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Abstract 

Business across the Internet has increased in recent years and most companies that are selling 

trips have increased their sales online. Many companies that are selling trips strive for 

customers to receive and experience a personal service online. The meeting between the client 

and a webpage service system on the Internet should work. Service encounters are an essential 

part of the contact between customer and company and play a big part in how the first 

impression is perceived by the customer. To understand how a service encounter works, 

meeting face to face, companies need to understand how customers perceive that meeting. 

Among other things, personnel and customers confront each other in a physical meeting and 

during the first few seconds is what Normann (2002) call the moment of truth.  

 

The purpose of this paper is to find out how service is working over the Internet. We also 

want to contribute with increased insight of the interaction between customer and provider 

over the Internet. 

   

To examine how service works over the Internet and how customers are treated. Theories that 

include e-CRM, Image concept and e-SERVQUAL have been used. Interviews took place 

with various actors within the tourism industry. Parasuraman, et al. (2002) and Kuo, et al. 

(2005) say that companies need to understand what the customer wants to do on their website 

and meet the needs of the customer and to exceed customers’ expectations. 
 

Keywords: web based service, service encounter, the moment of truth, service quality over 

the Internet. 
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Sammanfattning 
 
Handel över Internet har vuxit under de senaste åren och flertalet företag som säljer resor har 

ökat sin försäljning via Internet. Att kunden ska få en personlig service är något som många 

företag som säljer resor strävar efter, då bör mötet mellan kund och hemsidans servicesystem 

på Internet fungera. Servicemöten är en väsentlig del i kontakten mellan företag och kund och 

har en stor påverkan på hur första intrycket upplevs av kunden. För att förstå hur ett 

servicemöte fungerar ansikte mot ansikte bör företag förstå hur kunden upplever detta möte. 

Bland annat konfronteras kontaktpersonal och kund mot varandra i ett fysiskt möte och under 

de första sekunderna sker vad Normann (2002) kallar för moment of truth. 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur service fungerar på Internet. Utöver detta vill vi 

bidra till ökad insikt om hur interaktionen mellan kund och leverantör fungerar på Internet.   

 

För att undersöka hur service fungerar på Internet, samt hur kunder bemöts, har teorier som 

bland annat e-CRM, imagebegreppet och e-SERVQUAL använts. Intervjuer har skett med 

olika aktörer inom turismbranschen. Parasuraman, et al. (2002) och Kuo, et al. (2005) anser 

att företagen måste förstå vad kunden vill göra på deras hemsida och kunna möta de behov 

som kunden har samt att kunna överträffa kundens förväntan.  

 

Nyckelord: Service på Internet, servicemötet, moment of truth, servicekvalité på Internet.  
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Figur- och modellförteckning 

Modell 1: En översiktlig beskrivning av de huvudsakliga steg som ingår i en kvalitativ 

undersökning (Bryman, 2002:252) finns på sidan 11. 

Modell 2: Egenkonstruerad modell. Inspirerad av Mossbergs fyra punkter om ömsesidig 

påverkan (2001:85) finns på sidan 15. 

Modell 3: Tjänsteproduktion ut kundens perspektiv (Gummesson 1993:5) finns på sidan 

15. 

Modell 4: Utveckling av CRM (Storbacka & Lehtinen, 2005:24) finns på sidan 18. 

Modell 5: Egenkonstruerad modell. Att överträffa kunders förväntningar på Internet. 

Finns på sidan 27. 

Figur 1: Internetanvändning bland privatpersoner i Sverige (www.scb.se) finns på sidan 7. 

http://www.scb.se/
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1. Inledning 

 1.1 Tidigare forskning och problemdiskussion 

”Människan har i alla tider haft ett behov av ett personligt möte på en fysisk plats” 

(Andersson, 2006:67). Författaren skriver dock vidare att den tekniska utvecklingen, så som 

telefon och e-mail, inte stjälper det mänskliga mötet utan att det är ett komplement till den 

fysiska träffen (Andersson, 2006). 

 

Intresset för service på Internet väcktes genom att vi har läst tidigare forskning om service, 

men även att vi alla har arbetat med någon typ av yrke inom servicesektorn. Vi har lagt märke 

till att det finns information om hur service fungerar ansikte mot ansikte, men lite har skrivits 

om hur service fungerar på Internet. Att internetanvändningen har ökat bland svenskar har 
även det bidragit till vårt intresse till att se hur service fungerar på Internet. Enligt 

Statistiska Centralbyrån har internetanvändningen ökat i Sverige de senaste nio åren, vilket 

också följande figur visar på: 

 

 

 
 

Figur 1. Internetanvändning bland privatpersoner i Sverige (www.scb.se 2010-05-19 kl.15.04) 

 

Det är svårt att definiera vad som är en tjänst och vad som är en produkt (Kandampully, 

2001). Enligt Eksell (Corvellec & Lindquist, (red.), 2005 se Eksell) är en tjänst eller service 

något immateriellt som produceras och konsumeras delvis samtidigt. Författaren menar vidare 

att vid en interaktion är kontaktpersonalen ansvarig för hur kunden upplever servicemötet. Ett 

servicemöte har ett speciellt syfte och påverkar den sociala interaktionen människor emellan 

(Corvellec & Lindquist, (red.), 2005, se Eksell). Normann (2002) skriver att kundens 

upplevda servicekvalitet kommer i samma stund som det första mötet sker mellan den person 

som erbjuder tjänsten och den person som ska konsumera tjänsten äger rum. Detta möte kallas 

moment of truth (Normann, 2002). Om kontaktpersonalen lyckas skapa en god relation med 

kunden, och om det första servicemötet framskrider enligt kundens förväntningar, finns det 

goda möjligheter att skapa lojala kunder, vilket anses som mindre kostsamt än att söka nya 

kunder (Corvellec & Lindquist, (red.) 2005, se Eksell). En nöjd kund är viktig i de flesta 

serviceföretag (Söderlund & Julander, 2009). Det krävs uppmärksamhet från ett företag för att 

behålla kunderna (Levitt, 1984). Många forskare har skrivit om hur det personliga 

servicemötet upplevs (se Parasuraman, et al 1988; Gummesson, 1993; Donnelley, 2004). 

Vanligtvis genererar en hög servicekvalitet från personal på företag hög tillfredsställelse hos 

kunden (Söderlund & Julander, 2009, Gummesson 1993; Kandampully, et al. 2001). Detta har 

väckt frågor hos oss huruvida det finns någon form av motsvarighet till denna typ av 

http://www.scb.se/


 

interaktion mellan kund och personal på Internet.  

 

För att förstå vad en tjänst är, förklarar Kandampully, et al. (2001), att både varor och tjänster 

ses som produkter. Författarna påpekar även, att vid diskussion om gripbara produkter, syftas 

det oftast till varor, medan icke gripbara produkter refereras som tjänster. Tjänster anses vara 

en ogripbar produkt, exempel på detta kan vara utbildning och rådgivning (Ibid.). Vargo och 

Lusch (2004) skriver att konsumenten alltid är med och producerar tjänsten. Författarna 

hävdar att oavsett om det är en produkt som säljs är det en tjänst att sälja produkten (Ibid.). 

Kandampully, et al. (2001) använder ett konkret exempel på ovanstående argument: inom 

bilindustrin, där själva bilen är en gripbar produkt, medan försäljningen av denna produkt är 

en ogripbar tjänst. Detta tyder på att många gripbara produkter har inslag av icke gripbara 

produkter. Tjänster tillhandahålls inom många sektorer, där bland annat turismindustrin är 

inkluderad (Ibid.). I och med att servicesektorn har fått allt större betydelse inom den globala 

ekonomin uppmärksammas kvalitén på service av både utövare och konsumenter (Ibid.). 

 

Genom Internet har resebyråer bland annat underlättat information- och bokningsprocessen 

för kunder (se Mamaghani, 2009; Grönroos, 2008; Law, et al. 2004; Fodor & Werthner, 2004). 

För att kunderna ska välja att köpa sina resor på Internet menar Xinran, et al. (2006) att 

företag bör ha innovativa internetsidor. Dessa sidor bör vara användarvänliga och 

lättillgängliga samt fungera felfritt, exempelvis vid betalning och bokning. En anledning till 

att kunder oftare använder sig av Internet för att köpa sina resor är att de inte behöver hjälp av 

mellanhänder och på så vis kan få billigare resor (Mamaghani, 2009). Grönroos (2008) skriver 

att företag med hjälp av informationsteknikens utveckling och människors ökade 

internetanvändande fått chans till att utöka sina tjänsteerbjudanden till kunder. Detta via nya 

system och mer utvecklade databaser (Ibid.). Vidare menar författaren att de förbättrade 

databaserna har inneburit ett enklare arbetssätt för personalen när de ska söka i kundregister 

med mera. Databaserna har även förenklat för personalen vid direktkontakt med kunden och 

personalen kan därigenom möta kunden mer personligt och med rätt information (Ibid.). 

 

För att få lojala kunder bör internetsidorna kunna hantera personlig information och det ska 

vara enkelt att finna produkten som kunden letar efter (Mamaghani, 2009 se Xinran, et al. 

2006). Mamaghani (2009) och Krasnikov, et al. (2009) hävdar att Internet blir säkrare att 

handla genom och företag kan enklare behålla iaktta en kunds preferenser genom nya 

information och kommunikationstekniker. Vidare menar författarna att detta leder till att 

kundernas lojalitet kan öka. 

 

Mamaghani (2009) menar att det finns ett stort utvecklingsfält för elektronisk handel vad 

gäller bokningar av resor och hur man betalar dessa. Fodor och Werthner (2004) skriver att i 

och med utvecklingen av handel av resor via Internet, så kallad e-turism, skräddarsyr kunden 

sin egen resa, vilket gör kunden till sin egen researrangör. Buhalis och Deimezi (2004) anser 

att turism är ett område som kräver mycket information och genom Internets utveckling har 

olika informationssystem förbättrats. Dessa system kallas Information Communication 

Technologies (ICT: s) och har enligt författarna ändrat marknaden för turismen. Mamaghani 

(2009) skriver även att företag som inte har internetbaserad handel får svårt att konkurrera 

med dem som har. 

 

Med en utgångspunkt att den nya tekniken kan effektivisera och hjälpa det fysiska mötet, för 

både kunder och kontaktpersonal (se Fodor & Werthner, 2004; Mamaghani, 2009; Grönroos, 

2008; Law, et al. 2004) har vi kommit fram till följande frågor och syfte. 



 

 1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur service fungerar på Internet ur ett 

företagsperspektiv. Utöver detta vill vi bidra till ökad insikt om hur interaktionen mellan kund 

och leverantör fungerar på Internet.  De frågor som ska hjälpa till att besvara syftet är:  

 

 Finns det en motsvarighet till det fysiska servicemötet på Internet? 

 Hur hålls en god servicekvalité på Internet?  

 1.3 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa uppsatsen till att se hur service fungerar på Internet ur ett företags 

perspektiv. Hur dessa erbjuder bokningsmöjligheter via Internet samt internetbaserade 

resebyråer, varav samtliga erbjuder paketresor. Vidare har vi valt att genomföra intervjuer 

med personer som arbetar med service på olika ovanstående företag. Ytterligare en 

avgränsning som vi har gjort är att belysa service på Internet ur en positiv synvinkel, det vill 

säga hur man kan förbättra och genomföra god servicekvalitet som genererar en nöjd kund. Vi 

har valt att se enbart till den service som företagen erbjuder kunden från informationssökning 

till före resans avgång.  

 1.4 Definitioner 

I kommande avsnitt förklaras vissa begrepp som kommer att användas genomgående i 

uppsatsen. 

 

Kandampully, et al. (2001), förklarar service som en icke gripbar produkt. Till skillnad mot 

produkter som är gripbara produkter.  

 

Servicemöten är ett flerdelat socialt samspel mellan olika aktörer, såsom personal och kund, 

där kunderna har olika förväntningar (Kandampully, et al. 2001). I detta möte sker moment of 

truth och detta begrepp är, enligt Normann (2002), när den första kontakten mellan personal 

och kund sker. Efter detta ögonblick står kundens förväntningar tillsammans med personalens 

skicklighet, motivation och den lärdom de har fått från sitt företag i fokus (Ibid.). Företagets 

kontaktpersonal är den personal som arbetar med kunder (Gummesson, 1993).  

 

Med användandet av ett ”e” före ordet, exempelvis E-SERVQUAL, menas i den här 

uppsatsen att det är något som är elektronisk och sker via Internet. 

 

Customer Relationship Management (CRM) är en värdeskapande process mellan leverantör 

och kund (Storbacka & Lethinen, 2005). Inom e-CRM finns det ett antal applicerbara verktyg 

som gör det möjligt för företag att leverera god servicekvalitet och därmed öka kundrelationer 

på Internet (Hamid, 2005). 

 

Servicekvalitet är att utföra en tjänst pålitligt och korrekt, den individualiserade 

uppmärksamhet som kunden får av kontaktpersonalen och företagets vilja att snabbt hjälpa 

kunden (Parasuraman, et al. 1988). Internetbaserad servicekvalitet är detsamma som 

servicekvalitet, men innebär också hur mycket en webbsida kan underlätta en effektiv handel 

och leverans av varor och produkter för kunden (Zeithaml, et al. 2002). 

 

Informations- och kommunikationsteknologi (ICT) är ett samordnat system som innehåller 

verktyg för nätverk och hård- och mjukdata. Detta system ger fördelar till företag genom 

effektivisering av informationshantering och kommunikation (Buhalis, 2003). 



 

 

E-turism medför möjligheten att boka och betala resor via Internet (Buhalis & O’Connor, 

2005). E-turism beskriver alla ICT verktyg och tekniker som används inom industrin för att 

stärka planering, utveckling, management och marknadsföring (Buhalis, 2003). 

 

Orden tjänst och service används vid olika tillfällen i det svenska språket, men de har samma 

innebörd (Gummesson, 1993). Författaren menar att det går att använda båda varianterna då 

det endast handlar om en designfråga. Vi ämnar använda orden tjänst och service i texten och 

hänvisar till att det är en designfråga.   

 1.5 Uppsatsdisposition 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel där det första kapitlet är inledningen. Detta kapitel syftar till 

att introducera läsaren till vår uppsats genom bakgrund, problemdiskussion, 

problemformulering, syfte, avgränsningar och definitioner. Det andra kapitlet är ett 

metodavsnitt. Under metoddelen beskrivs angreppssätt, tillvägagångssätt för att samla in 

intervjudata samt undersökningsform. Det tredje kapitlet är ett teoriavsnitt. Det avsnittet 

behandlar teorier kring bland annat servicemötet, kundernas upplevda servicekvalitet och 

Customer Relationship Management. Det fjärde kapitlet är insamlad data från intervjuerna 

med de undersökta företagen. Det femte kapitlet behandlar analys av insamlad data och 

teorier. Det sjätte kapitlet, resultat, binder ihop empiri- och analysavsnittet. Detta kapitel avser 

även att besvara våra frågeställningar. Underrubriker är slutsatser och kunskapsbidrag och 

rekommendationer för fortsatt forskning. Det sjunde och sista kapitlet i uppsatsen avser att 

kvalitetssäkra det som skrivits.  



 

 

2. Metod 

I metodavsnittet är avsikten att förklara vårt tillvägagångssätt från början av processen till en 

färdig uppsats. Här förklaras även författarnas val av metod vid utförandet av den empiriska 

undersökningen och hur informationsinsamlingen sett ut. De utförda intervjuernas 

tillvägagångssätt beskrivs och hur vi resonerat vid val av respondent. 

 

Nedan visas en modell som vi har arbetat efter. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 1. En översiktlig beskrivning av de huvudsakliga steg som ingår i en kvalitativ undersökning (Bryman, 

2002:252) 

 

Vi har arbetat efter en kvalitativ undersökningsmodell för att få en överskådlig bild över hur 

vi skulle gå framåt med vår arbetsprocess. Denna modell har vi modifierat utifrån Bryman 

(2002:252). 

 2.1 Abduktivt och deduktivt angreppsätt 

Syftet med uppsatsen var från början att arbeta efter ett abduktivt angreppsätt. Arbetet visade 

sig senare gå mot ett mer deduktivt arbetsätt då insamling av teoretiskt material väckte nya 

frågor och ett nytt syfte. Detta utan att något empiriskt material arbetats fram. Efter insamling 

av empiriskt material och påbörjad analys insåg vi att det saknades teorier som behövdes för 

att svara på vår problemformulering.  

Generella 

frågeställningar 

Tolkning av empiri 

Empirisk 

datainsamling 

Val av relevanta 

undersökningspersoner 

Teoriinsamling 

Koppla ihop teori och 

empiri 

Rapport 

Insamling av 

ytterligare 

empirisk data 

Specificering av 

frågeställning 



 

Ett abduktivt arbetssätt är en kombination av ett deduktivt och induktivt arbetssätt. Det vill 

säga, att samtidigt som man arbetar induktivt med att hitta nya upptäcker efter 

undersökningar, arbetar man deduktivt efter förbestämda bevisningar (Holme & Solvang, 

1997). Enligt Bryman (2002) börjar en deduktiv metod med insamling av tidigare forskning. 

Detta för att sedan formulera problemfrågeställningar och samla empiriskt material (Ibid.).  

Dessa två olika angreppsätt har alternerats med en mer deduktiv inriktning. 

 2.2 Kvalitativ studie 

Från vår sida fanns ett intresse att undersöka vår problemformulering utifrån företagens 

synvinkel. Detta gjorde att valet av ett kvalitativt angreppssätt växte fram, då intresse fanns att 

undersöka hur personer upplevde sin värld (Bell, 2006). Holme och Solvang (1997) anser att 

det är lämpligt att använda en kvalitativ datainsamling när man vill få en personlig bild av 

respondenterna. Alla intervjuer som har genomförts är så kallade respondentintervjuer. En 

respondentintervju innebär att intervjua personer som är direkt delaktiga i det ämne som 

studeras (Holme & Solvang, 1997). I den här typen av metod har respondenten en möjlighet 

att fritt svara utifrån de frågor som ställs (Ibid.).
 
En fördel med detta angreppssätt är dess 

flexibilitet, det vill säga, möjligheten att ställa följdfrågor finns beroende på hur respondenten 

svarat (Bell, 2006). Vi har valt att arbeta efter en ostrukturerad intervjuguide. En ostrukturerad 

intervju liknar en vanlig konversation med genomgång av olika teman snarare än att följa ett 

specifikt frågeschema (Bryman, 2002). Denna intervjuguide finns i bilaga 1. En intervjuguide 

är en kort minneslista där det står vilka ämnen som intervjun ska handla om och dessa ämnen 

får inte vara specifika eller ledande (Ibid.). Anledning till detta val är för att inte styra 

respondenterna, utan låta dem berätta för oss vad de tycker är relevant, samt tala fritt kring 

ämnet (Ibid.). Vi valde att inte använda oss av de akademiska begreppen, som moment of truth 

och servicemötet vid genomförande av intervjuerna. Detta på grund av att vi ville att 

respondenten skulle svara utförligt på frågorna ur eget perspektiv. 

 2.2.1 Telefonintervju och gruppintervju 

Fem intervjuer har genomförts med olika företag. På grund av en respondents begäran gjordes 

en gruppintervju och ett par andra respondenter önskade utföra intervjun via telefon. Med 

resterande respondenter utfördes intervjun på företagens respektive kontor.  

Enligt Bryman (2002) har en telefonintervju vissa fördelar, som att de är mindre tidskrävande 

och att respondenten blir mindre påverkad av personen som intervjuar (exempelvis genom 

klass, kön och ålder). Författaren skriver vidare att en telefonintervju även har nackdelar. 

Dessa kan vara att intervjupersonen inte kan använda sig av visuella hjälpmedel och inte 

heller se respondentens kroppsspråk (Ibid.). I en gruppintervjusituation är det fler än en 

person som blir intervjuad (Ibid.). Dessutom skriver författaren att respondenterna kan 

diskutera fram svar tillsammans.  

 2.3 Forskningsetik 

Enligt Bell (2006) är det viktigt att ge information till respondenterna om syftet med 

undersökningen och även informera och komma överens om att anonymitet ska gälla när 

resultatet ska publiceras. Vid genomförandet av intervjuerna började vi med att presentera oss 

samt syftet med vår uppsats. Efter det fick respondenterna presentera sig och företaget innan 

konversationen började. Anledningen till varför respondenterna fick presentera sig var för att 

vi skulle få en förståelse till varför de svarade som de gjorde (Bryman, 2002). Intervjutiderna 

varierade från respondent till respondent vilket också Bryman (2002) anser att de kan göra. 

Vid intervjuernas avslutande del sammanfattades samtalen och en inspelningsenhet användes 



 

under samtalen för att missförstånd skulle undvikas (Ibid.).  
 

Vi har även valt att inte nämna våra respondenter vid namn, utan de kommer vara anonyma.   

 2.4 Urval och tematisering 

Urvalet av respondenter har gjorts genom ett medvetet val, det vill säga, vi har valt specifika 

personer på grund av deras position på företaget (Holme & Solvang, 1997). Dessa personer 

ska representera olika företag inom turismindustrin som arbetar med service på Internet.  

 

Vi har valt att tematisera vår empiri på grund av hur respondenterna svarade. Respondenterna 

svarade likartat på våra intervjufrågor och vi kunde urskilja olika fraser och ord som återkom 

hos de olika personerna. Bryman (2002) skriver att om respondenterna svarar likartat och om 

ord och fraser är återkommande är det lättare att föra in detta i olika teman. 

 



 

 

3. Teorier om service  

Detta avsnitt ämnar introducera läsaren för uppsatsens teoretiska grund. Denna teoretiska 

grund ska även beskriva kommande analys och empiri.  

 3.1 Servicemötets roll 

Anledningen till att en teori om servicemötet har använts är för att vi vill se kopplingen 

mellan den insamlade empiriska data och vad som sägs i litteraturen om detta möte. 

Servicemöten är ett komplext socialt samspel mellan olika aktörer där förväntningarna 

varierar (Kandampully, et al. 2001). Vidare skriver författaren att om samspelet mellan 

kontaktpersonalen och kunden ska fungera bör kravet från kunden tillfredsställas. Enligt 

Czepiel, et al. (Kandampully, et al. 2001, se Czepiel, et al. 1985) finns det en rad 

nyckelfaktorer som utmärker servicemöten framför andra sociala interaktioner. Dessa är: 

 

 Servicemöten har en snäv fokus 

 Servicemöten är målmedvetna 

 Roller definieras 

 Tjänsteleverantören utför ett arbete 

 Oftast finns det ingen tidigare bekantskap 

 Uppgiftsrelaterad information dominerar 

 Det kan finnas tillfälliga statusskillnader  

 

Tillväxten av ett internationellt entreprenörskap och ökad tillgång till mer medvetna kunder 

har lett till att företag söker konkurrensfördelar genom att förlita sig mer på sina anställda 

(Kandampully, et al. 2001). Författarna menar med detta att de anställda inte enbart 

tillgodoser kundernas behov utan även överträffar deras förväntan. Enligt författarna arbetar 

många företag inom turismindustrin på detta sätt, där fokus ligger på de anställdas utförande 

och hur de hanterar samspelet med kunden. Normann (2002) skriver att i detta servicemöte 

sker moment of truth när kontaktpersonalen och kunden har sitt fysiska möte. Vidare menar 

författaren att för att uppnå god servicekvalité är det av yttersta vikt att allt under detta 

ögonblick går rätt tillväga. Detta för att kunden ska få en positivt upplevd erfarenhet av 

servicemötet (Normann, 2002). Donnelley (2004) skriver att under moment of truth utvärderar 

kunden kontaktpersonalens serviceengagemang och formar en åsikt om företaget. Denna åsikt 

är svår att ändra enligt Donnelley (2004). Normann (2002) hävdar att det är viktigt att det 

genomsyrar bra servicekvalitet i företagen. Gör det inte det, kan det orsaka problem för 

kontaktpersonalen som möter kunderna (Ibid.). Vidare menar Donnelley (2004), att om detta 

första servicemöte lyckas, kommer kunden troligtvis tillbaka och blir en lojal köpare. 

Författaren skriver att ett effektivt sätt att få lojala kunder är att arbeta med proaktiva 

lösningar för oväntade krissituationer och låta de anställda fatta beslut.  

 3.2 Ömsesidigt beroende mellan personal och kund 

Eftersom en tjänst produceras delvis samtidigt som den konsumeras (Corvellec & Lindquist, 

(red.), 2005, se Eksell) är det intressant utifrån vårt syfte att undersöka hur det ömsesidiga 

beroendet ser ut mellan personal och kund. 

Mossberg (2001) skriver att det finns ett ömsesidigt beroende mellan personal och kund i ett 

servicemöte. Vidare skriver författaren att situationen är något som också påverkar 



 

servicemötet, då den avgörs av kontaktpersonalens eget beteende och kundens respons. 

Författaren menar att det är en ömsesidig påverkan som sker i mötet. Vidare skrivs att i en 

interaktiv dynamisk process tar bägge parternas uppfattningar och beteenden form. Denna 

interaktion kan beskrivas som en cirkel av orsaker och effekter mellan de två parterna (Ibid.). 

                          ”Konstruera”-uppfattning ”hur är denna kund?”                        ”Transformera”-beslut ”vad göra?” 

 

 

                  ”Ny konstruktion”-uppskattning ”hur är denna kund?”                         ”Feedback”-avläs kundens reaktion ”vad gör han?” 

Modell 2: Egenkonstruerad modell. Inspirerad av Mossbergs fyra punkter om ömsesidig påverkan (2001:85) 

 3.3 Förståelse för hur kunder upplever service 

Vi avser att undersöka hur service fungerar på Internet utifrån företagsperspektiv. Då kan det 

vara intressant att se hur företag förstår hur kunder upplever service. Gummesson (1993) 

förklarar bland annat hur en tjänst produceras av kontaktpersonalen. Författaren menar att det 

kan beskrivas på följande sätt: kunden ska stå i centrum och personalen som har kontakt med 

kunden är företagets ansikte utåt. Författaren skriver vidare att samtidigt som 

kontaktpersonalen producerar en tjänst, konsumerar kunden den. Under mötet uppstår även 

moment of truth då kunden bestämmer sig för huruvida mötet har varit acceptabelt eller inte 

(Ibid.). Författaren skriver också att kunden kan påverkas av olika faktorer. Ett exempel på en 

negativ faktor kan vara köbildning och en positiv faktor kan vara en överenskommelse om ett 

bra pris (Ibid.). Det system som används för att attrahera kunder är väsentligt, då det ska vara 

lättillgängligt, kundvänligt och pedagogiskt, enligt författaren. Vidare anser författaren att det 

finns fyra utomstående faktorer som krävs för att produktionen av service ska fungera och 

dessa är stödpersonal, ledning, samhället och konkurrens. Att personalen levererar god 

servicekvalitet till kunderna är viktigt för företagets överlevnad (Parasuraman, et al. 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modell 3. Tjänsteproduktion ut kundens 

perspektiv (Gummesson, 1993:5)  

 

 3.4 Servicekvalitet (SERVQUAL) och Internetbaserad servicekvalitet 

(e-SERVQUAL) 

Dessa teorier är valda utifrån en av frågorna som ställs i problemformuleringen som handlar 

om servicekvalitet. Parasuraman, et al. (1988) anser att servicekvalitet är resultatet av ett 

komplext nätverk av olika dimensioner. De fem nyckeldimensionerna är: 

 

 Reliability – reflekterar kontaktpersonalens förmåga att utföra en tjänst pålitligt och 



 

korrekt (Parasuraman, et al. 1988). En av huvudkomponenterna är att ”göra saker rätt 

första gången” för kunderna (Parasuraman, et al. 1991).  

 Assurance – reflekterar kontaktpersonalens kunskap och förmåga att inspirera 

förtroende hos kunden (Parasuraman, et al. 1988).  

 Tangibles – framträdanden av fysiska faciliteter, utrustning, personal och 

kommunikationsmaterial (Parasuraman, et al. 1991). 

 Empathy – involverar den grad av individualiserad uppmärksamhet som företaget 

erbjuder sina kunder (Parasuraman, et al. 1988).  

 Responsiveness - representerar företagets vilja att hjälpa kunder och erbjuda en snabb 

service (Ibid.).  

 

Zeithaml, et al. (2002) skriver att internetbaserad servicekvalitet innehåller till skillnad från 

SERVQUAL sju olika dimensioner och dessa är effeciency, reliability, fulfillment, privacy, 

responsiveness, compensation och contact. De fyra första är till för att mäta kundens 

förväntningar på service på Internet, därav fokus på dessa fyra. 

  

 Efficieny är hur lätt kunden hittar till hemsidan och den information de söker där. 

 Reliability associeras till den tekniska delen av hemsidan, så som betalning.  

 Fulfillment är att kunden ska få produkten eller tjänsten i rätt tid.  

 Privacy ser till att varken kundens shoppingvanor registreras eller att kundens 

kontonummer sparas av företaget (Zeithaml, et al. 2002).  

 

Den service som ges på Internet är multidimensionell och bör innehålla enkel och förståelig 

uppbyggnad av hemsidan, kunden ska ha möjlighet att vara privat och tekniska funktioner ska 

fungera (Ibid.). Om service på internet ska vara av god kvalitet måste företagets ledning förstå 

hur kunder upplever servicen som företaget erbjuder (Kuo, et al. 2005). Vidare skriver 

författarna att ledningen måste vara medveten om att hemsidan bör nå ut till sina kunder och 

möta kunders behov. Ytterligare en aspekt som författarna tar upp är kvalitén på 

informationen som finns på hemsidan. Informationen bör vara av god kvalitet för att kunderna 

ska vilja besöka hemsidan (Ibid.).  

 3.5 Service på Internet 

Vi har valt att se hur tidigare forskare har analyserat hur service ska fungera på Internet. Detta 

för att se olika tolkningar som gjorts inom ämnet de senaste åren.  

 

Law, et al. (2004) diskuterar kring den fysiska resebyråns överlevnad, då dagens samhälle 

utvecklas mer och mer i en virtuell riktning. Enligt Hellman (2007) finner kunden numera 

information på Internet. Buhalis och O’Connor (2005) anser att med hjälp av informations- 

och kommunikationsteknologin (ICT), effektiviseras köpprocessen för både köpare och 

säljare. Kuo, et al. (2005) menar att service som sker via Internet är mer effektiv än 

traditionell service. Med hjälp av ICT, har nya möjligheter för bland annat turismindustrin 

uppkommit, en av dessa marknadsplatser är Internet (Buhalis & O’Connor, 2005). Enligt 

författarna kallas turismindustrin och Internet för e-turism. E-turism medför möjligheten att 

beställa resor via Internet, det har även medfört nya arenor för konkurrens inom industrin 

(Ibid.). Begreppet e-turism avspeglar digitalisering av processer inom turismindustrin 

(Buhalis, 2003). E-turism beskriver även olika ICT verktyg och tekniker som används inom 

industrin för att förbättra planering, utveckling, management och marknadsfunktioner (Ibid.). 

 

Grönroos (2008) anser att användandet av internetbaserade bokningssystem sänker kostnader 

för företag. Kunders upplevda servicekvalitet kan bibehållas då det är lätt att hitta information 



 

på Internet och att undvika köer för kunden (Ibid.). Författaren menar att Internet har 

inneburit att företag lättare kan ha kontinuerlig kontakt med sina kunder via exempelvis 

chatfunktioner. Vidare skriver författaren att Internet inte bara innebär ett förenklat arbete för 

företagen utan även för kunderna. Kunderna kan gå in på olika företags hemsidor för 

informationsökning (Ibid.). Om en kund inte hittar den information han söker bör kundtjänst 

finnas tillgänglig för personlig kontakt (Ibid.). Hela reseindustrihandeln förändras genom 

handeln på Internet (Werthner & Ricci, 2004). Kunder förväntar sig dessutom samma service 

när de handlar på Internet som de får om de skulle genomföra köpet i butik (Mamaghani, 

2009). Då de flesta företag har en hjälpguide för betalning via Internet behöver inte kunderna 

vara datakunniga för att köpa resan på Internet (Chen, et al. 2009). Kunder önskar även ett 

personligt brev från resebyrån när de gjort en bokning (Yang, 2008).  

Wilcox (1999) menar att internetbutiker ofta saknar interaktionen med kunder som den 

fysiska butiken har. Som ett exempel används e-mail för att kommunicera med kunderna via 

Internet. Kim, et al. (2007) skriver för att Internet ska kunna ersätta den fysiska resebyrån bör 

användarvänliga internetsidor utvecklas. Vidare skrivs att i dagsläget förväntas kunden göra 

större delen av arbetet själv. Detta kan innebära att köpprocessen för vissa kunder blir längre 

än om de tagit hjälp av personal vid en fysisk resebyrå (Ibid.). Enligt Griff och Palmer (1999) 

lockas kunden till att handla via Internet då det underlättar jämförelser mellan priser.  

Utseendet på webbsidan är en anledning till varför kunder stannar på sidan och köper en resa, 

det ska vara lättnavigerat och vara informativt (Rice, 1997). En möjlig nackdel med Internet 

kan vara att uppkopplingen är långsam, detta kan medföra otålighet hos kunden, enligt Yang 

och Jun (2008). 

Massad, et al. (2006) anser att servicemötet på Internet är en process som börjar med att 

besöka företagets hemsida och genomsöka den efter information och produkter. Processen 

fortgår genom en kommunikation med företagets representanter och eventuellt köpbeslut 

(Ibid.). Författarna skriver även att kundens upplevda servicekvalitet baseras på hur 

servicemötet genomförs och hur servicen levereras. Zeithaml, et al. (2002) påpekar att om 

kunderna ska uppleva kvalitet via Internet, bör företag som har elektronisk handel först förstå 

hur kunderna upplever servicen på Internet. 

 3.6 Image 

I den här uppsatsen undersöker vi hur företag levererar service till sina kunder via Internet. 

Normann (2002) menar att teknologi kan underlätta skapandet av ett önskat beteende hos en 

kund. Författaren menar också att image, bland annat, kan handla om hur kunder uppfattar 

företagets hemsida som också speglar företagets inre. Författaren anser också att detta är ett 

effektivt sätt för kunden att ta reda på hur interaktionen skulle se ut om hon/han köpte 

produkten från det företaget. Mossberg (2003) skriver att förnimmelser av igenkännande 

påverkar köpprocessen och Normann (2002) menar att design inkluderar vad kunden känner 

och tänker. Selby (2004) skriver att image är en persons tro, idéer, känsla, förväntningar och 

intryck. Vidare menar Normann (2002) att image är en slags kommunikation som visar vår tro 

på och förståelse av situationen. Image är även personlig och uppfattas olika (Mossberg, 

2003).  

 3.7 CRM – Customer Relationship Management 

Anledningen till att vi har använt oss av den här teorin om CRM är att, under processens gång 

insåg vi att service på Internet har en stark koppling till att skapa relationer. 

 



 

Den första hörnstenen inom CRM är skapandet av kundvärde, detta värdeskapande beskriver 

Storbacka och Lehtinen (2005) som ”en process genom vilken kunden uppfyller sina egna 

mål” (Storbacka & Lehtinen 2005:14). Vidare skriver författarna att målet är att skapa 

varaktiga relationer tillsammans med kunden. Den andra hörnstenen består av att betrakta 

produkten som en process mellan kund och leverantör, medan den tredje är kopplad till 

leverantörens ansvar (Storbacka & Lehtinen, 2005). Detta ansvar är kopplat till att skapa samt 

utveckla starka relationer och ge kunder möjligheter att skapa värden åt sig själva (Ibid.). 

  

Storbacka och Lehtinen (2005) anser att det är viktigt att se kundrelationer som en process, 

eftersom de består av flera möten. Inom litteratur som berör service beskrivs samspelet mellan 

kund och kontaktpersonal som moment of truth (Normann, 2002). Till skillnad från tidigare 

serviceforskning som riktar fokus på moment of truth, inriktas CRM på processer (Storbacka 

& Lehtinen, 2005). Ett av de primära syftena med CRM är att kunden och leverantörens 

processer ska anpassas efter varandra, samt att en gemensam process utvecklas där tanken är 

att båda parter ska vinna på att relationen är utvecklad (Ibid.). Författarna anser att ur ett CRM 

perspektiv bör alla parter gynnas av en relation då denna relation kan hjälpa båda parter att nå 

sina mål. Genom att företag lär sig att hantera kundernas preferenser och olikheter, kommer 

detta att leda till ökad vinst genom en långsiktig relation (Krasnikov, et al. 2009). 

 

Storbacka och Lehtinen (2005) betonar begreppet att skapa värde. Med det menar författarna 

ett bredare utbyte av känslor, kunskap och handlingar under hela förloppet som relationen 

varar. Levitt (1984) skriver att ”Relationen mellan en säljare och en köpare slutar sällan när 

köpet är avslutat” (Levitt, 1984:125). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 4. Utveckling av CRM (Storbacka & Lehtinen, 2005:24) 

Ovanstående modell visar att genom att fokusera på företagets kompetens och kundrelation 

utvecklas CRM. Detta skapar värde till skillnad från traditionell marknadsföring där fokus 

ligger på en produkts egenskaper och transaktionen av denna (Storbacka & Lehtinen, 2005).  

 

En tillgång för företaget är kundrelationer och på grund av detta bör dessa relationer 

behandlas med vördnad och underhållas (Ibid.). Författarna skriver att en viktig komponent 

inom kundrelationer är användandet av tid. De skriver att den är av stor vikt både för kunden 

och för företaget. Ett problem med tid är att den inte kan lagras, vilket gör att det är viktigt att 

använda tiden på ett effektivt sätt (ibid.).  

   CRM 

Kundrelation 

Transaktion 

Produkt Kompetens 

Transaktions 

marknadsföring 



 

 3.7.1 E-CRM - Electronic Customer Relationship Management 

För att uppnå ett effektivt arbete inom CRM krävs stöd från informationsteknologin, 

framförallt med fokus på Internet och kommunikationsteknologi (Wu & Wu, 2005). Den 

första kontakten mellan en potentiell köpare och företaget är via webbsidor, därför är det 

avgörande för ett företag att i detta skede skapa ett effektivt första intryck (Xu, et al. 2002).  

 

Affärer över Internet möjliggör tillfällen för att skapa försäljning och öka intäkter genom en 

god service (Wu & Wu, 2005). Författarna anser, för att vara framgångsrik inom elektronisk 

handel bör företag tänka om vad gäller bemötande av kunder. På grund av standardisering av 

produkter och mindre skillnader vad gäller prissättning, är då den stora skillnaden att leverera 

god servicekvalitet, enligt Wu och Wu (2005). Det är det upplevda värdet som leder till ökad 

lojalitet och försäljning (Ibid.). Utmaningen för företag är att kommunicera med kunder på ett 

korrekt sätt, inom rätt ämne, vid rätt tillfälle och på ett effektivt sätt (Keefe, 2001). 

 

E-CRM hjälper företag att förvärva och bibehålla de mest lönsamma kunderna på Internet. 

Utformningen av e-CRM bör överväga samtliga faser av kundens inköpsprocess, det vill säga 

före, under och efter köpet (Wu & Wu, 2005 se Rust & Lemon, 2001). 

 

Inom e-CRM finns det ett antal applicerbara verktyg som gör det möjligt för företag att 

leverera god servicekvalitet och därmed öka kundrelationer på Internet (Hamid, 2005). E-mail 

och automatiskt svar är ett verktyg som beskrivs. E-mail har blivit ett av de dominerande 

medlen vad gäller kommunikation, vilket leder till ett avgörande vid upprätthållning av 

kundrelationer (Hamid, 2005 se Sanders & Jacobi, 2000). För att kunden ska få en snabb 

återkoppling borde företag implementera ett system som kan automatisera denna process 

(Singh, 2002). Ett annat verktyg är chatfunktion. Genom en chat har kunden en valmöjlighet 

att kontakta företaget när de inte kan få svaren de söker genom hemsidan (Hamid, 2005). 

Vidare skriver författaren att detta är en service som ger kunden direktkontakt med företaget. 

Ytterligare ett verktyg, enligt Feinberg (2002), innefattar möjligheten för kunden att söka upp 

och följa sin order. Författaren skriver att det är mer sannolikt att kunden blir tillfredsställd 

om de vet i vilken fas i processen deras order är. Ännu ett verktyg är personifierade hemsidor. 

Hamid (2005) menar att genom en personifierad hemsida har kunderna en befogenhet att 

anpassa hemsidan utifrån sina önskemål samt underlätta vid navigering. 



 

 

4. Insamlad intervjudata från företagen som medverkat i studien 

Följande kapitel ämnar vi att redovisa våra insamlade data från intervjuerna. Dessa data är 

tematiserad. 

Allmänna tankar kring Servicebegreppet 

Enligt en av våra respondenter som arbetar som web manager på ett av sveriges största 

resebolag så är: ”Bra service är när man får lite mer än vad man förväntar sig”. Samtliga 

respondenter (som alla har liknande poster som nämnt ovan) anser även att bra service ska 

finnas oavsett omständigheter och kunden ska vara i fokus vilket tydligt framgick när en av 

respondenterna uttryckte sig på följande sätt: ”Kunden är ju det viktigaste för oss”. Vidare 

säger de alla att service också handlar om att kunna ge svar till kunden när kunden behöver 

det, men även att förutse kundens behov. De menar att rätt service ska till rätt kund vid rätt 

tidpunkt. Respondenterna tror att kunden ofta vill bli igenkänd av företaget och få personlig 

uppmärksamhet, en respondent sa att ”Service är ofta kopplat till personlig kontakt”. Enligt 

respondenterna ska det alltid finnas en möjlighet för kunden att kontakta företaget och 

företaget måste alltid vara tillgänglig via telefon, chat eller e-mail. En respondent förklarade 

att ”Ingenting ska få vänta för kunden” och en annan sa ”Service i grunden är ju att kunna 

hantera individer och helst redan från början ha en känsla att så här vill den här personen bli 

behandlad”. Vidare anser respondenterna att företagets ledning ska uppmuntra 

kontaktpersonalen att ta egna beslut, för att kunden ska få effektiv service. Service måste 

genomsyra hela företaget, från ledning till kontaktpersonal, inom företaget ska det 

genomgående finnas samma värderingar.  En av respondenterna utryckte sig enligt följande: 

”Det är ju inspiration i samband med information som genererar ett köp”. 

 

Skapa lojalitet på Internet 

Samtliga respondenter anser att företag får lojala kunder genom att ge kunden mer än vad de 

förväntar sig. Vidare sa respondenterna att alla kunder som genomfört en bokning via Internet 

får ett e-mail som bekräftar denna. Detta anser respondenterna skapar trygghet. Vidare hävdar 

respondenterna för att få lojala kunder på Internet krävs att företag är steget före kunden och 

bemöter kundens behov innan kunden frågat efter det, ”Vi ger dem svar innan de hinner 

fråga”. Samtliga respondenter använder sig av nyhetsbrev för att bibehålla relationen med sina 

befintliga kunder och ge dem uppdaterad information. En av respondenterna anser att 

”Service är något som man måste bevisa om och om igen och går inte bara att säga man har 

hög service”. 

Service på Internet 

Enligt samtliga respondenter bör service på Internet vara så effektiv, att kunden inte ska 

behöva kontakta företaget för att ställa frågor, dock ska alltid möjligheten finnas. En av 

respondenterna uttryckte sig på följande sätt: 

 

”I en tid då kunderna blir allt mer självständiga, och bokar sina resor själva på Internet är det 

vårt jobb att stå till tjänst då kunden behöver oss”  

 

Vilket tyder på att företagen gör mycket för att möta deras kunders behov. Respondenterna 

anser att service är individuellt och förändras från person till person, vilket gör att hemsidan 



 

måste uppfylla alla kunders krav. Hemsidan bör, enligt en respondent, ”bemöta folk som de 

vill bli bemötta”. Respondenterna sa dessutom att bokningsflödet bör fungera smidigt så 

kunden känner en trygghet för företagets service. Respondenterna anser att den tekniska 

funktionen av ett bokningsflöde bör fungera. Fungerar inte denna funktion kan kunden välja 

att gå till en konkurrent som har liknande erbjudanden. Detta, enligt respondenterna, leder till 

att det är av stor vikt att hemsidan alltid är tillgänglig för kunden.  

 

Respondenterna vill uppnå en så pass personlig service på Internet att den är jämförbar med 

mötet i butik, men detta är inget som företag i dagsläget har åstadkommit fullt ut. En 

respondent formulerade sig på följande sätt: ”Tittar man på hur sökfunktioner fungerar idag så 

finns det nog ingen som återspeglar en säljprocess i en butik”. Ett par respondenter vill genom 

sparande av tidigare sökningar, som kunden gjort på deras hemsida, kunna känna igen just 

den kunden och dennes preferenser. De anser att genom detta kan företaget presentera 

information som just den kund har visat intresse för. De tror att detta även förenklar för 

företag att bli mer personlig och pricksäker vid leveransen av service. Samtliga respondenter 

behåller i dagsläget inte kunders preferenser i form av tidigare sök via hemsidan på Internet. 

De anser att det är viktigt att kunden får behålla sin integritet.   

 

Respondenternas bokningar av resor via Internet har ökat och i och med det anser 

respondenterna att hemsidan måste fungera dygnet runt då det är genom den som kunderna får 

sin service. Respondenterna anser att företag ska nyttja tekniken som finns tillgänglig för att 

underlätta för kunden ”…snabba svar vid förfrågningar och bokningar …tiden är en 

avgörande faktor”. Respondenterna anser för att få en pålitlig service på Internet krävs aktuell 

information som ständigt uppdateras, även snabb respons på eventuella frågor är viktigt.   
 
Respondenterna anser att betalning- och bokningsfunktionen ska vara enkel att överskåda för 

kunden så att denne kan fatta köpbeslut. En av respondenterna anser att en kritisk tidpunkt för 

företaget är när kunden bestämmer sig för att registrera sina kontaktuppgifter för köp. Med 

hemsidan vill respondenterna inspirera till köp av en resa och möjligheten för kunden att boka 

rätt resa efter behov. Respondenterna tror att kunder använder Internet för pris- och 

informationssökning.  

Meningsskiljaktigheter 

En respondent anser, för att leverera en god servicekvalitet, att telefonkontakt med varje kund 

som genomför en bokning är viktigt för att kunna ge personlig service. En annan respondent 

anser motsatsen. Respondenten menar att den service som levereras på deras hemsida ska vara 

så bra att ingen personlig kontakt är nödvändig. De anser att detta är mer kostnadseffektivt. 

Två respondenter anser att en människas behov av det personliga mötet aldrig kommer att 

försvinna. Därför försöker en av dessa respondenter att efterlikna den service som ges i butik, 

på Internet. Medan den andra satsar på att ha personlig kontakt med alla.   



 

 

5. Analys 

Detta kapitel ämnar redovisa och analysera det insamlade empiriska material utifrån vår 

teoretiska referensram. Detta i syfte att nå intressanta slutsatser som kan besvara uppsatsens 

frågeställningar. 

 

Czepiel, et al (Kandampully, et al. 2001 se Czepiel, et al. 1985), skriver att det som utmärker 

servicemöten är bland annat att de oftast inte finns någon tidigare bekantskap och att 

uppgiftsrelaterad information dominerar. Här kan likheter ses mellan respondenternas svar 

och det författarna säger. Då respondenterna anser att hemsidan ska innehålla information för 

alla kunders preferenser, vilket innebär att hemsidan blir informativ.  

 

Mossberg (2001) diskuterar ett ömsesidigt förhållande som existerar mellan kund och 

kontaktpersonal. Författaren beskriver vidare om fyra punkter kontaktpersonalen bör 

uppmärksamma. Till att börja med bör kontaktpersonalen skaffa sig en uppfattning om 

kunden för att i nästa skede kunna fatta ett beslut hur han/hon bör agera för att tillfredställa 

denna kund. Vidare bör kontaktpersonalen analysera kundens reaktion för att sedan uppskatta 

på nytt hur denna kund behöver bli bemött (Ibid.). Enligt respondenterna är det väsentligt att 

anpassa service efter kundens behov. Efter levererad service ska kontaktpersonalen analysera 

kundens reaktion. Efter att det behovet är tillfredställt utformas nya behov hos kunden. Vilket 

tyder på att kontaktpersonalen ständigt bör vara uppmärksam. 

 

Enligt, bland andra, Gummesson (1993) och Czepiel, et al. (Kandampully, et al. 2001 se 

Czepiel, et al. 1985) är det kunden som ska stå i fokus. Även våra respondenter anser att 

kunden är det viktigaste ett företag har, bland annat har de uttryckt sig på följande sätt 

”Kunden är ju det viktigaste för oss”.  

 

Buhalis (2003, 2004, 2005) och Grönroos (2008) skriver att i och med ICT: s utveckling har 

system som Internet utformats. Detta har medfört en möjlighet till en högre besöksfrekvens, 

då flertalet människor kan söka information och boka samtidigt utan att kunden behöver vänta 

på sin tur. Bland annat påpekade våra respondenter att systemet, som i detta fall blir företagets 

hemsida, måste tekniken fungera felfritt. Systemet bör även enligt våra respondenter vara 

lättillgängligt, pedagogiskt och aktuellt. Detta anser även forskare som Gummesson (1993) 

och Rice (1997).    

 

Författare som Law, et al. (2004) och Kuo, et al. (2005) diskuterar de fysiska resebyråernas 

överlevnad och de internetbaserade resebyråernas överlägsna serviceeffektivitet, vilket även 

ett par av respondenterna anser. Dock finns det författare som Andersson (2005) som anser 

kunder är i behov av en personlig kontakt, vilket även två av våra respondenter ansåg.  

 

Enligt våra respondenter bör kunder alltid få kontakt med företag om de är i behov av detta. 

Den kontakten kan vara i form av e-mail, chat, eller personlig kontakt via telefon. Hemsidan 

bör även vara tillgänglig dygnet runt. Detta skriver även författare som bland annat Grönroos 

(2008), Gummesson (1993) och Parasuraman, et al. (1988). En konstatering som 

respondenterna har gjort är att ”Ingenting ska få vänta för kunden”. 

 

Två av respondenterna vill i framtiden kunna registrera sökningar som kunder gör på deras 

hemsida. En av de faktorer som ständigt återkom i respondenternas svar var att kunderna 



 

skulle ha en känsla av trygghet och en bibehållen integritet. I dagsläget behåller företagen 

enbart information om kunden efter ett genomfört köp. Denna känsla av trygghet anser även 

Kandampully, et al. (2001) är väsentligt när företag levererar service och Zeithaml, et al. 

(2002) menar att denna trygghet bör även gälla vid leverans av service på Internet. 

Internetsidorna ska kunna hantera personlig information för att leverera service och få lojala 

kunder (Mamaghani, 2009 se Xinran, et al. 2006). I framtiden önskar ett par respondenter ha 

en hemsida som kan känna av vem kunden är och anpassa sidan efter kundens behov. Detta 

enligt dem, kunna genomföras med hjälp av databaser som utvecklats inom 

informationstekniken. 

Enligt Wilcox (1999) saknar internetbaserade företag en likadan interaktion med kunden som 

de fysiska butikerna besitter. Mamaghani (2009) menar att kunder önskar en likadan service 

när de bokar via Internet som de skulle få om de bokar sin resa i en fysisk butik. 

Respondenterna har uppmärksammat detta problem och arbetar efter att efterlikna köp i butik 

för att göra processen smidigare för kunden.  

Respondenterna anser att kunden ska efter bokning få en bekräftelse på sin beställning. 

Wilcox (1999) nämner att e-mail är ett medel som används för att kommunicera via Internet. 

Likaså Yang (2008) säger att kunder vill ha ett personligt brev. Samtliga respondenter skickar 

ut information i samband med bokning då de menar att detta skapar tillit mellan dem och 

deras kunder. En av respondenterna tar upp att tiden mellan bokningstillfälle och avresa är en 

viktig tid då merförsäljning och relationer kan skapas.  

 

En respondent anser att den service som de ger via sin hemsida inte ska behöva generera i en 

personlig kontakt, detta på grund av att de spar kostnader. Detta resonemang för även Kuo, et 

al. (2005) som menar att service via Internet är mer effektiv än traditionell service. 

 

Samtliga respondenter anser att deras kunder har individuella behov, vilket innebär att de bör 

ha hemsidor som tillgodoser alla kunders preferenser. Detta framkommer tydligt av 

respondenten som uttryckte ”Service i grunden är ju att kunna hantera individer och helst 

redan från början ha en känsla att så här vill den här personen bli behandlad”. Mossberg 

(2001) skriver att kontaktpersonalens agerande, i den här meningen hemsidans uppbyggnad 

och funktion, och kundens respons är viktig då en ömsesidig påverkan sker. Detta menar även 

Gummesson (1993) när han skriver att en tjänst produceras och konsumeras delvis samtidigt. 

Respondenterna anser att kunden ska få aktuell information på hemsidan och att hemsidan ska 

vara tillgänglig, samt att det alltid ska gå att kontakta personal på företaget om det uppstår 

problem eller frågor. Dessutom anser en av respondenterna att ”service är något som man 

måste bevisa om och om igen går inte bara att säga man har hög service.”. Enligt 

Kandampully, et al. (2001) varierar kundernas förväntningar på den service som levereras.  

Servicekvalitet innehåller, enligt Parasuraman, et al. (1988), fem olika nyckeldimensioner 

som bland annat om kontaktpersonalens förmåga att utföra en tjänst och inspirera till ett köp 

är två av dem. Att kontaktpersonalen ska ta eget ansvar och egna beslut för att snabbt vara 

kunden till tjänst och inspirera till köp, anser även våra respondenter. Detta citat tyder på det, 

”…snabba svar vid förfrågningar och bokningar …tiden är en avgörande faktor.”. Vidare är 

framträdanden av kommunikationsmaterial en dimension (Parasuraman, et al. 1991). Våra 

respondenter anser hemsidan alltid bör innehålla rätt och aktuell information för att 

kommunicera ut rätt budskap till kunderna. De två resterande dimensionerna är den 

individualiserade uppmärksamhet som kunden får av företaget och företagets vilja att hjälpa 

kunden (Parasuraman, et al. 1988) och respondenterna menar att kunden är det viktigaste som 

företaget har ”Kunden är ju det viktigaste för oss” och vidare att kunderna är olika och kräver 



 

olika mycket service ”… och måste hela tiden individanpassa för alla de olika situationer som 

uppstår i ett kundmöte.”. Respondenterna anser att alla dessa fem punkter är viktiga för att 

genomföra en god service.  

Zeithaml, et al. (2002) skriver om fyra dimensioner av servicekvalitet på Internet som handlar 

om att mäta en kunds förväntningar, det som kallas för e-SERVQUAL. Den första av dessa är 

hur enkelt kunden finner hemsidan och dess information. Detta kan kopplas till vad 

majoriteten av vad respondenterna säger då de anser att hemsidan ska vara så pass bra 

uppbyggd att en personlig kontakt inte ska behövas. Den andra dimensionen som Zeithaml, et 

al. (2002) nämner är, för att leverera god servicekvalitet bör den tekniska funktionen på 

hemsidan fungera. Här kan ytterligare en koppling dras till det respondenterna nämnde 

angående kunders förväntningar, som bland annat består av att hemsidan ska fungera dygnet 

runt. Den tredje dimensionen består av att företaget ska leverera tjänsten i rätt tid (Zeithaml, et 

al. 2002). En parallell kan dras till vad respondenterna svarade om att rätt information ska till 

rätt kund vid ett korrekt tillfälle exempelvis, ”Bra service är när man får lite mer än vad man 

förväntar sig”. Vidare skriver Zeithaml, et al. (2002) att känsla av att vara trygg och säker när 

man bokar via Internet är viktig för att leverera god servicekvalitet. Detta anser även våra 

respondenter. Respondenterna förstår att den personliga integriteten är viktig för kunden. För 

att leverera en bättre servicekvalitet och tillgodose kundernas önskemål skulle registreringar 

av sökningar effektivisera och underlätta utförande av god servicekvalitet.   

Wu och Wu (2005) anser att kunders upplevda servicekvalitet på Internet leder till ökad 

lojalitet och försäljning. Keefe (2001) anser att utmaningen för företag är att kommunicera 

med kunder efter kundens behov. En av respondenterna uttryckte att kunden ska hitta allt på 

hemsidan för att kunna skräddarsy sin egen resa. Detta är även något som Fodor och Werthner 

(2004) diskuterar, att genom e-turism, handeln av resor via Internet, möjliggör för kunden att 

vara sin egen researrangör. 

 

Respondenterna anser att hemsidan bör fungera felfritt för att kunderna ska känna att det är en 

bra service som levererats. I första hand bör hemsidan fungera, men som ett komplement till 

detta möte, bör även det fysiska mötet fungera. Respondenterna anser att servicemötet på 

Internet inte bara är ett möte utan en process. Att servicemötet är en process anser även 

Massad, et al. (2006) då de skriver att processen börjar med att besöka hemsidan och söka 

efter information. Denna process, menar de, fortsätter genom en interaktion med 

kontaktpersonal och kund. Tre av respondenterna anser att en kritisk tidpunkt för dem är när 

kunden skriver in sina kontaktuppgifter för ett köp av resa. En parallell till denna kritiska 

tidpunkt är Normanns (2002) begrepp moment of truth där kontaktpersonalen och kunden har 

sitt fysiska möte. Respondenterna anser även att det inte är en garanti för företaget att 

kunderna kommer genomföra ett köp när de besöker företagets hemsida. De anser även att 

företaget måste bemöta kundernas förväntningar, och förstå kundernas upplevda 

servicekvalitet, för att kunden ska genomföra ett köp av just dem. Att företagen förstår 

kunders upplevda servicekvalitet är något som är viktigt, anser Kuo, et al. (2005). Dessutom 

skriver Kuo, et al. (2002) att företaget måste vara medveten om att hemsidan bör möta 

kundernas förväntningar och behov. Alla respondenter säger att de bör ha hemsidor som kan 

hantera mycket information för att på så sätt bemöta kunders olika preferenser. Ett par tydliga 

exempel på detta är när en respondent uttryckte sig att ”Utan våra kunder kan vi inte fortsätta 

vår affär. Så att kunden är i centrum i alla led.” och en annan uttryckte sig på följande sätt: 

”Att man kommer till en site och känner direkt, så som jag vill ha informationen presenterad 

ska jag kunna hitta den. Och det är det vi hela tiden har fått tänka på när vi gör 

webbutveckling, också att människor är olika.” 

 



 

Grönroos (2008) skriver att genom exempelvis internetbaserade kundserviscenter, har företag 

förenklat sin kontinuerliga kontakt med kunderna. Detta visar samtliga respondenter, som 

använder sig av olika kommunikationsmedel för att ha en kontinuerlig kontakt med kunder.  

Enligt Grönroos (2008) är det vikigt att vid direktkontakt med kunden kunna ge rätt 

information. Detta menade även en respondent som förklarade situationen på följande sätt: 

”Att kunna ge information i alla led, att kunna ge den information som kunden söker.” 

Normann (2002) och Mossberg (2003) skriver att image bland annat är företags ansikte utåt. 

Som i detta fall blir företagets hemsida. Vidare skriver de att image är en persons 

uppfattningar om något. Respondenterna anser att företagets hemsida ska spegla vad de vill 

förmedla till kunden. De anser även att hemsidan ska inspirera till köp och få en kund att 

förnimma sig om semestervistelsen. Våra respondenter uttryckte sig klart genom ”Hemsidan 

ska definitivt inspirera till ett köp” och ”drömma är en viktig aspekt”. 

 

Enligt Massad, et al. (2006) är servicemötet en process vilken kunden börjar med att besöka 

hemsidan och söka efter information. Vidare skriver författarna att mötet inte är slut efter att 

kunderna har besökt hemsidan utan den fortsätter genom en kontakt med företagets personal. 

Denna process ser även respondenterna. Då många av respondenternas kunder bokar sina 

resor på internet är det företagens ansvar att vara behjälpliga vid kundens behov. Detta ansvar 

som företaget har gentemot sina kunder, betraktas även som en av hörnstenarna inom CRM 

(Storbacka & Lehtinen, 2005). Inom e-CRM är hemsidan det första mötet med kunden. En 

respondent anser att ett företags hemsida ska innehålla mångsidig information som ska passa 

alla kunder och på så sätt behöver inte kunderna kontakta företaget. Alla respondenter anser 

att en personlig kontakt, via telefon, e-mail eller chat alltid ska vara möjlig. 
 
En av respondenterna anser att ”CRM är just det, skapa värde. För vår del merförsäljning, 

men att det upplevs som en service”, vilket litteraturen också säger då Storbacka och Lethinen 

skriver att CRM är att skapa värde i en relationen mellan kund och företag. Detta kan även 

kopplas till att servicemötet på Internet är en process vilket också Massad, et al. (2006) tar 

upp. Storbacka och Lehtinen (2005) poängterar vikten av att se kundrelationer som en process 

då de består av flera möten. Respondentarna säger också att det är viktigt att hålla kontakt 

med kunderna efter genomförd resa för att få lojala kunder.  
 

Att utföra en tjänst med snabb återkoppling är en del av vad god servicekvalitet innehåller 

enligt våra respondenter. Ett par exempel på svar från våra respondenter är: ”Då är tiden av 

avgörande faktor” och ” Spara tid för kunden och spara tid för oss”. Inom CRM-forskning 

skrivs att användandet av tid är väsentligt för att skapa värde för kunden, men även för 

företaget (Storbacka & Lehtinen, 2005). 

 

Inom e-CRM finns ett antal verktyg som gör det möjligt för företag att öka värdet av 

relationer med sina kunder på Internet (Hamid, 2005). Dessa verktyg är e-mail (Hamid, 2005 

se Sanders & Jacobi, 2000), chatfunktion (Hamid, 2005), personifierade hemsidor (ibid.) och 

möjligheten för kunden att söka upp och följa sin order (Feinberg, 2002). Samtliga 

respondenter använder sig av internetbaserade informationsutskick till sina befintliga kunder 

för att upprätthålla relationerna. En av respondenterna har chatfunktion för att underlätta 

kommunikationen mellan kunden och företaget. En av respondenterna nämner en funktion 

som de gärna ser att deras kunder använder sig av. Denna funktion innebär en personifierad 

sida där kunden loggar in. Gör de det kan företaget leverera den information kunden söker. 



 

 

6. Resultat  

I följande kapitel avses att dra slutsatser utifrån insamlad data. Vi ska även besvara uppsatsens 

problemformulering och syfte. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur service fungerar på 

Internet. Utöver detta vill vi bidra till ökad insikt om hur interaktionen mellan kund och 

leverantör fungerar på Internet.  

6.1 Slutsatser och kunskapsbidrag 

För att besvara vår första fråga i problemformuleringen: Finns en motsvarighet till det fysiska 

servicemötet på Internet? har vi har kommit fram till att service på Internet inte består av ett 

enda möte, utan är en process. Detta sker från det att kunden besöker ett företags hemsida och 

söker information, för att eventuellt köpa produkten eller tjänsten. Denna process består av 

olika delar vilka är: att tillgodose att rätt person får rätt information, att det går att boka resan 

smidigt och enkelt och att kunden blir nöjd. Denna slutsats är något som Massad, et al. (2006) 

redan konstaterat. Vi kan även dra samma slutsats utifrån de svar respondenterna har givit 

tillsammans med de olika teorier vi använt. Vi kan konstatera att det är komplext att göra ett 

försökt till jämförelse mellan fysiska och elektroniska möten. Detta på grund att det är svårt 

att uppfatta kunders reaktioner, på utförd service, när de genomför bokningar via Internet. 

 

För att svara på vår andra fråga hur hålls en god servicekvalité på Internet? har fem nyckelord 

uppenbarat sig från respondenters håll och från tidigare forskning. De fem nyckelord som 

besvarar god servicekvalitet på Internet är: kunden måste känna sig trygg i sitt köp via 

Internet och med företaget som de köper produkten eller tjänsten ifrån. Företagets hemsida 

ska vara tillgänglig alla dygnets timmar för att kunden alltid ska kunna boka en resa. Om inte 

hemsidan är tillgänglig eller om kunden behöver ytterligare hjälp, ska möjligheten finnas att 

kontakta företaget via telefon, e-mail eller chat. Hemsidan ska även innehålla information 

som ska vara aktuell och mångsidig för att passa alla slags kunder. Det är viktigt att 

informationen och hemsidans design ska inspirera kunden till att köpa en resa. Den sista 

punkten är att hemsidan ska vara användarvänlig för alla kunder. Kunderna ska enkelt kunna 

navigera och hitta den information som de söker. 

 

 
Modell 5.  Egenkonstruerad modell. För att överträffa kunders förväntningar på Internet.  

 

Vi vill påpeka att det finns ytterligare ett ord, eller rättare sagt en mening, som är viktig för 

service på Internet, vilket är att överträffa kunders förväntningar. Denna mening valde vi att 

inte ha med i cirkeln då innebörden i alla ord i modellen krävs för att komma fram till just 

målet, vilket är att överträffa kunders förväntningar. 

Service 

på 

Internet  



 

 6.2 Rekommendationer till fortsatt forskning 

Under skrivandet av denna uppsats har vi kommit att tänka på ett antal frågor som skulle vara 

passande för fortsatt forskning. Vi valde att undersöka service på Internet med hjälp av ett 

kvalitativt angreppsätt. Dessutom valde vi att se hur service fungerar på Internet från företags 

synvinkel. Ett intressant ämne för fortsatt forskning skulle vara att undersöka, från ett 

kvantitativt angreppsätt, hur service på Internet uppfattas av kunder. Ytterligare en aspekt vore 

att sätta detta ämne i ett bredare perspektiv och se hur kunder uppfattar dålig servicekvalitet 

via Internet. Det hade även varit intressant att undersöka på djupet och jämföra två likadana 

bolag, exempelvis researrangörer eller resebyråer, för att undersöka om de arbetar med service 

på olika, eller lika, sätt. Vidare är det intressant att se om det är någon skillnad på olika 

researrangörer, resebyråer och internetbaserade resebyråer hur de arbetar med service. Det 

skulle kunna vara intressant att jämföra små turismbyråers service på Internet gentemot de 

stora. Likaså är ett intressant ämne om det helt går att utesluta fysisk kundkontakt. Ytterligare 

ett ämne skulle vara att följa kundens upplevda förväntningar från en bokning avresa på 

Internet till resans genomförande och vad som händer efter resans slut. 



 

 

7. Kvalitetssäkring och kritisk granskning 

I detta avsnitt försäkrar författarna att de referenser de angivit är tillförlitliga och att 

författarna även granskat sin uppsats. 

 

Enligt Thurén (1997), finns det fyra kriterier för att stärka sina källor. Dessa är: Äkthet – det 

ska vara ursprungskällan, Tidssamband – det gäller att källan är uppdaterad då det ger större 

trovärdighet om den är aktuell, Oberoende – det ska inte vara ett plagiat och Tendensfrihet – 

källan ska inte förvränga verklighetsbilden.  

 

När sökandet och läsandet av artiklar och böcker började, upptäcktes att vissa källnamn, så 

som Grönroos, Parasuraman, Levitt och Normann, återfanns i den nyare forskningen. Detta 

faktum tydde på att det var dessa källor som var ursprungskällan och därav har användandet 

av källor från 1980- och 1990-talen använts. För att säkra att källorna även ska vara aktuella 

har denna forskning kompletterats med nyare forskning. För att stärka rapporten användes 

flera källor med liknande innebörd. Dessa källor är även säkerställda genom att vi undersökt 

att källan är ursprungskällan. Det finns stycken i texten som inte är refererade till 

ursprungskällan då vi inte har kunnat lokalisera den, dock är källan där vi hittade 

informationen namngiven med hänvisning till ursprungskällan.   

 

Den för-förståelse vi har i ämnet service på Internet har vuxit fram från olika håll, bland annat 

hur vi som privatpersoner blivit bemötta när vi bokat resor via Internet. Denna uppfattning om 

service på Internet har sin grund i vad Holme och Solvang (1997) skriver om fördomar: 

”socialt grundade subjektiva författningar om det fenomen vi ska studera” (Holme & Solvang, 

1997:95). Vidare skriver författarna att dessa fördomar kommer bland annat från 

utbildningsbakgrund och egna erfarenheter. Denna för-förståelse är något som vi har försökt 

att bortse från, när vi gjort våra intervjuer och skrivit denna uppsats.  

 

Anledningen till val av de företag som blev representerade i denna undersökning var, först 

och främst, att de alla erbjuder så kallade paketresor. De erbjuder paketresor via 

internetbokningen där man kan boka resa, hotell och bil på samma plats. Resfeber är vad som 

kallas för en internetbaserad resebyrå, med enbart bokning via Internet och har inga fysiska 

butiker eller kontaktpersonal på destination. Ticket är en traditionell resebyråkedja som har 

online bokning samt fysiska butiker men ingen kontaktpersonal på destination. Ving och 

Fritidsresor har båda onlinebokning och fysiska butiker men även kontaktpersonal på plats. 

Vidare blev vi vänligt bemötta och fick tillgång till intervju relativt fort. Vi är även medvetna 

om att våra respondenter kan förvränga verklighetsbilden. Dock har våra respondenter inte 

någon anledning till att tala osanning, då de inte tjänar något på det. Från början var det 

meningen att vi skulle titta på hur service fungerar på Internet genom ett bredare perspektiv. 

Det började med att vi intervjuade personal som var ansvarig för företagets service. Efter det 

var det meningen att vi skulle intervjua personal som arbetade direkt mot kund för att se hur 

service erbjuds. Endast en sådan intervju genomfördes. Förklaringen är att i skrivande stund 

har vulkanen Eyjafjallajökull på Island haft utbrott och detta har resulterat i att flyplatser runt 

om i Europa har stängts (www.svd.se/nyheter/utrikes/kaos-nar-flygplatser-

stanger_4566955.svd 2010-04-21 kl.11.40), vilket i sin tur leder till att flygbolagen förlorar 

mängder av pengar i och med inställda flygturer. Resebolagen har fullt upp med att hantera 

denna krissituation, för att på bästa sätt hjälpa sina kunder både på Internet och i butik 

(www.svd.se/naringsliv/nyheter/resebolag-riskerar-konkurs_4588337.svd 2010-04-21 kl. 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kaos-nar-flygplatser-stanger_4566955.svd%202010-04-21
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kaos-nar-flygplatser-stanger_4566955.svd%202010-04-21
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kaos-nar-flygplatser-stanger_4566955.svd%202010-04-21
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/resebolag-riskerar-konkurs_4588337.svd%202010-04-21
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/resebolag-riskerar-konkurs_4588337.svd%202010-04-21


 

11.45). Detta har resulterat i svårigheter för oss, då respondenterna har avböjt 

intervjuförfråganden.  De företag vi har kontaktat som passade till vår uppsats men som 

tackade nej är Apollo (2010-04-27), Mr. Jet (2010-04-28) Airtours (2010-04-28) och Solresor 

(2010-05-07). 

 

Vi har använt oss av Harvard-systemet och enligt det refererar man till författarens namn och 

vilket årtal de publicerat sin text inom parentes. Detta för att förtydliga vem som sagt vad. 

Vissa anser att detta förtydligar författarens tankar och idéer. Vi har till uppsatsen tagit hjälp 

av riktlinjer från Högskolan i Borås där de beskriver hur man ska referera till artikel- och 

bokförfattare (www.hb.se 2010-05-19 kl. 11.45). 
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 Bilagor 

 Bilaga 1.  Frågeområden 

 

Vad är service på internet för dig? 

 

Hur arbetar ni med service online? 

 

Finns det en kritisk tidpunkt som avgör hur kunden upplever er service på internet? 

 

Har ni fått några riktlinjer från er ledning (eller vilka riktlinjer har du gett), hur ni ska hantera 

service, kundkontakt och bemötandet av kunder på nätet? 

 

Vad vill ni förmedla till era kunder med er hemsida?  

 

Hur arbetar ni för att få lojala kunder?  


