsttid 
mäts kan uppföljning av vad som gått fel i tidigare processer inte ske. Punktligheten i den 
fortsatta punktlighetsprocessen mäts i 15-minuter och 3-minuter. För att klara 15-minuter är 
alla involverade processer runt en avgång viktiga, men när 3min ska hållas är det teamet som 
arbetar ombord som kan påverka. 
 
SAS prioriteringar är säkerhet, punktlighet och service/försäljning i den ordningen. Alla tre är 
dock viktiga för kunden och mycket tid läggs på att hitta procedurer för att inte tappa fokus på 
övriga områden samtidigt som punktlighetsprocessen är prioriterad. Det totala erbjudandet till 
kunden ska levereras, inte bara en del. 
 
Ytterligare ett viktigt fokusområde i punktlighetsprocessarbetet är att högsta ledningen i SAS 
är löpande informerade och involverade i punktlighetsarbetet. 
 
Att SAS lyckats med att bli Europas punktligaste flygbolag är ett resultat av bra rutiner och 
engagerad personal i och runtom flygplanet. 
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5 Analys 
Utgångspunkten för analysen är hörnstensmodellen för offensiv kvalitetsutveckling. Denna 
har detaljerat beskrivits i den teoretiska referensramen. Analysen är genomförd som en 
mönsterjämförelse där insamlat material samt respons från IP har jämförts med delarna i 
hörnstensmodellen. 

5.1 Sätt kunden i centrum 
SAS prioriteringar är säkerhet, punktlighet och service/försäljning. Dessa områden har av 
företaget identifierats som betydelsefulla för kundens upplevda kvalitet. SAS har vidare ett 
internt löfte som inkluderar att leverera maximalt värde för externa kunder, medarbetare 
(interna kunder) och aktieägare (övriga intressenter). I tillägg finns ett kundlöfte där företaget 
förbinder sig att maximera värdet av kundens interaktion med organisationen. Vidare har SAS 
genomfört regelbundna kundundersökningar och genom dessa identifierat dålig punktlighet 
som en stor källa till missnöje bland kunderna. I ”Arena Flight” projektet lades dessutom 
bland annat fokus på kunden och att processen är till för kunden. 

5.2 Arbeta med processer 
Efter det avslutade ”Pit-stop” projektet förlorade SAS fokus på punktlighet. När 
punktlighetsarbetet återupptogs, beslöts att arbetet inte skulle drivas i projektform, utan 
snarare som en levande, fortgående process. Processbeskrivningar och processkartor 
upprättades och hölls uppdaterade. Ett av ”Arena Flight” projektets tre viktiga element var 
kunden och människan i processen och dennes ansvar samt samarbete och kommunikation 
mellan de olika arenorna vid flygets vändning. Vidare diskuterades principerna inom Lean i 
”Arena Flight”. Kaptenerna utsågs som operativa processägare till flygens vändningsprocess. 
Detta stämmer väl med filosofin om att utveckla de ledare som verkligen känner 
verksamheten. Att med kunden i fokus förbättra och förenkla punktlighetsprocessen är också i 
linje med tankegångarna inom Lean. 

5.3 Basera beslut på fakta 
Punktlighetsarbetet baseras delvis på regelbundet genomförda kundundersökningar som visar 
vikten av punktlighet med avseende på upplevd kvalitet. I ”Pit-stop” projektet genomfördes 
noggranna mätningar på aktiviteter, delprocesser och vändningsprocessen i sin helhet. 
Resultaten av dessa mätningar låg sedan som grund för framtagande av förbättringsverktyg, 
exempelvis blue-strap. 

5.4 Arbeta ständigt med förbättringar 
SAS genomförde mätningar av de befintliga vändningsprocesserna. Baserat på resultaten av 
mätningarna, togs förbättringsverktyg fram och effektivare arbetssätt implementerades. De 
förändrade processerna mättes därefter igen varvid ytterligare justeringar och 
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förbättringsmöjligheter kunde identifieras och implementeras. De regelbundna 
kundundersökningarna är också en förutsättning för genomförande av förbättringsarbetet. 

5.5 Skapa förutsättningar för delaktighet 
I ”Pit-stop” projektet sattes tvärfunktionella grupper med representanter för samtliga 
avdelningar delaktiga i vändningsprocessen samman. Information avseende det löpande 
punktlighetsarbetet delgavs regelbundet samtliga medarbetare i företaget genom olika 
informationskanaler. I ”Arena Flight” lades stor vikt vid att få medarbetarna att inse sin roll, 
delaktighet och betydelse för processen, dvs. delaktighet. Beslut skulle fattas i den direkta 
produktionen i möjligaste mån. 

5.6 Engagerat ledarskap 
Före detta VD för SAS Sverige, initierade punktlighetsarbetet med ”Pit-stop” projektet efter 
de svaga resultaten avseende punktlighet i kundundersökningarna. Vid genomförandet av 
projektet var dock engagemanget ganska svagt bland mellancheferna. Vid genomförandet av 
”Arena Flight” lades däremot stort fokus på ledarskapets engagemang. Resonemanget var att 
”om inte ledarskapet fungerar och är delaktigt blir inte resten bra”. För att öka 
engagemanget hos det operativa ledarskapet, valde företaget att flytta beslutsfattandet till 
produktionen där så var möjligt. 

5.7 Allmänt om punktlighet och behovstillfredsställelse 
Med dålig punktlighet och regelbundna kundundersökningar som indikerade kundernas 
missnöje av detta bestämde dåvarande VD för SAS Sverige att det skulle bli större fokus på 
punktligheten. Detta innebar att ett punktlighetsprojekt som kallades ”Pit-stop” startade. 
 
Eftersom att kunderna tillfrågats och varit medvetna om behoven avseende punktlighet, kan 
denna faktor anses vara ett uttalat behov. God punktlighet skulle då leda till en hög grad av 
uppfyllande av förväntad kvalitet enligt Kanomodellen. Enkäterna har vidare visat att en 
bristande punktlighet ger upphov till missnöje. Enligt Herzbergs tvåfaktorteori är de 
dimensioner som ger upphov till tillfredsställelse inte nödvändigtvis de dimensioner som leder 
till missnöje om de inte uppfylls. Motivationsfaktorer leder till tillfredställelse om de uppfylls 
men inte till missnöje om de inte uppfylls. Hygienfaktorerna kan inte leda till tillfredsställelse 
om de uppfylls, men är en drivkraft för missnöje vid avsaknad. Enkätsvaren indikerar att 
punktlighet är en hygienfaktor vilken leder till missnöje vid förseningar men alltså inte skulle 
leda till tillfredsställelse om punktligheten uppfyller kundens förväntningar. 
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6 Slutsatser 
SAS har enligt författarnas mening kommit långt i arbetet med punktlighet. Utmärkelsen 
”Europas punktligaste flygbolag” är naturligtvis ett kvitto på detta. Denna studie visar dock 
att SAS med enkla medel borde ha stora möjligheter att komma ännu längre. 
 
Till stor del arbetar företaget med offensiv kvalitetsutveckling enligt hörnstensmodellen. 
Arbetet är dock osystematiskt, olika projekt med delvis olika mål har startats men inte drivits 
fullt ut, långsiktigheten har blivit lidande, och det kan ifrågasättas om företaget arbetar efter 
någon medveten modell överhuvudtaget. Helhetssynen framträder inte tydligt även om 
ambitionen uppenbarligen funnits. Vid betraktande av de enskilda hörnstenarna ser bilden 
något annorlunda ut. 
 
Redan på Jan Carlzons tid, med den efterföljande boken ”Riv pyramiderna” (Carlzon,1985) 
har kunden, åtminstone på pappret varit i centrum för SAS ansträngningar. Att så fortfarande 
är fallet visas bland annat genom de systematiska kundundersökningar företaget genomför. 
 
SAS har i punktlighetsarbetet, efter avslutandet av ”Pit-stop” insett vikten av att förbättra 
processerna och fokuserat på detta. 
 
Att SAS insett vikten av faktabaserade beslut visas av de regelbundna kundundersökningarna 
samt de mätningar som genomfördes på aktiviteter och delprocesser i ”Pit-stop”. 
 
I punktlighetsarbetet har SAS täckt hörnstenen ”Arbeta ständigt med förbättringar” enligt 
författarnas mening. Efter mätningar i processerna implementerades förändringar. Därefter 
genomfördes nya mätningar, ytterligare förbättringsmöjligheter identifierades och nya 
förändringar implementerades. Arbetssättet följer till stor del PDSA-cykeln, beskriven i 
kapitel 2. 
 
SAS har skapat förutsättningar för delaktighet genom arbete med tvärfunktionella grupper. 
Dessutom har företaget försökt att delegera beslutsfattandet så långt som möjligt. Resultaten 
har också tydliggjorts genom omfattande information genom flera kanaler. 
 
Avseende ”Engagerat ledarskap” har företagsledningen varit pådrivande vid starten. Därefter 
har dock engagemanget inte varit tydligt synligt. Oavsett det faktum att SAS har varit och 
fortfarande är i en allvarlig situation, med stenhård priskonkurrens på grund av överkapacitet, 
höga bränslepriser och en snårig organisationsstruktur, vilket naturligtvis leder till en kraftig 
belastning för ledningsgruppen, är det av yttersta vikt för långsiktig framgång att ledningen 
aktivt visar sitt engagemang i de satsningar som startats. 
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För att komma vidare föreslår författarna att SAS väljer en modell att arbeta efter. Modellen 
ska naturligtvis passa in i företagets värderingar Modellen bör vara enkel att applicera men 
också möjlig att fördjupa och bredda. Med start i ledningsgruppen bör samtliga medarbetare 
utbildas i modellen, arbetssätt samt de verktyg som ska användas. 
 
Författarna förespråkar i detta fall hörnstensmodellen för offensiv kvalitetsutveckling. 
Modellen har i sin enkelhet en tydlighet och flexibilitet som i många fall är önskvärd. 
Värderingarna som ligger till grund kan utvecklas och underhållas efter de individuella behov 
som finns i olika delar av organisationen. Likaså förespråkar modellen inte en fastlagd 
verktygslåda eller särskilda arbetssätt. Dessa kan också väljas efter behov. 
 
Författarna vill också understryka vikten av att företagsledningen tydligt, i aktiv handling 
visar sitt engagemang i arbetet med att förbättra punktligheten. I detta fall kan det för att 
säkerställa kontinuiteten vara lämpligt att även engagera styrelsen eller delar av styrelsen i 
arbetet. 
 
De ovanstående rekommendationerna riktar sig i först hand till SAS och andra flygbolag. 
Enligt författarnas mening är rekommendationerna också relevanta för andra transportföretag 
och organisationer. 
 
Utifrån resonemanget i avsnitt 5.7 Allmänt om punktlighet och behovstillfredsställelse, kan 
man dra slutsatsen att det är långt ifrån självklart att en mycket hög punktlighet i sig leder till 
mycket nöjda kunder. Kunderna har redan förväntat sig detta av flygbolagets tjänst. Ur ett 
strikt marknads/kundperspektiv, bortsett från interna effekter som exempelvis lägre 
kapitalbindning och högre trivsel bland medarbetarna, leder detta vidare till att organisationen 
inte behöver vara mer än lite bättre än konkurrenterna avseende punktlighet. SAS kommer 
inte att få lojalare kunder och/eller ta kunder från konkurrenter på detta sätt. Det gäller snarare 
att vara tillräckligt bra på denna punkt men att göra kraftansträngningar för att identifiera och 
tillfredställa de outtalade och omedvetna behov som kan leda till attraktiv kvalitet. 
 
De stora utmaningar som finns framöver är alltså att fortsätta vara punktligast och samtidigt 
inte tappa fokus på andra områden. Målet är snarare att öka kapaciteten och även jobba med 
fokus på andra viktiga processer för att förbättra hela produkten för kunden. För att klara detta 
behövs mer samarbete och bättre kommunikation över gränserna och mellan olika 
avdelningar. Fortsatt fokus på utbildnings och informationsarbete med ledarna i företaget är 
också viktigt. 
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7 Diskussion 
Med utgångspunkt i syftet för studien har material genererat i de två punktlighetsprojekten 
samt den pågående punktlighetsprocessen (rapporter mm) studerats. Teoretiskt bakgrunds- 
och jämförelsematerial insamlades och studerades för att bredda och fördjupa kompetensen 
inom problemområdet. Vidare har allmän företagsinformation, exempelvis 
bokslutskommunikéer och årsredovisningar studerats. Tre IP valdes med hänsyn tagen till 
deras nuvarande och tidigare inblandning i de studerade projekten/processen och deras 
kunskap avseende genomförandet och resultatet. Materialet från de tre IP sammanfattades och 
granskades för att öka förståelsen av punktlighetsarbetet. Det sålunda insamlade och 
bearbetade materialet jämfördes med den insamlade informationen om offensiv 
kvalitetsutveckling och författarnas slutsatser drogs. 
 
Syftet med arbetet var att beskriva SAS arbete för att förbättra punktligheten, jämföra 
arbetssättet med teorier och värderingar bakom offensiv kvalitetsutveckling, samt föreslå 
arbetssätt för ständig förbättring av punktlighetsprocessen. Författarna menar att studien har 
uppnått dessa syften. 
 
Med endast tre IP och avsaknad av möjlighet att intervjua de personer som utsågs till 
punktlighetsansvariga, kan emellertid arbetets validitet och reliabilitet ifrågasättas. Dessutom 
finns det alltid en risk att det grundläggande frågeformuläret inte fångar frågeställningarna på 
ett korrekt och fullständigt sätt. Med ett annat urval av IP och annorlunda frågeformulär skulle 
eventuellt andra slutsatser kunnat dras. 
 
I kvalitativ forskning kan det vara svårt att uppfylla reliabilitetskravet eftersom att det inte 
helt går att återskapa den sociala miljö i vilken studien utförts. 
 
Generaliserbarheten avseende denna studie är naturligtvis också starkt begränsad. Studien 
avser historiska händelser i en specifik organisation. Däremot anser författarna att 
angreppssättet är applicerbart på andra organisationer. 
 
Denna uppsats visar att en kvalitativ metod kan bidra till att hitta metoder för att förbättra 
processer, vilket kan leda till stora besparingar för såväl enskilda företag som samhället i sin 
helhet. I tillägg kan dessa metoder öka innehållet i arbetsuppgifterna för de anställda och 
därmed bidra till ökad motivation och tillfredställelse på arbetsplatsen. En god cirkel kan 
påbörjas. 
 
Författarna tror att fortsatta studier på andra transportorganisationer, gärna med en blandning 
av kvalitativa och kvantitativa metoder kan bidra till en ännu djupare förståelse inom 
ämnesområdet. Vi tror också att en studie fokuserad på drivkrafterna för tillfredställelse 



 
 

 

 

 
 

34 
 

kontra missnöje skulle vara mycket intressant för framtida allokering av resurser för 
utvecklingsarbete. 
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Bilaga 1 
INTERVJUGUIDE (Hörnstensmodellen) 

Engagerat ledarskap 

1. Hur engagerad har högsta ledningen varit? 

2. Hur har ni jobbat med ledarskapet ute i produktionen? 

3. Har ledarna i produktionen fått större ansvar för punktlighetsarbetet? 

Arbeta med processer 

1. Har ni arbetat med processer? 

2. Hur har ni lagt upp processarbetet? 

3. Har ni använt processkartor? 

4. Har processägare utsetts? 

Sätt kunden i fokus 

1. Hur har ni tagit reda på hur viktig punktligheten anses vara hos era kunder? 

2.  Hur ofta görs kundundersökningar? 

3. Tänker ni på kunden i förbättringsarbetet? 

Skapa förutsättningar för delaktighet 

1. Hur har medarbetarna i organisationen blivit delaktiga i punktlighetsarbetet? 

2. Hur har ni informerat medarbetarna? 

Arbeta med ständiga förbättringar 

1. Hur har processen följts upp? 

2. Vilka mätinstrument har ni använt? 

Basera beslut på fakta 

1. Hur tog ni reda på att punktligheten var viktig att fokusera på? 

2. Har ni tagit hjälp av t ex externa konsulter? 

3. Om ja, vilka och hur hjälpte de till att få fram fakta underlag? 
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