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1. Inledning 

 

1.1 Problematisering 

 

Vi interagerar med människor varje dag och medvetet eller omedvetet så uppammar vi bilder 

av oss för att vi tror att andra förväntar sig att vi är på ett visst sätt, eller för att vi tror att det 

kommer att hjälpa oss att få ut det vi vill från en viss situation. Rollerna vi har är flera och 

många gånger är det svårt att veta vilken roll som man ska spela. Allt eftersom ett möte 

fortgår så påverkar vi varandras beteenden och handlingar i en växelverkande och ständigt 

pågående process. I samhället finns vissa givna sociala normer och regler som vi förväntas att 

följa men på grund av vår individuella kognitiva bakgrund är det svårt att förutsäga 

människors agerande. Vår förmåga att förutsäga hur interaktioner kommer att se ut ställs på 

sin spets i servicemöten. 

För att kunna serva sina kunder bör man förstå vad service är. Service är inte för oss vad 

det är för dig. Kan man ta reda på vad god service är för en annan människa? Antagligen inte 

fullt ut men genom att, likt en organism i vår ständigt föränderliga omvärld, känna av behov 

och anpassa sig efter dessa kan vi tillfredställa vissa av dem. Det som utgör organismens 

DNA är dess rutiner och dess celler är de anställda. Hur väl man kan serva sina kunder beror 

därför på hur väl organismens DNA följer evolutionen, dvs. hur väl företaget anpassar sina 

rutiner till omvärldens förändrade förutsättningar, samt hur bra cellerna är på att interagera 

med sin omvärld både enligt de givna rutinerna och när omvärlden tillfälligt agerar 

annorlunda än förväntat.  

Ett företag har fler intressenter än sina kunder, nämligen ägare, anställda, ledning, 

leverantörer, omgivning, stat och miljön. Att samtidigt tillfredsställa alla dessa intressenter 

medför en stor utmaning för dagens företag. För att förena de olika kraven så blickar många 

företag mot att i allt större utsträckning utveckla samspelet mellan teknologi och människa. I 

de allt mer Tayloristiska arbetsmiljöerna är människan fortfarande det kugghjul som ska se till 

att relationen till kunden hålls på topp. Frågan är om vi klarar av de mänskliga relationerna 

samtidigt som vi utför dessa maskinartade rutiner. En industri där detta samarbete mellan 

maskin och människa är högst märkbart är flygindustrin där tjänsten och upplevelsen man 
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säljer både innefattar personlig service samt transport utförd av en maskin. Produktionen av 

denna tjänst utförs alltmer av människor i samspel med olika automatiska system. Exempelvis 

kan både biljettbokning och incheckning ske via Internet och automater. Denna icke-fysiska 

interaktion mellan kund och företag ställer dock andra krav på aktörerna än de personliga 

interaktionerna. 

1973 hävdade Daniel Bell i sin bok The Coming of Post-Industrial Society att en 

framgångsrik kundrelation handlar om företagets möjligheter att hantera sina kunder och att 

detta endast kan utföras av en människa. Men är situationen den samma idag eller är 

maskinen den som ger bäst service? Om vi strävar efter att skapa alltmer uniforma och 

förutsägbara möten människor emellan, saknar då personalen en funktion i kundmötet? Är 

den enda återstående funktionen för personalen i dessa sammanhang att inge tryggheten att 

om något utöver det vanliga ändå sker så kan det lösas?  

 

1.2 Syfte 

 

Vi har valt att studera kundmöten i flygbranschen eftersom det är en industri som efter 11 

september drabbats hårt av både rädsla för terrorn och den ihållande lågkonjunkturen. Bolag 

efter annat har trots statligt stöd drabbats av konkurser. Lågkonjunkturen med dess 

redovisningsskandaler inom företag som Arthur Andersen, Enron, World Com osv. har gjort 

aktieägare och andra investerare missnöjda. I takt med det ökade kravet på insyn i företagen 

så har företag som tidigare betalat dyra pengar för att skicka sina chefer runt om i världen, 

omvärderat deras tidigare självklara rätt att flyga businessclass. Då dessa mycket lönsamma 

kunder har minskat i antal står många flygbolag i valet att anpassa sig efter dessa nya 

förutsättningar eller att gå omkull. I flera andra branscher förekommer invoulantery unpaid 

labour, vilket innebär att delar av arbetet med att framställa en produkt eller en tjänst utförs av 

kunden själv, som hos t.ex. IKEA eller McDonalds (Glazer, 1984). Samma principer tillämpas 

redan inom flygindustrin i samband med exempelvis biljettbokning. Men huruvida liknande 

tendenser även förekommer vid kundmötena på flygplatsen och hur det i så fall ter sig är 

något vi vill undersöka. För att söka svar på dessa frågor ska vi studera personalens och 

kundernas beteenden vid kundmöten i denna miljö.  

 Tidigare var en viktig del av flygbolagens tjänsteproduktion att bjuda in passagerarna till 

en glamorös värld och erbjuda en exklusiv upplevelse. Kärntjänsten var transport och man 

konkurrerade om kunderna genom att erbjuda den bästa upplevelsen med hjälp av olika 

bitjänster i samband med detta. Idag säljer flera aktörer kärnprodukten utan bitjänster vilket 
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sätter press på de traditionella företagen. Vi undrar därför om man kan se några mönster eller 

tendenser till rutinisering och automatisering av kundinteraktionerna som ett led i att 

effektivisera verksamheten för att bemöta de nya konkurrenterna.  

 

1.3 Företaget 

 

På flygplatser finns det företag som erbjuder markservice, vilket inkluderar t.ex. 

bagagehantering, gate-, inchecknings-, lounge- och ankomstservice, samt iordningställande av 

flygplanen mellan ankomst och avgång. Luftfartsverket i Danmark kräver att det på Kastrup 

finns minst tre bolag som konkurrerar för att priserna och servicen ska hållas på en 

tillfredställande nivå. Det har inte varit så tidigare år då företaget som vi studerar hade 

monopol. Scandinavian Ground Service (SGS), vilka vi har valt att studera, är det största och 

ingår i SAS Group. I koncernen ingår även flygbolagen SAS och Snowflake, där SAS är 

dyrare och erbjuder högre service samt fler linjer, medan Snowflake fokuserar på 

kärnprodukten. SGS säljer sina tjänster både till bolagen inom SAS-koncernen och till olika 

sorters flygbolag med vitt skilda destinationer och kundsegment. I terminal 2 sker 

incheckningen för lågprisbolag och charter. Reguljärflyg som SAS och Singapore Airlines har 

incheckning i terminal 3, som är nyare och har fräschare interiör.  

 Flygbolagen äger inte diskarna utan hyr in sig för en viss tid i samband med avgångarna. 

De exklusivare flygbolagen hyr finare incheckningsplatser samt delar dem med färre, eller 

inget annat, bolag. Vid incheckning för de billigare flygbolagen servar SGS flera kundbolag 

samtidigt och personalen känner ofta inte till vad passagerarna flyger med förrän biljetterna 

har visats. 

 SGS anpassar bemötandet av passagerarna efter kundföretagens önskemål om regler och 

förhållningssätt jämte passagerarna. Tackvare integrerade datasystem så är man ständigt 

uppdaterade på förändringar i bolagens bokningar, samt övriga förhållanden så som tillåten 

bagagevikt och förseningar.  
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2. Undersökningen 

 

2.1 Metod  

 

Underlaget för uppsatsen är insamlat under tre dagar på Kastrups flygplats i Köpenhamn och 

bygger på ett antal observationer av möten mellan SGS markpersonal och kundbolagens 

passagerare, samt av personalens agerande i för allmänheten icke tillgängliga områden. 

Återgivandet av observationerna är intersubjektivt, dvs. så som vi, författarna, är överens om 

att vi uppfattar situationerna. Beskrivningarna i denna uppsats är gjorda efter författarnas 

konsensus över situationerna och vi kan inte hålla det för omöjligt att det råder avvikande 

uppfattningar om situationerna bland övriga närvarande. För att stödja och utveckla våra 

resonemang i analyserna av observationerna kommer vi löpande att referera till och diskutera 

relevant litteratur inom både det socialpsykologiska och företagsekonomiska området. 

 För att få en bred bas att arbeta med och för att inte begränsa oss i vår forskning, så har vi 

utfört observationerna i flera olika miljöer. I samband med den process då syftet formulerades 

gjorde vi avgränsningar i det material vi samlat in. Vi har därmed valt ut observationer som 

återspeglar de centrala delarna ur det dramaturgiska perspektivet (se kapitel 3). Efter att ha 

tolkat observationerna efter denna ansats kommer vi sedan att utveckla en avslutande 

diskussion som bör besvara uppsatsens inledande frågor och syfte. 

 Observationerna är utförda både vid öppna och stängda incheckningsdiskar, vid gater 

samt personalrum. Tyngdpunkten har vi dock lagt på interaktioner vid incheckningen vilket vi 

förklarar i nästa kapitel. Observationerna, som var deltagande öppna, återges i beskrivande 

form utifrån vad vi kunnat se från de platser där vi befann oss. Verbal kommunikation har vi, 

oberoende av det språk som brukats, antecknat och återberättat på svenska i beskrivande form 

eller inom citationstecken.   

 Hastigheten på återberättandet har vi tydliggjort med tidsupplysningar där vi ansett att det 

varit intressant för förståelsen av ett skeende. 

 Boardingen observerade vi dels från sofforna där passagerarna väntar samt framme vid 

gaten. Från positionen i soffan kunde vi inte höra vad som sades när gatepersonalen 

interagerade med passagerarna men vi kunde iaktta kroppsspråket. Framme vid gaten hade vi 

möjlighet att följa den verbala kommunikationen, mellan personal och passagerare, samt 

densamma personalen sinsemellan.  
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2.2 Genomförandet 

 

Vi åkte till Kastrup med förväntning om att få se spektakulära interaktioner mellan personal 

och passagerare. Tanken var att identifiera försenade flyg och utföra observationer vid de 

gater som flygen avgick ifrån. Studien skulle gälla vilka roller vi spelar för att lösa stressade 

situationer, både från passagerares och personals sida. Försenade flyg borde ju göra 

människor arga och stressade. Interaktioner mellan människor i dessa tillstånd tyckte vi skulle 

vara intressant att studera. Med detta i bakhuvudet och med någon slags idé om att finna 

svaret på hur folk löser konflikter var vi tämligen begränsade i vårt tänkande redan innan vi 

nått fram till observationsplatsen.  

 Efter en dag på Kastrup så var vi aningen konfunderade och bekymrade över det, som vi 

såg det, tunna material vi samlat in. Antalet försenade flyg var mindre än vad vi trott och 

interaktionerna vid gaterna i hög grad friktionsfria. Vi insåg då att vårt arbete skulle tjäna på 

att vi mer förutsättningslöst studerade olika typer av interaktioner och inte enbart vid gaterna. 

Därmed bestämde vi oss för att observera allt som vi såg vare sig det verkade intressant eller 

inte. Mängden insamlat material ökade stadigt i takt med att vi intresserade oss allt mer för 

saker som vi tidigare ansåg ovidkommande. Vi studerade likt Sherlock Holmes ”hunden som 

inte skäller om natten” (Arthur C. Doyle, 1959). 

 

2.3 Reflektioner över insamlingsmetoden 

 

Till vilken grad vi kunnat återge ansiktsuttryck har varit avhängigt de möjligheter vi haft att se 

dessa. Eftersom vi var placerade bakom personalen kunde vi ofta iaktta ansiktsuttryck endast 

hos personal i angränsande incheckningsdiskar. Ljuduppfattningsförmågan var god både för 

de diskar som vi var placerade i och för de angränsande. 

 Under samtliga observationer har vi efter bästa förmåga agerat på ett sådant vis att vi inte 

stör eller påverkar interaktionen mellan personal och kund. All personal hade blivit 

informerad om projektet genom SAS personalchef och kände således till anledningen till våra 

besök. Då personalen genomgående har en djup erfarenhet av miljöer med mycket nya 

ansikten, och en vana att agera obekymrat inför andra, så hoppas vi att vår närvaro haft liten 

påverkan på deras beteende. Det kan dock inte hållas för omöjligt att del av personalen, som 

ofta visade intresse för undersökningen och dess syfte, gav en bättre service för att på så vis 

ge en bättre bild av företaget och dem själva. Vad gäller kunderna ägnade de oss oftast inte 

mycket uppmärksamhet. Det är inte omöjligt att vi båda framstod som praktikanter eller 
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nyanställda på flygbolaget som var där för att lära oss från personalens arbete. Endast ett par 

passagerare skruvade något besvärat på sig när de såg att vi studerade interaktionen vid 

diskarna. Men då dessa interaktioner är relativt intensiva och kortvariga tenderar de att 

fokusera på denna.  

 Vid ett par tillfällen då personalen var upptagna tog kunder kontakt med oss för att fråga 

om något eller för att be om hjälp. Vid andra tillfällen hjälpte vi personalen att ge dem lådor 

för bagaget på bandet eller flytta undan bagagevagnar framför diskarna. Detta borde föra med 

sig en del uppmärksamhet från passagerarna men å andra sidan borde det samtidigt styrka 

bilden av oss som praktikanter eller anställda. 

 Fördelen med placeringen bakom diskarna var närheten till observationsobjekten samt 

den goda överblicken av den övriga miljön där bl.a. kön med andra kunder fanns. Nackdelen 

med positionen var att en del av överblicken av personalens agerande, främst ansiktsuttryck, 

gick förlorad. Detta kompenserades genom observationer av gränsande incheckningsdiskar 

där även ansiktsuttryck gick att följa, men då till viss del på bekostnad av inskränkt 

ljudupptagningsförmåga.  

 

 

3. Teori 

 

Nedan beskriver vi den socialpsykologiska teori som utgör ramarna för vårt uppsatsarbete. 

Det är utifrån dessa grundläggande teoretiska begrepp som vi har analyserat de utvalda 

observationstillfällen som vi behandlar i nästa kapitel. Teorin som vi använder i analysen av 

observationerna är till stor del av beteendevetenskaplig natur t.ex. socialpsykologi medan vi i 

slutsatsen främst har använt oss av företagsekonomisk källitteratur. Analysen ligger till grund 

för den avslutande diskussionen som vi för i slutet av uppsatsen.  

 Av huvudsaklig betydelse för vårt arbete är Erving Goffmans teori om det dramaturgiska 

perspektivet (1959). Detta perspektiv innefattar sex stycken dramaturgiska principer vars syfte 

är att inordna den sociala världen efter ett slags teatermetafor. De olika principerna är 

framträdanden, team, regioner, motstridiga roller, kommunikation i strid med rollgestalten 

samt intrycksstyrning. Goffmans teori kan kortfattat beskrivas som att alla individer använder 

olika sorters roller beroende på de situationer vi befinner oss i och på de individer med vilka 

vi interagerar. När vi agerar inför andra människor försöker vi ofta styra de intryck vi lämnar, 

s.k. impression management. Detta görs genom att presentera sig på ett sådant sätt att 
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omgivningen accepterar den identitet som vi gör anspråk på. Målet med vårt sociala beteende 

är alltså att övertyga våra medaktörer att vi är de vi är eller vill vara. Häri ligger ofta en 

diskrepans då det dramatiska genomförandet, dvs. den akt som vi spelar upp, samtidigt 

innehåller både vad som faktiskt är sant och vad den agerande vill ska vara eller uppfattas 

som  sant.  

 Det dramaturgiska perspektivet uttrycker en föreställning om att kundmöten bör ses som 

ett slags teaterföreställning. De intryck som man under kontrollerade former avger vid dessa 

möten är vanligtvis avhängigt samhällets normer, yrkeskårens normer och organisationens 

normer (Ashforth & Humphrey, 1993). Agerandet i en given interaktion påverkas alltså av 

den samhälliga och kulturella scen som den utspelas på. Andra faktorer som ligger till grund 

för hur dessa intryck ser ut är vilken bransch företaget verkar i och det specifika företagets 

policy eller företagskultur. Generellt kan sägas att ju mer makt och ju högre status personalen 

har gentemot kunden, desto vidare ramar har personalen för att agera på ett sådant sätt som 

avviker från de normer som råder i samhället.  

 Ashforth och Humphrey har delat in olika typer av emotionellt arbete i tre kategorier. Den 

första innefattar ytagerande som innebär att personalen uttrycker känslor som de egentligen 

inte känner. Djupagerande innebär att personalen försöker känna de emotioner som den vill 

uttrycka. Den sista kategorin är något mer svårdefinierad, men innefattar situationer då 

personalen spontant uttrycker känslor som är verkliga. De intryck som personalen lämnar här 

är alltså inte fabricerade för att fylla en viss funktion, utan är något som personen ifråga inte 

kan styra. Denna kategori är ett viktigt tillägg vid jämförelser med Goffman som menar att vi 

i alla situationer försöker styra de intryck vi lämnar. Men i de fall då de spontana och äkta 

känslorna stämmer överens med vad man i den givna situationen förväntar sig finns det ingen 

anledning till att försöka styra intrycken. Det är t.o.m. möjligt att denna tanke inte ens 

förekommer då intrycken är konsistenta med de förväntade intrycken. 

 Även Hochschild (1983), som har inspirerat Ashforth och Humphrey i deras 

teoribildning, diskuterar i samband med emotionellt arbete de två första kategorierna. Hon 

utelämnar dock den tredje kategorin då hon anser att emotionellt arbete, dvs. intryckskontroll, 

är ett mer eller mindre avsiktligt och medvetet handlande (Lindquist & Persson, 1997).  

 Till vår avslutande diskussion om rutinisering i kundmöten lutar vi oss till stor del mot 

Robin Leidners bok Fast food, fast talk (1993) vilken behandlar rutinisering av arbetssysslor 

och vilken påverkan det har på service och servicemottagare. 

 Gemensamt för ovanstående litteratur är att den ofta diskuterar interaktioner mot 

bakgrund av de sociala mönster som finns i samhället. Det finns en tendens i den 
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socialpsykologiska litteraturen att benämna detta mönster som manus, ett begrepp som är 

passande inte minst med tanke på Goffmans teatermetafor. I vår uppsats kommer vi att 

använda båda begreppen, men avser samtidigt att använda ”mönster” som ett 

företagsekonomiskt begrepp och ”manus” som ett socialpsykologisk sådant. 

 

 

4. Observationer och analys 

 

4.1 Iordningställandet av scenen 

 

Observation 

Tillsammans med en kvinna från SGS koordinationscentral går vi till några av 

incheckningsdiskarna för charter- och lågprisflyg. Diskarna är belägna i terminal 2, som är 

äldre och litet nedgången i jämförelse med terminal 3. Efter att ha presenterat oss för 

personalen bakom diskarna, lämnar kvinnan från koordinationscentralen oss. Vi går in bakom 

diskarna och tar plats på varsin stol bakom incheckningspersonalen. Eftersom personalen ger 

oss stolarna så får de stå upp vid diskarna. En kvinna ur personalen (A) hänger av sig sin 

uniformskavaj på en av stolsryggarna. Sedan kontrollerar hon att blanketter, bagagelappar och 

annat material finns tillgängligt. Vid en närliggande disk justerar en annan kvinna ur 

personalen (B) diskens och stolens höjd. Detta gör hon med enkelhet genom att trycka på en 

knapp på sidan av disken. A säger i skämtsam ton att hon har glömt hur bagagebandet 

manövreras. Hon förklarar för oss att hon inte har arbetat vid dessa diskar på ett tag och därför 

är lite ovan vid detta datoriserade incheckningssystem eftersom det är nyare än andra. Hennes 

manliga kollega (C) instruerar henne om de olika knapparnas funktioner. C knappar sedan in 

ett fåtal kommandon på datorn för att kontrollera vad de maximalt tillåtna vikterna för hand- 

respektive incheckat bagage är för detta flygbolag. Personalen pratar sporadiskt med kollegor 

bakom angränsande diskar. Exakt vad som sägs går inte att uppfatta. Vid ett tillfälle pratas det 

om hur den förestående incheckningen kommer att bli. C som fortfarande sitter vid datorn 

vänder sig mot oss för att förklara: 

 

”Om ni tittar här kan ni se hur många passagerare som är bokade för denna flight. Man slår 

in flightnumret här och sedan kommer uppgifterna om flighten upp här.” C pekar på 

skärmen. Det som C gör går väldigt snabbt och vi hinner inte uppfatta de kommandon han 

slår in på datorn. Han visar på skärmen de olika uppgifterna och fortsätter: ”Här kan ni se 
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de olika klasserna och hur många passagerare som är bokade i varje klass. Det är inte så 

många passagerare bokade idag, så det blir nog en ganska lugn incheckning.” B, som står 

vid disken bredvid, tillägger ”här kan ni se hur många passagerare som hittills har checkat 

in. Och här ser man om det är något speciellt med bokningen.” B pekar mot en annan rad på 

datorskärmen. Vi ser frågande ut och hon förklarar för oss innan vi hinner fråga henne vad 

detta kan vara. ”Till exempel om vi har en passagerare med rullstol bokad så står det här 

WCR. För wheelchair.”  

 

Då personalen talar med oss så använder de ett uttal som kan liknas med en blandning av 

danska och skånska. Vissa danska ord har bytts mot svenska, t.ex. räkneorden. Även när 

kunder börjar ansamlas en bit från diskarna äger samtal mellan medarbetare obekymrat rum. 

Kroppsspråk och verbal kommunikation sker endast mellan dem som befinner sig innanför 

diskarna eller över telefon. Ingen uppmärksamhet ges åt passagerarna. Efter en stund avslutar 

personalen sina samtal och man verkar vara redo att öppna. Efter att ha nickat till varandra 

sätter de på monitorn med flygbolagets namn och vänder sig mot de väntande kunderna. I 

samband med att personalen vänder sig mot kunderna ger de kunderna en menande blick och 

uttalar ett välkomnande till de som går fram mot disken.  

 

Analys 

De förberedande sysslor som personalen åtar sig inför incheckningen, t.ex. inställning av 

disken, kan förekomma för att det förestående arbetet ska ske effektivt och utan onödiga 

avbrott. Men det kan även vara ett sätt för personalen att mentalt förbereda sig inför den roll 

de snart ska spela. Denna roll – en yrkesroll inom servicesektorn – kan kräva en viss 

sinnesstämning, som tar en stund på sig för att infinna sig. Det förväntas av personalen att de 

vid kundmöten lämnar eventuella personliga tankar eller problem åt sidan och interagerar med 

kunden på ett serviceinriktat sätt. Skulle personalen gå direkt till diskarna, utan några 

förberedelser, hade de istället hamnat mitt i händelsernas förlopp och därmed haft svårare att 

skifta roll och sinnesstämning. Att inte betrakta arbetet som ett slags agerande kan dessutom 

leda till en ökad sårbarhet för stress och utbrändhet (Abiala, 2000). Förklaringen kan vara att 

man när man under framträdandet går in i sin yrkesroll inte behöver ta saker personligt och att 

man kan agera efter de riktlinjer som finns för denna roll, istället för att handla efter 

personliga åsikter eller principer.  

 Diskarna kan å sin sida definieras både som en främre och en bakre region, fast i olika 

skeden. Det som bestämmer vilken sorts region disken för tillfället utgör, är personalens 

framträdande och den funktion som disken fyller (Goffman, 1959). Det är inte förrän 
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personalen genom sitt agerande meddelar kunderna att diskarna fyller funktionen av 

incheckningsdiskar som dessa blir en främre region. Fram tills dess är de ett slags bakre 

region, i vars närhet endast personalen bör befinna sig, och i vilken man ägnar sig åt 

förberedelser inför framträdandet. Genom att stänga ute kunderna från disken visar man att 

det som senare ska bli den främre regionen fortfarande är den bakre regionen. Det är inte 

endast personalen som kontrollerar tillgången till den scen som diskarna utgör. De flesta 

kunder håller sig frivilligt borta från denna region fram tills det att de blir inviterade. 

Huruvida diskarna är en främre eller bakre region kan alltså även definieras av det avstånd 

passagerarna håller till disken. Detta avstånd är en pseudoskiljevägg (Goffman, 1959) som 

personalen projicerar genom att tala sinsemellan, använda datorn, prata i telefon och framför 

allt genom att aldrig möta passagerarnas blick. I och med att personalen möter en passagerares 

blick så har man startat sitt yrkesutövande, dvs. sin funktion, och därmed brutit skiljeväggen 

samt öppnat scenen. Varje möte kräver en öppning som ett tecken på att den, av Goffman 

benämnda, formella ouppmärksamheten är bruten (Giddens, 1994). Att aktivera monitorn och 

söka ögonkontakt med de väntande passagerarna är ett sätt att öppna mötet. Samma metoder 

används för att visa att mötestillfällena är slut. Monitorn stängs av och personalen visar med 

kroppsspråk och ögonkontakt att de inte längre befinner sig i den aktiva servicerollen. Ridån 

har med andra ord gått ned. 

 För att kunna spela sin roll väl krävs mer än att bara leva sig in i sin roll 

stämningsmässigt. Personalen läser vid behov på om det aktuella flygbolagets 

incheckningsregler och ovana teammedlemmar får av den erfarna personalen en snabb visning 

av hur det datoriserade systemet fungerar. Detta är samtidigt ett sätt för personalen att stärka 

samhörigheten och lojaliteten inom teamet. Skeendet kan jämföras med skådespelarens 

förberedelser inför sitt uppträdande. Han repeterar manus och försöker träda in i sin roll 

genom att få rätt stämning att infinna sig.  

 Kommunikationen som sker teammedlemmarna emellan är ofta på SAS ”eget språk” 

Saspiranto som innehåller koder, slang och utländska ord. Delar av detta språk, som t.ex. 

koder för flygbolag eller procedurer som utförs, kan kanske förstås av den resvane men borde 

framstå som främmande för den ovane lyssnaren. Att jargonger existerar inom olika 

yrkesgrupper och även inom olika team inom dessa är vanligt förekommande i vårt samhälle. 

Det primära syftet torde vara att underlätta arbetet genom att ge inarbetade rutiner kortfattade 

och specifika namn. Det kan även vara ett sätt att, i likhet med de förberedande handlingarna, 

stärka samhörigheten inom teamet samt att uppvisa en fasad mot publiken där personalens 

arbete framstår som mer avancerat.  
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4.2 När manuset frångås 

 

Observation 

När personalen har gjort klart för passagerarna att det är öppet börjar de senare att närma sig 

diskarna. Snabbt bildas fyra långa köer där folk står tätt inpå varandra och med mycket 

bagage. Framme vid disken trycks passagerarna, varav många reser i grupp, ihop med sitt 

bagage och alla de kärror som har övergivits av tidigare passagerare. Insprängda mellan dessa 

passagerare som reser i grupp står en och annan passagerare som tenderar att hålla viss distans 

till de övriga passagerarna i köerna. 

 En av interaktionerna inleds med att passageraren visar biljetten. När bokningen har 

kontrollerats i datorn ombeds passageraren att lägga upp bagaget på bagagebandet. Vikten 

överskrider vad som är tillåtet att ta med och personalen informerar om gällande regler samt 

tilläggskostnader för övervikt. Passageraren uppmanas att lösa det genom att packa om så att 

den överskridande delen av handbagagets vikt förläggs till det övriga bagaget, eftersom vikten 

för detta stannar inom den maximalt tillåtna gränsen. 

 I ett annat fall uppdagas det när bagaget gått iväg på bandet att familjen har en ansenlig 

mängd handbagage. De blir ombedda att visa sitt handbagage men kvinnan är ovillig att visa 

detta, än mindre att väga det vilket personalen sedan ber henne att göra. När hon ger med sig 

visar det sig att vikten vida överskrider vad som är tillåtet. Kvinnan ser besvärad ut, men inte 

generad vilket mannen verkar vara. Då möjligheten att packa om vikt till övrigt bagage inte 

finns, då detta överskrider den maximala vikten, är familjen tvungen att checka in något av 

handbagaget. Incidenten stannar upp den bakomvarande kön och en viss otålighet kan skönjas 

bland de övriga passagerarna. Dessa försöker nyfiket se efter vad som händer och en del tittar 

åt sidorna, kanske för att finna en snabbare kö. Familjen lyfter till sist motvilligt upp en 

resgarderob i skinn på bagagebandet. Mannen i familjen argumenterar dock fortfarande med 

personalen på uppmaning av sin fru, men tystnar efter ett tag varpå personalen skickar i väg 

deras bagage. De får sina bagagelappar fastklistrade på boardingpassen och tar dessa. Mannen 

hinner efter detta inte självmant lämna sin plats vid disken förrän han med en bestämd hand 

föses undan av den närmast bakomvarande passageraren i kön. Denna man ser irriterad ut 

men när han lägger fram pass och biljett tittar han och personalen menande på varandra.  

 

Analys 

Vid situationer som i den ovanstående observationen, där den sociala interaktionen vid disken 

bryter det förväntade och standardiserade mönstret, bryter samtidigt passagerarna i kön den 
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formella ouppmärksamheten. Detta gör de genom att försöka ta del av interaktionen mer 

ingående och ogenerat än vad som annars är brukligt. I vardagliga situationer är det annars 

vanligt att man diskret visar att man har uppmärksammat sina medmänniskor men att man 

samtidigt inte (i alla fall öppet) intresserar sig för deras beteende. Denna outtalade sociala 

regel tenderar dock att upphöra gälla när det sociala mönstret bryts, särskilt i fall som ovan 

där publiken själva drabbas och tvingas vänta i den stillastående kön. För att stärka 

konformiteten i det önskvärda sociala beteendet kan vissa typer av sanktioner förekomma 

(Giddens, 1994). Att mannen i familjen trängs bort från disken kan ses som en informell, 

negativ sanktion vars syfte är att statuera att avvikelser från vissa sociala normer inte 

accepteras. Den sociala normen är här att vara medgörlig med personalen och att utan några 

längre diskussioner följa deras anvisningar för bagaget. Passagerarna agerar som lagspelare 

när de står i kön (vilket vi kommer att ge ett exempel på senare i uppsatsen när en person 

glömmer sitt boardingpass), men vi kan också konstatera att väl framme vid disken är det 

många som tar god tid på sig, vilket skapar arga blickar och besvärade suckanden. Personalen 

kan till stor del, genom sitt bemötande, bestämma hastigheten på interaktionen vilket de också 

strävar efter när de försöker ta kommando direkt i interaktionen. Att kontrollera 

serviceinteraktionen är nödvändigt för att kunna utföra arbetet väl och bli respekterad av 

passagerarna (Goffman, 1959). Om passageraren tar kommando eller beter sig avvikande kan 

rutinerna störas och personalen måste ta sig tid att göra en mer noggrann bedömning av 

passageraren för att kunna ge lämpligt bemötande. Ett annat kundmöte något senare, som 

också visar vad som kan hända när det sociala mönstret bryts, ser ut så här: 

 

Observation 

En medelålders man (A) checkar in vid en av diskarna för Krone Rejser, ett charterflygbolag. 

A verkar avspänd och skiljer sig lite i stil från de andra kunderna då han är bättre klädd och 

framstår mindre angelägen i sin stil. A ler vänligt mot kvinnan bakom disken (B) medan hon 

kontrollerar hans bokning och pass. Inga frågor ställs från A:s sida och incheckningen ser 

först ut att gå fort. Men någonting med bokningen är inte som det ska och B försöker lösa 

problemet genom att febrilt knappa på datorns tangentbord. Vi noterar dock att tangentbordet 

skyms av disken för de andra passagerarna. A verkar dock inte stressad utan står kvar och 

besvarar vänligt de frågor som ställs till honom. Konversationen är på grötig danska och går 

inte att förstå. Kön bakom A, vilken är ganska lång, väntar beskedligt och inte heller här 

verkar kunderna stressade eller otåliga. A står hela tiden vänd mot personalen. Efter några 

minuter har problemet åtgärdats. B verkar lättad när hon skriver ut boardingpasset och lägger 
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det på disken.  Därefter ges A information om vilken gate han ska gå till. Han tackar 

personalen, vänder sig om och går därifrån. Nästa kund i kön ställer sig vid disken. Då märker 

B att A boardingpass ligger kvar på disken. Hon ropar ”ursäkta” två gånger efter mannen, som 

har hunnit gå en bit därifrån. Han hör inte utan fortsätter bort genom folkmassan. Då ropar 

kunden som står vid disken (C) också efter honom fast lite högre. Då börjar folk i kön nyfiket 

att vända sig om och titta efter vad som händer. När A fortfarande inte har reagerat på ropen 

börjar kunder längre bak i kön ropa efter honom i munnen på varandra. Till slut vänder A sig 

om för att se efter vad som står på. När han märker att folk ropar på honom vänder han sig 

mot disken där B ropar att han glömde sitt boardingpass. Hon vinkar med det i luften för att 

förtydliga vad hon vill. A ler lite generat, nickar mot några i kön som ler lite uppsluppet och 

hämtar sitt boardingpass. Han går därifrån igen och incheckningen kan åter ta vid. 

 

Analys 

Vad som är intressant i denna observation är hur kunderna interagerar med varandra. Jämfört 

med observationer utförda vid incheckning för reguljärflyg är den allmänna stämningen bland 

passagerarna inte lika återhållsam eller stram. Man är ofta mer högljudd och pratar aktivt med 

medlemmarna i sitt resesällskap. Kanske är detta en återspegling av den glädje, stress eller 

nervositet, i andra fall kanske just avsaknaden av stress och nervositet, som den mindre 

resvane känner inför semesterresan. När problemet uppstår vid disken uppträder mannen 

fortfarande avslappnat och vänder sig inte oroligt om för att se efter hur lång kön bakom 

honom är. Så länge han inte visar tecken på problem, verkar det som om inte heller övriga 

kunder blir otåliga. Det är först i de fall då kunder märkbart visar att ett problem har uppstått 

som publiken vid mötet uppfattar detta som ett avbrott i det sociala beteendemönstret. Men 

om de inte märker att detta har skett, har de heller ingen anledning att bryta mot den formella 

ouppmärksamheten för att närmare iaktta situationen. Att uppträda på ett sådant sätt att 

publiken inte upptäcker att något speciellt försiggår kan uppnås genom ett taktfullt oengagerat 

och diskret beteende (Goffman, 1959). Det går med andra ord att åstadkomma ett slags 

effektiv isolering gentemot publiken genom att både personal och kund uppträder som om allt 

är som det ska. I vilken omfattning som passagerarna i kön kan hållas lugna beror på 

personalens och passagerarens förmåga till ytagerande, där de verkliga känslorna undertrycks 

för att upprätthålla den för situationen önskvärda fasaden (Lindquist & Persson, 1997). När 

mannen sedan lämnar disken utan sitt boardingpass är förutsättningarna andra. Nu har först 

personal och sedan en kund visat att något utöver det vanliga har hänt. Det är nu följaktligen 

tillåtet för publiken att agera för att få incheckningen att åter ta vid. Fast flera av dem i kön 
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som ropar efter mannen gör nog detta mer för att känna delaktighet i situationen och med 

publiken, än för att verkligen uppmärksamma mannen på misstaget. Att de ropar är antagligen 

en respons på att andra gör det eftersom de omöjligen kan ha uppfattat vad som inträffat, från 

de positioner som de har.  

 En anan tolkning är att i grupprocesser så ansluter sig människor till varandra när de har 

samma intressen och mål (Angelöw & Jonsson, 1990). Målet här skulle kunna vara att 

säkerställa att de får checka in i tid till avgången.  

 Då detta intermezzo inte innebär något längre avbrott av incheckningen samt dessutom 

förser publiken med en interaktion som uppehåller dem, verkar situationen snarare utgöra ett 

vällustigt inslag, inte ett irriterande sådant.  

 

4.3 Responsivt beteende 

 

Observation 1 

Två passagerare kommer fram till disken. De är män som ser ut att vara i medelåldern och de 

talar danska. Av kläder och bagage att döma kommer de från medelklassen. En av dem (A) 

skrattar när han säger ”hej” och är skämtsam i det efterföljande samtalet med personalen (C). 

Passagerare A som är den som sköter konversationen har utstrålning medan hans reskamrat 

(B) är aningen tillbakadragen och koncentrerad där han står något bakom A och övervakar 

interaktionen. C bemöter A på ett avslappnat och glatt sätt när hon säger ”hej” och ber om 

biljetterna. Biljetterna får C av den talföre A och när hon tagit emot dem kontrollerar hon dem 

mot bokningsregistret i datorn. Under tiden som C arbetar med bokningarna i datorn, så ber A 

försynt om att de ska få sitta bredvid varandra. A är mycket tillmötesgående och framstår 

underlägsen när han ber om att bli placerad bredvid B på planet. Alltjämt arbetande i datorn 

nickar C vänligt och säger att hon säkert kan ordna det. Önskemålet tillgodoser hon med 

snabbhet och ber sedan med artig ton om identifikationspapper. Nu träder den tidigare passive 

B fram och frågar ”vill du se båda passen” varpå han får ett jakande svar. Båda passen 

överlämnas av B och de kontrolleras av C under noggrann uppsikt av den överlämnande 

passageraren. Hans blick är allvarlig och koncentrerad i väntan på att kontrollen ska 

genomföras. När kontrollen är genomförd skriver C gatenumret på biljetten och säger 

”säkerhetskontrollen är en trappa upp och sen till vänster”, samtidigt som hon pekar i vilken 

riktning gaten är. Passagerarna ser frågande ut varpå C återigen pekar och upprepar 

vägbeskrivningen. Båda passagerarna ler i samförstånd och ser aningen generade ut. Passen 
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återlämnas tillsammans med bagagekvitton och boardingpass till A och de önskas en trevlig 

resa av C.  

 

Analys 1 

Det var märkbart hur personalen påverkades av det glada lynne som A hade. I de 

standardiserade mötena som interaktionerna vanligtvis innebär kunde en skämtsam individ 

tillfälligt bryta rutinen hos personalen och ge dem möjligheten att för några minuter spela en 

lättsammare roll. Om vi för en stund diskuterar det faktum att just denna passagerare spelar en 

roll som avviker aningen från hur de flesta passagerare agerar kan vi ställa oss frågan, varför 

han gör det? Utifrån observationerna kan vi inte veta det, men vi vet att servicepersonal som 

arbetar rutinbundet och som träffar sina kunder under korta engångsmöten betraktar sina 

kunder utifrån den kundgrupp som de kan placeras i, detta för att inte behöva analysera varje 

kund individuellt (Gutek, 1995). Att analysera och anpassa sig efter varje kund skulle störa 

rutinen och få till följd att arbetet sinkades. En förutsättning för att på ett framgångsrikt sätt 

kunna ge sina kunder bra service under rutinbundna former är att kunderna följer mönster. Det 

innebär att om en passagerare bryter mönstret genom att t.ex. skämta med personalen, så 

kommer denne kanske att få ett lite annorlunda bemötande, förutsatt att företaget inte har 

kategoriserat och rutiniserat även sådana initiativ. Det kan vara svårt för servicemottagarna att 

veta om personalens bemötande är på riktigt eller massproducerat, men att bemöta avvikande 

beteende alltför rutiniserat kan uppfattas av kunden som mycket ignorant och ytligt (Leidner, 

1993; Hochschild, 1983). I detta fall är det omöjligt att veta om personalen responderar 

genuint eller efter rutin.  

 Beteenden som avviker från de mönster som företagen räknar med behöver inte vara 

förkastliga utan kan erbjuda möjligheten att skapa en extra speciell kundupplevelse (Basch, 

2002). Vad gäller incheckningar så är flygbolagens vilja att göra interaktionerna 

individualiserade antagligen avhängigt vilken kundtyp det är man servar, t.ex. så får första 

klass-passagerare ett mycket lyhört bemötande. 

 Vissa gånger så är det dock personalen som agerar på ett individuellt sätt vilket nästa 

observation återger. 

 

 

Observation 2 

Förlagd till bilagan. 
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Analys 2 

Förlagd till bilagan 

 

4.4 Ytagerande 

 

Bakgrund 

Förlagd till bilagan. 

 

Observation 

Det är en söndag och vår sista dag för observationer på Kastrup. Planet till Islamabad avgår 

kl. 21.30 och incheckningen börjar fyra och en halv timme innan. Vi konstaterar att 

incheckning till andra destinationer normalt sätt börjar två timmar före. Det är inte så många 

passagerare som checkar in och vi frågar managern varför de påbörjar incheckningen så långt 

i förväg. Han svarar att de alltid har lång incheckningstid för denna avgång beroende på 

passagerarnas incheckningsvanor vilka består i att ofta hela familjen och vänner gör resenären 

sällskap till flygplatsen när denne ska checka in. När incheckningen är klar så åker de och äter 

middag, för att sedan återvända i tid för avgången, fortsätter han. Samtalet med managern 

avslutas genom att en av oss, G, erbjuds att titta på incheckningen till Newark och den andre, 

M, tar plats bakom disken. En halv timme senare återvänder G och utan att varken säga eller 

signalera något så släpper G in sig själv genom dörren så att han kan ta plats bakom diskarna 

där M befinner sig. Vi har nu rört oss så pass mycket mellan incheckningsdiskarna att vi är 

välkända ansikten och behöver inte be om tillstånd för att få tillträde till bakom diskarna. På 

plats bakom disken kastas G direkt in i nedanstående interaktion. 

 Från en av diskarna lämnar hastigt en grupp passagerare sina platser och rör sig mot den 

intilliggande disken. De har utländskt påbrå och i medelåldern. Deras miner antyder att de är 

upprörda och beteendet är temperamentsfullt. Personalen (A) som arbetar vid den nu 

passagerartomma disken är aningen nedåtlutad. A ser bekymrad och arg ut, han är märkbart 

störd av någonting. I samband med att A reser sig upp så säger han till G, som iakttar 

situationen, ”han kallade mig jävla rasist”. Tonen låter uppgiven. Sedan vänder A sig med 

böjd rygg, liksom lutar sig framåt för att komma närmre kollegan (B), som ska ta hand om 

gruppen och säger ”han kommer förolämpa dig”. Eftersom passagerarna har gått till den andra 

disken kan vi nu inte längre höra vad som sägs. Utifrån vad vi kan se, så lugnar situationen 

ned sig och det förefaller som om problemet är löst. Passagerarna får sina pass och biljetter 
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varpå de lämnar disken. Vi pratar med personalen och stämningen är god när vi talar med 

varandra.   

 Lite senare står G själv vid den ena disken och tittar mot ett närliggande café, när en man 

i övre medelåldern springer fram mot disken och gråtande skriker att han blivit bestulen på 

allt han har. Han säger med gråten i halsen på knackig danska att han måste till Prag men att 

hans biljett har blivit stulen, och undrar vad han ska göra. Författare G är ställd inför 

svårigheterna att besvara mannens undran och svarar att incheckningen inte är vid denna disk 

samt pekar mot den rätta. G står tillsynes oberörd och tittar på mannen som upprepar att hans 

bagage är borta, stulet tillsammans med hans plånbok. Han fortsäter och säger att han måste 

med flyget till Prag. Han sjunker ihop med hela kroppen vilket får hans kroppslängd och 

hållning att få honom att framstå som en mycket äldre och svag gammal man. Hans insjunkna 

ögon vädjar om hjälp. A uppmärksammar situationen och lämnar konversationen som han 

fram tills nu haft med sina kollegor och M. Han bryter in i interaktionen mellan den tafatte G 

och den bestulne mannen och frågar med lugnande röst vad han kan göra för mannen. 

Mannen höjer sin röst och halvt gråtande, halvt skrikande säger att han blivit bestulen. A 

säger att han ska hjälpa mannen samtidigt som han med ett vänligt men bestämt kroppsspråk 

gestikulerar att de två ska börja gå vilket de gör, i riktning mot Pragincheckningen och 

terminal 3. Det händer inget under en längre tid så vi beslutar oss för att ta en paus. Klockan 

är nu halv sex. 

 

Analys 

I den första interaktionen får vi se hur A blir förolämpad av en grupp av passagerare. Han blir 

först aningen upprörd över påhoppet men återhämtar sig relativt fort. I detta läge så är det 

nödvändigt för A att snabbt kunna träda tillbaka in i sin roll som serviceperson och lägga 

interaktionen bakom sig. Det finns tekniker för detta och det går ut på att bestämma sig för 

vilka funktioner eller vilket agerande i ens liv som ska definieras som arbete respektive 

personligt. Yngre och mindre erfarna servicearbetare kan ha svårt att skilja på detta. Dock 

noteras att om rollen på arbetsplatsen skiljer sig för mycket från personligheten hos en person, 

föreligger en känslomässig dissonans. Detta kan få negativa konsekvenser för personens 

välmående (Hochschild, 1983). Att A behärskar att separera sina roller märks tydligt i den 

efterföljande sekvensen då han snabbt är ute på golvet och hjälper den rånade mannen. 

Ytagerande, vilket ovanstående är ett exempel på, innebär att de uttryckta känslorna är 

inkonsistenta med de upplevda känslorna. Med andra ord är akten inkonsistent med agenten 

(Ashforth & Humphrey, 1993). Då personalen befinner sig i sin yrkesroll får de anpassa sig 
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efter de skyldigheter som medföljer rollen och därmed agera professionellt, dvs. inte visa sina 

äkta känslor. Detta är ett väsentligt inslag i rollen som servicegivare och diskuteras bl.a. av 

Hochschild: 

 

[…] in the public world of work, it is often part of an individual’s job to accept uneven 

exchanges, to be treated with disrespect or anger by a client, all the while closeting into 

fantasy the anger one would like to respond with. Where the customer is king, unequal 

exchanges are normal, and from the beginning customer and client assume different rights 

to feeling and display. (Hochschild, 1983) 

 

Rättigheten att uttrycka sina äkta känslor är alltså förbehållen kunden, medan personalen 

tvärtemot har en skyldighet att ignorera desamma.  

 I det andra exemplet agerar A lugnt men handlingskraftigt för att lugna passageraren och 

få denne att känna förtroende för personalen. Ytagerandet ligger häri att personalen 

undertrycker de känslor som kundens agerande medför, för att istället anlägga en mask av 

kontroll. Den rånade mannen är vilsen och är inte helt lätt att kommunicera med eftersom han 

är i chocktillstånd. För att kunna ge bra service och ha kontroll över sin arbetssituation bör 

servicepersonal ta kommando i interaktionen (Goffman, 1959). A tar kommando direkt 

genom att vänligt men bestämt tala om vart de ska gå samt gestikulerar i vilken riktning. 

 

4.5 Interaktion enligt manus 

 

Observation 1 

Tillbaka efter pausen har man bytt incheckningsdiskar till några som är avgränsade och mer 

nedgångna i jämförelse med de tidigare. Diskarna ligger i ena änden av terminal 2. 

Reparationer utförs på de angränsande diskarna och en provisorisk vägg avskiljer dessa från 

resten. I de diskar som används ger de få uttjänta lysrören som sitter i taket ett oroligt sken. 

Känslan av att vara på en byggarbetsplats är överhängande. Detta i kombination med en stor 

mängd människor skapar en stressig och otrevlig miljö. Det har kommit en del människor och 

det är aktivitet vid diskarna. Ljudnivån är hög och det förekommer diskussioner inom såväl 

sällskapen som mellan personal och passagerare. I ett större sällskap är det flera som 

kommunicerar med personalen vilket drar ut på tiden. Folk i kön suckar och ser besvärade ut. 

Flera personer rycker på axlarna och gör pekande gester. Alla sällskap har mycket bagage 

med sig, ofta i form av papplådor som är förseglade med isoleringstejp. Detta för att slippa 
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vikten på resväskorna och för att få plats med så mycket saker i bagaget som möjligt, förklarar 

personalen för oss. Allt bagage och de vagnar de förs fram på skapar trängsel i köerna. Det är 

få som tar med sig vagnarna från disken när de har checkat in bagaget vilket får till följd att 

trängseln blir som mest påtaglig precis framför disken.  

 Vid en av diskarna diskuterar en passagerare (A) med personalen (B). A, en kort man runt 

40 år, har bagage med ett par kilos övervikt. Han hänger över disken och ber om att 

övervikten ska accepteras utan att han ska behöva betala någon avgift. B säger nej varefter A 

böjer sig ännu längre fram över disken. Han säger tyst att ”det är ju bara ett par kilo” och ser 

vädjande men lite surt på kvinnan bakom disken. B nekar fortfarande till att acceptera 

övervikten utan avgift och hänvisar till flygbolagets regler. A påstår att han inte kände till 

dessa men får till svar att personalen ingenting kan göra. ”Vill du ta med allt bagage får du 

betala en avgift för övervikten. Detta gör du på SAS biljettkontor i terminal 3”. B pekar med 

handen mot den andra terminalen. A drar sig då tillbaks från disken och rycker på axlarna, 

men ser inte arg ut. Han får sitt boardingpass och ett kvitto med information om övervikten 

och går därefter bort från disken i riktning mot den andra terminalen. 

  

Analys 1 

Exemplet ovan skildrar en interaktion mellan kund och personal som sker efter manus. Från 

SGS sida vet man att resenärer till ovanstående destination kommer att försöka förhandla om 

bagagevikten och SGS har gått med på att förlägga den förhandlingen till incheckningen 

(detta är något vi anser vara ett stort problem som vi kommer att utveckla och diskutera mer 

utförligt i vår slutsats). För att en organisation ska kunna rutinisera sitt servicebemötande så 

måste personal och kund vara införstådda med manuset, vilket båda parter också är. 

Incheckningspersonalen har dock enligt vår mening för hög kompetens för att syssla med 

munhuggande om bagagevikt. Överenskommelsen om manuset går ut på att man valt att 

förhandla om bagagevikten vid incheckningen. Personalen vet om att dylika förhandlingar 

kommer att ske, samtidigt som de vet hur de ska agera. På samma sätt är kunden förberedd på 

personalens agerande och därmed också beredd på att förlora förhandlingen. Att kunden ändå 

vill förhandla kan bero på att mindre övervikter i vissa fall accepteras och att man därför 

chansar på att det kan gå. Under den incheckningen som vi följde kunde vi konstatera att det 

var rutin att skänka ett par kilo, som för att blidka de stundtals aggressiva passagerarna. Trots 

att tid spenderats på att diskutera vilken vikt som ska tillåtas och sedan även rabatt givits så 

måste passagerarna gå till odd-size avdelningen och betala för den delen av övervikt som inte 

var avgiftsfri. Att sköta bagageincheckningen på detta sätt är ineffektivt och verkar inte göra 
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personalen bekväm i sitt serviceutövande. Borta är också den glamour som personalen i denna 

industri ska uppamma.  Alla är överens om att arbetet inte fungerar men inga förändringar är 

på väg. Vi hörde inte heller några förslag på hur problemen skulle kunna lösas. Är detta ett 

krig som ingen kan vinna? Bordet slaget utkämpas någon annanstans?  

 

Observation 2 

I ingången till gaten hälsar vi på personalen, bestående av en yngre kvinna, som står placerad 

vid maskinen där boardingpassen avläses. Det har ännu inte anlänt så många passagerare och 

de som han anlänt sitter utspridda på sofforna i gaten. Vi placerar oss på några meters avstånd 

från ingången för att följa denna loungeboarding. Loungeboarding innebär att passagerarna 

får tillgång till en lounge efter att de visat pass och boardingpass och kan efter det gå ombord 

på flygplanet när de vill, förutsatt att boardingen har börjat. Passagerarna är glada och lugna. 

Vissa skämtar med varandra, men gör det på ett tyst och återhållsamt sätt.  

 Personalen kikar snabbt på passet, tar därefter boardingpasset och för in det i maskinen 

som på ett ögonblick spottar ut det igen. Personalen tar kvickt biljetten och ger det till kunden 

som nästan tar det i steget på väg in i loungen. Under denna process visar de flesta kunder en 

ansats till att röra sig framåt i kön, mot maskinen. Vi säger till personalen att vi kan konstatera 

att det inte hände så mycket under boardingen och får till svar att det brukar gå till som det 

gjorde när det är charter till Mallorca. Vidare berättar personalen att hon tror att det är 

naturligt att förbereda sig väl inför en flygresa som man inte gör så ofta. Det innebär också att 

resenärerna anländer till flygplatsen och till gaten i god tid. De är inte stressade utan 

mestadels glada.  

 

Analys 2 

Detta var en boarding för ett charterplan till Mallorca vilket inte var fullbokat och endast hade 

en biljettklass, vilket gjorde att det inte blev aktuellt med några upp- eller nedgraderingar. 

Genom att endast erbjuda en produkt (dvs. biljettklass) övertalar man kunderna att begränsa 

sina behov. Detta får dem att i större grad agera enligt det givna manuset (Leidner, 1993). En 

standardiserad produkt möjliggör att man kan rutinisera produktionen, i detta fall 

servicegivandet innan och under den faktiska flygtransporten. Passagerarna var mestadels 

pensionärer eller barnfamiljer och samtliga passagerare kom till gaten i god tid före avgången. 

Denna gate fanns till flygbolagets förfogande under lite längre tid än vad som är standard 

vilket bidrog till en smidig boarding. Även om vi fick uppfattningen att charterresenärer ofta 

var mindre resvana, verkade passagerarna i ovanstående observation väl förberedda. Att de 
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flesta andra passagerarna också är charterresenärer med samma resvanor kan bidra till att 

passagerarna känner sig bekväma i den omgivande miljön och därmed är avslappnade, det 

finns en viss grupptillhörighet som görs gällande.  

 En ytterligare förklaring till varför boardingen till gaten var så effektiv kan vara att 

passagerarna förbereds för akten redan vi incheckningen. Här har eventuella problem och 

förfrågningar tagits uti med vilket lämnar litet utrymme till interaktion med personalen vid 

boardingen. Passagerarna vet lång tid innan avgången vilken gate de ska gå till vilket ger dem 

god tid till att förbereda sig för sin roll. Dessutom ges tillfälle i kön att se vad som händer vid 

interaktionen med personalen och vilket agerande man bör förbereda sig inför. Här 

förekommer alltså ett härmande eller upprepande beteende bland publiken. Detta är något som 

underlättar interaktionen för personalen som ofta inte ens behöver säga till passagerarna vad 

de ska göra. Boardingpass och pass överlämnas tvärtom automatiskt till personalen. 

  

4.6 Rädslan för att tappa ansiktet 

 

Bakgrund 

Efter att ha tittat på en charteravgång utan överbokning ville vi se ett reguljärflyg som var 

överbokat. På koordinationscentralen får vi veta att eftermiddagens flight till Zürich är 

överbokad och vi beger oss därför till gaten för denna flight. 

 

Observation 

Vi anländer till gaten cirka 40 minuter innan avgång, då har det ännu inte kommit någon 

personal. Det är en flygning till Zürich där man har bokat tre passagerare för mycket i 

turistklass, medan det finns platser kvar i businessclass.  Detta är en vanlig boarding, dvs. 

passagerarna sitter och väntar utanför gaten för att få visa boardingpass och pass vid disken. 

Vi sätter oss ned i en soffa bland övriga passagerare. Till skillnad mot den tidigare boardingen 

ges denna gång inget tillfälle för oss att ge oss tillkänna för personalen då de sätter igång att 

arbeta direkt när de anländer till gaten. När personalen har ställt sig bakom disken rör sig två 

passagerare (A) fram till dem för att fråga något, varpå två andra passagerare (B) ställer sig i 

närheten och väntar. B står diskret och försöker lyssna till samtalet mellan A och personalen. I 

samband med detta placerar vi oss framme vid disken för att kunna höra och få bättre 

överblick. Mannen i sällskap A inleder samtal med personalen. Han gör det på ett diskret och 

nästan viskande sätt. Personalen ser oberörd och lite allvarlig ut. Flera av de övriga 

passagerarna, lutar sig något framåt och tittar med intensiv blick mot disken. Då vi står nära 
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disken uppfattar vi att ärendet gäller möjligheten att få bli uppgraderad från turistklass till 

businessclass. Utan att ändra minspel så river personalen diskret båda passagerarnas biljetter 

och skriver ut nya. Smått leendes tar passagerarna emot sina nya biljetter och går tillbaka mot 

sofforna. De pratar sinsemellan, tittar på biljetterna samt ler och skrattar aningen försynt. Vi 

konstaterar att personalen har löst två av de överbokade platserna i turistklass genom att flytta 

dessa två till businessclass. 20 minuter innan avgången inleds boardingen vilken flyter på utan 

några störningar. Den ene ur personalen tar emot boardingpass medan den andre går bakåt i 

kön och kontrollerar identifikationsbevis. Passagerarna går direkt på planet efter att ha fått 

sina boardingpass. En flicka i yngre tonåren vinkas av av sin mamma som fått låna en bricka 

som ger tillfälligt tillstånd att vistas på området innanför säkerhetskontrollen. Större delen av 

boardingen är klar i god tid innan utsatt avgång. När personalen börjar plocka i ordning 

bakom disken går vi fram och presenterar oss. Vi frågar om alla som var bokade dykt upp och 

får till svar att en uteblivit och antagligen inte skulle komma att dyka upp.  

 

Analys 

Situationen ovan då ett par blir uppgraderade vid disken sköts diskret, både från personalens 

och från passagerarnas sida. Anledningen till detta torde vara att man inte vill dra till sig 

uppmärksamhet från de övriga passagerarna. Skulle detta ske, vill säkerligen fler passagerare 

bli kostnadsfritt uppgraderade, vilket det finns begränsningar för. SAS har som policy att 

endast uppgradera vid överbokningar i lägre klasser och vid betalning kontant eller med 

bonuspoäng. Genom den tysta överenskommelsen mellan passagerare och personal att sköta 

ärendet diskret minskas eller uteblir liknande förfrågningar från andra passagerare. Från 

passagerarnas sida kan den försiktiga framtoningen även vara en åtgärd för att slippa tappa 

ansiktet utifall att deras förfrågan inte skulle bli tillgodosedd. Detta skulle förmodligen kännas 

lite genant då ärendet i hög grad är statusrelaterat. Om dessutom någon annan från publiken 

senare skulle bli uppgraderad och publiken uppfattar detta, skulle nesan bli ändå större för de 

första passagerarna. Parets diskreta beteende kan även syfta till att inte irritera andra 

passagerare eller göra dem avundsjuka. De senare kan ju tro att paret egentligen inte 

kvalificerar sig som businessclassresenärer och även om de skulle vara det kan andra 

passagerare känna sig förbigångna.  

 

Interaktionen i gaten var förhållandevis friktionsfri och högst standardiserad. Detta är 

antagligen framtvingat som en följd av att flygplatsen har hög belastning och bolagen blivit 

tvungna att minimera tiden i gaten. Flygbolagen har tillgång till gaten i 50 minuter när det är 
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rusningstid. För att klara denna tidspress så bör bolagen, i så stor utsträckning som möjligt 

klara av alla eventuella problem eller önskemål som passagerarna har vid incheckningen. Att 

göra på detta sätt minskar beläggningen i gaten, där tiden är dyr för flygbolagen att köpa och 

förlägger den till incheckningen där den är billigare. För passagerarnas del kan det i vissa fall 

innebära att man får stå i kö längre om man önskar personlig service. Väljer man att checka in 

elektroniskt så spar man en del tid (elektronisk incheckning kommer vi inte att behandla i 

denna uppsats). Undantag är vid överbokning då man från flygbolagens sida väntar in i det 

sista för att om nödvändigt, i gaten antingen uppgradera, mot ersättning nedgradera, eller med 

ersättning omboka, en passagerare för att ge upp sin plats till förmån för en passagerare med 

högre biljettklass. Överbokningar sker på alla flighter som det av kunderna efterfrågas fler 

platser än det finns utbud på. Det är nästan alltid någon eller några som uteblir till en flight, 

vilket gör det ekonomiskt lönsamt och enligt flygindustrin etiskt försvarbart att överboka 

flighterna. Det bör noteras att vissa flygbolag har som policy att om en passagerare missar sitt 

plan så ombokas denne till nästa som det finns plats på. I de fall som en flight har för många 

incheckade passagerare erbjuds passagerare ombokning mot ersättning. Den ersättning som 

utgår är dock alltid lägre än vad flygbolaget tjänat på att sälja platser utöver tillgången. De 

platser som säljs när en flight är fullbokad är förhållandevis dyra och det är inte heller 

ovanligt att de säljs till viktiga kunder för att ge dem bra service. 

 

4.7 Kontroll över scenen 

 

Observation 

Inför denna incheckning är det många kunder som väntar i terminalen på att diskarna för 

Aeroflots flyg till Moskva och Yugoslav Airlines (JAT) flyg till Belgrad ska öppnas. När de 

väl öppnas så samlas passagerarna fort i långa köer. Det är tätt mellan passagerarna i kön och 

det är många stora grupper och familjer. Vid disken är flertalet passagerare något avvaktande 

och allvarliga i sitt beteende. En äldre kvinna som ska resa ensam kan varken danska, svenska 

eller engelska, men har flera personer i sällskap, bland annat en ung kille som sköter 

kommunikationen med personalen. Han översätter för kvinnan på ett slaviskt språk. Kvinnan 

har för mycket bagage med sig, vilket är ofta förekommande pga. den låga maxvikten som 

flygbolaget har. Hon packar om sitt bagage så att både handbagage och övrigt bagage håller 

sig inom gränserna, och kan ganska snart lämna disken med sitt boardingpass.  

 Något senare checkar ett större sällskap in. De ser lite nervösa ut och tittar nyfiket på 

andra passagerare framme vid diskarna som för att se hur incheckningen går till. När det är 
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deras tur ber personalen dem att väga sitt bagage. De lyfter då upp flera väskor samtidigt på 

bagagebandet. De ombeds ta ner bagaget från bagagebandet och istället väga det ett och ett. 

Lite generat gör de som de har blivit tillsagda. Någon i sällskapet frågar på dålig engelska om 

han kan ta sitt bagage som handbagage. Det är dock alldeles för stort för att passera som 

handbagage men mannen verkar inte riktigt förstå. Personalen vrider då på datorskärmen och 

pekar på en rad på den. Mannen böjer sig över disken, tittar på skärmen och mumlar något, 

varefter han motvilligt checkar in väskan som vanligt bagage. När incheckningsproceduren är 

över tackar sällskapet ödmjukt personalen och lämnar sedan disken med lättade 

ansiktsuttryck.  

 En tredje interaktion innefattar en passagerare som diskuterar något som vi inte uppfattar 

med personalen. Han pratar ganska lågt och böjer sig över disken. Personalen lyssnar på 

honom med kan inte tillgodose hans förfrågan. Passageraren böjer sig då ytterligare över 

disken för att försöka övertala personalen. Den senare har då vänt sig något bort från den 

delen av disken för att arbeta med datorn. Dialogen med passageraren fortskrider. Hon tittar 

dock inte på honom utan fokuserar på datorskärmen. Personalen skakar på huvudet och 

genom det nekar hon ännu en gång passagerarens förfrågan. Boardingpasset skrivs ut och 

personalen tar detta, lägger det på disken och skjuter det mot honom så nära hans armar att 

han måste backa ett halvt steg för att kunna plocka upp det. Personalen ställer sig återigen vid 

denna del av disken och lutar sig något fram över den. Passageraren accepterar med ett 

neutralt ansiktsuttryck personalens beslut och lämnar sedan disken. 

 

Analys 

Denna incheckning tog längre tid per passagerare än de flesta andra vilket har flera orsaker. 

Den ofta förekommande språkförbistringen är ett problem som drar ner på takten och gör det 

svårare för personalen att upprätthålla rutinen i arbetet då de får ställa samma frågor flera 

gånger och på olika språk. Interaktionen blir lidande pga. att kommunikationen inte fungerar 

och det resulterar i att personalen delvis förlorar kontrollen över scenen. Det manuskript som 

aktörerna förväntas följa uteblir då tidvis både personal och kund inte förstår varandra. 

Dessutom kan det hända att huvudrollen i sällskapet, dvs. den som sköter kommunikationen, 

kan skifta under mötets gång, beroende på vem som bäst anser sig förstå vad personalen 

säger. Denna huvudperson ska sedan förmedla samtalets innebörd till de övriga i sällskapet. 

För personalen innebär detta ett hinder också i den aspekten att medaktören i interaktionen 

sporadiskt byts ut, vilket får till följd att kontrollen över situationen försämras. Ett annat 

problem är övervikten för bagage och då maxvikten är relativt låg förekommer detta ofta. Om 
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det beror på dålig information till kunderna, språkbarriärer eller något annat är bara 

spekulation. Oberoende av orsak är det hur som helst ett tidskrävande problem. 

 Tillfället då personalen låter en passagerare böja sig över disken för att titta på 

datorskärmen kan se som en tillfällig invit till personalens personliga sfär. Detta som ett 

medel för att överbrygga den bristfälliga kommunikationen och snabba på incheckningen. Ett 

grundläggande krav verkar här vara att personalen har gett kunden en signal om att denna sfär 

får beträdas. När en passagerare senare böjer sig över disken utan tillåtelse markerar 

personalen på olika sätt att denna överträdelse inte gillas eller godkänns, även om detta inte 

uttrycks verbalt. I observationen ovan vänder sig personalen bort från den ”ockuperade” delen 

av disken för att använda datorn. Hon undviker här också ögonkontakt vilket till viss del kan 

ursäktas av arbetet med datorn. Sedan skjuter hon boardingpasset mot passageraren vilket får 

denne att backa. Nu är detta utrymme på disken fritt och personalen passar på att ta över det 

genom att ställa sig vid disken igen och luta sig något över den. Åtgärder som dessa är vanliga 

i sociala samspel där någon inkräktar på den intima eller personliga sfären (Giddens, 1994). 

 Disken är en del av scenen, och scenen är något som personalen vill kontrollera. Gör de 

detta så ökar möjligheten att, i de flesta fall, också kontrollera samspelet med kunderna. 

Andra scendetaljer som dator och bagageband kontrolleras naturligtvis av personalen, medan 

disken är ett område som även kunden har möjlighet att inkräkta på. En disk eller ett 

skrivbord brukar i offentliga sammanhang tillskrivas ett högt symboliskt värde. I exempelvis 

domstolar och banker skänker diskarna en viss auktoritet och makt till sina innehavare. 

Symboliken ligger i att uttrycka för kunderna att det finns en klart markerad gräns mellan 

kund och företag, och ofta att företaget står över kunden i rang. I vårt fall är denna symbolik 

inte lika framträdande, men fortfarande tror vi att diskarna förutom en fysisk gräns även utgör 

en symbolisk gräns. Noterbart är även att diskarna går att höja och sänka, vilket kanske inte 

enbart görs av personalen med hänsyn till deras längd, utan även i syfte att göra kunden 

”mindre” och göra det svårare för den att inkräkta på personalens personliga sfär.  

 

4.8 Teammaskopi 

 

Observation 

Vid Singapore Airlines diskar i terminal 3 har incheckningen redan börjat när observationen 

inleds. Det är ljust och högt i tak i denna terminal. Aktiviteten både vid dessa diskar och vid 

andra runt om i terminalen är för tillfället låg. Passagerarna är förhållandevis lugna och man 
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får intrycket av att ingen har särskilt bråttom. Tre diskar är öppna för resenärer till Singapore, 

varav en är avsedd för businessclass-resenärer. 

 Det är inte så mycket folk i kön ännu och passagerarna håller ett eller ett par stegs avstånd 

till varandra och man försöker undvika trängsel. Till den eller de som står framme vid disken 

håller man ett större avstånd. De flesta passagerare är i medelåldern och det är få barn och 

ungdomar i kön. Efter en kort stund uppstår ett problem med en incheckning. Det går tydligen 

inte att hitta passagerarens bokning på datorn. Passageraren (A), en man i 35-årsåldern, är 

lugn trots problemet och står vid disken med ena armbågen lutad mot den. Han väntar utan 

några tecken på stress och verkar oberörd av kön som sakta växer bakom honom. Han kastar 

en blick över axeln vid ett tillfälle men verkar fortfarande inte känna någon press. Personalen 

(B), en kvinna i 30-årsåldern, däremot knappar frenetiskt på tangentbordet och ställer då och 

då någon fråga till B. Han ler när han svarar och är annars tyst. Bakom personalen har en 

manager (C) från Singapore Airlines dykt upp. C är klädd i en löst sittande mörk kostym och 

till det bär han en anspråkslös skjorta och slips. Kavajen är uppknäppt och på kavajens 

bröstficka bär han en mässingsbricka med ett ingraverat namn. Hans rörelser är lugna och 

belevade. Under hela interaktionen håller managern sig bakom B, utom när B diskret frågar 

honom något eller då han instruerar henne. Det har nu tagit ett par minuter och passagerarna i 

kön börjar bli otåliga. Flera sällskap i kön har tystnat för att iaktta situationen. Även i den 

andra kön försöker man se efter vad som händer. A frågar managern något som är svårt att 

höra och C förklarar artigt något om bokningen och varför problemet har uppstått. A ser inte 

så intresserad ut och man får uppfattningen av att A ställer frågan mest för att få tiden att gå. 

Konversationen är lågmäld och kortvarig och när den är avslutad drar sig C tillbaks i 

utrymmet. Han ställer sig en bit bakom B och tittar på dataskärmen hur det går för henne. B 

arbetar till synes oberört av C:s närvaro och knappar med ett koncentrerat ansiktsutryck på 

tangentbordet. Till slut har B slutfört incheckningen och kön kan röra sig framåt efter det att 

mannen har lämnat disken. Många i kön ser lättade ut och samtalen mellan passagerna 

återupptas på flera håll.  

 Ett par minuter senare uppstår ett annat problem vid den närliggande disken. Kvinnan (D) 

bakom den tittar efter i datorn men ser förbryllad ut. Hon uppmärksammar försiktigt 

managern som då ställer sig bakom denna disk istället. De diskuterar huruvida kunden (E) vid 

disken kan uppgraderas. Managern svarar lågmält D som sedan börjar arbeta vid datorn. 

Managern intar samma tillbakadragna position som bakom den andra disken, en bit bakom 

henne. Han övervakar situationen och blickar ut över passagerarkön. När han ser att allt går 

som det ska passar han på att på engelska fråga författare M vad vi sysslar med. M svarar på 
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svenska, men det visar sig att managern inte pratar något skandinaviskt språk. Innan M hinner 

fråga om managerns roll i det hela måste C gå över till disken för businessclass-resenärer för 

att bistå personalen där med något. Han hanterar lugnt situationen och passageraren, en man 

runt 50 år, ser nöjd ut innan problemet ens har lösts.  

 Lite senare när det för ett par minuter inte är någon som checkar in ges det tillfälle att 

fråga personalen om managerns roll. Detta är det enda tillfället under våra observationsdagar 

som en manager har befunnit sig bakom diskarna för att bistå personal och passagerare så det 

är intressant av att få veta varför. Personalen förklarar att för alla incheckningar som sköts av 

SGS:s markpersonal, oberoende av flygbolag, används samma datasystem. Enda undantaget 

är Singapore Airlines som nyligen har utvecklat ett eget system för detta ändamål. Detta 

system har endast varit i bruk på Kastrup i två veckor och personalen är fortfarande inte 

riktigt vana vid systemet. Därför finns managern från flygbolaget där för att kunna instruera 

personalen vid behov. En ung kvinna anländer till den tomma disken med pass och biljett och 

samtalet avslutas på ett naturligt sätt då personalen med ett leende hälsar på kunden. 

 

Analys 

Observationerna från denna incheckning utgör bra exempel på situationer där samarbete 

mellan personal, eller teammaskopi (Goffman, 1959), förekommer. Visserligen förklaras 

managerns närvaro av det faktum att han måste hjälpa personalen med datasystemet. Med 

hans del i samspelet fyller också en annan funktion. Genom att med sin blotta närvaro finnas i 

bakgrunden skänker han en viss auktoritet till personalen, samtidigt som han till viss del 

avlastar denna från den press som personalen kan känna från kunderna om allt inte går som 

det ska. Uppstår problem med bokningen och kunden ser att managern har uppmärksammat 

detta, kan den förra känna sig tryggare i förvissningen om att allt görs för att lösa problemet. I 

många situationer där problem har uppstått i kundmötet verkar det som om kunden är av 

uppfattningen att personal högre upp i hierarkin har bättre förmåga att lösa problemet eller 

möta kundens krav. Då managern fanns i miljön från början upplevde vi det som att många 

kunder inte blev stressade eller upprörda när problem uppstod. De förlitar sig helt enkelt på 

managerns förmåga att övervaka situationen och bistå personalen med all nödvändig hjälp. 

Managern innehar således både en funktionell roll, när han instruerar eller bistår personalen, 

och en ceremoniell roll, när han genom sin blotta närvaro visar kunderna att han övervakar 

situationen och ser till att interaktionerna blir så tillfredsställande som möjligt (Goffman, 

1959).  
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 Däremot verkar det inte ingå i managerns uppgifter att, i alla fall öppet, kontrollera 

personalen. Notera här att han i ovanstående observationer övervakade samspelet, utan att för 

den sakens skull verkade ha för avsikt att kontrollera det. Flygbolagets specifika 

förhållningsorder repeteras snarare i den bakre regionen före eller efter servicemötet, avskilt 

från publiken (Abiala, 2000). Detta förklarar i så fall varför managern i stort lät personalen 

arbeta på egen hand utom då de uttryckligen bad om hans hjälp. Hade managern inför 

publiken agerat på ett kontrollerande sätt skulle personalens auktoritet och teamets enighet 

undergrävas. Detta skulle kunna få till följd att rutiniseringen i servicemötena störs då 

kunderna kan få för sig att om inte personalen vill tillgodose deras önskemål, kanske 

managern kan göra det. Men genom att hålla sig i bakgrunden visar managern att hans uppgift 

främst består i att bistå interaktionerna när detta krävs för att upprätthålla en tillfredsställande 

grad av effektivitet och kvalitet. 

 

4.9 Pseudo-Gemeinschaft 

 

Observation 

Incheckningen fortgår vid Singapore Airlines diskar och passagerare köar framför de tre 

diskarna. Bakom varje disk står en personal och bakom diskarna befinner sig även managern 

(C; för närmare beskrivning se kapitel 4.8) som går runt och övervakar det hela.  

 Det är lugn stämning och passagerargrupperna står med en meter eller så emellan sig. 

Vissa flyter runt och tittar på andra incheckningar eller står och pratar. Bakom diskarna 

arbetas det febrilt. En kvinna ur personalen (A) tittar ned på sin skärm med rynkad panna. 

Hon ser bekymrad ut och tittar oroligt åt sidorna. När hon får ögonkontakt med kvinnan i 

disken bredvid (B) så utbyts några meningar, varpå A återgår till sin skärm. Personalens 

besvärade och förbryllade miner vittnar om att någonting inte fungerar som det ska.  

 Inne bakom disken råder en annan situation än den som upplevs från håll, här är det smått 

kaos konstaterar författare G vid ankomsten. Hos B som arbetar i disken bredvid A så stiger C 

in, varpå B i rask takt promenerar över till A. Passageraren (D) som står näst i tur att checkas 

in hos A har intagit en position vid sidan om den som är först. D har välsittande och till synes 

exklusiva kläder. Kroppsspråket säger mer än ord, han är rak i ryggen och ser överlägsen ut, 

men utan att ge intrycket av att vara en översittare, snarare av hög socioekonomisk klass. Han 

ser besviken och missnöjd ut men är lugn. Det finns balans. Den passagerare som är först i 

kön (E) ser besviken och aningen skyldig ut, han är märkbart besvärad av situationen. D 

frågar A vad som hänt och påpekar att han har fått vänta en halvtimme. A säger ”vi har ett 



31/36 

nytt datasystem”. E skrattar lite halvhjärtat. A tar med hjälp av B fram E:s bokning och frågar 

hur många väskor han vill checka in samt om han har något handbagage. B avlägsnar sig nu 

från disken. E svarar att han har ett handbagage samt att han vill checka in två väskor. A ber E 

ställa väskorna på bagagebandet vilket han gör. Alla är tysta… Inte ett ord sägs när väskorna 

rättas till av A, vilket får vågens siffror att ändras fram och tillbaka. Slutligen konstaterar A 

att det är övervikt och säger ”ska kolla om det är okey”. Genom att titta på C och nicka åt 

honom så kommer han över till disken. Managern talar med passageraren, vad han säger går 

inte att höra men han ler och håller ut ena armen en aning, för att sedan skaka hand med E. E 

ser nöjd ut och C går vidare till den angränsande disken. Incheckningen avslutas med att E 

vänder sig mot disken varpå han får pass och biljetter av A. Därefter går han fort bort från 

disken. Så fort golvutrymmet framför disken är tomt så träder D fram. A ler och D ler tillbaka. 

A säger: 

 

”God dag, biljetter och pass tack.” D har dessa redo och lägger dem på disken samtidigt 

som han säger ”Varsågod.” A kontrollerar att bokningen finns i datorn och noterar att 

passageraren har checkat in. Därefter kontroller hon passet och säger ”Hur mycket 

handbagage har ni?” A svarar ”Bara den här” och håller upp en liten väska. A fortsätter 

”Hur många väskor har ni att checka in?” D: ”Två.” A: ” Ni kan ställa väskorna på 

bandet.” D ställer väskorna på bandet. Vågen indikerar att vikten överstiger vad som är 

tillåtet varpå A säger: ”Det är övervikt” och tittar menande på C som står och övervakar 

vad som sker. D ser detta och tittar mot C, som svarar: ”I’m generous” och går fram till 

kunden…  

 

C berättar på ett mycket ödmjukt sätt för D att han egentligen inte får ”ge bort” övervikt för 

planen blir så tunga och drar så mycket bränsle då. Vidare säger C att det är bara idag som 

han är så generös och att han gör det för D:s skull. D verkar tacksam över detta, säger ”tack” 

och går bort mot säkerhetskontrollen. 

 

 

Analys 

Managern på plats är klädd i kostym för att skapa glamour kring servicen men den är 

samtidigt inte av bästa sort för att han inte ska konkurrera med passagerarna om att ha högst 

socioekonomisk klass (Hochschild, 1983). När medlemmar av personalen söker kontakt med 

managern eller andra kollegor så använder man sig av tecken i form av att man söker 

ögonkontakt. 
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 Vilka roller managern har på plats är inte helt klart men en uppgift han har är i varje fall 

att fatta sådana beslut som annan personal, med lägre rang, inte är befogade att fatta. Detta 

avlastar personalen med lägre rang och gör att de kan fokusera på sina rutiniserade uppgifter 

och sköta dem snabbare. Varje gång någonting utöver vad som är rutin sker så ställs 

personalen inför en beslutssituation. Om man vill nå effektiv rutinisering bör man ha semi- 

skilled personnel för den sortens arbete som inte innefattar några beslut av vikt och när 

avvikelser uppstår så rådfrågas skilled personnel (Leidner, 1993). I konflikt med Leidners 

åsikt ska sägas att Fuller och Smith (1991) hävdar att det är svårt att ge bra service om det inte 

finns utrymme för egna initiativ och förhållningssätt. Det tar bort gnistan och spontaniteten i 

agerandet. Detta analyserade managerns funktion i organisationen och vi går vidare med att 

konstatera att han också har en viktig funktion utåt, alltså jämte kunden. När managern blir 

påkallad av personalen säger han inför passagerarna att han tar hand om det och inleder sedan 

interaktion med berörda passagerare. Till dem förklarar han dilemmat med att ta med för 

mycket bagage på planet och att han egentligen inte får det, för att sedan avsluta med att säga 

att han kan göra det för just den passagerarens skull. När han säger att han inte får det 

använder han samma taktik som hårdsäljande försäkringssäljare använder när de ska knyta 

avtal med kunder (Leidner, 1993). Det skapas ett slags påhittat förtroendeförhållande där 

passageraren påstås bli särbehandlad i och med att managern säger sig vara villig att bryta mot 

vad hans överordnade instruerat honom, för att kunna hjälpa passageraren. Detta är ett typiskt 

exempel på pseudo-gemeinschaft (Asplund, 1991), när ett företag agerar rutinmässigt men så 

att kunderna ska känna sig individuellt behandlade. Det förekommer hos hotellkedjor som 

Marriott och Ritz-Carlton och upplevs av kunderna som någonting positivt. Exempelvis 

uppmanas Marriott’s väskbärare att notera vad som står på brickan på kundernas väskor för 

att se varifrån de kommer och sedan kommentera något om deras hemort. Dock är detta fall 

aningen annorlunda i och med att han försöker få passagerarna att känna sig speciellt 

behandlade genom att påstå sig göra något för just denna passagerare. I observationen märker 

vi dock att även passageraren näst i tur får precis samma ”speciella” behandling vilket 

underminerar värdet av gesten. I värsta fall kan det få omvänd effekt och uppfattas som ett 

svek av den förste passageraren om den uppmärksammar situationen och av den andre som 

tomt prat (Goffman, 1959).  

 Problemen med datorerna är en annan viktig del i denna observation. Vi observerar att 

man från personalens sida skyller på att man har krångel med datasystemet när incheckningen 

i själva verket fördröjs av att personalen inte vet hur man använder dito. Det är inte 

datasystemet som krånglar utan det är de facto så att personalen inte har övat tillräckligt för 
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att rutinmässigt och utan avbrott kunna använda systemet. För att dölja denna brist i 

förberedandet av sin roll så skyller A på att det är krångel med datorn, underförstått menar 

hon att det är datorn som inte spelar sin roll rätt. I och med att A ser allvarlig ut och ber om 

hjälp från B så godtar passagerarna det. För att lösa problemet signalerar A med ögonen för 

att påkalla annan personals uppmärksamhet och får kontakt med B. Det visar sig att B kan 

rollen väl och kan förfriska minnet på den dåligt förberedde medaktören. Båda aktörerna visar 

på intryckskontroll (Hochschild, 1983) vad gäller sina miner och känslor. A:s teammedlem B 

visar på dramaturgisk disciplin när hon räddar A ur sitt dilemma utan att publiken visar tecken 

på ökad otålighet. Publiken, dvs. passagerarna, visar taktfullhet (jfr ”takt visa vi takt”; 

Goffman, 1959) när de inte gräver djupare och forskar i huruvida det är i datasystemet eller i 

A:s rollkunnande som bristen ligger.  

 

4.10 Ridån faller och aktörerna går back stage 

 

Förlagd till bilagan. 

 

 

5. Avslutande diskussion 

 

När vi nu i slutfasen av vår forskning åtskilliga gånger har gått igenom, diskuterat och 

analyserat ovanstående observationer har vi identifierat ett flertal intressanta företeelser vid de 

studerade kundmötena. Då detta är en kvalitativ undersökning ämnar vi inte dra några 

generaliserande slutsatser på grundval av våra resultat. Däremot går det att finna mönster och 

återkommande typer av beteenden både hos personal och kunder i det urval av observationer 

som vi har utfört. Goffmans dramaturgiska begrepp har tillhandahållit en givande ram för våra 

analyser och underlättat vårt arbete med att beskriva ovan nämnda mönster och beteenden. 

 Ur ett socialpsykologiskt perspektiv är den kanske mest fruktbara upptäckten den 

medvetenhet som präglar aktörernas agerande i de olika situationerna. Denna medvetenhet tar 

sig uttryck i den intryckskontroll som aktörerna använder sig av. För personalen innebär 

förmågan till intryckskontroll att de lättare kan kontrollera samspelet med kunden, vilket 

möjliggör rutinisering av kundmötet. Men så länge kunden uppfattar rutiniserad service som 

en sämre form av service, kommer den att sträva efter att erhålla en individuellt anpassad 

service från personalen. Ett problem som måste övervinnas är alltså att övertyga kunden om 
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de fördelar som finns med ett rutiniserat bemötande. Så länge kundens förväntningar inte är 

kongruenta med vad som faktiskt levereras vid servicemötet kommer den att uppleva 

kvaliteten i tjänsteprocessen som undermålig. Eftersom kundens förväntningar är en del av 

dennes verklighet så är personalen ständigt involverad i förhandlingsprocesser i syfte att 

åstadkomma tillfredsställelse hos kunden (Lindquist & Persson, 1997). Genom att redan innan 

själva kundmötet justera kundens förväntningar borde därmed vara ett sätt för företaget att 

föregå denna förhandlingsprocess. Detta skulle i så fall kunna leda till att kongruens uppnås 

mellan kundens förväntningar och den upplevda kvaliteten. 

 I inledningen talar vi om den hårda konkurrensen i flygindustrin samt behovet hos många 

företag att pressa sina kostnader för att kunna klara av att hålla sig flytande. Tendenserna 

tyder på standardisering av rutinerna för att kunna serva kunder snabbare med lägre utbildad 

personal och därmed till lägre kostnad. Detta medför att behovet av utbildad personal 

minskar. Man kan för de enkla standardiserade uppgifterna ha semi skilled personnel och som 

uppbackning i de fall där beslut måste fattas eller där ett undantag i rutinerna sker, ha skilled 

personnel. För att kunderna ska acceptera denna sortens bemötande är det viktigt att inte 

frångå rutinen när det inte är nödvändigt, då detta skapar avbrott som av kunderna kan 

uppfattas som dålig service.  

 Hur får man då kunderna att se standardiserade servicemöten som bra service? Svaret på 

den frågan är inte helt enkel, men vi kan närma oss det genom att återgå till utgångspunkten 

för detta sätt att bemöta kunderna, vilket är att spara pengar. Är det ett incitament för 

kunderna att företaget sparar pengar? Nej, det är det inte, men om kunden får ta del av 

besparingarna då finns incitament för kunderna att öva in företagens rutiner. Alltså förutsatt 

att arbetsförflyttningen innebära att ”lönen” också flyttas så kan det vara av intresse för 

kunden att agera efter dessa nya förutsättningar. Det ska dock sägas att alla kunder har sina 

fysiska behov som måste tillfredställas innan man kan be dem utföra arbetet själva. De måste 

vara säkra på att de kommer med planet och den tryggheten skänker man dem genom att 

tillhandahålla personal som kan påkallas utifall att något inte fungerar. Vi ser denna personal 

initialt som en slags träningspersonal och i framtiden som värdar och värdinnor. Hur denna 

personal ska påkallas utan att den överutnyttjas är ett dilemma men inte omöjligt att lösa. 

Ponera att du inte känner till hur en bankomat fungerar! Du skulle antagligen antigen be 

närmsta person att visa dig eller gå in på banken och be personalen om hjälp. Detta skulle inte 

vara ett mer tidseffektivt sätt för dig att få ut dina pengar och antagligen skulle du inte heller 

uppleva det som ett bekvämt sätt att få ut dina pengar. Därför är vi övertygade om att 

kunderna kommer att se automatiseringen som ett enklare sätt att interagera. Om du hade valt 
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att be personalen om hjälp så hade du, om det var en kundfokuserad bank, fått bra hjälp och 

en trevlig upplevelse så att du till nästa gång kan göra det själv. Likt fördelen med att ta 

pengar ur bankomaten så kan kunder hos företag som har automatiserat delar av servicen 

planera sin tid och dessutom känna att de gör en god affär. Att sälja vissa biljetter enligt detta 

tema skapar möjlighet att sälja andra biljetter med full personlig service till ett klart högre 

pris. 

 I dagsläget kan vi se ett bra exempel på hur man kan personliggöra och skapa en speciell 

kundupplevelse från undantagen i rutinen, hos Singapore Airlines där managern har rollen att 

ta hand om alla möjligheterna som ges till detta. Det är ingen gissning att det är ett väl 

genomtänkt grepp i strävan efter att skapa bra service och god renommé. Resultatet från detta 

är bl.a. goda kundrelationer och en positiv word-by-mouth effekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36/36 

6. Källförteckning 

 

Abiala, Kristina (2000), Säljande samspel, Almquist & Wiksell, Stockholm 

 

Angelöw, Bosse & Jonsson, Thom (2000), Introduktion till socialpsykologi, Studentlitteratur, 

Lund 

 

Ashforth, Blake E. & Humphrey, Ronald H. (1993), Emotional Labor in Service Roles: The 

Influence of Identity, Academy of Management Review, vol. 18, nr 1, sid. 88-115 

 

Asplund, Johan (1991), Essä om gemeinschaft och gesellschaft, Korpen, Göteborg 

 

Basch, Michael D. (2002), Customer Culture, Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ 

 

Fuller, Linda & Smith, Vicki (1991), Consumer’s Reports: Management by Customers in a 

Changing Economy, Work, Employment, and Society, nr 15, 1-16 

 

Giddens, Anthony (1994), Sociologi, Studentlitteratur, Lund 

 

Goffman, Erving (1959), Jaget och maskerna, Prisma, Stockholm 

 

Gutek, B. (1995), The Dynamics of Service. Reflections on the Changing Nature of 

Consumer/Provider Interactions, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 

 

Hochschild, Arlie R. (1983), The Managed Heart, University of California Press, Berkeley 

 

Johansson, Thomas (1999), Socialpsykologi, Studentlitteratur, Lund 

 

Leidner, Robin (1993), Fast food, fast talk: service work and the routinization of everyday 

life, University of California Press, Berkeley 

 

Lindquist, Hans & Persson, Jan E. (1997), Kundupplevd kvalitet i tjänsteverksamheter: En 

analys och kritik av den företagsekonomiska dialogen, Utgiven av författarna, Lund 

 


