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"Do less than customers expect and service is perceived as bad.  
Do exactly what customers expect and service is perceived as good...  

But do more than customers expect and service is perceived as superior."  
 

John Tschohl 
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Vi vill tacka vår handledare Johan Anselmsson för det stöd han har gett oss under uppsatsens 
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skriva denna uppsats. Tack! 
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Sammanfattning 
 
 
 
 
Titel:  Servicekvalitet och Internetbaserade stödtjänster – en studie av 

konsumenters förväntningar på bokning av resor via Internet 
 
Seminariedatum: 2003-05-28 
 
Ämne/kurs:  Magisteruppsats i marknadsföring, 10 poäng 
 
Författare:  Frida Lindstein 

Johanna Mildré 
Jarek Salbert 
 

Handledare:  Johan Anselmsson 
 
Nyckelord:  Servicekvalitet, TBSS, Internet, attribut, determinanter 
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka vilka attribut hos en 

Internettjänst som påverkar kunders förväntade servicekvalitet på 
dessa tjänster. Utifrån ett servicekvalitetsperspektiv vill vi utveckla 
förståelsen för vad konsumenter värderar hos en Internetbaserad 
tjänst.  

 
 
Metod: Uppsatsens utgångspunkt är en abduktiv ansats. Vi har tagit del av 

erkända forskares resultat inom servicekvalitet och använt dessa 
som en teoretisk grund. Primärdata har samlats in genom 3 
fokusgrupper med sammanlagt 14 respondenter. Uppsatsens 
ändamål har varit att hitta nya attribut för Internetbaserade tjänster 
och eventuellt styrka existerande attribut från tidigare forskning. 

 
 
Slutsatser: Genom fokusgruppdiskussionerna har åtskilliga värderingar och 

förväntningar hos respondenterna framkommit i form av kritiska 
punkter som företag som erbjuder tjänster över Internet bör ta i 
beaktande. Våra fokusgrupper indikerade att åtta determinanter för 
servicekvalitet från tidigare forskning även var relevanta för den 
förväntade servicekvaliteten för Internetbaserade tjänster. Dessa 
attribut var: Tillgänglighet, Underhållning, Användarvänlighet, 
Hastighet, Trovärdighet, Pålitlighet, Säkerhet och Kontroll. Vi 
kunde även hitta två nya determinanter som påverkar 
förväntningarna på servicekvaliteten hos våra respondenter: 
Aktualitet och Info-screening. Våra resultat visar på möjligheter 
för företag att påverka sina kunder och att anpassa sina 
Internetbaserade stödtjänster. 



 5

Innehållsförteckning 
 
Figurindex .................................................................................................................................. 7 
1 Inledning.................................................................................................................................. 8 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 8 
1.2 Praktisk problembakgrund ............................................................................................... 9 

1.2.1 Vikten av servicekvalitet ........................................................................................... 9 
1.2.2 Internet som nytt verktyg med nya utmaningar ........................................................ 9 

1.3 Teoretisk problembakgrund ........................................................................................... 10 
1.3.1 Problemställningar .................................................................................................. 12 

1.4 Syfte ............................................................................................................................... 13 
1.5 Avgränsningar ................................................................................................................ 13 
1.6 Disposition ..................................................................................................................... 13 

2 Teoretiskt ramverk ................................................................................................................ 14 
2.1 Tjänster och Technology Based Self-Service – TBSS................................................... 14 
2.2 Servicekvalitet – vad är det? .......................................................................................... 15 

2.2.1 Upplevd och förväntad servicekvalitet.................................................................... 16 
2.3 Attribut eller determinanter för servicekvalitet .............................................................. 19 

2.3.1 Servicekvalitetsattribut för personalbaserade tjänster............................................. 19 
2.3.2 Servicekvalitetsattribut för förväntad servicekvalitet hos TBSS ............................ 21 
2.3.3 Servicekvalitetsattribut för upplevd servicekvalitet hos TBSS............................... 23 

2.4 Sammanfattning teorier .................................................................................................. 23 
3 Metod .................................................................................................................................... 25 

3.1 Övergripande angreppssätt ............................................................................................. 25 
3.2 Perspektiv och val av teori och modeller ....................................................................... 25 

3.2.1 Explorativt eller deskriptivt..................................................................................... 27 
3.3 Val av undersökningsobjekt ........................................................................................... 27 
3.4 Val av undersökningsmetod ........................................................................................... 29 

3.4.1 Kvalitativ metod visavi kvantitativ metod .............................................................. 29 
3.5 Handgripligt angreppssätt .............................................................................................. 30 

3.5.1 Sekundärdata – Litteraturstudier och litteratursökning........................................... 30 
3.5.2 Primärdata – Val av kvalitativ datainsamlingsmetod.............................................. 31 

3.5.2.1 Observationsmetoder........................................................................................ 31 
3.5.2.2 Djupintervjuer .................................................................................................. 32 
3.5.2.3 Fokusgrupper/Gruppdiskussioner .................................................................... 32 

3.5.3 Fokusgruppernas metodiska genomförande............................................................ 33 
3.5.3.1 Moderatorn/gruppledaren................................................................................. 33 
3.5.3.2 Antal grupper och gruppdeltagare.................................................................... 34 
3.5.3.3 Rekrytering av deltagare .................................................................................. 34 
3.5.3.4 Checklista och intervjuguide ............................................................................ 35 
3.5.3.5 Val av lokal ...................................................................................................... 36 
3.5.3.6 Utrustning och dokumentation ......................................................................... 36 
3.5.3.7 Ersättning till deltagarna .................................................................................. 37 

3.5.4 Från fokusgrupp till analys...................................................................................... 37 
3.5.4.1 Reduktion av data............................................................................................. 37 

3.5.5 Källkritik ................................................................................................................. 39 
3.5.5.1 Källkritik av primär- och sekundärdata............................................................ 39 

4 Resultat- och analys .............................................................................................................. 41 
4.1 Vår konceptuella modell .................................................................................................... 41 



 6

4.2 Hastighet......................................................................................................................... 43 
4.3 Användarvänlighet ......................................................................................................... 44 
4.4 Pålitlighet ....................................................................................................................... 45 
4.5 Underhållning................................................................................................................. 46 
4.6 Kontroll .......................................................................................................................... 48 
4.7 Säkerhet .......................................................................................................................... 49 
4.8 Tillgänglighet ................................................................................................................. 50 
4.9 Trovärdighet ................................................................................................................... 51 
4.10 Aktualitet ...................................................................................................................... 52 
4.11 Info-screening............................................................................................................... 53 

5 Slutsatser ............................................................................................................................... 55 
5.1 Teoretiskt bidrag ............................................................................................................ 55 
5.2 Praktiskt bidrag .............................................................................................................. 56 

5.2.1 Hastighet och användarvänlighet ............................................................................ 56 
5.2.2 Underhållning.......................................................................................................... 57 
5.2.3 Säkerhet och trovärdighet........................................................................................ 57 
5.2.4 Tillgänglighet, kontroll och pålitlighet.................................................................... 58 
5.2.5 Aktualitet ................................................................................................................. 58 
5.2.6 Info-screening.......................................................................................................... 59 
5.2.7 Sammanställning av servicekvalitetsdeterminanterna............................................. 60 

5.3 Förslag till framtida forskning........................................................................................ 61 
Källförteckning......................................................................................................................... 62 
Bilaga 1 .................................................................................................................................... 65 
 



 7

 
Figurindex 
 
 
 
 
 
Figur 1.1 TBSS i olika dimensioner: Var och hur levereras tjänsten? Sid. 11 

 
Figur 2.1 Differensen mellan förväntad och upplevd servicekvalitet. 

 
Sid. 16 

Figur 2.2 Faktorer som påverkar förväntad och upplevd servicekvalitet. 
 

Sid. 17 

Figur 2.3 Determinanter för servicekvalitet. 
 

Sid. 20 

Figur 2.4 Determinanter för förväntad servicekvalitet. Sid. 22 
 

Figur 3.1 Sambandet mellan teori, modell och verklighet. Sid. 26 
 

Figur 3.2 Köns- och åldersfördelning bland våra respondenter. Sid. 35 
 

Figur 4.1 Vår konceptuella modell. Sid. 42 
 

Figur 5.1 
 

Sammanställning av servicekvalitetsdeterminanterna Sid. 60 

 



 8

1 Inledning 
 
 
 
 
 
I detta kapitel kommer vi att ge en kort bakgrund till vår uppsats och vårt val av ämne. Vi 
presenterar vår problemdiskussion som rör servicekvalitet, Internets utbredning och därmed 
uppkomsten av nya, teknologiserade tjänster samt det relativt nya forskningsområdet TBSS, 
vilket mynnar ut i uppsatsens problemställningar och syfte. 
 

1.1 Bakgrund  
 
Marknadsföring uppkom som ämne för ungefär hundra år sedan (Tufvesson 2002). Företag 
och deras marknadsföring har sedan dess utvecklats, ändrats och anpassat sig, bland annat 
som svar på förändringar i omvärlden. Idag måste marknadsföringen utvecklas efter eller 
anpassas till att det på många marknader råder ”en ny konkurrens” (Grönroos 1990: 14). 
Denna nya konkurrens grundar sig bland annat i att många marknader idag präglas av 
globaliseringen, avregleringar och ökad kundmedvetenhet (Kotler 1999).  
 
Innan 1980-talet var marknadsföringens dominerande mål att åstadkomma enskilda köp och 
transaktioner. Marknadsförare koncentrerade sig på teorier som de 4 P:na där företaget med 
hjälp av Produkten, Priset, Platsen och Påverkan eller Promotion skulle maximera antalet 
transaktioner och där man strävade efter att åstadkomma ”ett sälj”. I dag räcker det inte med 
att ha en bra ”marketing mix” för att hävda sig i konkurrensen, eftersom de flesta 
konkurrenter också har det. 4-P modellen är fortfarande av stor vikt för många produkter och 
tjänster, men har i viss mån hamnat i bakgrunden till förmån för teorier om att skapa och 
upprätthålla relationer med sina kunder. Grundtanken i relationsmarknadsföringen är att det är 
relationerna mellan parterna på marknaden som ses som viktigast. Ur begreppet relation kan 
man förstå att varje kund skall ses som en egen individ med speciella behov och preferenser 
(Grönroos 1996). Insatserna från företaget skall syfta till att bygga och vårda relationen med 
den enskilde kunden (Blomqvist et al 1993). För tjänster har relationsmarknadsföringen fått 
ännu större genomslag. Under 1990-talet fann man, särskilt för tjänster, att många kunder blir 
lönsamma först efter upprepade köp. Vikten av att vårda sina redan existerande kunder kom 
då i fokus, istället för att lägga alla ansträngningar på att åstadkomma en ny, anonym, 
transaktion (Grönroos 1996). Slagord som kundretention och lojalitetsskapande åtgärder blev 
en del av många företags vardag.  
 
Samtidigt har tjänsternas roll som konkurrensmedel för företag samt deras roll i ekonomin 
vuxit. Tjänsteföretag blir alltmer betydelsefulla för den globala ekonomin och ekonomin i 
enskilda länder. En växande tjänstesektor innebär bland annat att allt fler människor är 
anställda inom tjänstesektorn. Även producerande företag börjar koncentrera sig mer och mer 
på tjänster av olika slag. Detta skift av fokus sägs bero på att kärntjänsterna eller de fysiska 
produkternas egenskaper blir mer och mer lika (Grönroos 1990) och att möjligheten till att 
differentiera sig genom kärntjänsten/produkten inte är lika stor som förut (Lovelock & Yip 
1996). Istället siktar företagen på att i allt större utsträckning skapa sig konkurrensfördelar 
genom starka stödtjänster som överträffar konkurrenternas alternativ (Lovelock & Yip 1996). 
 



 9

I framtiden kommer således olika tjänster eller serviceelement i relationen mellan kund och 
företag vara det som avgör vem som klarar sig på marknaden eller inte. I den nya 
konkurrensen står tjänsteföretagen ofta inför nya krav som orsakas av den teknologiska 
utvecklingen, eftersom det ställs krav på företagen att utveckla nya tjänster. När det är med 
hjälp av tjänsterna som kunderna skiljer företagen åt, måste företagen ta tillfället i akt och 
utnyttja dessa i konkurrensen om marknaden (Grönroos 1990). Företagen måste då förstå vad 
kunden förväntar sig och värderar i sådana nya tjänster eller nya teknologier och system. 
 
Grönroos (1990) menar att samtidigt som tjänstesektorn ständigt växer så har servicenivån 
blivit lägre i västsamhället, vilket han betecknar som en paradox. Ett ökat antal anställda inom 
servicesektorn och ett ökat antal tjänster torde inte leda till sämre service – det är häri 
paradoxen ligger. Mot bakgrund av denna paradox kan vi nu se en trend till att alltfler företag 
blir medvetna om att servicekvalitet är en allt viktigare komponent i erbjudandet till kunden. 
De företag som inte kan erbjuda sina kunder bra service och bra kvalitet kommer i framtiden 
att få problem (Parasuraman et al, 1988).  
 

1.2 Praktisk problembakgrund 
 
1.2.1 Vikten av servicekvalitet   
 
Servicekvalitet är ett individuellt upplevt begrepp, vilket vi kan finna i definitionen 
servicekvalitet är vadhelst kunden upplever att det är (Grönroos 2000). Tjänster brukar 
definieras utifrån att de är omöjliga att exempelvis lagra och mäta, varför det också kan sägas 
vara svårt att veta vad kunden värderar hos dem. Dessutom har varje kund individuella 
preferenser utifrån sina egna erfarenheter och kvaliteten på dessa tjänster, dvs. servicekvalitet, 
blir därför svårt att definiera mer exakt än så. Vi har beslutat att anta denna ovan nämnda 
definition:   ”Servicekvalitet är vadhelst kunden upplever att det är”.  
 
Servicekvalitet skulle kunna ses som ett av de viktigaste relationsskapande medlen där 
företaget bör anstränga sig för att erbjuda kunden en tjänst av hög kvalitet. Om inte kunden 
upplever eller förväntar sig servicekvalitet hos ett tjänsteföretag, kommer han inte heller att 
vara intresserad av en relation med företaget. Servicekvalitet har således lyfts fram som ett allt 
mer dominerande sätt att konkurrera för företagen. För att klara av den ökande konkurrensen 
väljer allt fler företag att samarbeta med kunderna och för att bli framgångsrika måste 
företaget förstå hur kunden tänker och vad kunden värderar i form av servicekvalitet. Många 
kvalitetsforskare menar att kvalitet inte kostar utan snarare kan hjälpa företagen att tjäna 
pengar. I slutet av 80-talet lade amerikanska företag ner drygt 20 % av sina säljkostnader på 
att försöka rätta till misstag (Grönroos 1990). Detta kan vi tolka som att servicekvalitet inte 
behöver kosta så mycket, utan företagen har mycket att tjäna på det. 
 
 
1.2.2 Internet som nytt verktyg med nya utmaningar 
 
Internets ständiga utveckling från 1993 till dags dato år 2003 har föranlett uppkomsten av 
flertalet nya tjänster. Internet är ett verktyg med en stark tillväxt och ett ständigt ökande antal 
användare. Samtidigt som ny teknologi utvecklas ökar tjänster kopplade till persondatorer och 
hemmet ständigt i antal. Antalet online köp ökar fortare än antalet användare, vilket innebär 
att existerande användare i allt större utsträckning återvänder till Internet för att göra sina 
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inköp av varor och tjänster (Morgan Stanley Research 2002). En rapport från amerikanska 
näringsdepartementet visar att Internet växer snabbare än alla dess föregående 
kommunikationsteknologier. Det tog 38 år av radios existens innan mediet nådde 50 miljoner 
lyssnare. Motsvarande tid för TV är 13 år medan det endast tog 4 år för Internet att uppnå 
samma nivå (www.customer-service.com, 020610). Datorernas prestanda ökar med varje ny 
modell, samtidigt som priserna fortsätter att sjunka vilket bidrar till att allt fler kopplar upp sig 
mot Internet. Utvecklingen har lett till att värde skapas för användaren och även incitament att 
utnyttja nätet (Jacobsson 1998).   
 
Möjligheten att idka handel genom Internet har engagerat de flesta branscher och därmed 
förändrat konkurrensförutsättningarna i de flesta industrier över hela världen. Denna 
förändring har två sidor; den har underlättat och snabbat på transaktionsprocessen för kunden 
och den har ökat konkurrensen ytterligare mellan företagen. Samtidigt som det råder en stor 
tillit till teknologin hos Internetentusiaster påpekar kritiker att det nya mediet inte är en 
patentlösning för framgång utan en alternativ form för företagande. Internets fördelar erbjuder 
nya möjligheter för företagen men ställer också krav på att kunna tillfredsställa kunden. 
Exempelvis kan kanske teknologin inte upphäva behovet av kundservice, men om vi hittar rätt 
kunskap om hur teknologi och servicekvalitet samspelar kan Internet användas som ett 
konkurrenskraftigt vapen i konkurrensen (Tschohl 2002).  
 
I denna utveckling blir de nya teknologiserade tjänsternas servicekvalitet kanske ännu 
viktigare. De nya tjänsterna innebär ibland att kundservicen minskar och att kunderna måste 
använda sig av självbetjäning även när de inte själva önskar (Grönroos 1990). Om kunden inte 
får valmöjligheten till personlig service, exempelvis på grund av teknologisk utveckling eller 
på grund av ökade lönekostnader, bör företag satsa på att utveckla de teknologiserade 
tjänsterna för att dessa skall uppfattas som positiva eller högkvalitativa av kunderna. Detta 
förutsätter att man känner till konsumenternas preferenser och vad de förväntar sig i sådan 
teknologi. Ett ständigt ökande antal användare och tjänster som går att beställa från hemmet 
poserar således nya utmaningar och frågeställningar angående kundernas uppfattning om 
dessa tjänster och om dessa tjänsters kvalitet. Det är inte önskvärt för ett företag att kunderna 
upplever den teknologiska självbetjäningen som negativ. Företagen måste ställa sig frågan: 
vad ställer konsumenterna för krav eller vad har de för förväntningar på dessa nya 
teknologiserade tjänster? Vilka attribut, dvs. vilka egenskaper hos dessa tjänster är viktiga för 
servicekvaliteten?  
 

1.3 Teoretisk problembakgrund 
 
Intresset för servicekvalitet började växa under den senare delen av 70-talet (Grönroos 2000).  
Servicekvalitet är ett brett område. Forskning bedrivs till exempel kring kunders attityder, 
handlande, kognitiva mekanismer och preferenser. Vi har valt att koncentrera oss på själva 
förväntningarna på servicekvalitet som leder till konsumentens val eller intentioner för 
handlande. Vi ämnar identifiera själva attributen eller determinanterna hos en tjänst som 
påverkar kundens uppfattning och förväntningar kring servicekvaliteten. Värdet av detta 
framgår bland annat av att det finns ett fastställt samband mellan förväntad servicekvalitet och 
intention att konsumera (fastställt bland annat av Dabholkar 1996). 
 
Det finns således tidigare forskning kring servicekvalitet och attribut hos tjänster som 
kännetecknar servicekvalitet. Forskare inom detta område är exempelvis Parasuraman, 
Zeithaml & Berry samt Grönroos. Dessa ses som föregångare inom 
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servicekvalitetsforskningen och har utvecklat modeller som skall få oss att förstå vad som 
ligger till grund för servicekvaliteten och hur den upplevs eller förväntas av kunder. Dessa 
forskare har studerat servicekvalitet hos personalbaserade tjänster men inte servicekvalitet hos 
de nya tjänster som uppstått i samband med den teknologiska utvecklingen, tjänster som 
brukar kallas teknologibaserade självbetjäningstjänster1.  
 
Endast två forskare oss veterligen har undersökt utförligt hur konsumenternas preferenser ser 
ut inom området teknologibaserade självbetjäningstjänster eller TBSS, och det är Anselmsson 
(2001) och Dabholkar (1996). Innan Dabholkars undersökningar fanns det forskning som 
pekade på att konsumenter föredrar teknologiserad självservice om de uppfattar den som 
bekväm, effektiv eller underhållande. Dessa tre egenskaper betecknas som attribut för 
servicekvalitet och kan således påverka kundens upplevda servicekvalitet. Men forskning 
kring detaljerna i konsumenternas preferenser saknades (Dabholkar 1996). Denna lucka har 
både Anselmsson och Dabholkar delvis fyllt. Båda har bland annat undersökt konsumenternas 
karakteristika och dess inflytelse på uppfattningen av servicekvalitet. De har dessutom 
undersökt servicekvaliteten hos teknologibaserade självtjänster, men endast på servicestället. 
Därför saknas det forskning kring TBSS från hemmet.  
 
Dabholkar (1994) delar in TBSS med utgångspunkt i två dimensioner:  
 

• Var levereras servicen? Hos leverantören eller hos kunden (hemma/arbetsplatsen)?  
• Hur levereras servicen? Genom direkt eller indirekt kontakt? Med direkt kontakt 

menas att kunden kan känna eller se teknologin som används medan den indirekta 
kontakten innebär att kunden kommunicerar med teknologin genom telefon/modem 
eller sin egen röst. 

 
Utifrån dessa dimensioner har Dabholkar (1994) definierat TBSS i fyra celler: 
 
  På serviceplatsen Hemma hos kunden (arbetsplatsen) 
 
 
 
Direkt kontakt 
 
 
 
 
Indirekt kontakt 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.1. TBSS i olika dimensioner (Anselmsson 2001: 13). 
 
Kundens interaktivitet varierar beroende på om kontakten är direkt eller indirekt, direkt 
kontakt ger större interaktivitet. Berkley och Gupta (1995, genom Anselmsson 2001) menar 

                                                 
1 Egen översättning, på engelska Technology Based Self-Services eller förkortat TBSS 

CELL 1 
Kunden går till serviceplatsen 
och använder teknologin för att 
utföra tjänsten. Uttag genom 
bankomater, automatiska 
bensinpumpar, etc. 

CELL 2 
Kunden använder teknologin 
hemma/på arbetsplatsen för att 
utföra tjänsten. Internetshopping, 
bokning, informationssökning, 
finansiella transaktioner, etc. 

CELL 3 
Kunden går till serviceplatsen 
och använder ett automatisk 
telefonsystem för att utföra 
servicen. Hotellväckning, 
Kontoinformation genom 
bankomater, etc. 

CELL 4 
Kunden ringer automatiskt 
telefonsystem från hemmet för att 
utföra tjänsten. CSN… 
Biljettbeställningar, etc. 
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att ju större interaktivitet och därmed engagemang från kunden desto mer komplex blir 
tjänsteleveransprocessen, vilket kan sägas implicera att kvalitetskontroll blir en viktigare fråga 
ju mer direkt en kontakt är. Ju mer en teknologi är ”till höger” i modellen desto större roll 
spelar bekvämlighet. Även kvalitetsaspekter som är utanför leverantörens kontroll som 
datorns eller uppkopplingens prestanda påverkar kvalitetsbedömningen. Ju mer den är ”till 
vänster” desto större roll spelar faktorer kopplade till omgivningen roll, såsom övriga kunder, 
utrymme, färger och personal.  Även interaktionen med andra kunder påverkar 
kvalitetsbedömningen (Dabholkar 1996). 
 
I tidigare servicekvalitetsforskning kan vi se att fokus främst ligger på den upplevda eller den 
totala servicekvaliteten, och fokus sätts mer sällan på förväntad servicekvalitet. Det kan sägas 
vara viktigt att få en bild även av förväntningarna eftersom dessa ofta avgör konsumentens 
inställning till att använda en tjänst och påverkar hans val mellan konkurrenternas olika 
alternativ. Det finns härmed ett samband mellan förväntad kvalitet och intention att 
konsumera. Eftersom Internetbaserade tjänster från hemmet är en tämligen ny och outforskad 
företeelse kan man misstänka att kundernas förväntningar eller förväntade 
servicekvalitetsupplevelser är av stor vikt. Om konsumenterna förväntar sig låg 
servicekvaliteten kommer deras intention att använda Internet för olika former av tjänster att 
vara låg, dvs. att konsumenterna inte vill testa dessa nya tjänster. Även om Internet är 
tämligen nytt förmodar vi att många, kanske de flesta, konsumenter har förväntningar kring 
det. Förväntningar påverkas av till exempel image och word-of-mouth, varför man kan ha 
förväntningar på en tjänst även om man aldrig har upplevt eller provat den. 
 
Vi valde just förväntad kvalitet för att vi ville mäta attityder till nya tjänster via Internet vilka 
har ökat i antal det senaste decenniet. Vi är inne på tämligen ny mark där attitydmätningar 
eller undersökningar av kundernas intentioner hitintills varit ovanliga. Dabholkar har 
visserligen mätt förväntad servicekvalitet inom TBSS, men dels utgår hennes undersökningar 
inte från hemmet, dels skiljer sig hennes undersökta tjänst från den tjänst vi vill undersöka på 
åtskilliga sätt, hennes tjänst är exempelvis i större mån personalbaserad. Vi avser att fylla en 
lucka i forskningen genom att titta på förväntad servicekvalitet hos Internetbaserade 
självbetjäningstjänster från hemmet. Vårt område illustreras i Figur 1.1 av Cell 2. 
 
 
1.3.1 Problemställningar  
 
Ovanstående problembakgrund kan sammanfattas i två frågeställningar, en praktisk och en 
teoretisk: 
 

• Praktisk problemställning: Vad är viktigt för kunden - hur ser konsumenternas 
förväntningar ut på Internetbaserade tjänster? Vad förväntar sig konsumenterna i form 
av servicekvalitet hos dessa tjänster eller annorlunda uttryckt vad värderar 
konsumenterna i dessa system? 

 
• Teoretisk problemställning: Det finns forskning och därmed en teoretisk bas för 

personalbaserade tjänster och teknologibaserade tjänster på servicestället, utifrån ett 
servicekvalitetsperspektiv. Hur ser förhållandena ut för Internetbaserade tjänster 
(TBSS från hemmet) ur ett servicekvalitetsperspektiv? Hur kan vi förstå/tolka 
determinanterna eller attributen presenterade i den etablerade servicekvalitetsforskning 
i ett Internetbaserat perspektiv? 
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1.4 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka attribut hos Internetbaserade stödtjänster som påverkar 
kunders förväntade servicekvalitet på dessa tjänster. Utifrån ett servicekvalitetsperspektiv vill 
vi utveckla förståelsen för vad konsumenter värderar hos en Internetbaserad tjänst. 
 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har enbart tittat på den förväntade servicekvaliteten (och därmed inte den upplevda eller 
totala servicekvaliteten) eftersom Internetbaserade tjänster är tämligen nytt och vi ansåg det 
vara svårt och kostsamt att hitta hängivna eller någorlunda flitiga användare.  Dessutom torde 
en ny teknologisk tjänst vara avhängig av konsumenters förväntade servicekvalitet, eftersom 
en intention att prova tjänsten kan utebli om förväntningarna på kvaliteten är låga. Vi 
undersöker inte sambandet mellan intention och förväntad servicekvalitet utan utgår från att 
ett sådant positivt samband föreligger, mot bakgrund av tidigare forskning. Vi fokuserar inte 
på intentioner utan på attribut som via förväntad servicekvalitet har samband med intention, 
och inte på attribut som möjligen skulle ha ett direkt samband med intentionen att konsumera.  
 
Vi avgränsar vår studie till teknologiska kringtjänster eller stödtjänster varför vi inte 
undersöker attribut för servicekvalitet hos företags kärntjänster. Lovelock (1995) menar att ny 
teknologi kan användas av företaget av många olika anledningar, men att det först och främst 
bör användas för att höja värdet på just kringtjänster. 
 
 

1.6 Disposition 
 
Nedan följer en översikt över uppsatsens upplägg.  
 
Kapitel 2 Teori: I detta kapitel redovisas vårt teoretiska ramverk som behandlar tjänster, 

TBSS, servicekvalitet och attributteori. Avslutningsvis sammanfattas de olika 
avsnitten.  

 
Kapitel 3 Metod: I detta kapitel redogör vi för hur arbetsprocessen ser ut, vilket 

perspektiv vi har antagit, vilket undersökningsobjekt samt vilken metod vi har 
valt. I detta kapitel redovisar vi kort för metodik kring fokusgrupper och hur vi 
har tillämpat denna i föreliggande uppsats.  

 
Kapitel 4 Resultat och analys: I detta kapitel kommer vi att redogöra för det empiriska 

material som vi tagit del av, samt tolkningar av detta. 
 
Kapitel 5 Slutsatser: Här sammanfattar vi de viktigaste slutsatserna som framkommit i 

uppsatsen. I detta avslutande kapitel rekommenderar vi även vidare forskning 
som kan gagnas av vårt bidrag.  
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2 Teoretiskt ramverk 
 
 
 
 
I detta avsnitt ämnar vi definiera studiens teoretiska grundpelare och sammanfattningsvis 
diskutera dessa grundpelare och vilken vikt de har för oss. I detta kapitel presenterar vi 
således den teoretiska bakgrunden som utgör en del av vår ansats. Teorierna ligger delvis till 
grund för den empiriska undersökningen. Vi inleder med vår första grundpelare, tjänster och 
TBSS. För att kunna utvärdera tjänster forskas det kring servicekvalitet, dvs. kvalitet hos 
tjänster, vilket vi även presenterar i detta kapitel. Därefter fokuserar vi på den teori som är av 
stor relevans för vårt syfte, forskning kring servicekvalitetsattribut. 
 
 

2.1 Tjänster och Technology Based Self-Services – TBSS  
 
Många forskare har försökt att definiera tjänster. Svårigheten i att definiera och värdera 
tjänster beror bland annat på att de ofta består av ett led av processer, samt att kunden är med 
och skapar tjänsten samtidigt som den konsumeras. Tjänster skiljer sig således från varor på 
flera sätt. Den mest vedertagna definitionen av tjänster är att tjänster är ogripbara, heterogena 
och oskiljaktiga (Parasuraman et al 1985).  
 

• Tjänster är ogripbara, vilket innebär att de inte är fysiska objekt utan handlingar 
utförda av människor. Detta innebär att de inte kan testas, räknas eller bedömas innan 
tjänsten är levererad. Vidare kan man inte föra fram en norm för olika typer av 
tjänster, vilket gör dem svåra att jämföra. 

 
• Tjänster är heterogena. Eftersom varje tjänst är knuten till den person som utför den så 

kommer tjänsten att se olika ut varje gång en ny person levererar den. Vidare är 
kunden med och skapar tjänsten, det vill säga att tjänstens utformning till stor del styrs 
av interaktiviteten mellan kund och leverantör. Slutligen kan en tjänst skilja sig mellan 
två levereringstillfällen även om både personen som levererar och kunden är den 
samma vid båda tillfällen, eftersom flera omständigheter kring tjänsten påverkar 
bedömningen, exempelvis kundens eller leverantörens humör och därmed även 
bemötandet. 

 
• Tjänster är oskiljaktiga. Det är omöjligt att skilja tjänsten åt från den fysiska person 

som levererar den. Vidare kan tjänster inte lagras för framtida efterfrågan eftersom de 
konsumeras samtidigt som de skapas.  

 
Ökade lönekostnader och framsteg inom teknologin har lett till att alltfler företag utnyttjar 
teknologiska hjälpmedel för att förmedla sina tjänster (Dabholkar, 1996). Den vedertagna 
definitionen av tjänster som ogripbara, heterogena och oskiljaktiga kan till viss del appliceras 
även på en Internetbaserad tjänst. Detta bland annat för att tjänsten skapas tillsammans med 
kunden, den går inte att lagra och den kan skilja sig åt mellan olika tjänstetillfällen. Ibland 
kräver dessa Internetbaserade tjänster eller teknologiska hjälpmedel som företagen erbjuder 
ett större engagemang och deltagande av kunderna, eftersom de måste utföra en del av 
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tjänsten själva. Somliga teknologiska hjälpmedel klassificeras som Technology Based Self-
Services (TBSS), eller teknologibaserade självbetjäningstjänster. Inom servicekvalitet på detta 
område finns en del forskning, Anselmsson 2001 & Dabholkar 1996. Exempel på 
teknologibaserade självbetjäningstjänster i deras forskning är självcheckout på bibliotek och 
en touchscreen där man kan beställa sin mat på en snabbmatsrestaurang. I båda dessa 
situationer utför kunderna en del av tjänsten själva. 
 
TBSS är enligt Dabholkar (1996) en aktivitet som serviceleverantörer erbjuder sina kunder för 
att på egen hand utföra tjänsten, eller delar av tjänsten. I hennes definition av TBSS kan man 
även förstå att TBSS skall involvera någon form av hårdvara som kunden använder sig av för 
att kunna tillgodogöra sig tjänsten, dvs. få service.  
 
Vi står förmodligen inför en ständig ökning av dessa teknologibaserade stödtjänster (Lovelock 
1995). Även om det oftast endast rör sig om stödtjänster skulle man kunna säga att dessa får 
en ännu viktigare roll som stödjande eller underlättande funktioner (Grönroos 1990). Även 
om det inte är företagets kärntjänst finns det en risk med att hantera sådana teknologibaserade 
stödfunktioner illa, eftersom detta skulle kunna förstöra företagets image (Anselmsson 2001). 
Företag kan specialisera sig på att erbjuda enbart stödtjänsten, vilket således blir företagets 
kärntjänst. Men en teknologibaserad tjänst behöver inte vara, och har i tidigare forskning 
oftast inte varit ett företags kärntjänst, utan en stödtjänst. I Anselmssons (2001) och 
Dabholkars (1996) forskning har det rört sig om just stödtjänster. Det har dock inte rört sig 
om Internetbaserade tjänster i deras fall.  
 
Lovelock (1995) menar att eftersom informationsteknologin är den snabbast utvecklande 
teknologin är det inom detta område som TBSS kommer att spela störst roll i framtiden. Detta 
kommer att ha stor effekt på de aktiviteter inom företaget som idag benämns som stödtjänster, 
som till exempel kundtjänst eftersom dessa är informationsbaserade. Dessa tjänster bedöms få 
en allt större roll för differentieringen i en allt mer homogen servicemarknad vilket gör att de 
ökar i vikt jämte övriga företagsaktiviteter (Grönroos 1992).  
 
  

2.2 Servicekvalitet – vad är det?  
 
Servicekvalitet är ett omdiskuterat och svårdefinierat begrepp. Det finns definitioner som 
baseras på universella eller tidlösa föreställningar. Dessa begrepp kan dock knappt komma 
företagens operationella arbete till nytta eftersom de snarast handlar om ”idén om det 
fullkomliga” (Lindquist & Persson 1997: 14).  
 
Det finns även produktionsbaserade kvalitetsmått, vilka tidigare ofta ansågs komma företagen 
till operationell nytta. Servicekvalitet kunde då utgöras av företagsinterna undersökningar av 
”objektiva” mått, baserade på tekniska eller operationella aktiviteter inom företaget. Vanliga 
exempel på detta har exempelvis varit hur många ringsignaler som går fram innan 
servicepersonal svarar eller hur många sekunder en kund får vänta vid disken innan han får 
hjälp. Dagens forskning försöker istället anta kundens perspektiv på begreppet servicekvalitet. 
Detta kan man bland annat finna i Grönroos (2000) tidigare nämnda definition att 
servicekvalitet är vadhelst kunden upplever det som. Ur detta antagande har Grönroos tagit 
fram servicekvalitetsmodeller för att hjälpa chefer och forskare att förstå hur konsumenterna 
upplever egenskaperna hos en tjänst.   
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2.2.1 Upplevd och förväntad servicekvalitet 
 
Servicekvalitet delas ofta upp i förväntad (expected) och upplevd (perceived) servicekvalitet. 
Dessa båda komponenter utgör tillsammans total servicekvalitet. Tidigare forskning fokuserar 
ofta på den upplevda tjänstekvaliteten eller på den totala kvalitetsupplevelsen, som 
upplevelser som skall skapa lojalitet. Den förväntade servicekvaliteten får i litteraturen inte 
lika stort utrymme. 
 
En grundprincip för modeller i servicekvalitetsforskningen är att kunden uppfattar 
servicekvalitet som resultatet av den upplevda servicekvaliteten subtraherad från den 
förväntade. Ett sätt att se på servicekvalitet är alltså som differensen mellan den förväntade 
och den upplevda servicekvaliteten (Parasuraman et al 1985). Utgångspunkten för 
värderingen av servicekvalitet ligger alltså i ett konfirmations-/diskonfirmationskoncept, dvs. 
huruvida förväntningar infrias eller inte (Lindquist & Persson 1997). Sambandet åskådliggörs 
i modellen nedan. 
 

 
 
Figur 2.1 Differensen mellan förväntad och upplevd servicekvalitet. Hämtad från Grönroos 1990: 61 
 
 
Modellens två faktorer, förväntad kvalitet samt upplevd kvalitet, påverkas i sin tur av ett antal 
olika faktorer. Tillsammans bildar de den totala kvaliteten eller den sammanlagda upplevda 
kvaliteten. Detta åskådliggörs i modellen nedan. 
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Figur 2.2 Faktorer som påverkar förväntad och upplevd servicekvalitet. Hämtad från Grönroos 1990: 44 
 
Som framgår av modellen bedömer konsumenterna nivån på den upplevda kvaliteten bland 
annat genom den tekniska eller funktionella kvaliteten på tjänsten eller produkten. Teknisk 
kvalitet syftar på vad kunden får för tjänst och funktionell kvalitet syftar på hur tjänsten 
överförs på eller levereras till kunden. Dessa båda faktorer har företaget stor möjlighet att 
påverka. Ofta är det dessa båda man tänker på när man värderar en tjänsts kvalitet. Dessa är 
dock endast två dimensioner. Enligt konfirmations-/diskonfirmationskonceptet kommer 
konsumenternas bedömning även att bestämmas av gapet mellan den förväntade och den 
upplevda servicekvaliteten, vilket även illustreras av modellen (Grönroos 2000). Här spelar 
även den förväntade servicekvaliteten en roll. 
 
Parasuraman et al (1985) har på liknande sätt angett att den förväntade servicekvaliteten 
påverkas av extern kommunikation, kundens tidigare erfarenheter av liknande tjänster, word-
of-mouth och kundens personliga behov. Enligt figur 2.2 av Grönroos (1988) påverkas den 
förväntade kvaliteten av fyra faktorer: marknadskommunikation (annonsering, direktreklam, 
PR, säljkampanjer), image, kommunikation människor emellan samt kundens behov. 
Företagen har viss möjlighet att påverka även dessa faktorer som i sin tur påverkar 
konsumenternas förväntningar på kvaliteten. Företagen kan exempelvis till stor del kontrollera 
sina marknadskommunikationer, men bara indirekt försöka påverka företagets image. Att 
försöka fastställa alla samband mellan dessa variabler och hur företag skall söka påverka dem 
blir lätt komplicerat. Exempelvis skulle man kunna hävda att människors behov ibland 
påverkas av marknadskommunikationer. Frånsett sådana samband visar modellen hur 
förhållandet mellan förväntad och upplevd kvalitet ser ut, samt anger olika variabler som 
företagen kan försöka påverka.  
 
Förväntad kvalitet kan mer kortfattat definieras som konsumenternas önskemål, dvs. vad 
företaget enligt konsumenterna borde leverera. I den tidiga servicekvalitetsforskningen 
undersökte man oftast kundernas förväntan på en tjänst i förhållande till kundernas tidigare, 
verkliga upplevelser av en liknande tjänst. Efter korrigeringar från bland annat Parasuraman et 
al (1988) mäts numera kundens förväntningar på servicekvalitet istället i förhållande till en 
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idealstandard eller norm. Men Grönroos (2000) menar att den förväntade servicekvaliteten på 
en tjänst fortfarande skall kunna mätas på båda dessa olika sätt. Om ett företag är intresserat 
av att jämföra sin tjänst med en optimal tjänst eller vad som är bäst inom den branschen eller 
kategorin är detta möjligt. Om företaget är intresserat av just hur deras kunder uppfattar 
servicekvaliteten på en viss tjänst, bör man mäta både förväntningar och upplevelser av den 
aktuella tjänsten. 
 
I Figur 2.2 finns image både som faktor som påverkar den förväntade och som påverkar den 
upplevda kvaliteten. I modellen under den upplevda kvaliteten syftar image på hur kunderna 
uppfattar företaget som helhet, vilket kan sägas vara ett resultat av kundens perception av den 
tekniska och den fysiska kvaliteten tillsammans. Imagen påverkar förväntningarna och den 
upplevda servicekvaliteten genom att antingen förstärka eller försvaga dessa. Imagen 
påverkas även av vanlig marknadsföring och word-of-mouth. Som marknadsförare är det 
viktigt att förstå att kundens förväntningar påverkas av företagets marknadsföring och att 
löften i exempelvis reklam kan driva upp förväntningar utöver den levererade nivån. 
Samtidigt finns det en risk med att vara för blygsam i sin reklam eftersom företag då riskerar 
att kunden vänder sig till andra som utlovar mer (Grönroos 1990). Detta resonemang går 
således att föra på olika sätt.  
 
Detta resonemang kan sägas återkomma i teorier om kontrasteffekter och 
assimilationseffekter, två motsatta tongångar inom marknadsföringsteorin för servicekvalitet. 
En kontrasteffekt innebär att kundens värdering av tjänsten är en funktion av gapet mellan 
upplevelse och förväntan, där förväntan och upplevelse är två variabler oberoende av 
varandra. En assimilationseffekt innebär att förväntan påverkar upplevelsen, att kunden 
värderar och upplever tjänsten helt utifrån sina förväntningar, något som skulle kunna sluta i 
en självuppfyllande profetia.  
 
För att tydliggöra dessa två olika effekter kan man föreställa sig att en kund förväntar sig bra 
service på en tjänst men blir besviken. Enligt kontrasteffekten skulle kunden kunna resonera 
”Jaha, servicen var det sämsta jag varit med om”. Enligt denna effekt är det inte att 
rekommendera att höja kundens förväntningar med exempelvis reklam, om man inte är 
tämligen säker på att kunna uppfylla dem. Enligt assimilationseffekten, skulle kunden istället 
försöka släta över upplevelsen, ”Ja det var kanske inte den bästa servicen, men jag kunde ju 
ha satt mig in i hur det fungerade bättre, och allting löste sig till slut trots allt” (Lindquist & 
Persson 1997). Oavsett vilken av ovanstående effekter man tror är starkast, betonar de båda 
vikten av att förstå kundernas förväntan på tjänsten.  
 
Figur 2.2 är inte uttömmande om man vill få en komplett förståelse för den förväntade och 
den upplevda servicekvaliteten. Exempelvis kan även den upplevda kontrollen vara en viktig 
faktor som påverkar servicekvaliteten. Den upplevda kontrollen är en faktor som positivt 
korrelerar med den upplevda servicekvaliteten, vilket grundar sig i att en kund känner obehag 
om han får känslan av att han inte har kontroll över konsumtionssituationen (Grönroos 1990).  
 
I Grönroos modell står inte heller pris att finna som faktor. Prisets roll är inte riktigt tydlig i en 
servicekvalitetskontext. Normalt kan man titta på tjänstens pris tillsammans med de 
förväntningar kunderna har på kvaliteten, i relation till tidigare upplevd servicekvalitet. I 
många situationer tycks priset även vara en form av kvalitetskriterium, vilket kan sägas vara 
ett vedertaget samband. Det innebär att priset samvarierar med kvaliteten, dvs. att man 
förväntar sig att kvaliteten minskar när priset gör det och att en vara eller tjänst med ett högt 
pris är av god kvalitet (Grönroos 2000). Med detta samband som utgångspunkt kan man 
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förmoda att företag oftast väljer att konkurrera antingen med pris eller med kvalitet, varför 
pris som faktor inte blir särskilt framträdande i servicekvalitetssammanhang.  
 
 

2.3 Attribut eller determinanter för servicekvalitet 
 
2.3.1 Servicekvalitetsattribut för personalbaserade tjänster  
 
De tre forskarna Parasuraman, Zeithaml och Berry identifierade 1985 tio olika så kallade 
dimensioner av servicekvalitet som kunden använder sig av vid utvärderingen av kvaliteten på 
en viss personalbaserad tjänst.  
 
De tre forskarna kom fram till tio determinanter som bestämmer servicekvalitet: 
 

1. Pålitlighet – Detta attribut innebär bland annat att företaget utför tjänsten rätt första 
gången, att fakturering är korrekt och att tjänsten utförs på utsatt tid. 

 
2. Reaktionssnabbhet – Detta attribut rör de anställdas vilja att utföra tjänsten på utsatt 

tid, besvara samtal från kunden snabbt och ge snabb service. 
 

3. Sakkunskap – Detta attribut innebär att anställda och operationell stödpersonal har god 
kunskap och färdigheter kring tjänsten. 

 
4. Tillgänglighet – Detta attribut syftar till lättheten att komma i kontakt med företaget, 

exempelvis via telefon, samt att väntetiden inte är för lång och att det fysiska läget och 
öppettiderna är bra. 

 
5. Bemötande – Detta attribut inkluderar bland annat artighet, respekt och ett vänligt 

bemötande från frontpersonalen samt att de respekterar kundens egendom och har en 
trevlig klädsel och utseende i övrigt. 

 
6. Kommunikation – Detta attribut innebär att man håller kunden underrättad på ett språk 

den kan förstå och förklarar exempelvis vad tjänsten kommer att innebära och kosta. 
 

7. Trovärdighet – Detta attribut inkluderar trovärdighet, ärlighet och att företaget sätter 
kundens intressen i första rummet. Även företagets namn, rykte och personliga 
karakteristika hos frontpersonalen kan påverka. 

 
8. Säkerhet – Detta attribut innebär bland annat att företaget erbjuder fysisk och 

finansiell säkerhet, dvs. att kunden inte behöver utsätta sig för fara, risk eller tvivel. 
 

9. Förståelse – Detta attribut innebär att företaget och anställda anstränger sig för att 
sätta sig in i kundens situation och förstå dennes behov, dvs. lär sig om kundens 
speciella önskemål men även att känna igen stamkunder och erbjuda individualiserad 
service. 

 
10. Påtaglighet – Detta attribut involverar fysiska attribut hos tjänsten, den fysiska miljön, 

personalens utseende, redskap som används för att utföra tjänsten, andra kunder etc. 
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De tio determinanterna placerades i en konceptuell modell: 
 

 
 
Figur 2.3 Determinanter för servicekvalitet. Parasuraman et als konceptuella modell baserad på fokusgrupper 
1985: 48. 
 
 
1988 utvecklade Parasuraman et al de tio kvalitetsdeterminanterna och sammanfattade antalet 
faktorer till fem dvs. till påtaglighet, pålitlighet, reaktionssnabbhet, försäkran/tillförsikt och 
empati.  
 
Även Grönroos (2000) har forskat kring attribut för servicekvalitet. Han har bland annat 
sammanfattat sin egen och andras forskning (bland annat Parasuraman et als) i sju attribut 
eller kriterier som kännetecknar hög upplevd servicekvalitet. Dessa sju kriterier är: 
 

1. Professionalism och skickligheter/färdigheter. Detta attribut uppfylls när kunden anser 
att bland annat företaget, anställda samt operationella system besitter kunskap nog att 
lösa deras problem på ett professionellt sätt. 

 
2. Attityder och beteenden. Detta attribut uppfylls om kunden känner att servicepersonal 

tar hand om dem och är intresserade av att lösa deras problem på ett trevligt sätt. 
 

3. Tillgänglighet och flexibilitet. Detta attribut uppfylls om kunden upplever att 
tjänsteföretagets läge, öppettider, anställda etc. är lätta att komma i kontakt med eller 
är lättillgängliga samt att företaget med anställda är beredda att uppfylla kundens 
önskemål på ett flexibelt sätt. 

 
4. Pålitlighet och trovärdighet. Detta attribut uppfylls om kunden vet att oavsett vad 

företaget och kunden kommit överens om, kommer löften att hållas och tjänsten 
kommer att utföras på bästa sätt. 
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5. Service recovery. Detta attribut uppfylls om kunden upplever att om något oväntat 
skulle inträffa eller om något skulle gå fel, kommer tjänsteföretaget direkt sätta in 
åtgärder och hitta nya lösningar. 

 
6. Serviscape. Detta attribut uppfylls om kunden upplever att den fysiska miljön i 

tjänstemötet stöder en positiv upplevelse av tjänsteprocessen. 
 

7. Rykte och tillförlitlighet. Detta attribut uppfylls om kunden litar till företaget och anser 
att det ger värde för pengarna, och att företaget står för väl genomförda tjänster samt 
samma värden som kunden själv står för. 

 
Dessa attribut för servicekvalitet skall påverka den totala kvalitetsupplevelsen av en tjänst. 
Tidigare resonemang angående gap mellan förväntningar och upplevelser kan man föra även 
här. Detta innebär att en kund som förväntar sig att tjänsten är tillgänglig och pålitlig samt ett 
visst beteende från frontpersonal, kommer att bli missnöjd om han inte upplever detta och 
bedöma servicekvaliteten på tjänsten som låg. 
 
 
2.3.2 Servicekvalitetsattribut för förväntad servicekvalitet hos TBSS 
 
Dabholkar har forskat kring teknologibaserade självbetjäningstjänster (TBSS). Dabholkars 
(1996) kvantitativa undersökning genomfördes med syftet att bedöma hur konsumenter 
utvärderar TBSS. Den specifika tjänst hon tittade på var en touchscreen på en 
snabbmatsrestaurang där kunderna kunde göra sin beställning. Som utgångspunkt för sin 
kvantitativa undersökning använde hon sig bland annat av en attributmodell. Precis som vid 
Grönroos och Parasuraman et als attribut, bygger attributmodellen på vilka komponenter 
(attribut) som utgör kvalitet hos en tjänst. I Dabholkars undersökning ses 
konsumentdeltagandet ur konsumentens perspektiv för att undersöka dennes preferenser och 
anledningar till att delta i tjänsteskapandet.  
 
Dabholkar (1996) menar att hennes undersökning skiljer sig från tidigare forskning. 
Undersökningar som tidigare gjorts om konsumentens preferenser baserade på 
diskonfirmationsbegreppet (som hos Grönroos och Parasuraman et al) var enligt hennes 
mening inte praktiskt genomförbara eftersom det är svårt att skilja förväntningar från 
upplevelser, och ännu svårare att mäta dem. Modellerna från servicekvalitetsforskningen 
kunde enligt hennes mening inte alltid förklara de teknologibaserade självservicealternativ 
som fanns (och dyker upp mer och mer) eftersom dessa innebar en ny, unik form av 
servicekvalitet. 
 
Dabholkars attributbaserade modell utgår från att konsumenters beslut är resultat av ett 
kognitivt tillvägagångssätt. Detta innebär bland annat att konsumenter bedömer de olika 
komponenterna hos tjänsten en och en och bedömer deras vikt för tjänsten som helhet. Vissa 
attribut kommer att värderas högre än andra. Detta kan ha sin grund i förväntningar som 
baseras på erfarenheter från tidigare upplevelser av TBSS men även förväntningar som har 
formats opåverkade av tidigare erfarenheter. Poängen är att konsumenterna i denna modell 
tänker kognitivt om tjänsten, värderar de olika attributen var för sig, lägger dem sedan 
tillsammans, bedömer dem ur ett servicekvalitetsperspektiv och bildar sig sedan en 
helhetsuppfattning om tjänsten som resulterar i en intention att använda eller att inte använda 
tjänsten.  
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Figur 2.4 Determinanter för förväntad servicekvalitet. Attributbaserad modell från Dabholkar 1996: 31 
 
Utifrån sin kvalitativa undersökning utvecklade Dabholkar attributmodellen i Figur 2.4. Hon 
kom fram till fem attribut: leveranshastighet, användningssvårighet, pålitlighet, underhållning 
och kontroll. Hennes definition av de olika attributen i den attributbaserade modellen är som 
följer: 
 

1. Leveranshastighet (Speed of delivery): Tid och tidsbesparing är en viktig del av 
tjänsteleveransen.  Tid kan definieras som väntetid tillsammans med den tid det tar att 
fullfölja tjänsten, eller enbart tiden för utförande av tjänsten.  

 
2. Användningssvårighet (Ease of use): Detta attribut består av två komponenter: 

ansträngning och komplexitet. Detta attribut är viktigt för konsumenter av flera skäl. 
Ett är att genom att använda sig av en enkel tjänst kan man spara ansträngning, ett 
annat är att reducera social risk. Social risk innebär att konsumenter som tror att en 
tjänst är komplex att använda, antagligen drar sig för att utnyttja den eftersom de inte 
vill framstå som okunniga inför andra människor.  

 
3. Pålitlighet (Reliability): Pålitlighet är ett attribut som spelar en speciellt viktig roll vid 

utvärdering av nya teknologibaserade tjänster eftersom dessa tjänster förknippas med 
en funktionsrisk, enkelt uttryckt att konsumenterna är oroliga att tjänsten inte skall 
fungera. Detta kan även uttryckas som att förväntningen på tjänstens resultat är viktigt 
för kunder som skall använda TBSS.  

 
4. Underhållning (Enjoyment): Detta attribut innebär att konsumenter är mer benägna att 

använda en tjänst som uppfattas som njutbar eller underhållande. Underhållning är 
alltså ett attribut som fyller användaren av tjänsten med välbehag.  

 
5. Kontroll (Control): Kontroll definieras som mängden kontroll som kunden känner att 

han har över tjänsteprocessen eller resultatet. Detta är det enda attribut som inte 
identifierades under Dabholkars kvalitativa undersökning. Hon anser att det beror på 
att respondenterna har svårt att förklara denna egenskap med ord och har därför ändå 
med detta attribut i modellen. En annan orsak till att Dabholkar tagit med detta attribut 
är att tidigare forskning har visat att detta är ett viktigt attribut vid bedömning av 
servicekvalitet och självtjänster. Detta attribut innebär att en person starkt förbinder 
sin egen kontroll med servicekvalitet. Genom att öka den förväntade kontrollen ökar 
den förväntade servicekvaliteten. 
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Dabholkars studie visade att underhållning och kontroll var viktiga determinanter vid 
bedömningen av servicekvalitet. Användningssvårigheten visade sig också spela en viktig roll 
för bedömningen men bara vid lång väntetid. (Dabholkar testade i sin undersökning både lång 
och kort väntetid. Väntetid definierades som väntetid i minuter eller antal kunder i kön 
framför respondenten.) Hennes undersökning tydde på att pålitlighet och leveranshastighet 
inte spelar någon roll för bedömningen av servicekvalitet men Dabholkar menar att resultaten 
kan vara missvisande på grund av interkorrelationen mellan pålitlighet och kontroll respektive 
hastighet och användningssvårighet. Detta innebär med andra ord att respondenterna 
automatiskt kan förvänta sig att en tjänst som de har kontroll över även är pålitlig liksom att 
om den är enkel att använda så är den även snabb. Dessa attribut skulle kunna spela större roll 
när konsumenten visar större kognitivt engagemang, till exempel när han upplever större risk 
vid användandet av en tjänst. 
 
 
2.3.3 Servicekvalitetsattribut för upplevd servicekvalitet hos TBSS  
 
Ytterligare attribut kring servicekvalitet bidrar Anselmsson (2001) med. Anselmsson 
undersökte i sin kvalitativa förundersökning vilka sidor hos den teknologiserade tjänsten som 
påverkar den kundupplevda servicekvaliteten. Anselmsson har således liksom Dabholkar 
forskat kring TBSS men han har fokuserat på upplevd servicekvalitet (och inte förväntad). 
Han undersökte kundernas upplevelser dels vid en teknologiserad check-out i en 
livsmedelshandel, dels vid en teknologiserad check-out på ett bibliotek. Respondenterna fick 
svara på två frågor, dels vad de ansåg påverka servicekvaliteten hos check-outen positivt och 
dels vad de ansåg påverka den negativt. Anselmsson sorterade därefter svaren enligt följande 
attribut: hastighet, kontroll, lätt att använda, personalbaserad support, underhållning, 
pålitlighet/risk, kommunikation/utbildning, andra kunder, fysiskt framträdande. Dessa attribut 
upplevdes påverka servicekvaliteten negativt av somliga och positivt av andra.  
 
Enligt Anselmsson (2001) kan determinanterna från Parasuraman et als 1985- års modell efter 
lite modifikation vara relevanta även för TBSS, även om deras forskning inte baserades på 
teknologibaserade tjänster. De faktorer Anselmsson nämner i detta sammanhang är pålitlighet, 
tillgänglighet, trovärdighet, säkerhet och påtaglighet. 
 
 

2.4 Sammanfattning teorier 
 
Vi har tidigare nämnt Grönroos definition av kvalitet: ”... kvalitet är vad kunderna anser vara 
hög kvalitet, och kvaliteten på en speciell produkt eller tjänst är bara så hög som kunderna 
upplever att den är” (Grönroos 1990: 39). I samband med denna definition vill Grönroos 
hävda att kunderna ofta har en mycket vidare definition av begreppet servicekvalitet än vad 
företaget tror att de har. Denna vidare definition skulle kunna innebära att företaget satsar 
mycket pengar eller lägger stor vikt på delar av den teknologiserade tjänsten som kunden inte 
tycker tillför något värde. Det går inte att förringa vikten av att företaget har samma 
uppfattning av kvalitet, eller åtminstone förstår sina kunders uppfattning om kvalitet. 
 
Det saknas forskning kring Internetbaserade tjänster med hemmet som utgångspunkt, och vad 
kunderna förväntar sig för kvalitet gällande dessa tjänster. Vi måste därför med hjälp av 
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presenterade teorier ta avstamp i en forskning kring servicekvalitet som inte riktigt är 
utvecklad efter våra premisser eller vårt intresseområde.  
 
Det finns mycket forskning kring attribut hos tjänster, attribut som skall bidra till hög kvalitet 
hos tjänsterna och därmed intentioner eller motiv till att använda dem. Men dessa attribut 
utgår främst från den totala kvalitetsupplevelsen, och inte från den förväntade 
servicekvaliteten. Vi har valt förväntad servicekvalitet som mått. Detta val fjärmar oss 
ytterligare från tidigare forskare eftersom många av modellerna lägger stor vikt vid den 
upplevda eller totala tjänstekvaliteten. Samtidigt kan det vara av stor vikt att mäta den 
förväntade kvaliteten när det gäller ny teknologi i just vår valda bransch, som är tämligen ny 
och outforskad. Dessutom menar Dabholkar (1996) att det är svårt att mäta skillnader mellan 
förväntningar på och upplevelser av servicekvalitet. En utgångspunkt för oss skulle kunna 
vara de attribut som Parasuraman et al eller Grönroos kommit fram till, vilka påverkar den 
upplevda servicekvaliteten. Trots att den förväntade kvaliteten inte är samma mått som den 
upplevda kan de attribut dessa forskare angett som avgörande för kvaliteten även vara giltiga 
som attribut för kundens förväntade servicekvalitet. Hypotetiskt skulle de även kunna vara 
giltiga för TBSS och de nya Internetbaserade tjänsterna.  
 
Forskningen inom servicekvalitet kan således kanske hjälpa oss en god bit på väg men har 
tyvärr ofta den nackdelen att det rör sig om tjänster som har ett tydligt element av 
personalbaserad kontakt kund och leverantör emellan. Detta innebär att attributen har en 
tydlig koppling till personlig service, vilket oftast inte är tillämpligt på tjänster på Internet. 
Visserligen erbjuds personlig service ofta i anslutning till Internetbaserade tjänster i form av 
mejl dit man kan vända sig med frågor, men denna personliga service skiljer sig på många 
punkter från traditionell personalbaserad service. Kunder och representanter från företaget kan 
exempelvis inte se varandra och kommunikationen dem emellan skiljer sig från den vid ett 
vanligt fysiskt tjänstemöte.  
 
Vårt val av ämne tvingar oss alltså att vara innovativa i vårt ifrågasättande av forskningen 
kring servicebranschen och kvalitet och hur servicekvalitet kan uppnås via Internet. 
Traditionellt har man kanske snarast satsat på människan för att kunna erbjuda bra service och 
kvalitet, exempelvis genom att skicka anställda på ”charmkurser”. Servicebranschen 
framställs ofta som en bransch full med anställda som är beredda att stå kunden till hands och 
uppfylla kundens önskemål. Denna norm finner vi i uttryck för i ord som "serviceyrken", där 
vi ofta syftar till företag och anställda som med sin närvaro kan bidra till att påverka 
servicekvaliteten. Denna möjlighet eller förutsättning finner vi bland annat i Parasuraman et 
als attribut som bemötande och tillgänglighet. Dessa attribut går givetvis i en något omtolkad 
form att tillämpa på en webbsida - tillgängligheten innebär då inte närvaro av en fysisk 
försäljare men av att internetsidan är öppen dygnet runt. Attributet bemötande kan i sin tur 
innebära att sidan är individualiserad med en personlig hälsning då kunden loggar in. Med lite 
omtolkningar eller omformuleringar kan vi således med hjälp av de existerande attributen 
bilda oss en uppfattning om vad den förväntade servicekvaliteten på internetsidan skulle 
kunna vara. Dessa attribut är således en del av vår förförståelse när vi skall inleda vår egen 
studie.  
 
Dabholkars attributmodell tar till skillnad från Grönroos och Parasuraman, Zeithaml och 
Berry sin utgångspunkt i teknologibaserade tjänster. Modellen är en överskådlig modell med 
fem attribut som alla kanske går att hänföra även till Internetbaserade tjänster. Dabholkar har 
dessutom tittat på förväntad servicekvalitet. Att använda hennes forskning som en 
språngbräda tycks oss därför självklart. 
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3 Metod 
 
 
 
 
 
Detta kapitel utgör vårt metodavsnitt där vi presenterar vårt tillvägagångssätt under 
uppsatsen. Läsaren kan här ta del av hur vi har gått till väga vid våra metodval och ta del av 
motiven till dessa val. 
 
 

3.1 Övergripande angreppssätt 
 
Det övergripande angreppssättet innebär ett sätt att se och kan uttryckas i termer av 
exempelvis perspektiv, teori, modeller samt undersökningsobjekt (Wiedersheim-Paul & 
Eriksson 1991). Detta innebär att vi innan en undersökning måste göra medvetna val 
angående vårt övergripande angreppssätt och uttrycka våra ståndpunkter och utgångspunkter. 
Detta redovisas nedan. 
 
 

3.2 Perspektiv och val av teori och modeller 
 
De valda teorierna och modellerna i en uppsats blir ett perspektiv eller en ram med vilken 
man ser verkligheten. Detta val av perspektiv kommer att ha avgörande konsekvenser på det 
slutliga resultatet. Perspektivet anger vilka glasögon vi väljer att se verkligheten genom och 
bestämmer inte bara vad vi ser utan också hur vi ser det (Halvorsen 1992). Teorier är en stor 
del av vårt perspektiv. ”Teorier är för oss mer eller mindre komplexa uppfattningar som finns 
utvecklade rörande sammanhang och förhållande mellan företeelser och som vi önskar att 
pröva mot den konkreta samhällssituationen” (Holme & Solvang 1997:50). 
 
Citatet visar hur teorier fungerar och används inom samhällsvetenskapen. Detta innebär att 
teorier är mer eller mindre underbyggda kunskaper som på ett eller annat sätt prövas mot den 
rådande samhällssituationen. Gemensamt för alla teorier är att de innebär en ”abstraktion av 
konkreta företeelser” (Holme & Solvang 1997:50).  
 
Syftet med våra teorier är att styra inriktningen på vårt forskningsintresse, se till att vi närmar 
oss empirin på ett lämpligt sätt och slutligen ska teorin fungera som ett stöd i analyserna och 
tolkningar av vårt material (Halvorsen 1992). Utifrån ovanstående kan vi skapa en förenklad 
modell av verkligheten där det är möjligt att upptäcka hur de olika delarna hänger samman 
och påverkar varandra (Andersen 1998). Se Figur 3.1. nedan. 
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Figur 3.1 Sambandet mellan teori, modell och verklighet som presenterat av Andersen 1998: 86. 
 
 
Modellen visar sambandet mellan teori, modell och verklighet. Uppsatsens förlopp har följt 
denna modell för att vi ska kunna säga någonting om det vi har studerat. Inledningsvis 
studerade vi de teorier som vi har presenterat under Teoretiskt ramverk. Teorier vi valt är 
främst skrivna av forskare som är väl ansedda och som ses som föregångare inom 
servicekvalitetsforskningen. Modellerna vi har presenterat under vår teoridel har dels hjälpt 
oss att organisera informationen så att vi skulle kunna veta vad vi skulle leta efter och dels hur 
vi skulle tolka den information vi fick. Kanske främst Dabholkars attributmodell har som 
avstamp för vår uppsats berättat vilken typ av information vi borde koncentrera oss på under 
vår undersökning och var vi i våra egna studier kan dra paralleller till tidigare forskning. Även 
Parasuraman et als samt Grönroos forskning kring attribut för servicekvalitet har varit till 
hjälp som utgångspunkter för vår undersökning. Detta tillvägagångssätt, dvs. teorierna och 
modellerna som utgångspunkt för vår egen undersökning, skall slutligen hjälpa oss att komma 
till ett resultat som säger något om verkligheten.  
 
Om vi ändå hade tänkt använda Dabholkars forskning som språngbräda, varför utgick vi inte 
från hennes kvantitativa undersökning helt och hållet? Det hade varit möjligt att anpassa 
hennes frågor till en teknologisk tjänst via Internet, söka respondenter till dessa nya enkäter 
och därefter behandla svaren statistiskt för att se om hennes resultat är giltiga även för 
Internetbaserade tjänster. Vi hade lite olika motiv till att inte göra detta.  
 
Dabholkar har visserligen mätt förväntad kvalitet, men vi är tveksamma till om samma 
attribut är giltiga vid utvärderingen av en tjänst som att beställa hamburgare vid en touch 
screen och som vid beställning av olika varor eller tjänster via Internet. Dabholkar har 
dessutom gjort ett förbehåll om att hennes bidrag möjligen inte är applicerbart på tjänster med 
högre risk. Vi gör ett antagande om att beställning av varor och tjänster via Internet innebär en 
högre risk för konsumenter än beställning av hamburgare. Detta antagande gör vi på några 
olika grunder. En grund är att kostnaden för mycket av det som kan beställas via Internet är 
högre. En beställning via Internet kan då ses som en tjänst som betingar ett högt engagemang, 
och beställning av hamburgare klassificeras snarare som en tjänst som betingar ett lägre 
engagemang. Dessutom finns det en situationskomponent som är väldigt specifik för 
hembaserade Internettjänster, som skiljer sig från all tidigare forskning. Denna komponent är 
att kunden saknar tillgång till personlig service i viss mening. Dabholkars respondenter kunde 
exempelvis vända sig till personal på hamburgerbaren om något skulle gå fel. Även annan 
TBSS-forskning som vi har refererat till har haft denna komponent av personlig service. 
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Anselmssons respondenter vid check-outen på biblioteket samt på ICA-butiken hade tillgång 
till närvarande personal ifall något skulle vara oklart. Av dessa anledningar såg vi många 
skillnader mellan tidigare forskning och vår egen studie, men vi såg också många likheter. 
Därmed fann vi ett behov av att eventuellt skapa en ny modell för Internetbaserade tjänster 
eller att utveckla och anpassa attributen för servicekvalitet till Internet, med utgångspunkt i 
existerande attribut från servicekvalitetsforskningen. 
 
 
3.2.1 Explorativt eller deskriptivt 
 
I en studie kan man ha en explorativ eller en deskriptiv ansats. 
 
En explorativ studie kan vara ett första steg i en större undersökning som skall ge insikt i 
problemet. Studien hjälper då till att definiera problemet. En explorativ studie kan sägas vara 
en snabb och ekonomisk metod och bra för att ta fram hypoteser om marknader. Den används 
som ett kvalitativt instrument framför kvantitativ data (Chisnall 2001). 
 
En deskriptiv studie genomförs oftast när man (till skillnad från explorativa) har gedigen 
kunskap om marknadens variabler.  Frågor utformas för att ge konkreta svar om exempelvis 
produktprestation, marknadsandelar, konkurrensstrategier och distribution. Det används i en 
sådan studie mer kvantitativ data som ämnar beskriva (mäta) speciella egenskaper och 
karaktäristika hos ett undersökningsobjekt (Chisnall 2001).  
 
Vad gäller metod brukar angreppssätten även förklaras utifrån induktion och deduktion. Valet 
av angreppssätt beror på syftet i undersökningen. I ett deduktivt angreppssätt utgår man från 
teorin för att försöka beskriva hur företeelsen fungerar. En induktiv metod innebär att man tar 
sin utgångspunkt i verkligheten och inte i teorin i ämnet innan man inleder sin studie. 
(Wiedersheim-Paul & Eriksson 1991) Vårt val av induktiv eller deduktiv ansats behandlas 
mer ingående under 3.5.4.1 Reduktion av data. 
 
Det är vanligt att en kvalitativ ansats används i explorativt syfte för att komma fram med idéer 
eller hypoteser som sedan kan testas kvantitativt (Seymour 1992). Vi har således valt en 
kvalitativ ansats i vår explorativa studie främst eftersom vi tror att detta angreppssätt kommer 
att generera viktiga attityder kring servicekvalitet. Vi såg det inte möjligt att genomföra en 
deskriptiv studie eftersom vi inte hade gedigen kunskap om konsumenters förväntningar på 
servicekvalitet hos TBSS från hemmet. En kvalitativ metod skulle hjälpa oss att få fram 
attityder som skulle vara riktlinjer kring hur vi kan formulera hypoteser. Dessa kan sedan 
testas och utforskas vidare med kvantitativa metoder. Som framhålls i början av uppsatsen är 
området förväntad servicekvalitet tämligen outforskat (speciellt inom TBSS) vilket motiverar 
valet av en explorativ ansats.  
 
 

3.3 Val av undersökningsobjekt  
 
En studie kan företas som en fallstudie eller med en historisk eller experimentell ansats (Yin 
1994, genom Anselmsson 2001). Vilken metod som väljs avgörs av vilken typ av empirisk 
data som behövs. Den historiska metoden analyserar ett fenomen baserat på tidigare data. 
Detta är en olämplig metod för oss dels eftersom TBSS är ett relativt samhällsfenomen dels 
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för att (som en naturlig följd) det finns för lite forskning kring TBSS för att den historiska 
ansatsen skall kunna användas som huvudmetod. 
 
I den experimentella ansatsen skapar man en artificiell situation, till exempel en köpsituation 
på en stormarknad. I sådana experiment är det framför allt beteendet som studeras emedan 
denna studie sätter fokus på attityder. Vidare skall man kunna manipulera detta beteende i ett 
experiment för att kunna studera orsak/verkan samband, även detta blir svårt med attityder. 
 
Fallstudiemetoden lämpar sig i situationer då forskaren är intresserad av att fånga en relativt 
bred bild av studieobjektet i sammanhang där han inte är säker på vad han letar efter 
(Anselmsson 2001). Metoden lämnar utrymme för att bygga ut studien med nya infallsvinklar 
allteftersom studien fortskrider. Användningen av denna metod gör förhoppningsvis även 
uppsatsen lämplig som utgångspunkt eller referens för framtida forskning kring TBSS av 
andra forskare som tar över stafettpinnen. Yin (1994) föreslår att fallstudier kan användas i 
explorativa (vad), deskriptiva (hur) och förklarande (varför) studier. Eftersom vi ämnar 
undersöka vilka determinanter som styr konsumentens uppfattning är vår studie i första hand 
explorativ. Således valde vi fallstudien som den mest lämpliga metoden.  
 
Det finns flera anledningar till val av studieobjekt. Stake (1994) menar att fallstudier oftast 
bestäms utifrån ett individuellt intresse, inte utifrån en aktuell metod.  En fallstudie drar 
uppmärksamhet till frågor kring vad vi kan lära oss av ett specifikt fall. Stake menar att det 
finns tre olika anledningar att genomföra en fallstudie. I en intrinsic2 fallstudie gör vi en 
studie för att vi vill utöka förståelsen kring ett specifikt fall. Detta innebär att vi inte studerar 
fallet främst för att det liknar ett annat fall, eller för att det representerar ett speciellt problem 
utan för att det i sig själv kan ses som ett intressant fall. Syftet är då inte att skapa nya teorier, 
även om forskaren i vissa fall kanske ändå gör just detta.  
 
I en instrumentell fallstudie undersöker vi ett fall för att detta skall ge oss insikt i en specifik 
sakfråga eller hjälpa oss att förfina tidigare teorier. Fallet är här av mindre intresse och spelar 
bara en stödjande roll som skall ge oss förståelse för någonting annat. Oftast har vi många 
intressen när vi genomför en studie vilket implicerar att det inte finns någon skarp linje som 
skiljer en intrinsic och en instrumentell studie åt, utan snarare finns det en zon av 
kombinerade syften som skiljer dem åt (Stake 1994). 
 
I en kollektiv fallstudie har vi ännu mindre intresse av att studera bara ett fall, vi studerar 
istället ett flertal fall tillsammans för att få insyn i ett fenomen. En kollektiv fallstudie kan 
liknas vid en instrumental studie som vidgas till att inbegripa många fall (Stake 1994). 
 
Vi ville undersöka människors förväntningar kring servicekvalitet gällande Internetbaserade 
tjänster, och för att eventuellt kunna generalisera våra resultat och förfina tidigare teorier ville 
vi inte knyta förväntningarna till en specifik Internettjänst, och kanske begränsas av en 
specifik hemsidas möjligheter. I denna mening kan vi sägas ha haft ett instrumentellt motiv. 
Vi såg oss dock nödgade att knyta den generella hemsidan till en bransch, eftersom det kan 
vara svårt för respondenter att formulera sina förväntningar på en tjänst (Lindquist & Persson 
1997) och ännu svårare om tjänsten är helt generell och inte knuten till någon bransch. Som 
utgångspunkt för vår empiri valde vi att ha en generell hemsida inom resebranschen. Denna 
sida skulle vara en stödtjänst eller en beställningstjänst som är att skilja från kärntjänsten, dvs. 
resan. Att vårt undersökningsobjekt är en stödtjänst och inte en kärntjänst föll sig tämligen 
                                                 
2 Engelskans ”intrinsic” kan ungefär översättas med ”något som inte är beroende av externa omständigheter, 
något som tillhör en saks rätta natur”. Ur Webster’s New World Dictionary 1968. 
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naturligt, TBSS är oftast stödtjänster och de tidigare studier inom TBSS som vi har tagit del 
av har också behandlat stödtjänster. 
 
Valet föll på resebranschen av ett par anledningar. Ett av motiven till valet av resebranschen 
var att efter terrorattackerna mot World Trade Center i New York den 11 september 2001 har 
resebranschen ställts inför nya utmaningar. Spaltmeter har skrivits om kundernas minskande 
resande och om hur detta påverkat resebolagen i form av ökande konkurrens och risk för 
konkurs. Det är troligt att verkningarna efter terrorattackerna är långtgående och omöjliga att 
överskåda eller förutse. I praktiken tycks resebranschen stå inför en period där de är tvungna 
att sänka sina kostnader och avskalad service och budgetpriser ses av många som ett sätt att 
överleva. När kunderna bokar via Internet kan företagen spara på exempelvis 
personalkostnader, men hur påverkas servicekvaliteten av detta? 
 
E-handeln ökar ständigt inom resebranschen, varför fler studier kring konsumenternas 
förväntningar kan komma till nytta. Mellan 1998 och år 2000 ökade antalet resebokningar via 
Internet med 350 % i USA. Resebranschens omsättning på nätet motsvarar 1/3 av den totala 
omsättningen på nätet för konsumenthandeln (www.customer-service.com, 020420). De som 
reser mest tycks vara de som är mest lojala till sin favoritwebsida. Dessa lojala kunder har 
också visat sig vara mindre priskänsliga och samtidigt mer intresserade av webbsidans 
kundservice. De var även intresserade av tjänstens pålitlighet men kände å andra sidan inte så 
mycket oro angående att lämna ut information om dem själva online (www.1to1.com, 
020426). Detta ger oss en bild av vad kunder värderar i samband med Internetbokning, samt 
var satsningar på servicekvalitet i framtiden kommer att bli allra viktigast. Men bilden 
behöver utvecklas.  
 
Valet av resebranschen som objekt i vår fallstudie var ett medel för att uppnå vårt syfte. Vårt 
syfte med studien, där vi ville generera eller förfina servicekvalitetsteorier kring TBSS från 
hemmet, talar för ett det var en instrumentell studie vi ville genomföra. Trots att vi har 
presenterat motiv till att vi tyckte att resebranschen kunde vara en lämplig och aktuell bransch 
att basera studien på, är detta bara just en bas för våra egentliga motiv. En hemsida i 
resebranschen blev då enbart ett stöd som skulle underlätta för våra respondenter att formulera 
sina förväntningar kring servicekvalitet.  
 
 

3.4 Val av undersökningsmetod 
 
Empiriska observationer är erfarenhetsbaserade observationer eller iakttagelser som görs ute 
på fältet (Andersen 1998: 23). Det finns en rad olika sätt för forskare att närma sig den så 
kallade empiriska verkligheten. Beslut som måste tas är bland annat vilken ansats man skall 
ha, induktiv eller deduktiv (se under 3.5.4.1), och om man skall ha ett kvalitativt eller 
kvantitativt tillvägagångssätt. 
 
 
3.4.1 Kvalitativ metod visavi kvantitativ metod 
 
Vid val av metod måste vi välja mellan kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling 
och analys. Förenklat kan man uttrycka att en kvantitativ metod omvandlar informationen till 
siffror och mängder. Denna metod är mer formaliserad och strukturerad. En kvalitativ 
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undersöknings primära syfte är att skapa förståelse för det problem som studeras. Metoden är 
inte lika formaliserad utan forskarens uppfattning eller tolkning av informationen är av större 
betydelse. Denna typ av undersökning är inte inriktad på att pröva om informationen är 
generellt giltig. Kvalitativa metoder kännetecknas av närhet till den källa som man hämtar 
information från. I många fall kan man kombinera båda metoder, då kan de med sina 
skillnader komplettera varandra. Dock finns det situationer där en kvantitativ metod är bättre 
än en kvalitativ och tvärtom (Holme & Solvang 1997). 
 
Kvalitativa undersökningar kritiseras ofta av dem som föredrar kvantitativa undersökningar 
och av dem som förlitar sig på siffror och statistik som det enda sättet att undersöka 
verkligheten på. När syftet med en undersökning är att ta reda på människors attityder och 
inställningar till olika fenomen kan dock kvantitativa undersökningar ha svårt att mäta det 
som egentligen var meningen att man skulle mäta (Seymour 1992). 
 
En fördel med kvalitativa metoder är att man genom dessa kan lära känna människor mer 
personligt och att man har möjlighet att betrakta människor samtidigt som de utvecklar sin 
egen syn på olika företeelser. Kvalitativa metoder ger dessutom en helhetssyn på en situation 
istället för att mäta delar av en speciell situation så som kvantitativa metoder är tvingade till 
genom sin konstruktion med exempelvis väl avgränsade variabler och skalor (Seymour 1992). 
Med detta som utgångspunkt föreföll en kvalitativ metod vara bättre ämnad för vårt 
explorativa syfte, där vi ville ha möjlighet att betrakta människor samtidigt som de utvecklar 
och kanske upptäcker sin egen syn på en Internetbaserad tjänst. Ställda inför ett tämligen nytt 
och outforskat fenomen ville vi få deltagarna i den kvalitativa undersökningen att öppna nya 
dörrar eller öppna våra ögon för attribut som påverkar den förväntade servicekvaliteten. 
 
Kvalitativa undersökningar är särskilt utsatta för forskarbias eftersom det finns många 
personliga moment vid insamling och bearbetning av information, vilka lämnar utrymme för 
personliga tolkningar. En lösning till detta problem är att forskare bör vara kritiska till sitt 
material och sina tillvägagångssätt (Ib Andersen 1998). Detta är någonting som vi har 
ansträngt oss att vara under hela vår studie, för att kunna hålla oss så nära ”sanningen” som 
möjligt.  
 
 

3.5 Handgripligt angreppssätt  
 
I detta avsnitt presenterar vi våra sekundärkällor, dvs. hur vi har samlat och studerat litteratur 
inför vår uppsats, samt våra primärkällor, hur vi kom fram till vår valda kvalitativa metod och 
hur vi gick tillväga för att utföra denna metod. Avsnittet avslutas med källkritik.  
 
 
3.5.1 Sekundärdata – Litteraturstudier och litteratursökning 
 
Vår materialinsamling tog sin utgångspunkt i tidigare arbeten om servicekvalitet, dvs. studier 
som genomförts inom detta forskningsområde. Vi har försökt att systematiskt ta del av källor 
som behandlar servicekvalitet. Vi har samlat sekundärinformation om exempelvis 
förväntningar, servicekvalitet och determinanter. Initialt sökte vi övergripande och bred 
information. Det finns tre grundläggande tillvägagångssätt för litteratursökningen (Andersen 
1998). Dessa är: 
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• Fråga andra: till exempel personer vars kunskap och omdöme man har förtroende för. 

Denna metod är användbar eftersom man tämligen snabbt lär känna sitt problemområde. 
• Läs tidskriftsartiklar: framförallt översiktsartiklar och sammanfattningar. 
• Sök igenom litteraturen: med hjälp av en rad olika sökredskap, såsom de på biblioteket.  
 
Dessa data kan karakteriseras som sekundärinformation, det vill säga data som är tolkad (och 
oftast nedskriven) av någon annan. Eftersom materialet redan är tolkat och analyserat är det 
viktigt att inta en kritisk ståndpunkt för att inte påverkas av forskarbias. Våra sekundärkällor 
är: 
• Tidigare uppsatser och avhandlingar på Ekonomihögskolan som behandlar ämnet 

servicekvalitet. I dessa kunde vi även hitta referenser till annan lämplig litteratur inom 
ämnet. 

• Utnyttjande av Malmö Stadsbiblioteks söktjänst samt Lunds Universitetsbiblioteks 
söktjänster, såsom LOVISA, ELIN och EBSCO. Fackbiblioteket vi har använt oss av är 
det ekonomiska biblioteket på Ekonomihögskolan. Genom dessa fann vi diverse litteratur 
samt artiklar som behandlar vårt uppsatsämne. I dessa tidskrifter har vi kunnat läsa artiklar 
som varit relevanta för vårt forskningsområde. 

• Användning av diverse söktjänster och hemsidor på Internet. 
 
Ovanstående genomgång resulterade på sikt i att litteratursökningen kunde smalnas av. 
Samtidigt stramade vi till vår problemformulering, vilket ytterligare koncentrerade vår 
litteratursökning. Detta innebar att litteraturen blev mer överskådlig.  
 
 
3.5.2 Primärdata – Val av kvalitativ datainsamlingsmetod   
 
Efter att vi beslutat oss för ett kvalitativt angreppssätt var nästa steg att välja en kvalitativ 
metod. Det finns ett antal kvalitativa metoder att välja mellan och vi kommer här kort att 
redogöra för några av dessa. 
 
 
3.5.2.1 Observationsmetoder 
 
Observationsmetoder innebär att man studerar hur människor beter sig i de situationer man 
vill undersöka. Dessa metoder är lämpliga för att beskriva olika konsumentbeteenden medan 
de inträffar. Observationer kan genomföras på många olika sätt. Man kan exempelvis 
tjuvlyssna, installera kameror och bandspelare, men även observera fysiska spår som 
människor lämnar efter sig. Det är också möjligt att upplysa urvalet som ska undersökas att de 
ska observeras, men det finns då en risk att folk ändrar sitt beteende (Seymour 1992).  
 
Om syftet är att förstå attityder, åsikter eller motiv bör man använda sig av andra 
undersökningsmetoder (Seymour 1992). Eftersom vi är intresserade av att undersöka 
konsumenters förväntningar på en tjänst som utförs i deras hemmiljö passar inte observation 
som metod eftersom attityder, åsikter och förväntningar måste uttryckas i tal. Därför ansågs 
inte observationsmetoder lämpliga för vårt syfte.  
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3.5.2.2 Djupintervjuer 
 
Djupintervjuer används för att samla individuell information i olika frågor. Denna metod ger 
möjlighet att få tillgång till människors rationella resonemang genom den nära situation som 
intervjun mellan undersökaren och respondenten bjuder. Det finns flera fördelar med 
djupintervjuer som exempelvis möjligheten att kunna fånga in individuella olikheter och ökad 
validitet genom att intervjuaren har möjlighet att omedelbart ifrågasätta intervjupersonens 
påståenden. Dessutom har man i en intervjusituation större möjlighet att klargöra frågorna och 
kan på så sätt minska risken att frågorna misstolkas (Seymour 1992).    
 
Djupintervjuer skulle kunna vara en bra metod för vår undersökning eftersom vi är 
intresserade av konsumenters inre förväntningar och attityder. Enligt Anselmsson (2002) 
lämpar sig djupintervjuer extra väl om man vill kartlägga negativa kvalitetsaspekter eller 
beröra känsliga ämnen. Detta stämmer inte särskilt väl in på vår studie. Det som främst talar 
emot detta tillvägagångssätt i vår undersökning är att djupintervjuer är väldigt tidskrävande 
och dyrt, enligt Seymour (1992) den dyraste och mest tidskrävande av alla 
datainsamlingstekniker.  
 
 
3.5.2.3 Fokusgrupper/Gruppdiskussioner 
 
Fokusgrupper som metod har många starka sidor, såsom snabbhet, flexibilitet och dynamik, 
vilka uppnås genom en aktiv grupps interaktion och diskussion. Metoden kan sägas vara 
lämplig om man vill få fram positiva kvalitetsaspekter eller förslag på lösningar eller idéer. 
Gruppintervjuer är också bra om man vill få fram ”rikligare och mer detaljerad information” 
(Anselmsson 2002: 72). Metoden beskrivs även som ett genererande nätverk av information, 
där grupper av människor tillsammans uppmuntrar varandra och stimuleras till att 
rationalisera och förklara sina beteenden (Seymour 1992). 
 
En svag sida med fokusgrupper eller gruppdiskussioner är att den sociala situation som 
fokusgrupper skapar uppmuntrar till social positionering. Detta innebär att man uttrycker sina 
åsikter för att positionera sig eller framstå på ett visst sätt i en social struktur. En annan svag 
sida hos metoden är att deltagarna ibland vill vara diskussionsledaren till lags (Seymour 
1992). 
 
Vi kom fram till att de starka sidorna övervägde de svaga sidorna och hade lite olika motiv till 
vårt val av denna metod för vår studie. Ett första motiv var att det i servicekvalitetsforskning 
finns en lucka angående konsumenternas förväntningar på servicekvalitet i teknologiserade 
tjänster. Av vårt litteraturavsnitt framgår att det finns ringa forskning inom området TBSS och 
oss veterligen ingen forskning om hembaserad TBSS. Detta innebär att det inte finns några 
detaljerade föreställningar om vilka attribut konsumenter förväntar sig av en Internettjänst 
från hemmet.  
 
Vi misstänkte att det saknades attribut för servicekvalitet som gäller TBSS från hemmet i 
tidigare forskning, vilket framgår av vår slutsats i teorikapitlet. För att få fram dessa 
förväntningar och sätta ord på dem föreföll fokusgrupper vara en bra metod. Vårt motiv och 
vår målsättning var att gruppen utifrån diskussionsämnet servicekvalitet kunde bilda en 
generator som skulle producera idéer.  
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Fokusgruppen som kvalitativ metod kan dessutom förenkla urvalsprocessen i jämförelse med 
kvantitativa metoder, vilket i sig kan vara ett viktigt motiv när man skriver en tidsbegränsad 
uppsats. Fokusgruppen är enkel att sammansätta och det enda krav vi kan ställa på 
medlemmarna i gruppen är att de har ett intresse för sakfrågorna.  
 
Från tidigare litteratur kunde vi informera oss om vilka attribut som för personalbaserade 
tjänster har setts som attribut för hög förväntad servicekvalitet. Fokusgruppen sågs då som en 
induktiv ansats till vårt specifika problemområde som om allt gick bra förhoppningsvis skulle 
ge oss nya uppslag samt idéer till företag. Dessa var våra främsta motiv. 
 
 
3.5.3 Fokusgruppernas metodiska genomförande  
 
I det nästa har vi försökt återge de ställningstaganden och förberedelser vi gjorde innan 
genomförandet av våra fokusgrupper, vägledda av existerande litteratur på området.  
 
 
3.5.3.1 Moderatorn/gruppledaren 
 
Moderatorns roll skiljer sig från den traditionella intervjuarens eftersom moderatorn skall inta 
en mer passiv roll mot intervjuarens aktiva (Thorsted 2002). Det finns visserligen olika 
grupper och olika situationer och ämnen, som kan behöva olika grader av styrning. Tystare 
grupper måste styras mer för att komma fram till resultat, å andra sidan kan moderatorn vara 
mer passiv och betraktande i aktiva grupper. Aktiva grupper är kanske det mest 
eftersträvansvärda då forskarbias torde vara mindre i aktiva grupper. En aktiv grupp är dock 
ingen garanti mot forskarbias eftersom forskaren kan påverka under transkribering och analys 
av insamlad information från grupperna (Seymour 1992). 
 
Moderatorn bör ha som mål att utnyttja den sociala interaktionen mellan gruppmedlemmarna 
eller gruppdynamiken. Moderatorns viktigaste egenskap kan annars sägas vara att vara en god 
lyssnare. Seymour liknar moderatorn vid en psykoanalytiker som bland annat skall ”smickra, 
bestraffa, styra och stimulera”. (1992: 115) 
 
De eftersökta egenskaperna hos moderatorn är många och det tycks nästan krävas en 
överman/kvinna. Slagordet blir således anpassning, till gruppen, till dynamiken och till ämnet 
eller situationen och moderatorer uppmanas att agera som ”kameleonter” (Seymour 1992: 
115). Andra krav som ställs på moderatorn är att denne skall vara: 
 

• uppmuntrande och spontan 
• ha sinne för humor 
• vara lyhörd 
• medveten om sina egna fördomar 
• ha en förmåga att uttrycka sig klart 

 
Vi diskuterade moderatorns roll gemensamt och var överens om att hjälpa varandra och ge 
kritik och uppmuntran för att vi skulle lära oss att bli bättre moderatorer under processens 
gång. Dessutom beslöt vi oss för att alltid ha en huvudmoderator samt två hjälpmoderatorer 
(som också satt med vid mötet) som kunde anteckna och stötta huvudmoderatorn på olika sätt 
vid behov. 
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3.5.3.2 Antal grupper och gruppdeltagare 
 
Enligt litteraturen bör grupperna bestå av cirka 8-12 individer, men här finns det enligt 
Seymour (1992) inga skrivna regler. Därför vidgas möjligheterna till 5-20 individer, vilket 
möjligen Thorsted (2002) finner snävt eftersom hon bedömde sin fokusgrupp med fyra 
hemmafruar vara mycket lyckad. Även Wibeck (2000) menar att fokusgrupper inte bör bestå 
av mer än sex personer, eftersom detta kan ge upphov till subgrupperingar. Seymour hänvisar 
dock till en empirisk studie som visar på att en grupp om åtta ger upphov till fler idéer än en 
grupp om fyra personer.  
 
Det finns några olika faktorer som torde påverka vårt beslut om antalet grupper i vår 
undersökning: marknadssegment, tid och kostnader och marginalnyttan. Vid genomförandet 
av fokusgrupper bör man frångå de kvantitativa metodernas melodi och inte anstränga sig för 
att göra så många grupper som möjligt för att möjliggöra ett kvantitativt och statistiskt 
tänkande, eftersom det är omöjligt då fokusgrupper aldrig kan uppfylla de krav som ställs på 
kvantitativa studier (Seymour 1992). Även Anselmsson (2002: 65) menade att marginalnyttan 
var ”nära noll” efter fyra genomförda fokusgrupper, och att de nästföljande grupperna inte 
kom med nya idéer utan snarare bekräftade ting som redan sagts.  
 
Vi var intresserade av att upptäcka eventuella nya attribut som skulle påverka den förväntade 
servicekvaliteten, vilket innebar att vi ville att nya idéer skulle genereras. Detta talade för att 
våra grupper inte skulle vara för små. Eftersom vi alla saknade erfarenhet som gruppledare 
var vi dock överens om att vi inte heller ville ha för stora grupper som vi kanske skulle 
komma att ha svårt att kontrollera. Vi beslöt oss inför den första gruppen att samla 4-6 
deltagare. Medvetna om att vi kunde få återbud i sista stund hade vi därutöver två reserver. Vi 
var dessutom inte så oroade över subgrupperingar som kan uppstå när det är fler än sex 
deltagare (Wibeck 2000) eller som Anselmsson (2002) upplevt vid åtta deltagare som är 
mycket engagerade i ämnet. Detta eftersom ämnet är tämligen nytt och vi bedömde inte risken 
som stor att medlemmarna i gruppen skulle ha alltför fasta övertygelser angående förväntad 
servicekvalitet hos TBSS. Vår största oro var snarare att ha för få, möjligen ointresserade, 
medlemmar vilket skulle kunna minska idégenereringen. Denna oro kanske skulle tala för att 
ha fler deltagare men som nämnts var vi på grund av vår oerfarenhet också måna om att ha 
viss kontroll över grupperna.   
 
Vi bestämde oss för att genomföra tre grupper, eftersom Anselmsson (2001) och Wibeck 
(2000) var eniga om att marginalnyttan efter fyra grupper är närmre noll. Vi beslutade att det 
var onödigt för oss att göra om samma misstag, särskilt med tanke på brist på både tid och 
pengar. Givetvis hade det för vårt syfte varit givande att göra mer exempelvis regionalt 
spridda fokusgrupper eller grupperingar efter ålder, kön eller samhällsgrupp (enligt Seymours 
faktor marknadssegment ovan), men detta bedömdes som omöjligt på grund av tidsbrist och 
höga kostnader.  
 
 
3.5.3.3 Rekrytering av deltagare 
 
Det finns ett flertal olika sätt att rekrytera deltagare på. Vanliga exempel är slumpmässigt 
urval via telefon, rekrytering på fältet, rekrytering via databas och rekrytering via tredje man. 
Det kan vara lämpligt med rekrytering på fältet, dvs. i närhet av företaget vars tjänster man 
ämnar mäta servicekvaliteten hos, för att försäkra sig om att deltagarna är intresserade av 
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tjänsten (Anselmsson 2002). Det finns även exempel på rekrytering via bekantas bekanta 
(Thorsted 2002). Rekrytering via organisationer och listor, vilket oftast är förteckningar över 
företagets kunder, är också vanlig (Seymour 1992).  
 
Thorsted (2002) menar att kvinnor har en tendens att tala mer omfattande och uttömmande 
med personliga anknytningar och hänvisningar, medan män enligt hennes erfarenhet tenderar 
att tala kortare och mindre detaljerat. Män kan på detta sätt lätt ta över en diskussion i 
fokusgruppen, varför Thorsted rekommenderar könsmässigt delade grupper. Det kan vara 
problematiskt att ha blandade grupper, om det gäller känsliga eller personliga frågor. 
Sammansättningen av gruppen beror således främst på ämnet. Heterogenitet kan vara viktig i 
andra sammanhang, till exempel om det huvudsakliga syftet är att komma fram med idéer 
(Seymour 1992). 
 
Vi beslöt oss för att rekrytera bekantas bekanta, en enkel och kostnadsfri metod. Vi strävade 
efter att få ett någorlunda spritt urval gällande ålder och kön.  
 
Eftersom vårt syfte var att komma fram med nya idéer i ett tämligen nytt ämne, bedömde vi 
inledningsvis att heterogeniteten i grupperna var viktigare än risken att kvinnorna skulle 
komma till korta i diskussionerna. Med den litteratur som vi hade läst i åtanke, ämnade vi 
istället försöka vara vaksamma på att tona ned eventuella färgstarka personligheter, män eller 
kvinnor, så att alla i gruppen skulle få komma till tals. Efter vår första fokusgrupp, som bestod 
av två män och tre kvinnor, beslöt vi ändå att genomföra en grupp med enbart kvinnor. 
Den slutliga köns- och åldersfördelningen kan ses i tabellen nedan. 
 
 
Ålder 21-24 25-29 30-35 36-39 40-45 46-50 51-56 
Män 1 2     2 
Kvinnor 3 2 1 1   2 
 
Figur 3.2 Köns- och åldersfördelning bland våra respondenter.  
 
De enda krav vi ställde på våra deltagare var att de skulle ha använt sig av Internet tidigare 
samt att de skulle ha ett intresse för Internetbaserade tjänster, eftersom vi bedömde att det 
skulle vara omöjligt att ha föreställningar eller förväntningar på en Internetbaserad tjänst 
annars. Dabholkar (1996) har tittat på förväntningar på TBSS och ställde inte som krav på 
sina respondenter att de skulle ha erfarenhet av tjänsten. Förväntningar påverkas av bland 
annat personliga behov och word-of-mouth, varför man kan säga att respondenter inte 
behöver ha upplevt tjänsten för att ha förväntningar på den. 
 
 
3.5.3.4 Checklista och intervjuguide 
 
En intervjuguide är en samtalsmall som sätter ramarna för det som ska undersökas och 
formulerar problemställningen i ett antal frågor. En sådan guide kan också fungera som en 
checklista. Guiden bör inte följas slaviskt om gruppen kommer in på ett annat spår, eftersom 
moderatorn då istället förvandlas till en intervjuare och kan gå miste om viktig information 
som det nya spåret eller den tidigare interaktionen mellan medlemmarna möjligen kunde ha 
lett till (Seymour 1992). 
 



 36

Anselmssons (2002) intervjuguide innehöll frågor han absolut ville ha svar på, samt 
underfrågor. Han menar liksom Seymour att om diskussionen flyter på bra kan man begränsa 
antalet frågor och låta associationerna löpa fria. Anselmsson inledde med att berätta om sig 
själv och forskningsprojektet. De flesta författare menar att man bör låta deltagarna lära känna 
varandra kort, genom att exempelvis säga ålder, yrke (där Anselmsson föredrar att inte nämna 
yrke då detta kan skapa en form av hierarki enligt hans mening) och namn och något om 
ämnet.  
 
Vi inledde våra grupper med att presentera oss själva och vårt projekt, och lät även deltagarna 
presentera sig själva. Vår intervjuguide med kommentarer om hur våra frågor var tänkta att 
fånga deltagarnas förväntningar på servicekvalitet vid Internettjänsten finns i bilaga. 
 
 
3.5.3.5 Val av lokal 
 
Vid val av lokal ger litteraturen oss mer eller mindre fria händer. Om man förlägger en 
fokusgruppträff till någon av gruppdeltagarnas hem kan man störas av moment som att 
telefonen ringer och dylikt. Samtidigt kan ett inrett hem vara en avslappnande atmosfär, vilket 
kan bidra till att gruppmedlemmarna känner sig mindre hämmade att tala. Mer sterila 
konferensrum hos företag eller exempelvis hotell utesluter möjligen störande moment men de 
kan även hämma deltagarna och få dem mera inriktade på att prestera något än att bara 
uttrycka sina åsikter (Seymour 1992). 
 
Vi diskuterade inom gruppen att det skulle vara kostsamt att hyra in oss på ett konferensrum 
på hotell, och beslöt oss därför att utföra grupperna i hemmiljö. Ett lika billigt alternativ hade 
varit något av grupprummen på EC, men vi beslöt oss ändå för att utföra grupperna i 
hemmiljö, främst eftersom två av gruppernas deltagare var bosatta i Malmö. I samband med 
detta beslut var vi överens om att försöka minimera de distraherande elementen (exempelvis 
koppla ur telefonen) för att söka njuta fördelarna med att vara i en hemmiljö istället. Seymour 
(1992) varnar för att somliga gruppmedlemmar kan tillåta sig sjunka ner i soffan och på så 
sätt försvinna ur konversationen både fysiskt och psykiskt. Detta ville vi undvika och beslöt 
att ett grundkrav på lokalen skulle vara ett bord med stolar runtom. De som bodde i Malmö 
bjöds in till hem i Malmö, och de som hade sin hemvist i Lund fick delta i fokusgruppen i 
Lund. 
 
 
3.5.3.6 Utrustning och dokumentation 
 
Enligt Anselmsson (2002) är hjälpmedel som overhead, whiteboard eller skrivblock viktiga i 
nyckelfrågor i diskussionen så att alla i gruppen kan vara överens om att de viktigaste 
aspekterna har kommit med. Bandspelare är även det ett ofta använt hjälpmedel vid 
utförandet. Videoinspelningar har både Anselmsson upplevt som besvärande samt att 
Seymour (1992) anser att värdet av dessa går att diskuteras.  
 
Vi var överens om att gester och dylikt inte var så intressanta för vår frågeställning och att vi 
därför skulle vara utan videokamera. Vi beslöt dock att med deltagarnas samtycke använda 
filmkamera vid första fokusgruppen för att senare tillsammans kunna diskutera förloppet och 
lära oss så mycket som möjligt av första fokusgruppen. Valet av hemmiljö innebar att vi inte 
skulle kunna åtnjuta fördelar av ett konferensrum såsom overhead och white-board. Vi kom 
fram till att ett skrivblock torde vara ett tillräckligt hjälpmedel som skulle hjälpa gruppen att 
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följa med i diskussionens utveckling och stöda oss själva som moderatorer. Det innebar även 
att vi hade kvar anteckningarna för den framtida analysen. Vi valde även att spela in alla 
fokusgrupper på band för att ha möjligheten att gå tillbaka och lyssna av diskussionerna, samt 
att skriva ut allt som bedömdes vara relevant för våra frågeställningar.  
 
 
3.5.3.7 Ersättning till deltagarna  
 
Ersättning till deltagare bör falla inom intresseområdet för fokusgruppernas ämne 
(Anselmsson 2002). I somliga fall kan man för sin studie sponsras av en gåva från ett företag 
som är intresserat av undersökningens resultat. Det kan vara svårt att ta anspråk på andra 
människors tid och man kan som undersökare därför anstränga sig för att underlätta för 
deltagarna, genom att exempelvis erbjuda olika möjliga tider, barnpassning och/eller 
utförande nära hemorten (Thorsted 2002). 
 
Vi hade inget företag som sponsrade vår undersökning och heller ingen egen möjlighet att ge 
ersättning till deltagarna. Vi ansträngde oss istället som nämnts för att utföra grupperna i 
deltagarnas respektive hemstäder (Malmö eller Lund) samt att göra tillställningarna så 
behagliga som möjligt med kaffe och kakor i avslappnande miljö.  
 
 
3.5.4 Från fokusgrupp till analys 
 
Efter insamlingen av data, dvs. efter fokusgruppernas genomförande, måste informationen 
behandlas för att kunna presenteras. Vi ger en kort presentation av hur detta kan gå till. 
 
 
3.5.4.1 Reduktion av data 
 
Det första steget efter en genomförd gruppdiskussion är att skriva ut den inspelade 
diskussionen på papper. Detta är ett tidskrävande arbete och värdet av utskriften kan 
diskuteras. I vissa gruppintervjuer sägs helt enkelt mycket som inte är värt att skriva ut 
(Seymour 1992). Vi såg därför ingen anledning att skriva ut allt som sades under våra tre 
fokusgrupper. Wibeck (2000) hänvisar till olika transkriptionsnivåer där den enklaste formen 
är att bara skriva ner de utsagor som är relevanta för frågeställningen. I mera avancerade 
nivåer kan man skriva ner gester och alla ljud såsom suckar etc.  
 
Det finns två tillvägagångssätt vid bearbetandet av materialet: induktion och deduktion. Vid 
deduktion utgår man från det generella för att sedan arbeta sig nedåt och komma till det 
specifika. Man använder förutbestämda, generella kategorier som sedan reduceras till 
specifika attityder eller observationer. När undersökaren vet vilka beslut som ska fattas eller 
när vissa frågeställningar är klara och tydliga är deduktion en mycket användbar ansats för att 
reducera data (Seymour 1992).  
 
Induktion innebär att det inte finns något klassificeringsschema som är påtvingat av 
undersökaren. Vid denna ansats växer kategorierna fram med hjälp av de data som genereras. 
En induktiv ansats är lämplig vid explorativa undersökningar eller när syftet är att generera 
hypoteser (Seymour 1992). 
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Ett vanligt angreppssätt för forskare är dock den så kallade ”gyllene medelvägen”. Denna 
fungerar som en slags växelverkan mellan empiri och teori. I praktiken är det inte alltid 
effektivt för forskaren att tvingas ta ställning till den induktiva eller deduktiva ansatsen. Detta 
för att den teorigenererande (den induktive) forskaren har svårt att bortse från befintliga 
teorier medan den avbildande (den deduktive) forskaren har svårt att utforma 
samhällsvetenskapliga problemställningar och modeller enbart baserade utifrån teorier. Det 
ovan nämnda förklarar varför ansatserna interagerar med varandra. 
 
När vi studerar ett samhällsvetenskapligt fenomen tenderar den deduktiva ansatsen vara 
otillräcklig för att förklara vår företeelse (Andersen 1998). När vårt arbete inkluderar en rad 
olika teorier om hur verkligheten fungerar, tenderar induktionsansatsen att delvis kapitulera. 
Detta föranledde oss att använda oss av både induktion och deduktion, ett angreppssätt som 
brukar kallas abduktion. 
 
Vi valde således medelvägen där vi nedtecknade i stort sett allt som sades, förutom längre 
utläggningar som inte bedömdes ha relevans för vår forskning. När de flesta eller alla i 
gruppen instämde eller var överens om något nedtecknade vi det. 
 
Inledningsvis utgick vi från existerande attribut eller determinanter i 
servicekvalitetsforskningen. Vi hade innan genomförandet av fokusgrupperna konstruerat en 
konceptuell modell som utgjordes av åtta attribut från tidigare forskning. Vår konceptuella 
modell blev således en central länk mellan vår teori och vår empiri. Vid sammanställning och 
analys av våra resultat, dvs. diskussionerna från fokusgrupperna, var det därför till en början 
ett deduktivt angreppssätt som vi antog. Vi sorterade våra respondenters uttalanden i olika 
kategorier, dvs. i de attribut vi funnit i tidigare kvalitetsforskning. I detta arbete var vår 
konceptuella modell ett stödjande och överskådligt verktyg, vilket också var själva syftet med 
att först skapa den. Eftersom vi anat och även kom fram till att de åtta attributen i modellen 
inte var uttömmande för det nya fenomenet Internetbaserade tjänster från hemmet, syftade vi 
till att finna nya attribut. Vi önskade komma fram till determinanter som är specifika för just 
vårt område, Internetbaserade tjänster. I detta avseende var vi induktiva, eftersom vi genom 
vår undersökning ämnade komma fram till nya attribut genom att undersöka verkligheten. Vår 
intention var då att utveckla vår konceptuella modell, med nya servicekvalitetsattribut. 
Avslutningsvis var vi således induktiva, eftersom vi stod inför citat från fokusgrupperna, citat 
som hade koppling till respondenternas förväntningar på servicekvalitet men inte fullgott 
kunde knytas till några av de existerande attributen. 
 
Om vi hade haft en uteslutande deduktiv ansats, exempelvis om vi hade utgått från att enbart 
bekräfta Dabholkars attributmodell, hade vi kunnat dela in alla viktiga uttalanden och 
kommentarer från fokusgrupperna i hennes attribut. Då hade vi enligt definitionen av en 
deduktiv ansats vetat exakt vad vi letade efter, och kanske enklare kunnat reducera data efter 
de kategorier som Dabholkars attribut då hade utgjort. Nu är vår ansats delvis induktiv, 
eftersom vi även förväntat oss finna nya attribut för förväntad servicekvalitet. Denna tudelade 
(abduktiva) ansats har gjort att vi kunnat dela in somliga uttalanden enligt tidigare forskares 
attribut, och somliga kommentarer har fått utgöra ett nytt område eller attribut, om vi har 
ansett att de inte gick att föra in under existerande attribut.   
 
Om gruppdiskussionerna skrivs ut kan man redigera, koda och gruppera de uttalanden som 
skall skapa rapportens innehåll genom att klippa och sortera (Seymour 1992). Vi valde att 
skriva ut alla gruppdiskussionerna och därefter kategorisera de uttalanden som bedömdes vara 
relevanta efter de attribut vi menade att de tillhörde. Detta gjordes för att förtydliga eller 
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bildliggöra attributen med respondenternas egna sätt att uttrycka sina förväntningar på dem 
och därmed servicekvaliteten. 
 
 
3.5.5 Källkritik 
 
En källa kan definieras på olika sätt, exempelvis som ”en skrift som åberopas för en viss 
uppgift och som utgör grunden för denna uppgifts auktoritet” (Holme & Solvang 1997: 125). 
Definitionen ovan kan utökas med att källan är nedtecknad. Källkritiken är ett viktigt redskap 
för utvärderingen av information. Syftet med källkritik är att bestämma om källan mäter det 
den utger sig att mäta, om den är väsentlig för frågeställningen och om den är fri från 
systematiska fel (Wiedersheim-Paul & Eriksson 1991).  
 
 
3.5.5.1 Källkritik av primär- och sekundärdata 
 
Det första som bör beaktas i källkritiken är källans kvalitet och karaktär (Holme & Solvang 
1997). Man bör undersöka vem som har arbetat fram och bearbetat källan, liksom vilka 
värderingar som påverkat källans utformning. Dessutom bör man fundera över i vilket syfte 
källan har framställts och vem som är den tänkte mottagaren. Några källkritiska kriterier kan 
ställas upp för att utvärdera en källa, bland annat tidssamband, oberoende samt tendensfrihet 
(Thurén, 1997: 11f). Med tidssamband menas att det finns större skäl att tvivla på källans 
tillförlitlighet ju längre tid som förflutit mellan händelsen och källans berättelse om denna 
händelse. Att källan ska vara oberoende innebär att den ska stå för sig själv och inte vara en 
direkt avskrift av en annan källa. Tendensfrihet innebär att man inte ska ha anledning att tro 
att källan ger en falsk bild av verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, 
politiska eller andra intressen av att förvränga verklighetsbilden. I praktiken innebär detta ofta 
en risk att forskarens syften och referensramar präglar det som skrivs. 
 
Vi har försökt begränsa sekundärdata enligt samtids- och relevanskriterier. Den litteratur vi 
har tagit del av är som äldst från 1985 av Parasuraman et al. Deras forskningsresultat är av 
stor relevans eftersom de fortfarande anses giltiga inom servicekvalitetsforskningen, något vi 
förstått genom att läsa mer samtida litteratur inom servicekvalitet. Det refereras fortfarande 
ofta till Parasuraman Zeithaml och Berry, och mycket forskning (bland annat deras egen 
fortsatta forskning) tar sin utgångspunkt i attributen från 1985. Övrig servicekvalitetslitteratur 
som vi har använt oss av stammar från 1990-2002. Litteratur kring Internet och TBSS har 
uppfyllt samtidskriteriet, eftersom i stort sett all litteratur kring Internet är skriven under den 
senare delen av 90-talet, och vår litteratur om TBSS är från 1996 och 2001. 
Oberoendekriterier samt tendenskriterier torde vara uppfyllda eftersom vi använt oss av 
litteratur från erkända forskare på området.  
 
Våra primärdata har samlats genom tre fokusgrupper. Samtidskriteriet torde vara uppfyllt då 
fokusgrupperna har genomförts under perioden maj-juni 2002. Vårt syfte är att öka förståelsen 
för konsumenternas preferenser och förväntningar på Internetbaserade tjänster från hemmet. 
Därför ser vi ingen anledning att kritiskt granska deltagarna i fokusgrupperna enligt 
oberoende- eller tendenskriterier. Risken var snarare att vi skulle påverka deltagare (dvs. 
forskarbias) om vi haft skäl att förvränga deras åsikter för att komma fram till ett visst resultat 
i uppsatsen. Denna risk finns dels vid fokusgruppernas genomförande dels vid datareducering 
och analys.  Vi har ansträngt oss för vara oberoende och tendensfria under fokusgrupperna 
genom att ställa neutrala frågor och inte leda in deltagare på våra problemställningar. Med 
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undantag av attributet ”underhållning” nämnde vi aldrig våra attribut under fokusgrupperna 
såvida inte någon respondent nämnt attributet själv först. Anledningen till att vi frågade om 
attributet underhållning var att vi själva hade svårt att föreställa oss hur detta skulle kunna 
yttras vid TBSS från hemmet. Vid analys av materialet har vi inte haft några personliga, 
ekonomiska, politiska eller andra grunder till att ge en falsk bild av våra resultat. Ovanstående 
tillvägagångssätt skall sörja för att våra resultat blivit reliabla. 
 
För att ge styrka och grund till våra attribut har vi exemplifierat dem med olika citat som 
framkom vid våra fokusgrupper. Trots att dessa uttalanden är just direkta citat finns det 
givetvis en risk att de misstolkas beroende på den kontext vi valt att sätta dem i, samt 
beroende på hur vi med vår förförståelse har behandlat och diskuterat dem i vår efterföljande 
analys. Det går således att diskutera om en deltagare som säger ”det skall gå snabbt att boka 
via Internet, då är det bra” verkligen tycker att tjänstens hastighet är av vital betydelse för 
hans förväntningar och uppfattning av tjänstens kvalitet. Men med utgångspunkt i vår valda 
definition av just servicekvalitet har vi ansett att huvuddelen av det som deltagarna sagt om 
sina upplevelser eller förväntningar i samband med orden service, kvalitet, i positiva eller 
negativa ordalag är att förknippa med servicekvalitet. Vi utformade vår intervjuguide dels 
med mer generella frågor dels med tämligen direkta frågor, som syftade att enbart få svar som 
hade en anknytning till deltagarnas förväntningar på servicekvalitet. Detta skulle sörja för vår 
studies validitet.  
 
Ytterligare kritik kring studien är att vårt val av studieobjekt, Internetbokning av resor, färgat 
våra fokusgruppdiskussioner och våra resultat. Möjligen kan våra resultat inte appliceras på 
andra Internetbaserade tjänster. Vårt val av metod begränsar också studiens värde. Det är vid 
analys av resultaten av ett kvalitativt tillvägagångssätt lätt att söka dra kvantitativa slutsatser. 
Om flertalet i en fokusgrupp varit överens om olika delar av servicekvaliteten gällande 
tjänsten, är det ändå inte möjligt att dra kvantitativa slutsatser av detta, eftersom urvalet inte 
kan sägas representera populationen såsom ett slumpmässigt valt urval kan sägas göra vid 
statistiska studier. Annan kritik av vår studie är att förväntningar ibland kan vara svåra att 
skilja från egentliga upplevelser. De flesta av deltagarna i våra fokusgrupper hade erfarenhet 
av Internetbokning av resor, vilket kan ha påverkat diskussionen kring deras förväntningar 
kring servicekvalitet. Detta skulle ha kunnat påverka vår konceptuella modell, i det att den i 
sådana fall borde ha innehållit en ytterligare faktor, upplevd servicekvalitet. Vi har dock gjort 
bedömningen att det inte huvudsakligen var det som kom fram i fokusgruppdiskussionerna. 
Detta är även av mindre betydelse för själva servicekvalitetsattributen, eftersom attributens 
anknytning till servicekvalitet inte ifrågasätts bara för att det föreligger en osäkerhet kring 
huruvida respondenten uttrycker tankar kring den upplevda eller förväntade servicekvaliteten.   
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4 Resultat- och analys 
 
 
 
 
 
 
I detta kapitel presenterar vi empirin som tillsammans med tidigare teorier legat till grunden 
för uppsatsens analys, som också presenteras i detta avsnitt. I detta kapitel syftar vi således 
diskutera empirin mot bakgrund av attributen från tidigare forskning. Vi inleder med att 
presentera den konceptuella modellen. Därefter presenterar vi resultat och analys under 
respektive attribut som rubrik, delvis i form av citat från deltagarna. De olika citaten kan 
vara både negativt och positivt laddade gällande förväntningarna på Internet som 
serviceleverantör. Tidigare forskares definitioner av attributen har korrigerats något för att 
bättre stämma överens med Internetbaserade tjänster. Diskussionen kring varje attribut 
avslutas med en hypotes. 
 
 

4.1 Vår konceptuella modell  
 
Vi genomförde under perioden april-juni 2002 tre fokusgrupper. Utformningen av 
fokusgrupperna har vi redogjort för i metodkapitlet. Innan vi genomförde våra fokusgrupper 
konstruerade vi en konceptuell modell med attribut från Dabholkars och Parasuraman et als 
attributforskning. Modellen innehöll då åtta attribut från tidigare servicekvalitetsforskning. 
Dessa var: hastighet, användarvänlighet, pålitlighet, underhållning, kontroll, säkerhet, 
tillgänglighet samt trovärdighet. Dessa åtta attribut förmodade vi kunde vara aktuella även vid 
servicekvalitet hos TBSS. Vi inledde dock den explorativa studien medvetna om att dessa 
attribut inte nödvändigtvis skulle vara tillräckliga för att ge en komplett bild av konsumentens 
förväntningar.  
 
Den konceptuella modellen fick efter vår studie utökas med två attribut. Vi inleder med att 
förevisa denna vår korrigerade konceptuella modell och diskuterar sedan de olika attributen 
från tidigare forskning samt de nya attribut som vi ansett uppkom i fokusgrupperna och som 
har kompletterat vår ursprungliga modell. Definitionerna av attributen har fått korrigeras 
något efter vad som framkommit i vår kvalitativa undersökning. De nya definitionerna är 
således sammanfogningar av tidigare forskning och våra egna korrigeringar eller anpassningar 
av definitionerna till Internetbaserade tjänster, dvs. tolkningar som gjorts vid analysen av vårt 
material.  
 
Om kunden förväntar sig nedanstående attribut eller att attributen uppfylls då han använder 
sig av en teknologibaserad tjänst, kommer kunden förmodligen att ha en intention att använda 
tjänsten (enligt resultat av tidigare forskning). Grunderna i Parasuraman et als samt Grönroos 
forskning kring servicekvalitet visar att kunden kommer dessutom att uppleva hög 
servicekvalitet om han sedan vid konsumtion av tjänsten upplever att det finns en balans 
mellan hans förväntan angående dessa attribut och hans verkliga upplevelse av tjänsten. 
 
Dabholkar kunde i sin kvantitativa undersökning inte fastställa att pålitlighet och 
leveranshastighet var positivt respektive negativt korrelerade med servicekvalitet. Vi valde 
ändå att ta med dessa två attribut i vår konceptuella modell. Anledningen till detta är att 
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Dabholkar menar att hennes resultat möjligen inte är tillämpliga vid tjänstesituationer med 
högre risk (det vill säga att attributen pålitlighet och leveranshastighet kan påverka 
förväntningar/upplevelser av tjänster som uppfattas ha högre risk än beställning av mat via en 
touch screen). Vi har tidigare gjort antagandet om att beställning av resor kan sägas innebära 
högre risk än beställning av snabbmat.  

 

 
Figur 4.1 
Vår konceptuella modell innehåller Dabholkars fem attribut (märkta med (D)), samt fyra av Parasuraman et als 
attribut (märkta med (P)), som vi anade kunde ha påverkan på kunders förväntade servicekvalitet och äga 
relevans även vid Internetbaserade tjänster. Våra nya attribut är märkta som nya attribut. 
 
 
Övriga attribut från Dabholkar är enligt hennes studier relevanta för förväntad servicekvalitet 
inom TBSS, varför vi bedömde dem vara relevanta även för vår studie. Några av Parasuraman 
et als attribut togs med i vår konceptuella modell baserat på våra egna diskussioner där vi 
bedömde att dessa attribut för servicekvalitet hos personalbaserade tjänster även kunde vara 
tillämpliga på förväntad servicekvalitet hos Internetbaserade tjänster. 
 
Precis som hos Dabholkars attributbaserade modell utgår vår konceptuella modell från att 
konsumenters beslut är ett resultat av deras kognitiva tillvägagångssätt. Detta innebär bland 
annat att vissa attribut har större värde än andra, för olika konsumenter för olika tillfällen. 
Konsumenterna kan värdera de olika attributen var för sig men kommer därefter att lägga dem 
tillsammans, vilket resulterar i en helhetsbedömning av den Internetbaserade tjänstens 
servicekvalitet. Denna helhetsuppfattning om tjänsten resulterar i sin tur i en intention att 
använda eller att inte använda tjänsten.  
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4.2 Hastighet  
 
Definition av hastighet: Tiden för utförandet av tjänsten, samt eventuell väntetid. Väntetiden 
innebär inte traditionellt köande eftersom vi antar att tjänsten utförs hemifrån (eller från 
jobbet etc.) på egen dator som man inte behöver köa till. Tjänsteleverantörens 
uppkopplingskapacitet samt den använda datorns nerladdningsförmåga kan ses som 
Internetbaserade tjänsters väntetid.  
 
De flesta deltagare i vår undersökning förväntade sig att Internet skulle vara ett snabbare och 
bättre verktyg jämfört med telefonen, eftersom det enligt deras mening är omöjligt att via 
telefon förhöra sig om många alternativ hos olika tjänsteleverantörer, exempelvis när man vill 
jämföra pris.  
 
”[Internet innebär] tidsbesparing framför allt” 
 
Många var överens om att Internet är överlägset om man har låga krav eller önskemål. Flera 
av deltagarna yttrade dock åsikter om att Internet är ett långsamt och oflexibelt verktyg om 
man vill boka mer än en endast själva resan (exempelvis hyrbil, hotell, nöjesarrangemang). 
Om man har specialiserade eller avancerade krav får man leta sig runt i en djungel av 
specialiserade sidor för att komponera sin resa, vilket skulle vara tidsödande.  
 
”Om man har bråttom skall man inte beställa via nätet” 
”Det är så många steg hela tiden också.” 
”Även om jag har en snabb uppkoppling kan de som har tjänsten ha en dålig.” 
”Det är inte tidseffektivt, ok om man bara skall boka en flygstol men allt utöver det” 
 
De flesta skulle därmed inte förvänta sig hastighet hos en Internetbaserad tjänst, även om det 
för flertalet skulle vara önskvärt för servicen. Att den Internetbaserade tjänstens hastighet kan 
ses som en determinant för deltagarnas förväntningar på servicekvaliteten kan vi förstå från 
citat som: 
 
”Ta bort pop-up bilderna, det skall gå snabbt” 
”[Sidan] får inte vara snygg på bekostnad av snabbheten.” 
”Man slipper de där telefonköerna” 
 
I tidigare forskning har hastighet (eller tid) visat sig vara en mycket viktig komponent för de 
kunder som väljer att använda sig av självbetjäning. Till skillnad från exempelvis Dabholkars 
(1996) kvantitativa studie har vår studie inte inbegripit väntetid, men i fokusgrupperna 
framkom en form av väntetid, dvs. då tjänsteleverantören har en långsam 
Internetuppkoppling, eller en server som inte klarar så mycket belastning.   
 
Anselmssons (2001) forskning kring attributet hastighet visar att när konsumenten själv utför 
tjänsten upplever han att processen går snabbare än när personalen utför den, (vilket 
Anselmsson visserligen ser som en paradox eftersom en person som utför tjänsten dagligen, 
personalen, logiskt sätt bör kunna utföra den mer snabbare än en person som gör det sällan, 
konsumenten) eftersom tid upplevs gå fortare när man är aktiv än när man är passiv. Detta 
innebär att en konsument som värderar tjänstens hastighet gärna skulle använda sig av TBSS.  
Dabholkar fann dock inte att den förväntade leveranshastigheten skulle ha någon positiv 
effekt på servicekvaliteten. Deltagarna i våra fokusgrupper hade visserligen delade meningar 
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angående Internet som tidsbesparande, men deltagarna tycktes överens om att hastigheten på 
tjänsten skulle påverka servicekvaliteten positivt.  
 
H1: Förväntad hastighet både hos tjänsten och hos leverantörens server/sida på en 
Internetbaserad tjänst påverkar kundens förväntade servicekvalitet positivt3.  

 

4.3 Användarvänlighet  
 
Definition av användarvänlighet: Innefattar ansträngning och komplexitet vid utförandet av 
tjänsten.  
 
Att somliga deltagare inte uppfattade Internettjänsten som användarvänlig kan vi förstå ur 
följande citat:  
 
”Jag tycker att det är svårt att hitta, svårt att leta sig fram, jag har inte tålamod till det.” 
”Man kan inte gå direkt på priset utan måste fylla i samma uppgifter många, många gånger 
för att få information som man skulle kunna få genom en genväg.” 
”Ibland ska man anmäla sig också för att de ska skicka password och sånt, och det orkar inte 
jag då skiter jag i det.” 
”Villkoren är för omfattande, det orkar man inte ens läsa” 
”Om man trycker på en sida och det kommer upp reklam automatiskt…så är det väl lite 
jobbigt” 
 
Ur dessa citat kan vi förstå vad deltagarna värdesatte gällande användarvänligheten och 
tjänstens funktion. Andra poängterade annat som var viktigt för dem: 
  
”Du sitter själv, i lugn och ro, du har all tid i världen” 
”[Sidan] skall vara lättnavigerad, man kan flytta i den utan att det hänger upp sig” 
 
Många deltagare uttryckte att Internet var omständligt och ibland svårt som verktyg. Själva 
ansträngningen sågs alltså som tämligen stor i vissa sammanhang. Somliga deltagare menade 
också att utseendet ofta gick ut över användarvänligheten. Dessutom kunde processen allmänt 
upplevas som lite besvärlig: Webbsidor där man fick flytta ner (”scrolla”) sidan åtskilliga 
gånger, sidor där man var tvungen att fylla i samma saker gång på gång och sidor som krävde 
medlemskap och lösenord. Somliga upplevde Internet som svårt att hitta i och 
tålamodskrävande, och att sökmaskinerna inte var så bra. Att behöva fylla i en massa 
information bara för att kunna få reda på ett pris upplevdes inte heller som positivt. 
 
Samtidigt tyckte många att Internet var enkelt att hantera och förväntade sig lättnavigerade 
sidor. Andra sammanhang då deltagarna talade om användarvänlighet var, precis som under 
attributet hastighet, när deras önskemål inte var så avancerade, exempelvis om bara en 
flygstol skulle bokas. Då var många överens om att de förväntade sig att en Internetbokning 
skulle vara överlägsen allt annat, som bokning i butik eller via telefon, samt att 
Internetbokningen skulle hjälpa dem att enkelt jämföra och därmed få den bästa resan.  
 

                                                 
3 Med positiv påverkan menar vi. en positiv korrelation som ska kunna testas statistiskt så som i Dabholkar 1996. 
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Anselmsson (2001) studie visade att begreppet användarvänlighet är ett väldigt komplext 
begrepp och antagligen högst personligt. Hans studie visade att de flesta respondenterna fann 
TBSS lika eller mer lättanvändligt än personlig service.  
 
Dabholkars (1996) kvalitativa förstudie indikerade att somliga potentiella kunder till TBSS 
oroade sig över tjänstens komplexitet och den egna investeringen eller ansträngningen som 
krävdes. Om kunden förväntar sig att ansträngningen skall vara liten vid användandet av en 
Internettjänst samtidigt som tjänsten inte är komplex kommer de att ha en högre förväntad 
servicekvalitet. Dabholkar kom fram till att användarvänligheten oftast hade ett starkt, positivt 
inflytande på servicekvaliteten. Vår undersökning indikerade att användarvänligheten är av 
stor vikt för deltagarnas förväntningar på kvalitet och service hos en Internetbaserad tjänst. 
 
H2: Om kunderna förväntar sig att den Internetbaserade tjänsten skall vara lätthanterlig, 
lättnavigerad och enkel att finna rätt i, kommer detta ha en positiv effekt på deras förväntade 
servicekvalitet på tjänsten. 
 
 

4.4 Pålitlighet  
 
Definition av pålitlighet: Detta attribut innefattar att kunden kan vara säker på att tjänsten 
utförs på ett korrekt sätt, helst första gången. Detta innebär i praktiken att konsumenten får 
den tjänst han har beställt, samt någon form av bekräftelse på att tjänsten är rätt beställd.  
 
Nedanstående citat från de tre olika fokusgrupperna visar vad de olika deltagarna ansåg om 
Internettjänsters pålitlighet:  
 
”Sidor har en tendens att hänga upp sig så att man får starta om allt igen” 
”Sedan kan det vara komplicerat om någonting går fel.” 
”[Man skulle bli missnöjd] om man får fel beställning.” 
”Vissa företag kanske bara uppdaterar varannan dag, och då kanske de inte har de resorna 
man tror att man får.” 
”Jag tycker att det är dålig service när det står att ett pris erbjuds, men det går aldrig att 
hitta den resan.” 
 
Somliga deltagare var tveksamma över den Internetbaserade tjänstens pålitlighet. Detta 
uttrycktes även i uttalanden som ”finns hotellrummet verkligen när jag kommer fram” och 
”hämtar de mig verkligen på flygplatsen som lovat”.  En deltagare menade till och med att 
han utgick från att bli lurad eftersom nätet är en ny teknologi. En annan deltagare menade att 
det var en risk man fick ta, men att man ju hade att vinna på denna risk, eftersom man enligt 
hans mening kan spara mycket pengar genom att köpa tjänster på nätet. Somliga bedömde 
själva informationen på Internet som pålitlig, men var oroliga för att den skulle kunna vara 
inaktuell eller icke uppdaterad. Denna slutsats kan dras av att de flesta flertalet gånger 
uttryckte positiva meningar om Internet som kunskapsdatabas där de kunde hitta all möjlig 
information inför en resa, samtidigt som oro kunde uttryckas över den specifika bokningen. 
Gemensamt för alla fokusgrupper var dock att en bekräftelse i samband med en personlig 
kontakt, e-postadress eller telefonnummer samt gärna en bild på en människa var mycket 
viktiga komponenter för att öka känslan av pålitlighet. Pålitligheten uttrycktes också bero på 
källan av tjänsten eller informationen, eftersom ett känt varumärke ansågs vara mer pålitligt 
än ett okänt. 
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I Parasuraman et als (1985) kvalitativa studie fick man fram att servicekvaliteten påverkas av 
hur pålitligt ett företag är och denna egenskap blev en av determinanterna i deras modell över 
determinanter som påverkar servicekvalitet. Anselmsson (2001) kvantitativa studie visade att 
attributet var en väldigt viktig determinant för den förväntade servicekvaliteten, till och med 
den viktigaste vad gäller den totala förväntningen på tjänstens servicekvalitet. 
 
Tidigare forskning har således pekat på vikten av detta attribut. I Dabholkars kvantitativa 
undersökning kunde hon dock inte påvisa att pålitlighet hade någon effekt på 
servicekvaliteten. Vår undersökning indikerar att risken kan anses högre just vid ny teknologi, 
eftersom kunden kan oroa sig över att teknologin inte skall fungera ordentligt (något Evans 
och Brown 1988 kom fram till, enligt Dabholkar 1996). Pålitlighet tycktes nämligen vara ett 
viktigt attribut för servicekvalitet hos deltagarnas förväntningar i vår undersökning. 
 
H3: Om kunden förväntar sig att den Internetbaserade självbetjäningstjänsten är pålitlig 
kommer detta att påverka kundens förväntningar på servicekvaliteten positivt.  
 
 

4.5 Underhållning  
 
Definition av underhållning: Detta attribut syftar till att kunden förnimmer och förväntar sig 
ett visst välbehag vid utnyttjandet av tjänsten. Praktiskt uttrycker kunden då tjänsten som 
exempelvis kul, rolig eller trevlig. Dabholkars attribut ”Enjoyment” skulle på svenska även 
kunna översättas som ”Nöje” eller ”Välbehag”. 
 
Att somliga av deltagarna gärna såg underhållning eller nöje vid användandet av 
Internettjänsten kan belysas av nedanstående citat: 
 
”Privat ingår [sökandet på Internet] i resandet, då tittar jag gärna på nätet” 
”Det är dubbel glädje när man fixat resan själv, det är ju lite roligare naturligtvis” 
”Jag sitter hellre framför en sida som jag tycker är snygg, framför en jobbig sida.” 
”Har man inte bestämt sig vart man ska och bara kollar så skall det väl vara lite roligt när 
man sitter där framför datorn.” 
”Bilder är rätt kul, hade man fått upp en sida som ser ut som en text-tv sida, hade man snabbt 
tagit pil tillbaka.” 
 
Andra deltagare såg på tjänsten på ett lite mer praktiskt sätt:  
 
”Musik är helt oväsentligt för mig. Tycker det är irriterande om jag har andra saker att 
göra.” 
”Inga jävla grejer som flyger från den ena sidan till den andra, jag tycker sånt är så jävla 
sopigt alltså det distraherar bara.” 
”Det är bättre att sajten är informativ än underhållande.” 
 
Detta attribut fick vi genomgående i alla tre fokusgrupper förmodligen minst respons på, 
åtminstone om vi frågade rakt på sak ifall ”underhållning” var viktigt för kvaliteten vid 
konsumtion av tjänsten. Underhållning som attribut tycks ändå på olika sätt vara något 
deltagarna tyckte påverkade servicekvaliteten, även om de inte nödvändigtvis hade valt 
begreppet underhållning för att karaktärisera sina förväntningar. Deltagarna uttryckte 
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generellt vid nämnandet av ”underhållning” ofta missnöje över vad de kallade ”påtvingad 
underhållning”, där de syftade till animationer och rörliga motiv på sajterna, något många 
uppfattade som distraherande. Somliga tyckte att exempelvis musik skulle vara önskvärt, 
medan andra snarare uttryckte önskan om att få vara ifred och slippa störande moment som 
musik. Någon deltagare använde sig av adjektiv som ren och avskalad och ansåg detta vara 
positivare än underhållning, och lade därmed betoning på resultatet av nyttjandet av tjänsten 
snarare än själva processen.  
 
De flesta deltagare förväntade visserligen sig dessa försök till underhållning (”påtvingad 
underhållning” samt ”animationer och skit”) men denna förväntan skulle knappast leda till 
intention att använda tjänsten, eftersom förväntan var negativt laddad. Samtidigt finns det en 
annan sida av myntet, eftersom vi misstänker att deltagarna och kanske även vi själva blev 
missledda av själva namnet på attributet, ”underhållning” (kanske delvis på grund av att något 
går förlorat i översättningen från engelskans ”enjoyment”). Detta attribut dök således enligt 
vår senare bedömning ändå upp under diskussionerna som viktigt för kvaliteten, och att det 
mycket märkbart påverkar förväntningarna på kvalitet. När det dök upp under diskussionerna 
var det främst på två olika sätt. Det ena sättet var då deltagarna menade att det var ett nöje att 
sitta framför datorn och leta information inför en resa, att det var en del av resan och på så sätt 
ett nöje precis som den förestående resan förhoppningsvis skulle bli. Det andra sättet var då 
deltagarna uttryckte att det kunde vara en, kul, trevlig eller rolig aktivitet att sitta och surfa 
och leta information. Någon uttryckte att om sidan dessutom såg fin ut förhöjde detta 
kvalitetsupplevelsen, vilket i sin tur förhöjde känslan eller förväntningarna på att den 
kommande tjänsten skulle vara av hög kvalitet. Ett större välmående eller nöje skulle även 
uppnås genom en trevligt färgsatt sida, med eventuellt bilder och en tilltalande layout, och 
detta skulle ha positiv påverkan på servicekvaliteten. 
 
Respondenter i Dabholkars (1996) kvalitativa förstudie menade att det var troligare att de 
skulle använda sig av TBSS om tjänsten såg ut eller gav intryck av att vara något som de 
skulle tycka vara underhållande eller nöjaktigt. Tidigare forskning har också visat att det 
skulle kunna finnas en ”nyhetens behag- effekt” som uppmuntrar kunder att testa eller prova 
nya produkter, vilket även torde kunna tillämpas på tjänster. Dabholkars kvantitativa 
undersökning antydde att förväntad underhållning hos TBSS hade en stark positiv effekt på 
förväntad servicekvalitet.  
 
Anselmssons (2001) undersökning kom fram till samma sak, dock med undantaget att 
respondenterna tyckte att man även kunde finna underhållning i TBSS som hade existerat ett 
antal år. Dabholkar förutspådde att detta attribut endast skulle gälla nya TBSS och urvattnas 
allt eftersom tjänsten blev äldre och mer etablerad i vårt samhälle. Anselmsson pekar vidare 
på att detta attribut inte har visat sig vara viktigt som kvalitetsdeterminant i traditionella och 
allmänna servicekvalitetsmodeller varför attributet blir unikt för TBSS. Anselmsson delade in 
underhållning i två olika attribut (sett ur vårt perspektiv), dels enjoyment, dels physical 
appearance (ungefär fysiskt utseende). Utseendet anses vara en viktig determinant för den 
upplevda servicekvaliteten, vilket våra fokusgrupper också gav indikationer på. 
 
Applicerat på Internet och mot bakgrund av vår undersökning leder det oss att misstänka att 
förväntad underhållning i form av trevligt utformade webbsidor, tjänstens beskaffenhet som 
ett interaktivt verktyg, samt Internet som en kanal som kan sägas ha kvar en del av nyhetens 
behag, kan påverka den förväntade servicekvaliteten positivt.  
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H4: Om kunden förväntar sig uppleva välbehag och förväntar sig att användandet av den 
Internetbaserade tjänsten kommer att vara underhållande kommer detta att påverka den 
förväntade servicekvaliteten positivt.  
 
 

4.6 Kontroll  
 
Definition av kontroll: Detta attribut innebär att kunden känner kontroll över processen och 
resultatet av den Internetbaserade tjänsten. Eventuell oro inför att denna tjänst inte skall 
uppfyllas så som kunden förväntar sig, eller att något skall gå fel under tjänstens utförande 
skall elimineras.  
 
Under attributet kontroll bedömer vi att nedanstående citat från de tre olika fokusgrupperna 
skulle kunna tolkas som att kontroll är viktigt för deltagarnas förväntningar på servicekvalitet:  
 
”När jag bokat något över nätet och slutligen skall trycka confirm känner jag lite obehag” 
”Man saknar trygghet. Det är svårt att kommunicera via ett formulär.” 
”Jag har mindre kontroll över nätet än i butiken.” 
 
Attributet kontroll tycktes delvis hänga samman med personlig kontakt med 
tjänsteleverantören. Deltagarna menade att kontrollen förloras på nätet eftersom det finns en 
avsaknad av personlig service på webbsidorna. Att få en bekräftelse på tjänsten låg många 
deltagare varmt om hjärtat, och denna bekräftelse kändes betydelsefullare om man fått den av 
en person muntligt per telefon eller i butik. I samband med detta uttryckte flertalet oro över 
risken att göra egna misstag under bokningen på nätet. I första fokusgruppen kände de obehag 
inför att trycka på knappen för bekräftelse när de fyllt i alla fält i bokningen.  
 
Många saknade således den personliga kontakten som bokning via telefon eller i butik 
innebär. Någon grupp enade sig efter diskussion kring att det var skönt att leta just 
information om resan i lugn och ro i hemmamiljö men att själva bokningen kändes som ett 
stort steg där man gärna ville ha personlig kontakt, och framförallt vara säker på bekräftelsen 
och ha ett namn eller person att referera till om något skulle gå fel. Någon tyckte att det fanns 
kvalitet i själva konceptet att tala med en verklig person. Somliga i gruppen var dock inte alls 
intresserad av personlig kontakt och kände sig säkra på nätet, och många skulle nöja sig med 
en bild på webbsidan och ett namn med telefonnummer på bokningsbekräftelsen som de 
exempelvis kunde få via mejl.  
 
Någon menade att man som kund fick ta risken själv om företaget skulle hävda att något gått 
fel vid användningen av Internettjänsten eller för tekniska fel, vilket kan tolkas som en förlust 
av kontroll. Oro uttrycktes således över att Internet skulle kunna skapa problem om det var 
någonting som skulle gå fel.  
 
I Anselmssons (2001) studie visade det sig att respondenterna ville ha möjligheten att välja 
mellan personlig och teknologibaserad tjänst för att uppleva kontroll. Våra fokusgrupper gav 
indikationer på att detta tycks stämma även för Internetbaserade tjänster. Många ville ha 
möjlighet till en personlig kontakt samtidigt som deltagarna i vissa fall föredrog elimineringen 
av kontakt med tjänsteföretaget under processen, eftersom de ansåg sig ha bättre kontroll över 
tjänsten i lugn och ro. I praktiken innebär detta att kunden inledningsvis vill söka information 
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själv, och inte ”störas” av yttre faktorer, vilket kunde påverka kvaliteten enligt en del 
deltagare: 
 
”Det är skönare att [på Internet] leta upp svar på mina 100 frågor själv” 
”[Det finns] en enorm kvalitet i databashanteringen med nätet. Nu slipper jag prata med 
någon i prisurvalsprocessen.” 
”Det är mer avslappnat, du behöver inte ens vara artig, man kan till och med vara lite 
halvfull” 
”… du sitter själv, i lugn och ro, du har all tid i världen.” 
”Jag känner inget behov av att någon skall tala om för mig … hur saker och ting ser ut” 
 
Dessa citat visar att Internet kunde eliminera obehag som kan uppstå om man känner 
osäkerhet inför köpet av en tjänst. Möjligheten att själv kunna orientera sig och i lugn och ro 
och kunna söka efter detaljer kring tjänsten uppfattades som väldigt positiv.  Att sitta framför 
datorn och söka all den information man är intresserad av, under en tidsrymd som bara 
begränsas av en själv och inte kan påverkas av en säljare var en kvalitetsfaktor hos 
Internettjänsten.  
 
Dabholkar (1996) fick i sin kvalitativa förstudie ingen respons på detta attribut, något hon 
förklarar med att det är svårt för respondenter att artikulera detta behov. Dabholkar menar 
också att det inte spelar någon roll om det rör sig om att kunden har en känsla av kontroll eller 
om det är egentlig kontroll. Hennes kvantitativa undersökning indikerade att förväntad 
kontroll har en stark positiv effekt på förväntad servicekvalitet. Mot bakgrund av vår 
undersökning har vi anledning att tro att förväntningar på tjänsten som informativ och korrekt, 
i samband med att kunden förväntar sig ha kontroll över resultatet av tjänsten, leder till en 
positiv effekt på den förväntade servicekvaliteten. 
 
H5: Om kunden förväntar sig känna kontroll över tjänsteprocessen samt resultatet av den 
Internetbaserade tjänsten kommer detta ha en positiv effekt på den förväntade 
servicekvaliteten.  
 
 

4.7 Säkerhet  
 
Definition av säkerhet: Detta attribut innebär att kunden skall känna finansiell säkerhet, dvs. 
att kundens finansiella medel inte skall hamna i orätta händer eller missnyttjas. Det skall inte 
finnas några tvivel eller någon oro från kundens sida angående detta. 
 
Att känna en viss oro över betalning via Internet tycktes tämligen vanligt i alla fokusgrupper. 
Ofta hade de som provat på att köpa och betala något över Internet tidigare en annan 
inställning, och de kände inte samma oro. Attributet kunde ibland sammanknippas med 
trovärdighet, där deltagarna skulle känna minskad oro om de kände till företaget sedan innan. 
Detta kunde bland annat uttolkas ur uttalanden som ”man betalar ju inte hemifrån till ett 
turkiskt hotell”, och att det var OK att köpa av Lufthansa eftersom de är ett företag som man 
känner till (se även trovärdighet). 
 
”Skall man lämna in kreditkortsnummer och massa sånt, det gör jag ogärna.” 
”Om man betalar via nätet, skall det vara ett säkert betalningssystem.” 
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”Första gången känns det lite osäkert, skall jag verkligen lämna ut mitt VISA-nummer.” 
”Och man vill ju inte betala via nätet.” 
 
Enligt Parasuraman et als (1985) kvalitativa studie är säkerhet en av determinanterna som 
påverkar servicekvalitet. I denna studie menade man att säkerhet som attribut handlade om att 
konsumenten känner en frihet från fara, tvekan eller risk, vilket involverar finansiell säkerhet 
och konfidentiellitet, men även fysisk säkerhet. Den fysiska säkerheten blir ointressant i vår 
studie eftersom man befinner sig på ”egen mark” som hemmet eller arbetet när man använder 
sig av Internet. Under detta attribut bedömer vi att ovanstående citat från de olika 
fokusgrupperna kan vara tillbörliga. Dessa citat visar att förväntningarna på säkerhet tycktes 
påverka deltagarna mycket, men vi är tveksamma över om man kan koppla elimineringen av 
denna oro eller dessa tvivel till höga förväntningar på servicekvalitet. Det visade sig dock att 
våra respondenter, precis som Parasuraman et als, ansåg att finansiell säkerhet var viktigt och 
att konfidentiell information skall hanteras med varsamhet. Dessutom tror vi att säkerhet för 
Internetbaserade tjänster i form av säker betalning på Internet kan vara en kritisk punkt för 
konsumenternas bedömning av tjänstens kvalitet varför vi ändå behåller detta attribut som en 
determinant för förväntad servicekvalitet hos Internetbaserade tjänster.  
 
H6: Om kunden kan förvänta sig finansiell säkerhet och konfidentiellitet i sina kontakter med 
den Internetbaserade självbetjäningstjänsten kommer detta att påverka kundens förväntningar 
på servicekvaliteten positivt.  
 
 

4.8 Tillgänglighet  
 
Definition av tillgänglighet: Detta attribut innebär att det skall vara lätt och enkelt att komma 
i kontakt med tjänsteleverantören eller den teknologiserade tjänsten. Attributet innefattar 
således delvis en dimension av kommunikation eller interaktivitet, där kunden skall kunna 
kontakta och kommunicera med tjänsteleverantören, delvis den teknologiserade tjänstens 
tillgänglighet för kunden när han sitter hemma. 
 
Detta var ett attribut som nämndes i samtliga fokusgrupper på tämligen liknande sätt. Alla var 
överens om vikten av att ha och se en konkret person hos leverantören av den 
Internetbaserade tjänsten. Ibland gavs förslag på hur detta skulle kunna uppnås, med tydliga 
telefonnummer eller bilder som skulle göra kontakten mer personlig: 
 
”Det är bra med ett mail med någon, ett namn, man kan kontakta om man undrar något.” 
”Man vill ha möjlighet att skicka iväg ett snabbt mail och få ett snabbt svar, det är viktigt för 
förtroendet.” 
”Telefonnummer och e-mailadress, det förväntar man sig.” 
”Det är bra med ett mail med någon, ett namn, man kan kontakta om man undrar något.” 
”Det hade varit bättre om det fanns [en kontaktman] längst ner.” 
 
Attributet nämndes också ofta i en annan form. Det var gällande Internet som en alltid 
tillgänglig informationskanal som deltagarna kunde använda efter sina egna önskemål. 
Deltagarna hade då förväntningar på leverantören av tjänsten, förväntningar i form av en 
effektiv server och väl uppdaterad och korrekt information.  
 
”[På nätet] kan man ju styra kommunikationen själv.” 
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”[Nätet är] ju tillgängligt hela tiden” 
”Man kan sitta hemma och man kan göra det sent. Och man slipper sitta två timmar på 
vänt.” 
”Ibland kommer det upp en sådan konstig sida med: servern är inte tillgänglig.” 
 
I Parasuraman et als (1985) kvalitativa studie visade det sig att tillgänglighet är en av 
determinanterna som påverkar servicekvalitet. Tillgängligheten handlade om att det skulle 
vara lätt för konsumenterna att komma i kontakt med företaget, men även att konsumenten 
med lätthet kan ringa upp företaget och få hjälp, samt att man inte ska behöva vänta för länge 
innan man får service.  
 
Anselmssons studie visade att det var viktigt med tillgänglighet på personal (även om tjänsten 
utförs av konsumenten) som en determinant för servicekvalitet. Personalens roll uppfattades 
dock som väldigt passiv, förmodligen för att konsumenten upplever att det är han som gör 
arbetet, men när denne behövdes skulle han vara artig och villig att assistera. Detta ansågs 
som en viktig determinant för servicekvalitet. 
 
Detta attribut visade sig också vara viktigt för deltagarna i våra fokusgrupper där man starkt 
uttryckte vikten av kontaktpersoner som man skulle kunna nå via mejl eller telefon för att 
tjänsten skulle kunna betraktas vara av god service. Flera talade uppskattande om att Internet 
som tjänsteleverantör var relativt tillgängligt men att det var viktigt att företaget har servrar 
med hög kapacitet (varför attributet delvis kan förknippas med attributet hastighet) som inte 
hänger sig eller blir otillgängliga, vilket också sågs som en stor del av god service. 
 
H7: En Internetbaserad tjänst som alltid är tillgänglig, samt erbjuder möjlighet att ta kontakt 
med företaget på ett lätt och snabbt sätt kommer att påverka kundens förväntningar på 
servicekvaliteten positivt.  
 
 

4.9 Trovärdighet 
 
Definition av trovärdighet: Detta attribut uppfylls om kunden upplever tjänsteleverantören 
som trovärdig. Detta innebär att kunden uppfattar bland annat företagets namn, rykte och 
image som positiva och trovärdiga. Attributet hänger nära samman med pålitlighet. 
 
Att attributet trovärdighet låg deltagarna varmt om hjärtat kan visas av följande citat. 
Förväntningarna på tjänsteleverantörens pålitlighet var inte alltid så höga: 
 
”Skulle det vara något företag som Skumma Resor AB [så skulle jag inte boka på Internet]” 
”På nätet utgår man ju från att bli lurad, eftersom det är en ny teknik” 
”Jag betalar ju inte hemifrån till ett turkiskt hotell.” 
”Finns hotellrummet verkligen när jag kommer dit?” 
 
Somliga menade att webbsidorna i sin utformning skulle kunna öka känslan av trovärdighet. 
 
”[Om] de anlitar någon schysst designer, så att det ser snyggt och inbjudande ut, det är 
aldrig fel, det inger förtroende.” 
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En väl utformad hemsida med fin design skulle således kunna inge förtroende. Att man hade 
hört talas om företaget tidigare spelade också en avgörande roll.  
 
”Man vänder sig till dem som man har hört talas om mycket” 
”Lufthansa var ju ok för dem känner jag till.” 
”Man vill ju gärna ha ett förtroendeingivande företag, som man har hört talas om innan, som 
Kilroy” 
 
I denna diskussion menade många att de inte nödvändigtvis var lojala till tidigare kända 
företag, men att det just på Internet kunde spela en tämligen betydande roll då det ingav en 
tryggare känsla, samt att man kanske ofta vände sig till tidigare kända företag först för att se 
om de kunde uppfylla behov och förväntningar.   
 
Parasuraman et al (1985) fick i sin kvalitativa studie fram att trovärdighet är en av 
determinanterna som påverkar servicekvalitet. Trovärdigheten handlar även om ärlighet och 
att företaget alltid handlar i kundens bästa intresse. Deras studie visade bland annat att 
företagets rykte och namn påverkar trovärdigheten, samt karaktäristika på företagets 
frontpersonal. I våra fokusgrupper visade det sig också att företagets namn och rykte påverkar 
trovärdigheten för ett företag och att man förväntade sig att kända företag med gott rykte 
skulle kunna leva upp till denna trovärdighet. Att förväntningar på trovärdighet är kopplade 
till den förväntade servicekvaliteten påvisades i vår undersökning främst genom negativa 
uttalanden från deltagarna, men detta påverkar inte vikten av trovärdighet som kvalitetsfaktor. 
 
H8: Om kunden förväntar sig att företaget som tillhandahåller den Internetbaserade tjänsten är 
trovärdigt och ärligt kommer detta att påverka den förväntade servicekvaliteten på tjänsten 
positivt.  
 
 

4.10 Aktualitet  
 
Definition av aktualitet: Detta attribut innebär att kunden upplever att tjänster och 
erbjudanden är av hög aktualitet. 
 
Att attributet aktualitet påverkade deltagarnas förväntningar på servicekvaliteten hos den 
Internetbaserade tjänsten indikerar nedanstående citat från de olika fokusgrupperna:  
 
”Vissa företag kanske bara uppdaterar varannan dag, och då kanske de inte har resorna man 
tror att man får.” 
”Det är senaste nytt [på Internet] eftersom man kommer fram hela tiden” 
”[Positivt] att man kan få det senaste där [på Internet], om de har kampanjerbjudanden som 
kommit upp efter att de tryckt katalogerna.” 
 
Detta attribut gick att uttolka ömsom ur negativt laddade ömsom ur positivt laddade 
uttalanden. Flertalet instämde i att det finns en risk att företag uppdaterar sina sidor för sällan. 
Risken att på så sätt missa ett tjänsteerbjudande upplevdes som stor. Andra menade att den 
aktualitet som Internet kan erbjuda i form av ständigt uppdaterade kampanjer eller 
extraerbjudanden var oslagbar. Erbjudanden i förtryckta kataloger föll i skymundan och 
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upplevdes som förlegad information jämfört med Internets aktualitet som sågs vara av hög 
servicekvalitet. 
 
Ur vår undersökning växer en bild av detta nya attribut fram. Tidigare forskning inom TBSS 
har inte tagit upp detta attribut, varför det är möjligt att denna kvalitetsfaktor är speciellt 
viktig vid Internetbaserade tjänster och inte lika viktig vid TBSS på servicestället. Det kan 
visserligen vara så att konsumenter även ställer krav på aktualitet på TBSS på servicestället, 
men att attributet blir extra viktigt vid Internetbaserade tjänster eftersom det inte finns någon 
stödpersonal att fråga eller be om hjälp. På detta sätt har attributet en viss anknytning till 
kontroll. De gånger respondenterna var rädda för inaktuella webbsidor skulle detta kunna 
tolkas som en rädsla för att förlora viss kontroll. Vi anser ändå att det går att uttyda ur 
respondenternas positiva uttalanden att aktualitet är ett eget attribut med specifika egenskaper 
som påverkar deras förväntade servicekvalitet på den Internetbaserade tjänsten.       
 
H9: Om kunden förväntar sig att den Internetbaserade tjänsten kommer att vara av hög 
aktualitet kommer detta att leda till ökad förväntad servicekvalitet.  
 
 

4.11 Info-screening  
 
Definition av Info-screening: Detta attribut innebär att kunden får en god överblick över 
tjänsten, inledningsvis i form av att denne kan söka all information kring tjänsten som den 
behöver. Konsumenten vill uppleva att han kan forma information kring tjänsten efter sina 
egna behov, som exempelvis att finna tilläggsinformation eller stödtjänster, som underlättar 
för konsumenten och höjer kvaliteten på tjänsten. Därefter uppfylls attributet om kunden på 
ett enkelt sätt kan rensa ut eller screena alternativ som av någon anledning inte är 
intressanta, för att kunna fokusera på de alternativ som är intressanta.  
 
Detta attribut kan sägas vara tudelat, vilket även kan förstås av det engelska namnet. Vi ansåg 
inte att vi kunde finna ett bättre namn på svenska, som kunde fånga innebörden av detta nya 
attribut. Att den första delen av attributet, info eller information, kan sägas vara av betydelse 
för servicekvaliteten bedömde vi bland annat utifrån nedanstående citat:  
 
”Jag är intresserad av att få fakta, tabeller, jämförelser.” 
”Det blir mer överskådligt, man kan söka runt.” 
”Att kunna plocka ur en meny, med evenemang, konserter, hyrbil, då kan man hämta alla 
bitar på ett bräde – en massa olika tillval.” 
”Länkar till… turistbyrån eller kartor och hotell, såna saker hade varit bra.” 
 
Någon deltagare uttryckte att Internet är väldigt statiskt, och att han ofta misslyckats med att 
finna just den information han ville ha tag på. Att Internet är en stor informationsdatabas 
rådde det annars enade meningar om i alla fokusgrupper. Kraven eller förväntningarna på 
webbsidorna såg lite olika ut. Somliga strävade efter i stort sett ändlösa databaser med 
information. Önskemålens komplexitet höjdes med den personliga insatsen, i vår 
undersökning innebar detta att en längre resa kostar mer, varför konsumenten tycktes mer 
engagerad och ställde högre krav på tjänstens kvalitet. Flertalet av deltagarna hade 
förväntningar på att webbsidan skulle erbjuda information till närliggande intresseområden, 
information i form av exempelvis länkar eller praktisk anpassad information. Deltagarna 
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yttrade även önskemål om skräddarsydd information som skulle kunna infogas på sidorna 
utefter deras egna önskemål. Detta leder oss in på den andra delen av detta attribut.  
 
Den andra delen av attributet, screening eller filtrering eller gallring, hänger nära samman 
med konsumenternas önskemål om bred och detaljerad information. Screeningen tycktes vara 
informationens förlängda arm på det sätt att konsumenterna uttryckte en önskan om att filtrera 
denna information.  
 
”Man kan jämföra ganska rationellt” 
”Man har mer att välja på [på Internet]” 
”Man kan ju jämföra mellan olika företag och det är väl bra” 
”Då kan jag utgå från mitt behov för stunden, om jag exempelvis vill ha ett bra pris på en 
resa och jämföra mellan olika bolag.” 
”Sedan när man handlar på Internet så kan man ju välja, vi är ju fem stycken i vår familj. Då 
kan man fylla i det och sedan försvinner alla resor som inte är aktuella, det blir överskådligt 
på ett annat sätt.” 
”Nätet är bra om man vill hitta nischer som passar en själv” 
 
Citaten belyser vårt intryck av att konsumenten förväntar sig kunna jämföra mellan olika 
tjänster eller leverantörer. Många deltagare menade i stort sett att själva syftet eller 
grundtanken med Internettjänsten torde vara att man på ett enkelt sätt skall kunna rada upp 
sina önskemål i form av olika variabler som Internetsidan sedan skall kunna tillgodose genom 
fullständig information om marknadens utbud. Somliga tyckte också att detta till viss del 
redan var möjligt. Andra menade att det finns en orimlighet i detta, men ansåg att de mer och 
mer hade börjat förvänta sig det, och räknade med det inom en inte alltför säll framtid. 
Möjligen pekar några av citaten på att man vill ha mer konkurrens och att Internet som 
verktyg i detta avseende står för kvalitet. Men precis som Internet ofta sågs som en stor 
databas med oändlig information såg många möjligheten att på den enskilde tjänsten anpassa 
denna information efter krav, behov och önskemål som önskvärd och även möjlig. Denna 
gallring sågs inte bara som tidsbesparande utan även flexibel och dynamisk. 
 
Ovanstående resultat från våra fokusgrupper indikerar att förväntningar på tjänstens 
information och möjligheten att gallra bland denna information påverkar den förväntade 
servicekvaliteten hos TBSS, och kanske främst hos Internet som tjänsteleverantör. Dessa 
förväntningar bildar således ett nytt attribut. Trots avsaknad av detta attribut i tidigare 
forskning har vår undersökning indikerat att det kan vara essentiellt för servicekvaliteten hos 
Internetbaserade tjänster. 
 
H10: Om kunden förväntar sig att den Internetbaserade tjänsten ger bred och korrekt 
information, samt en möjlighet att filtrera denna information efter kundens önskemål kommer 
detta att höja den förväntade servicekvaliteten.  
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5 Slutsatser 
 
 
 
 
 
I detta kapitel redogör vi för de slutsatser vi har kommit fram till gällande kunders 
förväntningar på servicekvalitet hos Internetbaserade tjänster, i form av attribut eller 
determinanter för servicekvalitet. Inledningsvis presenterar vi vår studies teoretiska bidrag, 
därefter det praktiska bidraget, dvs. hur studien kan bidra till kanske främst företagens 
förståelse för ämnet. Vi avslutar kapitlet med förslag till framtida forskning.    
 
 

5.1 Teoretiskt bidrag  
 
Vi misstänkte att existerande servicekvalitetsmodeller inte skulle vara tillräckliga för att 
förklara konsumenters förväntningar på servicekvalitet vid Internetbaserade stödtjänster. 
Studiens resultat indikerar att denna misstanke var befogad. Genom vår undersökning har vi 
kommit fram till två nya attribut för den förväntade servicekvaliteten, aktualitet och info-
screening. De blir en del av vårt teoretiska bidrag. Dessa två attribut i vår konceptuella modell 
finns inte presenterade i tidigare studier och det finns därmed inga exakta motsvarigheter till 
dessa två i forskning kring andra teknologibaserade stödtjänster. Vår studie har indikerat att 
vid Internetbaserade tjänster kommer aktualitet och info-screening att spela en roll för den 
förväntade servicekvaliteten.  
 
Somliga av attributen från tidigare forskning ville vi inte utesluta som relevanta även vid 
TBSS från hemmet. De attribut från kvalitetsforskningen för tjänster från Parasuraman et al 
och för TBSS från Dabholkar som vi valde att ha med i vår konceptuella modell anser vi har 
styrkts av vår studie och resultaten från våra fokusgrupper. Detta innebär att dessa attribut 
påverkar den förväntade servicekvaliteten även hos Internetbaserade tjänster med hemmet 
som utgångspunkt. Några av attributen har fått omdefinieras för att de bättre skall kunna 
appliceras på den Internetbaserade tjänsten, men omdefinieringar visade sig vara marginella. 
Dabholkar och Parasuraman et als studier fastställde att bland annat dessa attribut är viktiga 
för konsumenternas förväntningar och upplevelser av servicekvalitet för TBSS och andra 
tjänster, men deras studier har inte inbegripit några Internetbaserade tjänster. Vår studie kan 
dels sägas ha indikerat att dessa åtta attribut är relevanta för kvaliteten hos TBSS från 
hemmet, dels har dessa åtta särskiljts från andra servicekvalitetsattribut som därmed kanske 
inte är relevanta i sådan forskning. Tillsammans med tidigare forskning får således dessa 
attribut en tyngd och relevans vid fortsatt forskning kring Internetbaserade tjänster. 
 
 
Vi har således försökt fastställa vilka attribut konsumenten finner viktiga hos TBSS när det 
används från hemmet, eller Internetbaserade tjänster. Vi har anledning att tro att liknande 
studier kommer att bli allt viktigare med tanke på den självklara plats datorer och Internet har 
börjat ta i våra hem och våra liv. Denna studie är förhoppningsvis en inledning till fler studier 
som söker fastställa vilka förväntningar konsumenter har på servicekvalitet hos olika 
Internetbaserade tjänster. Tidigare forskning (Dabholkar respektive Anselmsson) har oftare 
behandlat servicekvalitet hos TBSS utanför hemmet, vilket visserligen troligtvis också är en 
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ökande företeelse. Kanske kan vår studie fungera som inspiration för liknande studier inom 
Internetbaserade tjänster, alternativt vara en språngbräda för en kvantitativ studie som kan 
testa våra hypoteser statistiskt.  
 
Studien kan även sägas ge stöd åt uppfattningen att relationsmarknadsföringen bör ha en 
framträdande plats i utformningen av teknologiserade stödtjänster. I intervjuerna framkom 
ofta att det var viktigt att det fanns en person bakom tekniken, någon som tar ansvar och reder 
ut oklarheter. Detta ser vi som ett tydligt tecken på att relationsmarknadsföringen bör 
uppmärksammas för att tillfredsställa en kund av Internetbaserade stödtjänster. Våra resultat 
under attribut som pålitlighet och trovärdighet indikerar detta. 
 
 

5.2 Praktiskt bidrag 
 
Attributen är som väv i ett spindelnät, de går oftast in i varandra och kompletterar varandra.  
Alla attribut som i vår undersökning tagits upp i ett negativt sammanhang av deltagarna, är 
sådant som företag som säljer sina tjänster via Internet behöver titta på. Oavsett om de låga 
förväntningarna beror på företagets image, tidigare erfarenheter etc., har företagen någonstans 
misslyckats antingen i sin kommunikation med konsumenterna eller vid utformningen av 
teknologin kring den Internetbaserade tjänsten.  
 
Tidigare forskning samt vår egen undersökning har visat att attributen är viktiga för 
konsumenters förväntningar och upplevelser av servicekvalitet, vilket torde uppmana skapare 
av webbsidor och leverantörer av Internettjänster att ta sig en närmare titt på 
servicekvalitetsforskningen, och kanske främst på attributforskningen. Ett praktiskt exempel 
på detta är att precis som konsumenter kan tycka att direktreklam är irriterande fann vi i 
fokusgruppernas diskussioner att pop-up-reklamen inkräktade på användarvänligheten och 
framkallade väldigt mycket irritation. Enligt relationsmarknadsföringens tankegångar skall 
allt som inte är värdeskapande för kunden eller allt som inte främjar ett relationsskapande 
mellan kunden och tjänsteföretaget undvikas. Enligt servicekvalitetsforskningen kan irritation 
bidra till att kunden uppfattar tjänsten som lågkvalitativ, eller väljer att undvika den om hans 
förväntningar på den är att den skall vara av låg servicekvalitet. Pop-up reklam må ses som ett 
nödvändigt ont av företagen, exempelvis för att kunna finansiera sina webbsidor, eller så axlar 
pop-up reklamen en del av direktreklamens roll på nätet. Oavsett vilket måste vi efter våra 
fokusgrupper starkt ifrågasätta pop-up reklamens värde. Detta är bara ett exempel på hur 
attributforskningen skulle kunna användas av tjänsteföretagen som erbjuder tjänster via 
Internet. Nedan presenterar vi vad företagen praktiskt bör se över vad gäller de olika 
attributen. Vårt syfte är inte att redovisa ett praktiskt åtgärdsprogram utan snarare att påvisa 
de kritiska punkterna i Internettjänsten, punkter där kunderna har viktiga förväntningar på 
servicekvalitet. 
 
 
5.2.1 Hastighet och användarvänlighet  

 
Om konsumenterna efterfrågar snabba och användarvänliga webbtjänster bör företagen 
erbjuda detta. Vi kan dock anta att det finns en intressekonflikt på detta område. Deltagarna 
var intresserade av att få snabb information som skulle möjliggöra jämförelser mellan olika 
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leverantörer, medan företagen kanske snarare är intresserade av att få så mycket information 
om potentiella kunder som möjligt. Genom att kunden måste fylla i information om sig själva 
och genomgå många steg i sin sökprocess (exempelvis bli medlemmar och få lösenord, samt 
fylla i intresseområden och beakta erbjudanden om månadserbjudanden och dylikt) vill 
företagen senare kunna rikta och anpassa sin kommunikation med kunden. Detta upplevs inte 
alltid som positivt av kunden, och kunden kan anse att det är tidskrävande och besvärligt att 
använda tjänsten vilket påverkar kundens uppfattning om den förväntade kvaliteten hos 
tjänsten. En enkel lösning på detta kan tänkas vara alternativa sökprocesser på webbsidorna, 
exempelvis genvägar om kunden bara vill få fram ett pris på en tjänst snabbt. Visserligen 
förlorar företaget då information om kunden, men vinner kanske i längden på att de skapat 
förtroende hos kunden och denne återkommer eventuellt och skriver nästa gång in sig som 
medlem. På vissa mer minneskrävande sidor finns det idag alternativ på startsidan att välja 
mellan att se sidan i en enklare textbaserad form (med enkla gif- eller jpg-bilder) eller genom 
mer avancerad programmering, till exempel flash (med animationer). Detta är ett val som är i 
enlighet med resultat i denna studie. På många sidor ges dock inga sådana val och det 
minneskrävande och därmed tidskrävande alternativet är det enda alternativet. Kanske beror 
det på att ansvariga för utvecklingen av webbsidan inte har insikt i besökarens preferenser och 
att den inte arbetar tillräckligt nära marknadsföringsgruppen som bör ha kunskap om dessa 
preferenser. Hur som helst - resultatet i denna studie talar för att företaget ska ta hänsyn till 
tidsaspekten för att tillfredsställa besökarens förväntningar. 
 
 
5.2.2 Underhållning  
 
Vår undersökning visade att många tyckte att själva surfandet samt den delaktighet man 
kunde känna i skapandet av tjänsten var delar av en positiv upplevelse. Däremot tycktes 
många av försöken till underhållning från tjänsteleverantörens sida uppfattas olika av olika 
deltagare. Det är förmodligen svårt för företagen att anpassa sina sidor efter 1000 olika 
smakriktningar. Det finns visserligen numera sidor där konsumenterna kan fylla i sina 
specifika intresseområden och önskemål och i viss mån formge sin egen sida med egen 
välkomstsida etc., men detta förutsätter att kunden redan har en form av relation med 
företaget. Denna relation kanske inte alls kommer till stånd om kunderna inte förväntar sig 
servicekvalitet i form av underhållning från första början. Samtidigt känns detta attribut delvis 
som ett av de enklare för företagen att uppfylla, eftersom den underhållning som våra 
deltagare förväntade sig (i form av delaktighet i skapandet av tjänsten) redan finns inbyggd i 
tjänstens struktur. Tjänsteleverantörer som använder sig av Internet har således denna del av 
servicekvaliteten någorlunda ”gratis” när kunderna upplever själva köpprocessen över Internet 
som underhållande. 
 
 
5.2.3 Säkerhet och trovärdighet 
 
En del deltagare kände oro över betalningen via Internet och som vi har nämnt minskade 
denna oro om deltagarna upplevde att de kände till företaget sedan innan och ansåg att det var 
en trovärdig tjänsteleverantör. I detta sammanhang kan man misstänka att kommunikationen 
till kunden brister. Det blir vanligare och vanligare idag att betala exempelvis räkningar via 
Internet men trots detta oroade sig deltagarna över säkerheten. Våra deltagare tycktes i många 
fall helt fokuserade på riskerna med att betala via Internet, både vad gäller risken att deras 
betalkort skulle missnyttjas samt risken över att inte få den rätta tjänsten eller inte få den alls. 
En förutsättning för att en affärsverksamhet skall fungera är att kunderna känner att företaget 
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är trovärdigt. Detta får förmodligen ännu mer legitimitet gällande tjänster över Internet. Det 
tycks tydligt att ett inarbetat förtroende i den ”verkliga” affärsvärlden, dvs. ett företag med 
gott rykte, har stora positiva återverkningar vid en etablering av tjänsteerbjudanden även på 
Internet. 
 
 
5.2.4 Tillgänglighet, kontroll och pålitlighet  
 
En viktig fråga inom den moderna servicekvalitetsforskningen är hur man skall bibehålla en 
hög servicekvalitetsnivå i en situation då allt fler mänskliga tjänster ersätts med teknologi. 
Kan en maskin ersätta människan? Vår undersökning har pekat på att den humana aspekten 
kring en tjänsteleverans spelar en viktig roll för kundernas förväntan på servicekvaliteten. 
Respondenterna präglades tydligt av en oro över att tekniken inte skulle leverera lika hög 
servicekvalitet för attributen kontroll, tillgänglighet och pålitlighet som en människa. Ofta 
efterfrågades en hänvisning till en människa som en garanti för tjänstens funktion.  
 
För att få uppleva kontroll, tillgänglighet och pålitlighet vill respondenten känna en trygghet 
av att en människa ”sitter bakom” tekniken och ansvarar för att allting fortlöper planenligt. Vi 
anser dock att denna rädsla kan övervinnas genom en ”humanisering” av TBSS. Genom att ge 
en tydlig bild av att teknologin endast är ett intermediärt verktyg mellan kunden och 
leverantören påminns kunden om att transaktionen sker mellan människor MED HJÄLP av 
tekniken och inte mellan människa och teknik. En tydlig hänvisning till en mänsklig kontakt 
(ex traditionell kundtjänst) underlättar att överbrygga rädslan för tekniken. Till slut bör 
företaget upplysa om att eventuella fel beroende på tekniken ansvaras för av företaget. Dessa 
initiativ bör enligt undersökningens resultat motivera de flesta konsumenter till att våga prova 
tjänsten. Vidare anser vi att skepsisen över att använda Internet vid transaktioner är en 
övergående fas, likt den som drabbade betalningskort och uttagsautomater i början av dessa 
teknologiers existens.  
 
 
5.2.5 Aktualitet 
 
Deltagarna uttryckte förväntningar på att Internettjänsten skulle vara aktuell. Att attributet kan 
förknippas med förväntad servicekvalitet kan uttryckas som att konsumenten förväntar sig den 
senaste, bästa informationen, och denna information skall förhöja kvaliteten på den erbjudna 
tjänsten skulle innehålla aktuella uppgifter, även om somliga ansåg att det inte alltid var så. 
Företagen har i Internet ett redskap där de kan lägga ut all aktuell information, men 
deltagarnas förväntningar angående detta var ändå ibland låga, ofta baserade på tidigare dåliga 
erfarenheter. Måhända kan konsumenternas förväntningar påverkas genom tydliga angivelser 
på webbsidorna om sidornas ständiga uppdatering, eller exempelvis reklam som marknadsför 
Internetsidornas förträfflighet gällande uppdatering av aktuella erbjudanden och nyheter. 
Aktualitet som attribut blir ett medel för företagen att erbjuda en servicekvalitet som är 
omöjlig i andra forum eller kanaler, åtminstone till en så låg kostnad. Jämför exempelvis om 
ett reseföretag måste korrigera sina kataloger eller om de bekostar annonser i dagspressen 
eller i TV för alla sina aktuella kampanjer.  
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5.2.6 Info-screening 
 
Deltagarna uttryckte att de önskade tillgång till mycket information i form av väldigt stora 
databaser samt länkar till annan viktig information om de skulle använda sig av 
Internetbaserade tjänster. Flera deltagare uttryckte dock att de inte förväntade sig att denna 
önskan kunde bli uppfylld till fullo och att man istället skulle vara tvungen att komplettera 
informationsutbudet på webbsidan med andra informationskällor.  
 
Deltagarna tyckte också att en webbsidas utbud och överskådlighet speglade en viss 
servicekvalitet. Somliga ville ha mycket information inledningsvis, som man sedan skulle 
kunna gallra i. Andra hade förväntningar på att direkt kunna gallra i på webbsidan för att 
kunna jämföra snabbt och rationellt. För dessa var det inte önskvärt att behöva gå igenom 
moment som var fulla med för kunden irrelevant information.  
 
Om inte företagen kan uppfylla kundernas krav på riklig, korrekt och anpassningsbara 
information kring den Internetbaserade tjänsten kan detta leda till att de uppfattar tjänsten vara 
av låg kvalitet. Flitigt använda metoder som lockerbjudanden är enligt detta attribut inte att 
rekommendera, förutom att de kan leda till minskat förtroende från kundernas sida.  
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5.2.7 Sammanställning av servicekvalitetsdeterminanterna 

 

HASTIGHET innebär tiden för utförandet av tjänsten. Hastigheten påverkas av:  
• tjänsteleverantörens och kundens uppkopplingskapacitet; 
• tiden det tar att söka information kring tjänsten; 
• tiden det tar att gå igenom beställningsprocessen. 

 
ANVÄNDARVÄNLIGHET innebär den ansträngning och komplexitet som konsumenten upplever vid
utförandet av tjänsten. Särskilt viktigt är det att webbsidorna är: 

• lättnavigerade; 
• välplanerade, så att kunder slipper fylla i samma information flera gånger; 
• ger möjlighet att ta del av generell information utan att behöva registrera sig först.  

 
PÅLITLIGHET innebär att kunden kan vara säker på att tjänsten kommer att utföras på ett korrekt sätt.
För att kunden skall förvänta sig att så skall ske är det viktigt att företaget: 

• bekräftar kundens beställning, eventuellt med specifikationer kring tjänstens variabler; 
• uppdaterar information på den teknologiserade stödtjänsten; 
• tar ansvar för eventuella fel som kan uppstå. 

 
UNDERHÅLLNING innebär det nöje eller välbehag kunden önskar vid utförandet av tjänsten.
Webbsidor bör vara: 

• utformade på ett stilfullt och tilltalande sätt; 
• fria från påtvingad underhållning (eventuellt med musik och animationer som tillval för dem

som önskar detta). 
 
KONTROLL innebär att kunder känner att de har kontroll över processen och resultatet av den
Internetbaserade tjänsten. Detta innebär att kunder måste ha möjlighet att: 

• kontakta företaget via mejl eller telefon; 
• få en bekräftelse på stödtjänsten som utförts via Internet. 

 
SÄKERHET handlar om att kunden inte ska känna att det finns risk eller tvivel att deras finansiella
medel skall missnyttjas. Kunden förväntar sig således: 

• finansiell säkerhet; 
• varsam behandling av de uppgifter som kunden uppger på webbsidan. 

 
TILLGÄNGLIGHET handlar om kundens möjlighet att kontakta tjänsteleverantören eller den
teknologiska tjänsten. Särskilt viktigt är det med: 

• effektiva servrar; 
• kontaktpersoner som representerar tjänsteföretaget som kunden enkelt kan komma i kontakt

med. 
 
TROVÄRDIGHET innebär att kunden uppfattar företaget som förtroendeingivande och ärligt.
Trovärdigheten påverkas av företagets: 

• namn; 
• rykte; 
• image. 

 
AKTUALITET innebär att kunden upplever att tjänster och erbjudanden är av hög aktualitet. Det är
viktigt att företaget har webbsidor med: 

• regelbundet uppdaterad information; 
• att webbsidan överträffar alla andra kanaler vad gäller nyheter och senaste information. 

 
INFO-SCREENING innebär att kunden får en god överblick över tjänsten genom att kunden kan söka
all information kring tjänsten som den behöver, samt kan rensa ut eller screena olika alternativ. Särskilt
viktigt för detta attribut är att webbsidorna:  

• är överskådliga; 
• innehåller mycket information som kunden kan anpassa efter sina önskemål; 
• ger möjlighet att jämföra alternativ på ett enkelt sätt. 
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5.3 Förslag till framtida forskning 
 
Vårt förslag på vidare studier inom hembaserad TBSS är en kvantitativ studie som tar sin 
utgång i vår studie. Genom att testa våra hypoteser kvantitativt skulle våra determinanter 
utsättas för en prövning. Denna prövning skulle förmodligen resultera i att våra attribut 
bedöms vara giltiga eller ogiltiga för olika Internetbaserade stödtjänster, dvs. ett statistiskt 
fastställande av detta. Förslagsvis testas varje hypotes på liknande sätt som i exempelvis 
Dabholkars eller Anselmssons forskning, dvs. varje hypotes representeras av två till fyra 
påståenden som kan besvaras på en skala bestående av olika grader av instämmande hos 
respondenterna. Resultaten från en sådan kvantitativ undersökning skulle kunna bekräfta eller 
utöka eller på annat sätt förändra vår konceptuella modell. Särskilt våra nya attribut aktualitet 
och info-screening skulle behöva testat kvantitativt. 
 
Våra hypoteser skulle kunna testas i olika sammanhang. Om Internet fortsätter att utvecklas 
finns det en nästintill oändlig mängd Internetbaserade stödtjänster som kan användas som 
studieobjekt. I denna utveckling torde det också gå att hitta intresserade användare som 
respondenter. Trots att det inte var ett krav som vi ställde på respondenterna i våra 
fokusgrupper hade alla utom en deltagare någon gång varit inne på en resesajt. Det skulle vara 
av intresse att se om andra stödtjänster skulle ge andra resultat eller förstärka våra resultat. Ett 
område som varken vi, Dabholkar eller Anselmsson har berört är Internetbaserade stödtjänster 
till diverse produkter (icke upplevelsebaserade tjänster utan exempelvis utpräglade 
konsumtionsprodukter). Anselmssons ena studie var visserligen relaterad till livsmedel, men 
inte som produkter att köpas via Internet. Detta är således en lucka i forskningen varför det 
skulle kunna vara av vikt att undersöka servicekvaliteten för Internetbaserade stödtjänster till 
produkter, vilket måhända skulle ge andra resultat än vår studie. 
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Bilaga 1 
 

INTERVJUGUIDE  
 

1. NÄR OCH VAR KÖPTE NI ER SENASTE RESA? HUR BESTÄLLDES DEN 
(TELEFON, BESÖK, INTERNET)? HUR OFTA KÖPER NI RESOR? VAD MINNS 
NI AV BOKNINGEN AV ER SENASTE RESA? (frågan går runt till alla) 

 
Denna fråga användes främst som ”isbrytare” som skulle minska osäkerheten inför att prata i 
gruppen. Dessutom fick vi en första inblick i hur många av deltagarna som nyligen bokat via 
Internet, samt en känsla av hur intresserade deltagarna var av ämnet.  

 
2. VAD ÄR VIKTIGT NÄR NI BESTÄLLER EN RESA, VIA INTERNET, TELEFON 

ELLER I BUTIK? 
 
Denna fråga var tänkt att ge generell information kring vad deltagarna värderar vid bokning 
av en resa. Eftersom vi inte villkorade frågan att enbart gälla Internet ville vi få fram tydliga 
och klara egenskaper som skulle påverka den förväntade servicekvaliteten hos en 
bokningstjänst.  
 

3. VAD ÄR POSITIVT MED ATT ANVÄNDA SIG AV INTERNET NÄR MAN 
BOKAR EN RESA?  

 
Denna fråga var en tämligen naturlig följd av fråga två, och var tänkt att ge mer specifika 
attityder kring just Internetbokning och om dessa skiljde sig från förväntningar på andra 
bokningssätt. Det som deltagarna förväntar sig vara positivt hos en tjänst antog vi vara samma 
saker som de betecknar som bra kvalitet eller bra service.  
 

4. VAD ÄR NEGATIVT MED INTERNET NÄR MAN VILL BOKA EN RESA?  
 
Denna fråga skulle ge oss svar på vad deltagarna ansåg vara negativt eller sämre 
servicekvalitet på Internet. Resultatet från denna fråga skulle fånga upp förväntningar som 
påverkar servicekvaliteten negativt. 
 
Kommentar till fråga två till fyra: Frågorna kan ses som de första stegen i att förstå 
sambanden mellan konsumenters förväntningar angående Internet som leverantör av en tjänst 
och servicekvalitet. Vi har i uppsatsen dryftat svårigheterna vid definition av begreppet 
servicekvalitet, och bestämde oss för den breda definitionen att servicekvalitet är vadhelst 
kunden upplever att det är (eller förväntar sig i vårt fall). Fråga två till fyra är generellt 
formulerade, dvs. vi nämner inte begreppet servicekvalitet. Eftersom olika forskare och 
författare av servicekvalitetslitteratur ger något skilda definitioner på begreppet 
servicekvalitet ansåg vi att det var mycket begärt av deltagarna i våra fokusgrupper att de 
skulle veta precis vad servicekvalitet är. Vår grundtanke bakom att ställa dessa generella 
frågor var att kunden kanske istället för att använda ordet servicekvalitet oftare talar om en 
tjänst som positiv och bra, alternativt talar i termer av att tjänsten uppfyller eller överträffar 
deras behov och förväntningar.  
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5. OM JAG SÄGER SERVICE I SAMBAND MED BOKNINGEN PÅ INTERNET 
VAD REFLEKTERAR NI ÖVER DÅ, VILKA ASSOCIATIONER FÅR NI?  

 
6. VAD REFLEKTERAR NI ÖVER VID BEGREPPET KVALITET I SAMBAND MED 

BOKNING AV RESOR PÅ INTERNET?  
 
Med dessa frågor gick vi konkret på det specifika begreppet servicekvalitet. Vi ville förstå 
våra deltagares förväntningar på framförallt god service eller kvalitet men även sämre eller 
dålig service eller kvalitet. Vi var intresserade av de konnotationer grupperna skulle göra 
kring orden service och kvalitet i samband med Internet, eftersom vi såg ett nära samband 
mellan dessa direkta associationer och förväntningarna kring servicekvalitet. 
 
Dessa frågor fokuserar på begreppen service och kvalitet (även om begreppet ”service 
quality” på engelska direkt översatt till svenska skulle vara ”tjänstekvalitet” och begreppet 
service, som i svenskans ”god service”, då inte finns med i det engelska uttrycket). I svenskan 
är dessa uttryck och mått väldigt närliggande varandra varför man kan säga att vi 
kompletterade ordet kvalitet med ordet service för att stimulera deltagarnas konnotationer till 
sina förväntningar i ämnet.  
 
 

7. FÖRVÄNTAR NI ER ATT UPPLEVA DEN SERVICE OCH DEN KVALITET 
SOM NI NÄMNT, NÄR NI BOKAR ER RESA VIA INTERNET? 

 
Denna fråga var tänkt att ge oss indikationer på om de förväntningar på servicekvalitet som 
nämnts under den föregående diskussionen var realistiska för deltagarna. Med hjälp av frågan 
ville vi därmed få en indikation på deltagarnas intention att använda sig av Internet, mot 
bakgrunden att om en kund förväntar sig att uppleva servicekvalitet kommer detta påverka 
kundens intention att användas sig av tjänsten positivt. 
 

8. HAR NI BESTÄLLT NÅGOT ANNAT (TJÄNST/PRODUKT) GENOM 
INTERNET? VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN ATT BESTÄLLA EN TJÄNST 
OCH EN PRODUKT? 

 
Denna fråga ställdes för att få en uppfattning om deltagarnas förväntningar på bokningen 
jämfört med produkter som de möjligen beställt tidigare via Internet. Vi hade inte ställt som 
krav på deltagarna att de skulle ha beställt något tidigare via Internet men frågan syftade till 
att stimulera deltagarna och se om de kände några olika, bestämda skillnader vid beställning 
av tjänst eller produkt.   

 
9. KAN NI FÖRESTÄLLA ER EN SITUATION DÄR NI BLIR MISSNÖJDA ÖVER 

SJÄLVA BOKNINGSTJÄNSTEN? PÅ VILKET SÄTT? 
 
Denna fråga tittar liksom fråga fyra på egenskaper hos tjänsten som skulle påverka den 
förväntade servicekvaliteten negativt. Här förstärkte vi frågan genom att fråga efter 
missnöjdhet och inte bara vad som uppfattas som negativt, för att få fram information om 
verkliga klavertramp eller snedsteg som skulle påverka servicekvaliteten starkt negativt. 
 

10. VAD SKULLE DEN OPTIMALA TJÄNSTEN AV RESEBESTÄLLNING GENOM 
INTERNET INNEHÅLLA? 
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Denna fråga ställdes som den positiva motsvarigheten till fråga nio. Här syftade vi att lämna 
verkligheten för en sekund, för att höra vad deltagarna skulle kunna förvänta sig för 
servicekvalitet om det inte fanns andra begränsningar än fantasin. 
 

11. VAD ÄR EN TREVLIG ELLER NÖJSAM UPPLEVELSE FÖR ER? ÄR DET 
VIKTIGT ATT EN SÅDAN UPPLEVS VID BESTÄLLNING AV RESOR? VAD 
SKULLE DEN INNEHÅLLA I SÅDANA FALL? 

 
Denna fråga ställdes eftersom vi var tveksamma kring hur Dabholkars attribut ”enjoyment” 
(underhållning) skulle ha en motsvarighet hos förväntningarna på servicekvalitet hos en 
Internetbaserad tjänst. Ifall detta attribut inte skulle komma upp i diskussionerna kring de 
första tio frågorna ville vi försäkra oss om att ändå kunna undersöka förväntningar kring detta 
attribut. 
 

12. HAR NI BESTÄLLT FRÅN FLERA OLIKA RESEBYRÅER ELLER BARA EN? 
OM BARA EN, VARFÖR? VAD SKULLE BEHÖVAS FÖR ATT NI VISAR 
LOJALITET MOT EN BYRÅ? 

 
Denna fråga var tänkt att få fram om deltagarna värderade attributen säkerhet, pålitlighet och 
trovärdighet. Skulle de förknippa dessa med en specifik resebyrå och skulle dessa 
förväntningar på servicekvalitet gällande dessa attribut påverka deras lojalitet. 
 
 
 

 
 

 
  
 


