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Sammanfattning 

 

I denna uppsats diskuteras företagens self-service technology (SST) vilket innebär att 

kunderna själva får utföra sina tjänster med hjälp av företagens SST. Genom att låta kunderna 

göra detta kan företagen exempelvis spara pengar på att omorganisera personal eller rent av 

minska arbetsstyrkan eftersom mindre kunder kommer att kräva hjälp av personalen.  

I denna uppsats har resebranschen och dess SST att studeras.  

 

Uppsatsens frågeställning lyder: ”Hur upplever resebranschens kunder bokningar över 

Internet” där syfte är ”att undersöka och få förståelse för varför resebranschens kunder 

använder sig av SST när det finns andra möjligheter”.  

En kvalitativ metod har genomförts där sex kunder har lagt grunden till uppsatsens resultat. 

 

De huvudteorier som använts i denna uppsats är SST, customer value och technology 

readiness, och Davis TAM modellen samt Sheths value teori har legat till grund för analysen i 

uppsatsen. 

Teorin bakom SST är att det inte bara gynnar företagen utan även gynnar kunderna, då SST 

kan höja kundnyttan. Några exempel är att kunderna sparar tid, pengar och de får kontroll 

över sitt eget handlande vid användning av SST.  

Ett problem som uppsatsen belyser är huruvida kunder är teknologiskt redo för att använda sig 

av tekniken. 

 

Resultatet i denna studie visar att den primära orsaken till att kunder använder sig av SST är 

att det blir billigare, de kan göra det när som helst samt att kunderna i sin egen takt hitta den 

bästa resan utan att behöva förlita sig på reseföretagets försäljare. Kunderna upplever 

resebranschens SST som enkel att använda och ju säkrare de blir, dess mer använder de sig av 

den även om de anser att tekniken bör utvecklas. 
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1 – Inledning: 

 

1.1 – Problembakgrund 

 

En ökad trend i dagens samhälle är att många företag erbjuder sina kunder alltmer tjänster via 

Internet och self-service technology (SST) där kunden själv utför köp/service processen.  

Meuter et al beskriver SST som”…SSTs are technological interfaces that enable customer to 

produce a service independent of direct service employee involvement”.1 

 

Kunder spelar större roll i interaktionen mellan företag och dess varor/tjänster, än vad de 

tidigare gjort och därmed påverkas tjänstens kvalité till stor del av kunders deltagande. Dessa 

åstadkommer sin egen service utan att vara i direkt kontakt med företagets anställda2.  

Andledningen till att företag använder sig av SST är för att hålla ner kostnaderna3 samt öka 

företagets produktivitet internt och externt men även att öka kunders nytta4.  

 

Genom SST ger företagen ökad kundservice, då det ökar kundernas möjlighet att utnyttja 

tjänsten – det finns inte längre öppettider som måste hållas, bekvämligheten – kunden kan 

sitta hemma, på jobbet eller ett interntcafé i utlandet, tiden – kunden kan ta den tid hon 

behöver för att känna sig nöjd med tjänsten, samtidigt som priset blir billigare. Teknologin 

har tagit över stora delar av den direkta kommunikationen mellan människor och ersatts med 

SST.5  

Exempel på vart företag har implementerat SST är till exempel telefonbank, självutcheckning 

på hotell, investering via Internet6 samt bokning av resor via resebolagens hemsidor. 

 

                                                 
1 Meuter, ML, Ostrom AL, Roundtree Robert I, Bittner MJ (2000), Self-service technologies: Understanding 
customer satisfaction with technology-based service encounters, Communication & Mass Media Complete, Vol 
64, s 50 
2 Meuter ML, Bitner, MJ, Ostrom AL, Brown SW (2005), Choosing among alternative service delivery modes: 
An investigation of customer trial of self-service technologies, Journal of Marketing, Vol 69, s 61-83 
3 Ho SH, KoYY (2008) Effects of self-service technology on customer value and customer readiness: The case of 
Internet banking, Emerald Vol 18, s 427-446  
4 Meuter ML, Ostrom AL, Bitner MJ, Roundtree R (2003), The influence of technology anxiety on consumer use 
and experiences with self-service technologies, Journal of business research, Vol 56, s 899-906 
5 Cunningham LF, Young CE, Gerlach JH (2008), Consumer views of self-service tecnologies, The Service 
Industries Journal, Vol 28, s 719-732 
6 Meuter et al (2005) 



 
  - 6 - 

Tidigare forskning har gjorts inom SST, där de flesta undersökningar är koncentrerade på 

relationen mellan kunder och Internet banken, customer value (CV) och customer readiness 

(CR).  

Ho och Ko studerande bankkunder med erfarenhet av bankens Internettjänst, där resultatet 

blev att det finns en koppling mellan CV, CR och den fortsätta användningen av 

Internetbank.7  

Vidare studerade Bitner et al hur företag kan implementera SST och huruvida dessa faktorer 

kommer att öka kunders belåtenhet eller missnöje med tjänsten. Deras slutsats blev att kunder 

som använder sig av SST fortfarande kommer att vilja ha bra service, de vill få sina frågor 

besvarade, förväntar sig att teknologin fungerar och att tjänsten ska vara flexibel8.  

 

Meuter et al skriver i deras artikel om förståelsen av kunders belåtenhet och missnöje med 

SST. Bland annat kom forskningen fram till att kunder med positiv erfarenhet återkommande 

använder sig av tjänsten, medan kunden upplevde missnöje om det uppstått tekniska fel under 

tiden tjänsten utfördes.9 ”Kunder både älskar och hatar SST” som Bitner sammanfattar det i 

sin artikel10.  

 

Fler studier har gjorts inom SST, dock finns det få studier gjorda inom resebranschen. Chang 

och Yang11 är ett exempel på forskare som studerar SST i from av självincheckning på 

flygplatser.  

Det finns få studier till orsaken varför kunder använder sig av SST när de bokar en resa 

istället för att fortsätta boka via resebyråer. Ämnet är intressant eftersom biljett bokning via 

Internet är idag nästintill en självklarhet. Frågan är varför kunder accepterar reseföretagens 

strävan att låta kunderna själva göra jobbet, ta tiden att boka sin egen resa och ta ansvar för 

konsekvenserna om det blir fel. Författaren har valt att studera kunderna i relation till SST 

inom resebranschen, då hon fattade intresse för diskussionen eftersom hon själv har varit ute 

och rest mycket och då bokat via Internet.  

                                                 
7 Ho och Ko (2008) 
8 Bitner MJ, Ostrom AL, Meuter ML (2002) Implementing successful self-service technologies, Academy of 
Management Executive, Vol 16, s 96-109 
9 Meuter et al (2000) 
10 Bitner MJ (2001) Self-service technologies: What to customers expect? Marketing Management, vol 10, s 10 
11 Chang HL, Yang CH (2007) Do airline self service check-in kiosks meet the need of passengers? Tourism 
Management, vol 29, s 980-993 
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1.2 – Problemformulering 

 

Då författaren i denna uppsats ser en brist i forskning mellan resebranschen och SST, kommer 

uppsatsen att studera relationen till hur kunder upplever SST när de bokar resor via Internet. 

Detta leder till uppsatsens problemformulering 

 

Hur upplever resebranschens kunder bokningar av resor över Internet? 

 

1.3 – Syfte 

 

Syfte med studien är att undersöka och få förståelse för varför resebranschens kunder 

använder sig av SST när det finns andra möjligheter. 

 

1.4 – Avgränsningar  

 

Eftersom det finns en mängd olika typer av SST, till exempel Internetbank, självskanning och 

bankomat, kommer denna uppsats att begränsa sitt SST område till Internet. Den empiriska 

begränsningen handlar, förutom om valet att studera Internet, också om flygresebranschen. 

Eftersom kunder kan köpa många olika typer av resor genom SST, kommer denna uppsats att 

fokusera på SST där kunder kan boka flygresor. Uppsatsen avgränsar inte om kunder bokar 

direkt med flygbolagen eller återförsäljare till dessa. Anledningen till att uppsatsen avgränsar 

sig till flygbranschen är för att få en djupare förståelse inom ett och samma område.  

Kunderna som kommer att studeras är studenter, då författaren befinner sig på ett utbyte i 

Cambridge. Många av de studenter som är här under samma tid reser mycket och har stor 

erfarenhet av bokningar av resor på Internet, då de enbart använder sig av denna form av SST. 

Då författaren vill få en djupare förståelse av hur kunder upplever resebranschens SST, 

kommer undersökningen att göras på studenter. 
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1.5 – Förkortningar 

 

SST – Self-service technology 

TAM – Technology Acceptance Module 

CV – Customer Value 

TR – Technology Readiness 

FAQ – Frequently asked questions 
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2 – Metod 

 

2.1 – Förförståelse  

 

Förförståelse är den förkunskap som författaren har i inledningsskedet av ett 

uppsatsskrivande. Denna brukar skiljas mellan förstahandsförståelse och 

andrahandsförståelse. Förstahandsförståelsen är de personliga erfarenheterna som författaren 

själv har upplevt och andrahandsförståelsen är de inhämtade erfarenheter som forskaren fått 

genom böcker, avhandlingar, föreläsningar etc.12 

 

Jag läste tidigare en kurs inom Service Management där vi studerade mycket om SST, dess 

innehåll samt utbredning som teknologin börjat få. Redan då väcktes ett intresse för att 

studera vidare inom detta ämne för att få en uppfattning och djupare förståelse av ämnet och 

problemet.  

Jag har gjort ett kortare arbete inom ämnet med syftet att förstå hur kunder upplever bankers 

Internetbank. I och med detta har jag erfarenhet och kunskap inom ämnet SST. Dock har jag 

ingen teoretisk kunskap om resebranschens SST, något som kommer att bli nytt för mig i 

denna studie. 

Den förförståelse som jag införskaffat mig inom ämnet har jag fått genom böcker och 

avhandlingar. Detta utvecklas vidare under mitt val av teorier.  

 

2.2 – Ämnesval  

 

Mitt ämnesval grundar sig på mitt intresse för utvidgningen av SST hos företag samt hur 

företag använder teknologin för att effektivisera sin verksamhet, genom att kunderna själva 

får utföra jobbet. Jag anser att detta är ett intressant ämnesval då företagens effektivisering är 

under ständigt utveckling och dynamiken mellan kund och företag ständigt förändras.  

Valet av resebranschen, SST och dess kunder valdes för att jag ville studera ett ämne som 

ännu är relativt outforskat. 

 
                                                 
12 Johansson Lindfors, M-B (1993) Att utveckla kunskap, Lund, Studentlitteratur 
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2.3 – Kunskapssyn 

 

I denna uppsats har jag utgått från en hermeneutisk kunskapssyn, eftersom syftet är att förstå 

och tolka respondenternas orsak och motiv till användandet av STT.  

Denna typ av kunskapssyn baserar sig på att det är genom språket som kunskap bildas. Teorin 

anser att det går att förstå och tolka människor genom språket, till skillnad från positivismen 

som vill förklara sitt fenomen.13 Hermeneutiken menar att forskaren ska försöka förstå det 

material som denna studerar utifrån det perspektiv som upphovsmannen haft14.  

Eftersom jag har tidigare studerat SST har jag en viss uppfattning och bild av vad SST är. Jag 

har försökt att inte tolka material utifrån den förförståelse som jag haft sedan tidigare utan 

försökt att tyda information utifrån vad författarna till de använda källorna försöker förmedla.  

 

2.4 – Val av Metod 

 

Jag valde i denna uppsats en kvalitativ metod för att undersöka de tankar och åsikter som 

kunder har inom resebranschens SST och hur det kommer sig att detta väljs framför andra 

alternativ.  

Den kvalitativa metoden, syftar till att förstå ämnet utifrån den livsvärld som den intervjuade 

har. Denna metod innebär att förstå och få beskrivet hur den intervjuande tycker och tänker 

om det specifika ämnet.15 Merriam beskriver att kvalitativa forskningar inriktar sig på 

innebörden och sammanhanget, där det är viktigt att insamlingsmetoden av data fokuserar på 

mening och betydelse16.  

 

Inom denna metod används mjukdata som ger en djupare förståelse för det problem som 

diskuteras. Oftast används intervjuer som informationsteknik, där urvalet är litet och ofta går 

in på problemets djup.17 Det som studeras ska forskaren försöka se från insidan, samtidigt 

                                                 
13 Patel R, Davidson B, (1991) Forskningsmetodikens grunder - att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Lund, Studentlitteratur 
14 Bryman A, Bell E (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö, Liber Ekonomi 
15 Kvale (1997) Den kvantitativa forskningsintervjun, Lund, Studentlitteratur 
16 Merriam SB, (1994) Fallstudien som forskningsmetod, Lund, Studentlitteratur 
17 Cooper DR, Schindler PS (2006) Business Research Methods, McGraw-Hill Companies 
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som intervjuaren hela tiden måste växla mellan ett inre och ett yttre perspektiv. Det vill säga, 

mellan att förstå och förklara det som studeras.18 

 

Genom att intervjua resebranschens kunder vill jag få en större insikt av deras uppfattningar 

och åsikter om SST. Dessutom ville jag få en ökad förståelse om kunders rädsla inför att 

använda sig av ny teknologi samt hur detta kan hindra utvecklingen av fortsatt användning av 

SST. 

 

Syftet med uppsatsen är att få en helhetsuppfattning inom det valda problemområdet. 

Personliga intervjuer kan ge möjlighet till detta, då det finns en viss mån av 

anpassningsmöjlighet. En dialog kan föras för att hitta vad de intervjuade tycker och tänker. 

 

Det finns två metoder att utföra en undersökning, antingen genom kvalitativ metod eller 

genom kvantitativ metod. Vilken metod som används beror på vad som ska undersökas och 

vad syftet med undersökningen är. Det vill säga, om författaren vill förstå och få en ökad 

uppfattning av det som studeras, som jag vill i denna uppsats, kommer en kvalitativ metod att 

användas. Däremot om författaren vill generalisera data och söker vetenskapliga förklaringar 

till sin forskning, kommer den kvantitativa metoden att användas.19 

 

Den kvantitativa metoden, är ofta relaterad till frågor som ”hur mycket”, ”hur ofta”, ”hur 

många” och ”när”. Urvalet är ofta stort och svaren är generaliserbara där hårddata används så 

som statistik och siffror.20 

 

Fördelen med att göra en kvantitativ undersökning hade varit att resultatet skulle kunna 

generaliseras. Dock är detta inte intressant i denna studie eftersom jag ville få fram åsikter, 

tankar och beteende till ämnet. Eftersom det inte går att generalisera tankar och åsikter, skulle 

en kvantitativ metod inte vara passande för att få fram ett meningsfullt resultat. Hade 

frågeställningen istället varit att se hur många kunder som övergått från den traditionella 

marknadsplatsen, det vill säga resebyrån, till att använda sig av SST, hade en kvantitativ 

metod varit applicerbar. Mitt intresse är dock av att få en förståelse till varför kunder 

använder sig av SST, även om det finns andra alternativ. 

                                                 
18 Holme IM, Solvang BK (1997) Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, Lund, 
Studentlitteratur 
19 Kvale (1997)  
20 Cooper och Schindler (2006)  
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2.5 – Val av ansats 

 

I denna uppsats utgår jag från en teoretisk referensram för att förklara det empiriska materialet 

och kommer därför att använda den deduktiva ansatsen. Dock används inte 

hypotesprövningar, utan uppsatsen utgår ifrån ett problem och dess syfte och besvaras med 

hjälp av teorier och av empiriska studier.  

 

Kvalitativ metod används för att undersöka empirin och då skiljs deduktiv och induktiv ansats 

åt. Vid deduktion, även kallat bevisandets väg21, går forskningen från teori till empiri, där 

teori ska förklara företeelsen. Ofta sker detta genom hypotesprövningar som stärker eller 

försvagar teorin eller modellen som använts. Induktion skapar en teori för att förklara 

verkligheten, den går från empiri till teori.22 

 

2.6 – Urval 

 

Jag har valt att i denna uppsats studera studenter då dessa är en grupp som flitigt och relativt 

mycket är ute och reser. Anledningen till detta är för att denna grupp är vana resenärer och 

användare av SST. Anledningen till att bara studera studenter är för att dessa är en homogen 

grupp där studenter, mer eller mindre, kommer att vara i liknande stadier i livet. Genom att 

endast studera dessa, kan jag försöka förstå en djupare förklaring till hur studenter upplever 

bokningar av resor med hjälp av SST.  

 

Mitt urval inte kommer att baseras på demografiska förhållanden, så som ålder, kön eller 

nationalitet, utan urvalet baseras enkom på att de intervjuade hade varit ute och rest under 

studie tiden i Cambridge. Anledningen till att dessa demografiska förhållanden väljs bort är 

för att jag inte tror att de varken kommer att bidra eller förändra den enskildes upplevelse av 

SST, något som är utgångspunkten i uppsatsen. 

Jag är medveten om att detta urval kan begränsa vissa möjligheter, till exempel att se 

skillnader mellan de olika demografiska förhållandena. Jag har trots detta valt att inte 

analysera detta utan fokuserar på mina respondenter uppfattningar om att boka resor via 

Internet. Syftet med uppsatsen är att förstå varför resebranschens kunder kommer att använda 

                                                 
21 Holme och Solvang (1997)  
22 Bryman A, Bell E. (2003) Business Research Methods, Oxford University Press, Oxford 
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sig av SST vid bokning av resor och inte få en förståelse till skillnader mellan till exempel 

kön eller ålder. 

Valet av studenter tedde sig naturligt av flera anledningar. Det finns relativt få studier som är 

gjorda inom resebranschen och dess SST i förhållande till hur mycket studenter använder sig 

av denna tjänst. Dessutom är min erfarenhet att många studenter använder sig av att boka 

resor över Internet.  

 

Den andra anledningen till mitt val av studenter till uppsatsens målgrupp berodde på att jag 

var på ett Erasmusutbyte där jag träffade en mängd studenter i samma situation, vi var alla ute 

på ett utbyte samt att många studenter tog chansen att resa under studieperioden vilket innebar 

att flertalet använde sig av att boka dessa resor via företagens självservice.  

 

Då syftet med uppsatsen är att förstå varför kunder använder sig av SST inom resebranschen, 

ansåg jag att det inte spelade någon roll vart respondenterna kommer ifrån eller hur gamla 

dessa var.  

 

Urvalet baserades på hur ofta studenterna hade varit ute och rest under deras studietid i 

Cambridge, vilket i sin tur innebar antalet gånger som de använt sig av resebranschens SST 

under en kort tid.  

Jag baserade min urvalsmetod på ett snöbollsurval, där intervjukandidater ger förslag på andra 

kandidater som de känner till i samma situation och med liknande erfarenheter inom ämnet23. 

Snöbollsurvalet kan vara en bra metod att använda vid kvalitativa studier eftersom de är på 

sitt sätt slumpmässiga och respondenterna är relevanta för studien. Dock kan ett problem vara 

att resultatet inte är representativt för hela populationen24, något som jag i denna uppsats anser 

inte har någon betydelse eftersom syftet är att få en förståelse för varför kunder använder sig 

av SST då det finns andra alternativ.  

 

Jag visste att några av kandidaterna hade varit ute och rest mycket och dessa tackade ja till en 

intervju. Dessa gav mig namn på personer som de kände eller visste om hade rest mycket 

under perioden i Cambridge. Genom att jag använde mig av denna typ av urval innebar det att 

jag inte fick några bortfall då alla de tillfrågade ställde upp på en intervju.  

                                                 
23 Esaiasson P, Gilljam M, Oscarsson H, Wängnerud L (2007) Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, Vällingby, Norstedts Juridik AB 
24 Bryman och Bell (2005) 
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2.7 – Intervjuernas upplägg och genomförande 

 

Metoden som jag använde till denna uppsats var att intervjua de utvalda respondenterna. En 

intervju kan ha många olika karaktärsdrag. Jag ska nedan beskriva tre av de vanligaste: 

 

En ostrukturerad intervju innebär att vare sig frågor eller ordning på ämnena är förberedda. 

Intervjun börjar vanligen med en introduktion av ämnet för att få in den intervjuade på rätt 

spår. Ingen planering innan är möjlig, vilket bidrar till att varje intervju blir unik.25  

 

En semistrukturerad intervju sker när intervjuaren har ett antal frågor förberedda och där 

möjlighet till följdfrågor finns. Fördelen med denna typ av intervju är att svaren kan följas 

upp och fördjupas med andra frågor. Vidare blir eventuellt bortfall av frågor relativt litet, 

eftersom intervjuaren har möjlighet att förklara och utveckla frågan till respondenten. Med 

denna metod får intervjun en struktur och tar även hänsyn till respondentens syn i ämnet.26 

 

Den tredje och sista intervjumetoden är den strukturerade intervjun. Denna metod har likheter 

med en enkätmetod, men frågorna har ofta ett öppet slut. Metoden innebär att respondenten 

kan svara med ord och inte genom att tvingas kategorisera sig i intervall som passar 

respondenten. Med denna metod är det lättare att generalisera och jämföra svaren mellan 

respondenterna. Dessutom bevaras intervjuarens neutralitet.27 

 

I kvalitativ forskning används främst de två förstnämnda metoderna. Dessa två är beroende av 

att en dialog utvecklas mellan intervjuaren och den intervjuade. Den kräver mer kreativitet 

från intervjuarens sida, samt att intervjuaren måste få klarhet och sätta svaren i sitt rätta 

sammanhang.28  

 

Jag valde att i denna studie göra semistrukturerade intervjuer med syftet att förstå varför 

kunder inom resebranschen använder sig av SST.  

För att få fram en känsla och förståelse av respondenterna, anser jag att den semistrukturerade 

intervjun passar bäst i denna uppsats. Grunden till detta är att jag aldrig tidigare gjort 

                                                 
25 Cooper och Schindler (2006)  
26 Cooper och Schindler (2006) 
27 Ibid 
28 Ibid 
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intervjuer. Semistrukturerade intervjuer kan hjälpa till att hålla samtalet på rätt spår, samtidigt 

som den kan ge öppningar till den intervjuades infallsvinklar, idéer och tankar. 

 

Risken med att välja den strukturerade intervjun skulle vara att gå miste om information om 

vad respondenterna kände och tyckte om ämnet. Anledningen till att jag inte genomför 

ostrukturerade intervjuer är för att jag anser att jag är för oerfaren av intervjuer för att kunna 

hantera denna typ av intervjumetod. Den semistrukturella intervjumetoden ger mig möjlighet 

att försöka ta reda på studenternas syn på SST samt försäkra sig om att intervjuerna leder fram 

till syftet med studien.  

 

Jag förberedde intervjuerna genom att göra en grundlig genomgång av artiklar och teorier 

inom SST, kunders färdighet inom teknologin samt deras värdering av själva teknologin. 

Genom att göra en semistrukturerad intervju ges tillfälle för respondenterna att tillföra nya 

infallsvinklar och synsätt till uppsatsen.  

 

Intervjuerna spelades in på mobilen samtidigt som jag antecknade stödpunkter för att 

återkoppla dessa i intervjun. De sex intervjuer som genomfördes tog mellan 30-45 minuter var 

och samtliga hölls på mitt rum i Cambridge. Efter varje intervju transkriberade jag materialet 

eftersom informationen var färskt i minnet och egna tolkningar ännu inte hade påverkats. 

Tyvärr kunde jag inte låta respondenterna läsa igenom mina tolkningar av intervjuerna 

eftersom ingen av dem kunde svenska. Jag tror dock inte att detta kan ha påverkat mitt resultat 

negativt eftersom att jag kunde gå tillbaka till dem om det var något jag inte förstod av 

intervjun. 

 

2.8 – Val av Teori 

 

Den referensram som använts i uppsatsen har valts utifrån olika aspekter, så att 

problemformuleringen kan besvaras. Teorierna har valts med utgångspunkt från hur de kan 

bidra till att besvara det valda syftet utifrån mitt ämnes- och perspektiv val.  

 

För att förstå varför kunder använder sig av SST kommer två huvudsakliga modeller att 

användas samt teorin om technology readiness (TR). Jag anser att dessa tillsammans med 
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andra teorier kommer att kunna ge en god grund till att besvara uppsatsens syfte och 

frågeställning. 

 

Den ena modellen är Davis TAM modell. Denna fastlägger acceptansen av 

informationssystemet och teknologin. Tillsammans med posterna lätt att använda, 

användbarheten, risk och behov av interaktion kan attityden till SST visas samt förstå hur 

respondenternas fortsätta användning av SST kommer att se ut.29 

  

Den andra modellen är Sheth et al teori om functional value, social value, emotional value 

och epistemic value som kommer att kunna hjälpa till för att få en bredare förståelse om 

varför respondenterna använder sig av SST och orsaken till den fortsatta användningen av 

SST.30  

 

En annan teori som kommer att beröras i denna uppsats är technology readiness (TR). Denna 

teori handlar om hur kunder accepterar teknologin och hur företag kan förbättra och hjälpa 

kunder att bli mer teknologiskt redo.31 

 

2.9 – Litteraturstudie och informationssökning 

 

Det primära problemet var inte att hitta relevant information till det ämne som studeras i 

denna uppsats, utan att välja ut den relevanta informationen till sin egen studie från dessa 

källor. Genom att göra en grundläggande litteraturstudie kan tid och pengar sparas32, något 

som jag gjorde för att vara säker på att väsentliga teorier användes i denna uppsats. 

  

Då jag tidigare läst och gjort ett mindre arbete om SST, var det lätt att hitta en ingång till 

litteraturunderlaget. En artikel ledde till fler relevanta artiklar inom uppsatsens 

forskningsämne. Denna information söktes via databaser så som Academic OneFile, Business 

Source Premier och Emerald Fulltext samt journaler främst via Umeå Universitet och Anglia 

                                                 
29 Davis FD, Bagozzi RP, Warshaw PR (1989) User acceptance of computer technology: a comparison of two 
theoretical modules, Management Service, Vol 35 s 982-1003 
30 Sheth JN, Newman BI, Gross BL (1991) Why we buy what we buy: a theory of consumption values, Journal of 
Business Research, Vol 22, s 159-170 
31 Walker HR, Craig-Lees M, Heckner R, Francis H (2002) Technology-enabled service delivery: an 
investigation of reasons affecting customer adoption and rejection, International Journal of Service Industry 
Management, Vol 13, s 91-106 
32 Blumberg B, Cooper DR, Schindler (2005) Business Research Methods, McGraw-Hill Companies 
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Ruskins University, Cambridge, där jag studerade under uppsatsskrivandet. Information har 

även hämtats från böcker, avhandlingar och tidigare uppsatser skrivet inom samma ämne.  

 

Det finns få böcker skriva om SST, därför blev mina primära sekundärkällor de artiklar som 

skrivits i ämnet. Det finns många artiklar inom SST, där forskare har haft olika 

problematiseringar och frågeställningar. Dessa artiklar gav nya referenser och idéer som 

kunde användas i denna uppsats.  

De sökord som användes för att finna relevanta artiklar var exempelvis ”self-service 

technology”, ”customer readiness”, ”value”, ”customer value” och ”technology readiness”.  

2.10 – Kritik av sekundärkällor  
 

Ett sätt att bedöma källor är genom att ta hänsyn till tre huvudsakliga kriterier, samtidskrav, 

tendenskritik och beroendekritik33: 

 

Samtidskrav fullgörs om källan är tidsmässigt aktuell34. Eftersom att SST ligger i tiden och är 

ett relativt nytt forskningsområde, finns det mycket nyskrivet material. I uppsatsen har jag 

använt mig av några äldre teorier och avhandlingar, vilka också aktuella avhandlingar 

refererar till. 

  

Tendenskritik innebär att ta reda på vad källan har för eget intresse och motiv med sin studie. 

Dessa kan uppfattas i källans uttryck och formulering av ord samt i urvalet av fakta.35 Jag har 

försökt att undvika att endast samla in information från en och samma källa, vilket kan ge en 

större spridning av mina egna åsikter och formuleringar.  

Ett problem med SST är att forskarna inom ämnet använder sig av varandras artiklar och 

teorier, vilket kan ha givit en färgad bild av SST.  

Genom att endast använda mig av avhandlingar, böcker och vetenskapliga 

forskningsrapporter som har genomgått en rad giltighets- och metodgranskningar innan 

publikation, har jag undkommit detta problem Vidare har jag använt mig av så många olika 

författare som möjligt. 

 

                                                 
33 Eriksson LT, Wiedersheim-Paul F (2006) Att utreda, forska och rapportera, Malmö, Liber AB 
34 Ibid 
35 Ibid 
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Beroendekritik innebär att forskaren kontrollerar om källorna är beroende av varandra, 

eftersom många avhandlingar använder sig av samma källor36. Jag anser inte att detta är ett 

stort problem då teoretiker använder sig av varandras teorier för att få stöd till sin hypotes. 

Dock har jag varit vaksam på att avhandlingarna och rapporterna inte har kommit fram till 

samma resultat, eftersom forskningen då inte tar ett steg framåt. För att undgå detta har jag, 

som tidigare nämnt, använt mig av ett så stort urval som möjligt. 

 

                                                 
36 Ibid 
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3 – Teori: 

 

3.1 Self-service technology (SST)  

 

3.1.1 – En introduktion 

I dagens samhälle omringas vi konstant av self-service technology (SST), genom att vi ringer 

telefonupplysningen, söker information på Internet, självbetjäning på matvaruaffären, tar ut 

pengar via en bankomat eller genom att beställa en bok exempelvis via Amazon.com.  

Många företag som erbjuder SST har fortfarande kvar tjänster där interaktionen mellan kund 

och anställd tar plats. Kunder kan tillexempel själv välja att göra ett uttag via bankomaten 

eller använda sig av kassatjänsten, checka in sig på ett hotell via SST eller gå till receptionen 

för att få hjälp, köpa sina matvaror via Internet eller att gå till matvaruaffären.37  

 

Skillnaden mellan att använda sig av SST jämfört med att få tjänsten utförd av en anställd, 

kan för många kunder vara kritisk. Meuter el al menar att om det finns ett alternativ för 

kunden att inte behöva använda sig av SST, så kommer denna att välja det alternativet. 

Förutsatt att SST inte gynnar kunden på något sätt eller att kunden i fråga känner sig trygg och 

säker på att använda sig av teknologin.38  

 

Genom att företagen introducerar SST för sina kunder, tas delar av den traditionella 

marknadsplatsen bort där kund och personal möts. Kunderna får istället ökad tillgång till 

service genom teknologisk interaktion.39  

Teknologin förändrar ständigt interaktionen mellan företag och kund, men har detta lett fram 

till att kunderna ändrat sina behov och förväntningar? Bitner menar att kunder fortfarande vill 

ha det som tidigare prioriterats, det vill säga, tillförlitliga resultat, flexibilitet och interaktivitet 

med personal. Dessutom vill de få en ursäkt och kompensation om/då något går fel.40  

 

                                                 
37 Meuter et al (2003) 
38 Ibid 
39 Ho och Ko (2008) 
40 Bitner (2001) 
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När företag väljer att introducera SST läggs ansvaret för transaktionerna direkt på 

konsumenterna. Huvudanledningarna att skifta till SST är att reducera kostnader för företaget, 

och för att gynna konsumenterna och öka deras nytta och lojalitet till företaget. SST kan 

dessutom bli en ny kommunikationskanal till nya potentiella kunder, då geografiska barriärer 

inte längre är ett problem för företaget.41  

 

Curran och Meuter menar att SST ofta kan medföra att användarna kommer att lägga ned mer 

jobb och/eller engagemang för att utföra tjänsten själv42. 

Bobbitt och Dabholkar skriver att endast då företaget erbjuder kunden minimal hjälp, kan 

utförandet av tjänsten räknas som om kunden utför det själv. Författarna menar att det är olika 

faktorer som driver kunderna till att utföra tjänsten, och dessa faktorer skiljer sig från 

varandra om det finns en interaktion mellan kund och arbetstagare jämfört med om kunden 

själv utför processen. En interaktion mellan både den anställda och kunden skulle innebära att 

båda parter vara delaktig i tjänsteprocessen. Dock handlar SST om interaktionen mellan kund 

och teknologi.43 

 

3.1.2 – SST i förhållande till användare 

Som tidigare nämnts strävar företag efter att maximera sin vinst och produktivitet. Ett sätt att 

åstadkomma detta är att engagera konsumenterna i serviceprocessen via SST. Genom att 

studera kunderna i serviceprocessen och förändra så att denna blir lättare för kunderna, kan 

företaget maximera sin produktivitet och kvalité. Detta görs till största del via interaktionen 

mellan kunden och teknologin. Väldigt viktigt är att kunder ser förmånen med att delta i 

service processen och inte känner sig utnyttjad av företaget. Ett sätt att motivera kunder till att 

utföra sin tjänst via SST kan vara att företaget då ger mer förmånliga priser. Vidare kan 

företaget få kunder att använda sig mer av SST, genom att förenkla utförandet och ge stöd till 

dem som känner sig osäkra på att utnyttja tjänsten. 44   

                                                 
41 Bitner et al (2002) 
42 Curran JM, Meuter ML (2005) Self-Service technology adoption: comparing three technologies, Journal of 
Services Marketing, Vol 19, s 103-113 
43 Bobbitt och Dabholkar (2001) Integrating attitudinal theories to understand and predict use of technology-
based self-service, International Journal of service industry management, Vol 12, s 423-450   
44 Grönroos C (2000) Service Management and Marketing: a customer relationship management approach, John 
Wiley & Sons Ltd, Chichester, s 221 
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SST är ett värdefullt tekniskt hjälpmedel för kunder och är därför viktigt att företaget ständigt 

utvecklar och förbättrar teknologin45. Om inte utvecklingen går framåt kan det leda till att 

kunder låter bli att använda sig av SST.46  

 

Genom att omorganisera några av de anställdas arbetsuppgifter så att de kan ge support och 

introducera kunder till SST, kan detta på sikt leda till att kunderna själva kan utföra service 

processen. De kommer då att känna sig säkrare, göra mindre misstag och i och med det kräva 

mindre tid av de anställda. Detta leder i sin tur till att företaget får nöjdare kunder eftersom 

produktiviteten hos företaget effektiviseras, eftersom de anställda kan ägna sig åt att ge 

service åt fler kunder.47  

 

Det är vissa faktorer som lockar kunder mer än andra i användningen av SST. Meuter et al 

menar att konsumenter är positiva till SST och den fortsatta användningen om det är lätt att 

använda teknologin. Andra viktiga faktorer är att mötet med personal är borttaget, det är 

tidsbesparande, bekvämt och ger finansiella besparingar. Tidsbesparing och 

användarvänligheten är de tyngsta argumenten för användandet. Kunderna är mest kritiska till 

tekniken då denna sviker och när utformningen av SST är förvirrande och svår att förstå.48   

 

Bitner et al menar att det krävs mer av ett företag för att lyckas med sin SST än att bara göra 

det lätt för kunder och att göra transaktionerna säkra. Utöver detta krävs också att det finns 

möjlighet för kunden att få sina frågor och problem lösta samt att beställningar på ett noggrant 

sätt tas omhand i tid av företaget.49 

Vidare förväntar sig kunder service recovery, det vill säga om något går fel ska detta snabbt 

kunna åtgärdas. För närvarande är dock detta något som är näst intill obefintligt för SST. Om 

något går fel finns det inget sätt för företaget att lösa problemet omedelbart. Kunden blir 

istället tvingad att ta kontakt med företaget, antingen genom att komma in på ett kontor eller 

genom att ringa företaget. Detta är precis motsatt förhållande till vad kunden förväntar sig.50 

 

                                                 
45 Lin CH, Hsieh PL (2006) The role of technology readiness in customers’ perception and adoption of self-
service technologies, International Journal of Service Industry Management, Vol 17, s 497-517 
46 Meuter et al (2003) 
47 Grönroos (2000)  
48 Ibid 
49 Bitner et al (2002) 
50 Ibid 
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Kunder upplever SST olika beroende på om SST är kopplad till eller om den är separat från 

tjänsten. Biljettbokning och auktioner på nätet är exempel på element där SST och tjänsten är 

skilda från varandra. När SST används utförs detta av ett företag, men om tjänsten utförs av 

en annan kan det vara svårt för kunden att se kopplingen mellan företagets SST och tjänsten.51  

 

3.1.3 – Fem faktorer för ökad användning av SST 

Bobbitt och Dabholkar anser att det finns fem faktorer som kan identifiera och hjälpa 

företaget att få kunder att använda sig av SST.52 

 

Den första faktorn är att identifiera om kunderna är negativa till SST. Om det visar sig att 

kunder är generellt negativa till användningen av SST, bör företaget försöka få en uppfattning 

om vad som har orsakat uppkomsten till detta. Åtgärder bör sättas in då företaget har förstått 

problemet och om kunder har denna syn på grund av erfarenhet eller om det är en allmän 

uppfattning av SST bland kundkretsen.53 

 

Den andra faktorn är att identifiera risker som kunder kan uppleva med användningen av SST. 

Dessa risker kan vara finansiella, psykologiska, kunders förmåga till prestation samt kunders 

tillfälliga risker.54 

 

Den tredje faktorn är huruvida information via SST når fram till kunden eller ej. Med detta 

menas att om ett annat alternativ ger mer information om produkten än SST, kommer kunden 

att handla via denna kanal, trots sina preferenser. Det är alltså viktigt att information via SST 

når fram till kunder. Speciellt gäller detta sökmotorer där nyckelinformationen är viktig för 

köpandet av produkten eller tjänsten.55 

 

Den fjärde faktorn är att företagen inte rår över kundens användning av SST, exempelvis om 

de inte har tillgång till Internet. Detta kan, enligt Bobbitt och Dabholkar, åtgärdas med genom 

att sätta upp kriterier för var eller när konsumenten kan göra sina inköp, exempel genom ett 

                                                 
51 Cunningham et al (2008) 
52 Bobbitt och Dabholkar (2001) 
53 Ibid 
54 Ibid 
55 Ibid 
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billigare pris vid bokning med SST. Detta gör att konsumenten blir mer villig att använda sig 

av SST.56 

 

Den femte och sista faktorn är att företag måste se till att kunden inte blir frustrerad vid 

användandet av SST. Det är viktigt för företagen att uppfatta och identifiera kunders mål och 

förväntningar med teknologin och där de utifrån denna information kan utforma sin SST.57  

 

Denna uppsats vill undersöka hur kunder upplever och använder sig av SST inom 

resebranschen, och där dessa fem faktorer kan hjälpa till med att få en ökad förståelse av 

valet. 

 

3.1.4 – Technology acceptance model (TAM) – En modell för SST 

1986 införde Davis den så kallade technology acceptance model (TAM), som är en modell för 

att fastlägga användarnas acceptans av informationssystem. Syftet med TAM är att förespå 

och förklara faktorer som kan påverka användarnas acceptans och godkännande av 

datorteknologin. Med detta menas att TAM kan ta reda på varför vissa system inte accepteras 

och andra accepteras av användarna. I och med att dessa attityder kartläggs blir det lättare att 

förbättra och justera, så att användarna blir positiva till informationssystemen och 

teknologin.58  

I denna uppsats är informationssystemet och teknologin, företagens SST. Modellen kan i 

denna uppsats bidra till att analysera och kartlägga varför kunder använder sig av företagens 

SST och kunders acceptans till teknologin. 

 

Modellen har två huvudbegrepp som tyngdpunkter; lätt att använda och användbarheten av 

teknologin, så som att spara tid. Modellen hävdar att användbarheten inte får glömmas bort 

även om posten lätt att använda är viktig. Modellen menar att kunder accepterar mer besvär 

med systemet om det ger dem ökad tillgång till teknologin. Däremot om systemet inte är lätt 

och det inte ger dem ökad tillgång till teknologin, kommer kunder inte att acceptera att 

systemet inte uppfyller sin funktion.59  

 

                                                 
56 Bobbitt och Dabholkar (2001) 
57 Ibid 
58 Davis et al (1989) 
59 Ibid 
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Curran och Meuter vidareutvecklar TAM modellen med ytterligare två poster; risk och behov 

av interaktion. De menar att tre av de fyra begreppen har en betydelsefull effekt kunders 

attityd till SST, då de kom fram till att behov av interaktion inte var betydelsefull.60  

Se figuren för en illustration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davis et al definierar lätt att använda som "…the degree to which the prospective user 

expects the target system to be free from effort”61. 

Detta betyder vilka förväntningar användarna har och hur han/hon upplever graden av 

ansträngning vid användandet av teknologin. Det vill säga, hur kunder anser och förväntar sig 

att teknologin är lätt att använda för dem.62 

 

Användbarheten innebär hur teknologin skulle kunna hjälpa till att förbättra användarnas 

resultat. Om förbättringar sker inom posten lätt att använda, kan detta indirekt påverka 

användbarheten, eftersom användaren skulle, med samma ansträngning, kunna utöka sitt 

jobb.63 Davis et al definition på användbarheten är ”…the prospective user’s subjective 

probability that using a specific application system will increase his or her job 

performance…”64 

 

                                                 
60 Curran och Meuter (2005) 
61 Davis et al (1989) s. 985 
62 Davis et al (1989), Curran och Meuter (2005) 
63 Ibid 
64 Davis et al (1989) s. 985 

Källa: Curran och Meuter (2005), s 105 
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Posten behov av interaktion är omdiskuterad. Dabholkars definition är att det finns en önskan 

av att behålla kontakt mellan kund och anställd och därför kan SST vara mindre önskvärd för 

vissa kunder. Dock finns det aktuella studier som visar på att kunder väljer SST för att undgå 

interaktionen med anställd och andra kunder.65  

 

Med risk menas att kunder kommer att försöka minimera eventuell förlust av köpet genom att 

identifiera potentiella förluster så som finansiella, sociala, psykologiska och tid. I vidare 

mening kommer användarna att söka sig information för att kunna reducera sina förluster och 

där de helt och håller litar på sina egna erfarenheter och kunskap.66 

 

I denna uppsats ligger dessa fyra begrepp till grund för intervjuerna.  

Behov av interaktion kommer att tas med då syftet är att se varför konsumenter använder sig 

av SST istället för den traditionella marknadsplatsen. Här kommer ett antagande att vara 

kopplat till de aktuella studierna där kunder väljer SST för att komma ifrån interaktionen av 

anställda och andra kunder. Författaren vill se om dessa behov av interaktion påverkas eller 

inte vid köp av resor på nätet. Risk kommer att tas med då det i praktiken visats att det finns 

en risk/oro hos kunderna vid användning av SST.  

Lätt att använda och användbarheten kommer att tas med då de är två grundpelare i denna 

analysmodell.  

 

Denna modell kommer att vara den primära modell för SST som används i analysen för att 

besvara uppsatsens syfte.  

 

3.2 Customer Value (CV)  

 

3.2.1 – En Definition 

Customer value (CV) definieras av Butz och Goodstein som: ”By customer value, we mean 

the emotional bond established between a customer and a producer after the customer has 

                                                 
65 Dabholkar (1992) taget ur Curran och Meuter (2005)  
66 Peter et al (1975), Murray (1991) taget ur Curran och Meuter (2005), Bobbitt och Dabholkar (2001) 
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used a salient product or service produced by that supplier and found the product to provide 

an added value”67. 

 

Woodruff, menar att CV är den nya generationens steg till konkurrenskraft och hävdar att CV 

är ett perspektiv på vad kunder vill ha kontra hur de uppfattar vad de får genom att handla och 

bruka en vara eller tjänst från ett företag68.  

Woodruff förklarar CV som följer: ”Customer value is a customer’s perceived preference for 

and evaluation of those product attributes, attribute performances, and consequences arising 

from use that facilities (or block) achieving the customer’s goals and purposes in use 

situations”69. 

 

En annan definition av CV är en interaktion mellan ett objekt, tillexempel en vara eller tjänst, 

och ett subjekt, till exempel konsumenten70.  

 

I denna uppsats kommer definitionen av CV att relatera till den förstnämnda förklaringen av 

CV.  Författaren i denna uppsats menar att CV är en relation mellan företag och kund där 

interaktionen sker antingen mellan kund-företag eller också mellan kund-teknologi. 

Kundvärde uppstår då kunden brukat varan eller tjänsten och ser fördelen och värdet med 

produkten samt företaget i förhållande till kundens egna värderingar och förväntningar. 

 

3.2.2 – CV hierarki modell 

Under mer än tre årtionden har CV varit aktuellt inom forskningen eftersom kunder är ett 

företags primära inkomstkälla71. Tidigare var syftet att få nöjda kunder, som spred ordet 

vidare via ”mun-till-mun” och därmed gav företaget en ökad kundkrets72.  

Dock är detta näst intill utsuddat eftersom konkurrensen är hög och kunder inte lika lätt 

sprider det goda ryktet vidare. Det är därför mycket viktigt att få nöjda kunder som blir lojala 

till företaget, eftersom det är svårt att behålla kunderna om andra företag börjar konkurrera 

                                                 
67 Butz och Goodstein (1996) Measuring Customer Value: Gaining the Strategic Advantage, Organizational 
Dynamics, Vol 24, s 63 
68 Woodruff R (1997) Customer value: the next source for competitive advantage, Journal of the Academy of 
Marketing Science, Vol 25, s 142 
69 Ibid 
70 Holbrook MB (2006) Consumption experience, customer value, and subjective personal introspection: an 
illustrative photographic essay” Journal of Business Research, Vol 59, s 714-725 
71 Tam JLM (2004) Customer satisfaction, service quality and perceived value: and integrative model, Journal of 
Marketing Management, Vol 20, s 897-917 
72 Woodruff (1997) 
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med priset. Om detta sker kommer kunders nytta att minska, då de inser att de betalar för 

mycket för den vara/tjänst som de brukar för tillfället. (I denna uppsats kommer svenskans 

nytta att översätta value.) Detta medför att kunder snabbt kommer att byta företag om de får 

en högre CV hos en annan försäljare. Vidare kan CV ses som ett emotionellt resultat av att 

jämföra kundernas vinst i vad de får jämfört med vad tillför i exempelvis pengar.73 

Dock kan CV inte generaliseras, eftersom kunder kan uppleva CV olika. Kunder kan göra 

skillnad på CV före och efter ett köp, då olika attribut spelar roll i de olika faserna. Detta kan 

CV hierarki modell förklara.74 

 

Enligt kunders ”hierarki modell” börjar kunder med att efterfråga en produkt samt dess 

attribut och potential. Vid köp av en produkt kommer kunden att erfara konsekvenser med 

produkten, vilket jämförs med kunders mål och syfte med denna.  

I och med denna process skapar sig kunder referenser och utvärderar hur positivt eller 

negativt värde produkten har. Genom denna modell kan företag få en bredare kunskap om hur 

kunder värderar nytta utifrån konsumentprövade produkter.75  

 

3.2.3 – En Modell för CV 

Butz och Goodstein delar in CV i tre olika nivåer av en kunds nytta; expected level/value, 

desired level/value och unanticipated level/value.76 

 

Expected value, är den nivå där företag erbjuder tjänster eller varor som kunderna förväntar 

sig. Här är det svårt att få konsumenter trogna till produkten eller företaget.77  

 

Desired value, är där företag erbjuder kunder något som de inte förväntar sig men som ökar 

deras CV. Ett exempel är ett postkontor jämfört med FedEx, där FedEx förknippas med snabb 

och pålitlig service medan postkontoren förknippas med långa köer och opålitlig postleverans. 

När ett företag når desired value är det viktigt att de behåller denna. Att misslyckas kan vara 

förödande då det tar lång tid att bygga upp förtroendet igen gentemot kunderna.78  

 

                                                 
73 Tam (2004) 
74 Woodruff (1997) 
75 Ibid 
76 Butz och Goodstein (1996) 
77 Ibid 
78 Ibid 
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Unanticipated value, innebär att CV höjs utan att kunder kan förutspå det. 

Exempel på denna kategori är en gratis vara eller tjänst utöver den som har köpts. Vidare är 

det nya varor eller tjänster som tidigare inte funnits och som kunderna inte haft ett behov av. 

Det gäller att hitta varan eller tjänsten som för kunden är omöjligt att föreställa sig behöva, 

men då den är ute på marknaden skapar den ett nytt behov hos konsumenten. I och med detta 

har företaget skaffat sig den högsta nivån, unanticipated value.79 Ett bra exempel på detta är 

telefonkamerorna och iPod. 

 

Dessa tre nivåer kommer att ligga till grunden för att få en ökad förståelse för kunden och 

upplevelsen av SST. 

 

Sheth et al delar i sin tur in nytta i följande faktorer, med avseende på en produkt80;  

 

Functional value, är relaterat till konsumenters valmöjligheter och den ekonomiska balansen 

mellan kvalitet och pris vilket anses vara den primära drivkraften för kundens val81. Detta 

betyder att om priset är det viktigaste för en kund kommer kvaliteten inte att ha så stor 

betydelse, och på samma sätt blir det omvänt där kvaliteten kommer att vara bättre och priset 

högre om en kund värdesätter kvaliteten. 

 

Social value, är när kunden väljer utifrån en social och kulturell aspekt, exempelvis genom att 

köpa en bil på grund av dess status snarare än dess funktion82. Det vill säga, kunden väljer en 

vara eller tjänst utifrån varan/tjänstens sociala och kulturella aspekt. Ett annat exempel på 

denna nytta är om en kund köper en Rolex klocka för att få en viss status. 

 

Emotional value, är när kunden väljer en produkt eller service av en emotionell anledning83. 

Detta innebär att kunden själv har ett emotionellt band till en viss produkt eller tjänst. 

Exempel kan vara att kunden alltid handlar kravmärkta varor, eftersom naturen är viktig för 

henne eller honom. 

 

                                                 
79 Butz och Goodstein (1996) 
80 Sheth et al (1991)  
81 Ibid 
82 Ibid 
83 Ibid 
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Epistemic value, innebär att kunden byter tjänst eller service på grund av nyfikenhet, är trött 

på det gamla eller har viljan att veta mer84. Ett exempel på detta kan vara en trogen ICA kund 

som vill veta vad COOP och Hemköp har att erbjuda.  

 

Conditional value, är det val kunden gör som baseras på specifika situationer, så som 

säsongsbaserade val, en-gång-i-livet val etcetera. Denna faktor påverkar konsumenters 

konsumtionsbeteende och hur de väljer en produkt eller tjänst före en annan.85  

 

Dessa fyra faktorer, functional value, social value, emotional value och epistemic value, 

kommer i denna uppsats att vara den sekundära modellen för att klargöra huruvida 

respondenterna använder sig av SST och deras syfte med det. Conditional value kommer dock 

inte att tas med då denna faktor inte appliceras på upplevelsen av SST och den fortsätta 

användningen.  

 

3.3 Technology Readiness (TR) 

 

3.3.1 – En definition 

Många industrier och organisationer förbättrar och ökar sina användningsområden inom 

teknologin och SST, för att förnya och förena marknadsplatsen mellan kunder och företag. 

Detta tillför att kunder och företag får nya och utvecklade fördelar i samspelet mellan 

varandra.86 

Technology readiness (TR) är en viktig del i denna utveckling, då konsumenter ofta kan 

känna en rädsla och osäkerhet inför användandet av den nya teknologin.87 

 

Under många årtionden har studier gjorts på kunders innovationsbeteende och den 

innovationsspridning som finns i samhället. På senare tid har allt mer fokus lagts på 

forskningen mellan TR och SST.88  

 

                                                 
84 Sheth et al (1991)  
85 Ibid 
86 Walker et al (2002) 
87 Ibid 
88 Liljander V, Gillberg F, Gummerus J, van Riel A (2006) Technology readiness and the evaluation and 
adoption of self-service technologies, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol 13, s 177-191 



 
  - 30 - 

Lin och Hsieh beskriver att användningen av SST skiljer sig beroende på den enskilde 

kundens acceptans till TR89. Parasuraman beskriver TR som ”…people’s propensity to 

embrace and use new technologies for accomplishing goals in home life and at work”. 

Vidare menar han att kunders benägenhet att ta till sig teknologin drivs av en interaktion 

mellan optimism och innovation som är de positiva attributen med teknikanvändningen. 

Obehag och osäkerhet är de negativa attributen med användningen av teknologi, kan 

motverka användningen av den. Inom dessa finns det 36 del-attribut som mäter personers 

technology readiness index (TRI).90  

 

3.3.2 – TR i förhållande till SST 

Teknologi kan inte accepteras om inte kunden är redo för den nya teknologin. Kunder med 

högre nivå av färdighet inom teknologin kommer att kunna använda sig av och acceptera 

denna med högre nivå av kontroll och komfort.91  

TR kan inte uteslutas i förhållande till SST, då den spelar en viktig roll i kunders accepterande 

av SST och deras uppfattning och förhållningssätt till denna, eftersom kunder anammar 

teknologin på olika sätt.92  

 

Trots att det inte finns stöd i Lin och Hsieh studie för en positiv relation mellan SST och TR, 

visar andra studier att TR influerar konsumenters hållning till SST och servicekvalitén. 

Kunder med en mer positiv attityd till teknologin, förmågan att använda den och villigheten 

att acceptera teknologin kommer sannolikt att uppskatta SST mer.93  

 

I Liljander et al studie bevisades det att finns en signifikant positiv effekt mellan TR och SST. 

Vidare menar de att ett sätt att få konsumenter att använda teknologin är genom att ge en gåva 

då användning av SST utförs. Denna leder till att fler prövar på teknologin och 

förhoppningsvis fortsätter använda sig av den.94 

                                                 
89 Lin och Hsieh (2006)  
90 Parasuraman A (2000) Technology readiness index (TRI): a multiple-item scale to measure readiness to 
embrace new technologies, Journal of Service Research, Vol 2, s 308 
91 Ho och Ko (2008) 
92 Lin och Hsieh (2006) 
93 Ibid 
94 Liljander et al (2006) 
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Kommunikation och utbildning av SST är enligt Liljander et al det viktigaste för att få 

efterföljare, dock under förutsättning att något extra erbjuds.95  

 

Då resebranschen är en bransch som använder sig i stor utsträckning av SST är det viktigt att 

kunderna har en hög nivå av TR och att branschen upprätthåller kunders nivå av denna.  

Genom att i denna studie se på hur respondenterna upplever sin TR kan ett svar ges på 

huruvida de använder sig av SST istället för alternativet att gå in på en resebyrå. 

                                                 
95 Ibid 
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4 – Empiri: 

 

4.1 – Presentation av intervjukandidaterna 

 

Katariina, 32 år, Finland. 

Belinda, 26 år, Tyskland. 

Ilka, 23 år, Tyskland. 

Julia, 23 år, Tyskland. 

Megan, 22, Kanada. 

Laura, 20 år, Kanada. 

 

4.2 – Varför valdes SST? 

 

Ingen av respondenterna i denna studie tyckte att det var ett stort problem att boka resor på 

Internet. De menade att det är lätt att boka resor via Internet och att de generellt litar på att 

teknologin fungerar. Vidare menade de att SST är tidsbesparande, effektiviserande och 

billigare. Det ger dem en frihet att kunna vara vart som helst och utföra sina ärenden. Nu när 

de väl har övergått till resebranschens SST, sa de att de inte har en tanke på att använda sig av 

en resebyrå för att boka en resa.  

 

Respondenterna menade att anledningarna till att de använder sig av reseföretagens SST är för 

att det besparar dem från att stå i kö, interaktionen med andra kunder och företagens personal, 

förutom Laura, eftersom hon aldrig använt sig av annat än SST. Ilka, Julia och Megan påstod 

att de gillar att själva kunna ta reda på den billigaste och bästa resan för dem personligen. De 

menar, att på detta sätt kan de garantera att de får den bästa resan och därmed kan deras behov 

tillgodoses. Vidare hävdar och anser de att resebolagens intresse ligger i företagets vinst och 

därmed litar de inte på att deras egna behov tillgodoses av personalen på resebyråerna. 

 

Katariina, Belinda, Ilka och Megan sa att de gärna använder sig av samma företag när de väl 

har vant sig vid och känner sig bekväma med deras webbsida. De vill känna en trygghet i att 

veta hur företaget fungerar och känna sig säkra på att använda webbsidan. Då de byter 
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reseföretag vill de kunna lita på företaget, antingen genom att andra i deras bekantskapskrets 

har använt sig av företaget eller genom att söka information via Internet för att försäkra sig 

om att företaget är seriöst. 

 

Det viktigaste för Julia och Laura var inte att känna trygghet i att använda sig av samma 

företag och dess webbsida, utan avgörandet för dem var priset. Laura berättade: 

 

Det företag som erbjuder det billigaste priset, där bokar jag min resa! 

 

Alla var dock överens om att alltid kontrollera företaget innan de använder sig av ett nytt 

reseföretag. 

 

Samtliga kände en oro och frustration inför användandet av SST när teknologin inte fungerar. 

De sa att de ibland känt sig osäkra och inte riktigt vetat hur de till en början skulle hantera 

problemet. De menade dock att i stort sett har det gått bra, men de har inget överseende med 

att teknologin inte fungerar. Det är ett irritationsmoment och ett problem som bör rättas till för 

att öka kundens nytta. 

 

Julia menade att hon hade högre förståelse om teknologin för ett lågprisföretag inte fungerade 

och kunde acceptera detta i högre grad än om teknologin för företag med högre priser inte 

fungerade. Som hon sa: 

 

Ett lågprisföretag som Ryanair till exempel, annonserar inte något annat än lågt pris och det 

är det vi kunder köper. Företag som British Airways med högre priser ger intryck av service 

och kvalitet, vilket gör att om deras webbsida inte fungerar, har företaget missat att ge mig 

som kund vad jag betalar för. 

 

Ilka och Megan sa att de speciellt tyckte illa om när teknologin inte fungerade eftersom de då 

inte visste om en bokning gjorts eller inte. Det har hänt dem att de givit ut sina 

kreditkortsnummer och i det skedet felade teknologin. De menade på att detta var mycket 

irriterade, eftersom det gav dem mer jobb. De måste följa upp med banken att reseföretaget 

inte debiterat deras konto, samt att kontrollera med företaget om bokningen var bokad.  
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Katariina, Belinda och Ilka sa att de tyckte att flygbolagen generellt har förbättrat sina 

webbsidor och att sidorna nu är lättare att använda än tidigare. Katariina sa:  

 

Jag var i början mycket tveksam till att använda mig av reseföretagens bokningssystem via 

Internet men nu tycker jag att det är lätt och mycket smidigt! 

 

Alla de sex respondenterna sa att de använder sig av ”frequently asked questions” (FAQ) för 

att få fram information som de behöver vid bokning av resor. Dock ansåg Katariina, Belinda, 

Ilka och Megan att FAQ inte finns i den utsträckning och hjälper inte kunder i den mån de 

skulle vilja. Det vill säga, de anser att företagens FAQ borde vara mer utvecklat och mer 

information borde finnas. De menade att trots att de gillade att inte ha interaktion med 

personal, skulle de önska att det fanns lättare sätt att få tag på någon på företaget, när de 

behöver hjälp.  

 

Enligt Julia var priset det viktigaste. Hon menade att kunder själva får stå sitt kast om de 

använder sig av SST och därmed inte kan få direkt hjälp av företaget. Däremot sa hon att hon 

förväntade sig högre kvalitet och att få bättre och på service om hon bokat med ett företag 

som ligger högre i pris än lågprisföretagen. 

 

Belinda, Megan och Laura menade att de inte gillar hur företagen hanterar kunders problem, 

då något går fel, och när teknologin inte fungerar. Vidare menade de att reseföretagen ofta 

inte ger några alternativ till kunder, när bokning via SST har skett till exempel om flyget har 

bytt avgångstid..   

 

Dessa fortsatte berätta om ett flertal gånger då de bokat en resa och fått besked om att resan 

hade ändrats till en annan tid. Genom att konfirmera att de accepterar ändringen, har de fått en 

ny bekräftelse skickad till dem. Detta kan vara ett sätt att ge service på en gång och att få 

kunden att lita på och känna sig säker på teknologin. 

Det hände att Megan och Laura inte kunde acceptera ändringen av den nya resan. Det fanns 

varken ett alternativ för att inte acceptera ändringen eller ett telefonnummer för att ringa och 

få hjälp med ombokningen. De accepterade ändringen i alla fall, då det skulle ta mer kraft och 

tid att ta reda på och finna någon som kunde rätta till problemet. 

 



 
  - 35 - 

Dock menade Julia att det inte gör henne något att sitta i telefon eller kontakta företaget om 

något går fel. Om kunder väljer att boka via SST, anser hon att kunder få ta nackdelen av att 

inte få service recovery direkt och att kunder måste anpassa sig till företagets tider och 

procedurer. Däremot, om hon betalade lika mycket som hos resebyrån, skulle hon kräva mer 

service, i till exempel kortare telefonkö och ökade service tider.  

 

Katariina och Ilka hade aldrig råkat ut för problem med reseföretagen som innebar att de 

måste ta kontakt med företaget för att få hjälp. De visste därmed inte hur svårt eller lätt det 

skulle vara att få hjälp om detta skulle behövas.  

 

Eftersom majoriteten av respondenterna inte litar på att resebyråerna kommer att ge dem det 

bästa och billigaste priset, kommer de intervjuade att fortsätta använda sig av SST. Då kan de 

själva försäkra sig om att de finner den resan som är billigast och bäst för dem. Som Laura 

uttryckte det: 

 

”Jag litar på Internet och gör alltid sökningar efter de bästa priserna där, eftersom Internet 

alltid ger de bästa priserna och de rätta priserna. Jag menar, det är ju Internet” 

 

Intressant nog ändrade respondenterna sin uppfattning om de skulle boka en resa via SST eller 

genom en resebyrå, då det handlade om en viktig resa där priset på resan var högre, till 

exempel en jordenruntresa. Katariina sa att hon då automatiskt skulle gå till resebyrån för att 

få hjälp. Hon menar på att hon vill boka en sådan viktig resa med hjälp av en anställd på 

resebyrån, som kan sitt jobb. 

 

Belinda, Ilka, Megan och Laura skulle tveka att boka direkt via SST, trots att de hittat en bra 

resa. De skulle vilja dubbelkolla med resebyråernas erbjudanden och priser innan de bestämde 

sig. Där de fick bäst pris skulle de boka.  

 

Julia, å andra sidan, håller fast vid att hon inte litar på resebyråerna och deras intentioner och 

skulle därför även boka denna typ av resa via SST. 
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4.3 – Värdet av SST vid användande 

 

I intervjuerna ansåg alla respondenterna att det billiga priset som erbjuds vid bokning via 

Internet, är det grundläggande som driver de intervjuade till att använda sig av resebyråernas 

SST. Detta höjer respondenternas värde då service och kvalitet inte är det viktiga utan det 

väsentliga är priset.  

Julia och Laura vidareutvecklade detta och sa att om de ville ha bättre service skulle de vara 

villiga att betala mer för den.  

 

De intervjuade i denna uppsats menade att ingen av dem bokade resor på grund av tjänsten 

och företagets sociala och kulturella bakgrund. Det vill säga, de bokar inte en resa för att 

exempelvis tillhöra en viss social grupp. Megan sa: 

 

”Anledningen till att jag använder mig av SST är för att jag vill åt de billiga priserna.” 

 

Julia och Megan menade på att det skulle vara genant att använda sig av något annat än SST, 

eftersom ett besök hos en resebyrå skulle kännas ålderdomligt.  

 

Dock menade Katariina, Belinda, Megan och Laura, att de, förutsatt att priset vara detsamma, 

skulle föredra att boka med ett företag från deras hemland snarare än från ett annat land. Detta 

för att de kände sig säkrare med att boka med ett företag från sitt hemland. Katariina sa: 

 

”Jag känner mig tryggare att boka med ett finskt företag eftersom jag vet att de måste följa 

lagar och regler som Finland har. Detta ger mig en försäkring om att jag inte luras av 

företaget, då jag bokar en resa på Internet.” 

 

Julia och Ilka sa att de inte tyckte att det spelade någon roll vart företaget fanns registrerat. 

Dock ansåg de att det skulle höja kundnyttan om företagets webbsida erbjöd dem deras egna 

språk. 

 

Katariina, Belinda, Ilka, Julia och Megan bokade tidigare sina resor med hjälp av resebyråer, 

men provade SST när de hörde bekanta och såg reklamer om billigare resor via SST.  
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Laura har aldrig bokat resor via en resebyrå, utan har alltid bokat med hjälp SST. Hon anser 

att SST fungerar jättebra för henne och hon känner att det inte skulle ge henne något att boka 

via en resebyrå. Hon har inte hört att detta skulle vara något bättre, snarare dyrare.  

 

Som tidigare nämnts sa de intervjuade att SST ger dem ökad nytta på grund av att de kan 

utföra tjänsten när de vill och ta den tid de behöver för att finna den bästa resan. Det är ingen 

försäljare eller långa köer som pressar dem till att ta ett beslut. Belinda menade: 

 

”Det bästa med SST, är att det ger mig tid till att hitta en bra och billig resa dit jag vill åka, 

utan att någon stressar mig till ett beslut”. 

 

Alla, förutom Julia, sa att det inte gav dem något att prova nya företag och dess webbsidor 

bara för att prova. Däremot om det var en prisskillnad skulle de överväga att prova dem.  

Julia däremot menade på att hon har provat nya företag endast för att hon var nyfiken och 

ville se hur andra företag fungerade. Julia sa: 

 

”Jag provar gärna nya webbsidor och ser hur de fungerar jämfört med andra företags 

webbsidor, om priset är ungefärligt detsamma, vill säga. Om inte väljer jag det billigaste 

alternativet, så klart”. 
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5 – Analys: 

 

5.1 – TAM, En modell för SST 

 

5.1.1 – Lätt att använda och användbarhet 

Lätt att använda definierar hur användare upplever ansträngningen av användandet av SST. 

Användbarhet är en definition av hur teknologin kan hjälpa användarna i deras användning av 

SST och hur en specifik teknologi skulle kunna förbättra användarnas väg till slutresultatet av 

SST96.  

 

Davis et al menar att posten lätt att använda innebär att det ska vara lätt för användarna att 

använda teknologin, det vill säga, teknologin ska inte vara en ansträngning för användarna97.  

Respondenterna i denna studie tyckte i helhet att bokning av resor gjordes lätt och smidigt på 

Internet och därför fortsatte de att använda sig av SST. Några gillade dock inte att byta företag 

och webbsida när de väl hade vant sig vid en. Anledningen till detta var, att de blev osäkra då 

de inte kände till layouten och visste inte riktigt vad det nya företaget skulle begära för 

information. Detta tyda på att teknologin inte är så lätt som den borde vara och utrymme finns 

för företagen att utveckla sitt SST skulle kunna förbättras kundernas acceptans till nya 

webbsidor. De andra menade att allt som räknades för dem var priset, det spelade alltså ingen 

roll om det var en ny webbsida eller hur lätt/svår denna var att använda. 

 

Davis et al menar att om teknologin inte uppfyller sin funktion, kommer kunder att ha svårare 

att acceptera SST98. Meuter et al menar att kunder är mest kritiska när tekniken sviker och när 

utformningen av SST är förvirrande och svår att förstå99. 

 

Majoriteten av de intervjuade menade att det inte är acceptabelt om tekniken sviker, eftersom 

detta gör det svårare att förstå vad som har skett. De berättade att de känner en oro och 

frustration då tekniken inte fungerar och de inte är säkra på om en bokning har godkänts eller 

                                                 
96 Davis et al (1989) 
97 Davis et al (1989), taget från Curran och Meuter (2005) 
98 Davis et al (1989) 
99 Meuter et al (2003) 
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ej. Enligt Bobbitt och Dabholkar femte faktor om ökad användning av SST, är det viktigt att 

kunden inte blir frustrerad och orolig vid användandet av SST100. 

Dock menar de intervjuade att detta inte skulle hindra dem från att använda sig av SST. En 

önskan som flertalet av de intervjuade uttryckte, var att teknologin ständigt skulle utvecklas 

för att bland annat göra det säkrare att lämna ut kreditkortsnummer, något som Lin och Hsieh 

hävdar är viktigt då SST är ett värdefullt hjälpmedel för kunder101. Teknologin måste ständigt 

utvecklas och förbättras i takt med utvidgningen av SST102. 

 

Teorin säger att om förbättringar sker inom posten lätt att använda, kan detta indirekt påverka 

användbarheten, eftersom användaren skulle kunna utföra mer jobb med mer eller mindre 

samma kraftansträngning103. Hälften av respondenterna ansåg att det nu är lättare att använda 

sig av företagens webbsidor än tidigare, vilket kan vara en direkt effekt av förbättringar och 

utveckling av teknologin för att fler ska använda sig av SST. Då intervjuerna gav för lite 

information om denna post är viktig eller ej i kunders fortsatta användning av SST, kommer 

den i denna uppsats inte anses ha en relevans till uppsatsens syfte. Detta behöver ej betyda att 

den inte i andra studier är relevant. 

 

Meuter el al hävdar att om företaget erbjuder ett alternativ till SST kommer kunden att välja 

det, till exempel kassan i affären istället för självskanning om inte SST gynnar kunden på 

något sätt, eller om kunden i fråga har TR104. I sådana fall kommer kunden att använda sig av 

SST. Med TR menas hur kunder accepterar teknologin eller inte. Acceptansen beror mycket 

på hur vana kunderna är att använda SST.105 

I denna studie visade det sig att respondenterna inte hade en tanke på att använda sig av något 

annat alternativ än SST vid bokandet av en ”vanlig resa”. De intervjuade menade att SST kan 

erbjuda dem frihet, eftersom det sparar tid, gör det effektivare och de kan använda tjänsten när 

de vill, allt enligt deras egen tidsram. Detta var några som gynnade respondenterna och därför 

valdes SST. Cunningham et al menar att det är de längre öppettiderna, bekvämligheten och 

priset som bidrar till att kunder kommer att använda sig av SST, istället för den traditionella 

marknadsplatsen106.  

                                                 
100 Bobbitt och Dabholkar (2001) 
101 Lin och Hsieh (2006) 
102 Ibid 
103 Davis et al (1989) 
104 Meuter et al (2003) 
105 Ho och Ko (2008), Lin och Hsieh (2006) 
106 Cunningham et al (2008) 
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Respondenterna i denna studie hade alltså en relativt hög nivå av TR, där de alla var vana 

användare, vilket kan påverka resultatet av SST användningen positivt. Till en början kände 

dock flera av respondenterna en oro inför att använda sig av SST, en känsla som har 

försvunnit efter en tids användning. 

 

Ett annat sätt att få kunder att använda SST är genom ett speciellt erbjudande. Enligt teorier 

kommer detta att leda till att fler prövar på teknologin och förhoppningsvis fortsätter att 

använda sig av den.107 Genom att resebolagen sänkte sina priser på Internet, växte intresset för 

användningen av dess SST. Kunder som egentligen inte skulle ha provat på detta sätt att boka 

resor, började göra det. Majoriteten av respondenterna i denna studie tillhörde denna grupp, 

då en av de primära anledningarna till att använda sig av resebolagens SST var för att det var 

billigare.  

Enligt Bobbitt och Dabholkar är ett sätt att för få fler användare att använda sig av SST att 

sätta upp kriterier. Dessa ramar kan till exempel vara Ryanairs strategi att sälja billiga resor 

till kunder som bokar via deras hemsida.108 Eftersom flera resebolag har antagit denna 

strategi, kan vi i denna studie se att denna metod fungerar, då respondenterna bytte till SST 

för att få tillgång till de billiga resorna. 

 

5.1.2 – Behov av interaktion 

Forskare visar på att behov av interaktion är en önskan från kunderna, det vill säga, kunder 

önskar interagera med företaget och dess anställa. Detta medför att SST är mindre eftertraktad 

för dessa kunder.109 Å andra sidan finns det divergerande forskningsresultat gällande kunders 

behov och önskemål av integration till anställda och till andra kunder.110 

Denna studie visar att SST hellre används eftersom interaktionen med en anställd och andra 

kunder tas bort och kunderna slipper köer.  

 

Samtidigt tyckte majoriteten av respondenterna att SST inte fungerar så bra vid 

informationssökning och då hjälp behövs. De intervjuade menade att de alltid använder sig av 

                                                 
107 Liljander et al (2006) 
108 Bobbitt och Dabholkar (2001) 
109 Dabholkar (1992) taget ur Curran och Meuter (2005)  
110 Curran och Meuter (2005)  
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FAQ för att finna information som det de söker, men oftast räcker inte detta och därför 

behöver de någon att prata med.  

Bobbitt och Dabholkar menar att information måste nå fram till kunder, speciellt via 

sökmotorer där nyckelinformation kan ges, för att kunder ska köpa produkten/varan111. Denna 

uppsats tyder på att information inte alltid når fram till kunder vid bokning av resor på 

Internet. 

 

Grönroos menar att kunder kommer att känna sig säkrare, görs färre misstag och kommer i 

och med det att kräva mindre tid av de anställda, då företaget ger mer support till kunder112. 

De intervjuade i denna studie, med lägre TR, menar att om företagen gav dem lite mer stöd 

och hjälp, skulle de känna sig säkrare att använda sig av företagets SST. Detta skulle i sin tur 

leda till att de skulle bli tryggare i användningen av teknologin, där steget till att använda sig 

av andra bolag och webbsidor inte skulle vara ett problem. Detta är något som de i dagens 

läge känner sig en aning främmande för. 

 

Företagen erbjuder inte service recovery på det sätt som de intervjuade önskar, det vill säga, 

företagen kan inte på ett snabbt sätt reparera eller åtgärda problem som kan uppkomma vid 

kunders möte med företagens tjänster113. Vid ett flertal gånger hade några av de intervjuade 

problem med företagens service recovery. Då det inte var möjligt att neka till ändringen av 

ombokningen, var de tvingade att acceptera den nya tiden som var föreslagen av resebolaget. 

Eftersom de inte var nöjda med denna lösning, borde företaget ha erbjudit alternativa tjänster 

för att kompensera och reparera problemet som uppstod, det vill säga, service recovery.  Vi 

kan, utifrån denna studie, se att resebolagen inte erbjuder sina kunder service recovery, något 

som Bitner et al menar är kritiskt för SST företag att erbjuda för att öka användningen av 

teknologin.114  

 

Vidare anser författarna att kunder förväntar sig service recovery. Går något fel finns det inget 

eller få sätt för företaget att lösa problemet omedelbart. Därmed blir kunden tvingad att ta 

kontakt med företaget, antingen genom att komma in på ett kontor eller att ringa företaget. 

Detta är precis motsatt förhållande till kundens förväntningar.115 

                                                 
111 Bobbitt och Dabholkar (2001) 
112 Grönroos (2000) 
113 Bitner et al (2002) 
114 Ibid 
115 Ibid 
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Intressant nog visade det sig i denna studie att en av respondenterna ansåg att det är upp till 

kunden att använda sig av SST och därför får denna även ta nackdelen av att inte få service 

recovery på en och samma gång, något som säger emot Bitner et al teori om service recovery.  

 

Denna studie kan inte bortse från interaktionen, eftersom det finns behov för sådan då kunder 

använder sig av SST. Om något går fel, är det viktigt att företaget erbjuder en snabb och enkel 

kommunikationskanal för kunderna att använda.  

 

5.1.3 – Risk  

Begreppet risk innebär att kunder kommer att försöka minimera eventuella förluster av köpet. 

Exempel på sådana risker är finansiella, sociala, psykologiska och tidsrelaterade. Genom att 

användarna söker information reduceras förluster och användarna litar helt och håller på sina 

egna erfarenheter och kunskaper.116 

I denna uppsats visar det sig att respondenterna agerar precis enligt teorin, där respondenterna 

menade att de alltid skulle utforska alternativ för att försäkra sig om att den resan de bokade 

var den billigaste och bästa. Vidare menade de att genom att använda SST, kan de i sin egen 

takt försäkra sig om att resan de bokar kommer att bli den bästa för dem. Om de skulle 

använda sig av resebyråerna skulle de aldrig kunna försäkra sig om att resan blev optimal för 

dem, utan de skulle vara tvungna att lita på den anställda.  

Vid användning av nya företag, skulle de alltid kolla upp företaget. Antingen genom 

referenser, så som familj och vänner, eller genom att läsa värderingar som gjorts av andra 

användare av företaget.  

Detta är enligt Peter et al och Murray, något som är normalt att kunden går igenom innan 

användning av SST117. Bobbitt och Dabholkar ser problemet från en annan synvinkel och 

menar att det är upp till företagen att förstå och att försöka minimera risker för kunderna så att 

dessa börjar/fortsätter att använda sig av företagens SST118. En av sätten att minimera risken 

för kunden är att ständigt utveckla och förbättra teknologin så att kunden känner sig tryggare i 

användningen till SST. 

 

                                                 
116 Peter et al (1975) och Murray (1991) taget ur Curran och Meuter (2005) 
117 Ibid 
118 Bobbitt och Dabholkar (2001) 
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5.2 – Value, En modell för CV 

 

Som tidigare nämnts är definitionen av CV i denna uppsats en relation mellan företag och 

kund, där interaktionen sker antingen mellan kund-företag eller också kund-teknologi. 

Kundvärde uppstår då kunden brukat varan eller tjänsten och ser fördelen och värdet med den 

och företaget i förhållande till kundens egna värderingar och förväntningar.  

 

5.2.1 – Functional Value 

Innebörden av functional value är balansen mellan pris och kvalitet, som kunden gör vid ett 

köp. Denna balans anses vara den primära drivkraften för kunders val av företag och dess 

varor119.  

I denna uppsats visade det sig att det var priset som primärt drev respondenterna att använda 

sig av SST. Två av de intervjuade sa att de kan acceptera lågprisbolagens sämre kvalitet på 

bland annat deras service, eftersom de ger dem ett lägre pris. De skulle vara beredda att betala 

mer för att få bättre service. 

 

Sheth et al menar att functional value är konsumenters valmöjligheter och ekonomiska balans, 

där varan/tjänsten kommer att väljas utifrån förhållandet kvalitet och pris. Vidare menar de att 

functional value är den primära drivkraften för kunders val.120 Enligt de empiriska resultaten i 

denna studie, är functional value den drivande kraften för respondenterna. I denna studie har 

det visat sig att den ekonomiska balansen väger tyngre än service och kvalitet. 

 

Butz och Goodstein förklarar denna typ av nytts som en expected value, där kunden förväntar 

sig en typ av vara/tjänst som erbjuds121. Respondenterna menade att de vet vilken service de 

får då de köper en billigare resa jämfört med en dyrare och förväntar sig inget annat.  

 

5.2.2 – Social Value 

Social value innebär att kunden väljer en vara/tjänst utifrån en social och kulturell aspekt. Det 

vill säga, kunden väljer att köpa en vara/tjänst på grund av dess status istället för 

                                                 
119 Sheth et al (1991) 
120 Ibid 
121 Butz och Goodstein (1996) 
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varans/tjänstens funktion. Vidare innebär denna typ av nytta att kunden vill tillhöra en typ av 

grupp eller kategorisera sig med en typ av vara/tjänst122.  

Detta är något som inte kunde styrkas i denna uppsats, då ingen av respondenterna valde 

resebolag utifrån bolagets sociala eller kulturella samband, eller hade viljan att tillhöra en typ 

av social grupp. Som tidigare nämnts var det endast den ekonomiska fördelen som var 

drivande för de intervjuande. 

 

5.2.3 – Emotional Value  

Emotional value är snarlikt social value, men denna typ av nytta innebär att kunden väljer en 

produkt eller service utifrån hennes/hans emotionella plan. Det vill säga, kunder köper en 

vara/tjänst utifrån deras egna emotionella referensramar och inte utifrån varan/tjänstens 

sociala och kulturella aspekt.123 

 

Intervjuerna gav inget svar på om respondenterna hade ett emotionellt band till SST, och om 

det var därför detta sätt valdes istället för andra alternativ. De flesta av respondenterna 

menade att de skulle välja att boka (inom SST) med ett företag från deras hemland snarare än 

att boka med ett företag från andra länder. Detta med förutsättning att resan hade samma pris, 

vilket enligt Sheth et al, ska vara sant eftersom functional value är den primära drivkraften till 

kunders val124. 

Önskvärt var också om företaget erbjöd de intervjuade webbsidan på deras egna språk. 

Genom denna tjänst kan företagen erbjuda kunder en desired level, där deras egna språk 

skulle kunna höja kunders CV utan att detta är förväntat av dem125.  

 

5.2.4 – Epistemic Value 

Sheth et al teori om epistemic value, innebär att kunder kommer att byta tjänst eller service på 

grund av att de är nyfikna, trött på det gamla eller vill veta mer om andra alternativ126. 

 

                                                 
122 Sheth et al (1991) 
123 Ibid 
124 Ibid 
125 Butz och Goodstein (1996) 
126 Sheth et al (1991) 
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Denna uppsats gör skillnad mellan två typer av epistemic value. Den ena är epistemic value av 

SST i förhållande till andra sätt att boka resor, samt hur respondenternas epistemic value var i 

förhållande till företag vid användning av SST. 

Här visade det sig att flertalet av respondenterna, som tidigare bokat sina resor via en 

resebyrå, ändrade sig då resor blev populärt att boka via SST. Som teorin säger om epistemic 

value bytte de till SST eftersom de var nyfikna och ville prova på detta alternativ.  

Butz och Goodstein menar på att desired level erbjuder kunder något som de inte kan förvänta 

sig, vilket i denna studie visade sig vara prist och tiden respondenterna sparade genom att 

använda sig av SST127. 

 

Epistemic value inom användandet av SST såg däremot annorlunda ut. Majoriteten menade att 

de inte skulle byta företag bara för att pröva på något nytt. Säkerheten av att veta vad 

företaget står för och tryggheten av att veta att det fungerar är starkare än deras nyfikenhet 

och viljan att veta mer. Endast en menade att hon alltid är öppen för nya erfarenheter och har 

inga problem med att boka på olika företags webbsidor. Priset är dock fortfarande avgörande, 

men om priset är ungefärligt lika, har det hänt att hon bokar med andra bolag av nyfikenhet. 

 

5.3 – Sammanfattning 

 

I denna uppsats har fyra grundstolpar analyserats för att få en förståelse för varför 

respondenterna i denna studie använder sig av SST då det finns andra alternativ. Dessa 

grundstolpar är lätt att använda, användbarheten, behov av interaktion samt risk.  

 

Vidare har fyra kategorier av nytta undersökts för att få en klarare bild av orsaken till kunders 

användande av SST. Dessa kategorier är functional value, social value, emotional value samt 

epistemic value. 

 

I kommande kapitel kommer dessa att ge stöd till studiens slutsats, samt ge svar till syftet och 

frågeställningen i denna uppsats. 
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6 – Slutsatser 

 

Slutsatsen i denna uppsats är att respondenterna använder sig av SST då de upplever SST som 

enkelt, det är tidsbesparande, ger dem frihet och framför allt ekonomisk vinst.  

Många olika teoretiker har kommit fram till samma slutsats om varför kunder använder sig av 

SST, istället för andra alternativ128.  

Det allmänna svaret hos respondenterna var att SST är lätt att använda men där fanns också en 

önskan om att teknologin ständigt skulle utvecklas, för att skapa större trygghet och säkerhet. 

I denna uppsats är därför lätt att använda viktig i förhållandet till användningen av SST. 

 

Utifrån denna uppsats använder sig respondenterna hellre av SST, främst för att det är 

billigast samt för att de slipper interaktionen med den anställda och dessutom slipper köer och 

andra kunder. I denna uppsats fanns det en önskan om att ha interaktion med personal vid 

bokande av mer komplexa resor, så som en jordenruntresa. Dock visade det sig att endast en 

skulle använda sig av resebyråer direkt, medan de andra skulle boka resan där det var 

billigast.  

En förklaring till varför respondenterna inte har stort behov av interaktion, som vissa teorier 

åsyftar, kan förklaras av att dessa teorier var publicerade 1992. Då var SST en ny tjänst som 

erbjöds av företag, och kunder hade inte samma TR som de har idag.  

Behov av interaktion kommer därför inte att vara en post relaterat till användningen av SST 

utifrån denna uppsats resultat, då respondenterna hellre bokar sina resor via SST då de slipper 

köer, interaktionen med anställda och andra kunder. Detta är ett resultat som stämmer med 

uppsatsens antagande om kunders behov av interaktion med personalen. 

 

Denna studie visade att de intervjuade hellre använde sig av SST, då de i egen takt och tid 

kunde försäkra sig om att resan de bokar blir den bästa för dem. De intervjuade menade att 

om de skulle använda sig av resebyråerna skulle de aldrig kunna försäkra sig om att resan 

blev optimal för dem. De skulle vara tvungna att lita på företagets anställda vilket var något 

som vissa av dem inte gjorde. Detta är ett annat svar på varför kunder väljer att använda sig av 

SST snarare än att boka resor på annat sätt. Risk är därför en post som är viktig i relation till 

SST och dess användning i denna uppsats. 
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Det visade sig att de intervjuades primära drivkraft var att resor skulle vara billiga. De 

menade att genom att använda sig av SST kunde denna drivkraft uppfyllas. Denna slutsats 

stämmer även överens med Meuter et al teori om att en fortsatt användning av SST kommer 

att ske då SST är finansiellt besparande129. Functional value är därför positivt korrelerat till 

SST enligt denna uppsats, då respondenterna använder sig av SST eftersom detta ger dem en 

ekonomisk vinst.  

 

TR beror på hur vana användare är och där rädslan inför teknologin kommer att minska då TR 

ökar. Respondenterna i denna uppsats kände till en början en osäkerhet gällande teknologin 

och tvivlade på om den fungerade. Det visade sig i denna studie att genom övertygelser och 

försäkringar från vänner och familj, kan TR övervinnas och mer tillit till teknologin kan 

uppkomma. Vissa respondenter har fortfarande svårigheter att acceptera teknologin och deras 

TR är lägre än de andras. Detta kan bero på många saker som uppväxt, ålder, status etcetera, 

dock är detta något som denna studie inte har fokuserat på. TR har enligt denna uppsats en 

stor påverkan vid användningen av SST. 

 

                                                 
129 Meuter et al (2003) 
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6.1 – Sammanfattning 

 

Syfte med studien är att undersöka och få förståelse för varför resebranschens 

kunder använder sig av SST när det finns andra möjligheter. 

I denna uppsats har det visat sig att respondenterna använder sig av SST främst för den 

ekonomiska faktorn. SST ger dem också en ökad frihet av när och hur de använder tjänsten, 

det sparar dem tid då det går fortare samt det ger dem kontroll över bokningen av sin resa då 

de inte behöver vara i direkt kontakt med företagets anställda. Detta är anledningen varför de 

använder sig av SST och inte av andra alternativ då de bokar sin resa.  

 

Hur upplever resebranschens kunder bokningar över Internet? 

Det visade sig att de flesta upplever SST som enkelt att använda och ju säkrare de blir, dess 

mer litar de på teknologin vilket ger att de använder sig av den.  

Intressant nog visade det sig att den äldsta var den som hade lägst TR och svårast att acceptera 

SST, medan de yngre hade högst. Frågan är om vi har en förändring av en ny generation där 

TR inte kommer att vara ett problem längre eftersom den generationen kommer att växa upp 

med teknologin.  

 

Vidare upplever respondenterna resebranschens SST som användbar, eftersom de som 

studenter gärna ser att det går snabbt och enkelt samt de har möjlighet att själva bestämma när 

de bokar. Allt detta erbjuder resebranschens SST, medan andra alternativ innebär köer, 

interaktion med personal och där öppettider måste anpassas.  

 

Utifrån denna studie kan företag ta lärdom av att det är viktigt att kunder snabbt och lätt kan 

få kontakt med företaget vid behov. Ett alternativ kan vara en Internet support eller som en av 

de intervjuande föreslog, en chat kommunikation mellan kunden och företaget för att ge 

kunder snabb och relativ enkel service. 
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6.2 – Förslag på vidare studier 

 
Några av de begränsningar som denna uppsats hade var att endast studera studenter och deras 

syn på SST. Intressant hade varit att se om andra kategorier i samhället, till exempel nyblivna 

föräldrar, hade haft samma primära andledning till användning av SST. Det kanske hade visat 

sig att dessa skulle föredra tillgängligheten och besparing av tid framför priset? 

Vidare tycker jag att det skulle vara intressant att se om TR påverkas eller inte av den nya 

generationen och om teorin kommer att spela en roll i användningen av SST. Som tidigare 

nämnts är det intressanta med denna teori att den nya generationen kommer att växa upp med 

teknologin och därmed kommer de inte att vara främmande för den som äldre generationer. 

Detta ger att teorin om TR inte längre kommer att vara sann och där en ny teori kan komma 

att ersätta denna. 

 

En annan intressant fråga som har slagit mig under denna uppsats som borde vidareutvecklas 

för att få ökad förståelse om SST, är huruvida kunder skulle fortsätta välja SST om resebyråer 

skulle sänka sina priser för att konkurrera med företagens SST. Detta skulle betyda att kunder 

behöver anpassa sig till öppettider, stå i kö samt integrera med personal och andra kunder 

igen. Men å andra sidan skulle denna innebära att få hjälp och en känsla av att det blir rätt 

samt chans till reklamationer, och så vidare. Men vart skulle företagen hitta pengarna till att 

anställa mer personal för att kunna ta hand om kunderna och samtidigt sänka priset för att 

matcha SST? Detta är frågor som framtiden får utvisa! 
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8 – Sanningskriterier 

 

De vanliga begreppen vid kvalitativa studier är trovärdighet där tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt styrka och bekräfta är fyra delkriterier130. I denna uppsats kommer samtliga 

begrepp att tas upp samt relateras till de kvantitativa begreppen validitet och reliabilitet, 

eftersom begreppen ofta har samma innebörd med olika benämningar. Detta görs för att jag 

anser att det är intressant att se likheterna. 

 

8.1 – Validitet eller tillförlitlighet och överförbarhet 

 

Validiteten definieras som ett mätinstrument att mäta det som ska mätas, det vill säga, 

validiteten är ett mått på hur väl instrumenten eller variablerna mäter det som ska mätas131. 

Det finns två aspekter på validitet, intern validitet eller tillförlitlighet och extern validitet eller 

överförbarhet: 

Med tillförlitligheten menas hur väl verkligheten stämmer överens med resultaten av studien. 

Överförbarheten innebär hur väl resultaten av en studie är tillämpliga även i andra studier. 

Detta innebär en mätning på hur generaliserbara resultaten är från en undersökning.132 

 

Tillförlitligheten menas förekomma när mätinstrumentet, det vill säga, de intervjufrågor som 

ställdes till respondenterna, mäter vad det avser ska mätas133. Eftersom intervjufrågorna är 

uppsatsens verklighet, är det dessa svar som ska besvara studiens syfte. Jag var mycket 

noggrann med att frågorna inte skulle kunna misstolkas och gjorde därför en pilotintervju för 

att ta reda på om frågorna uppfattades rätt eller inte. Inför varje intervju förklarade jag 

innebörden av SST, för att vara säker på att respondenten förstod betydelsen av det. I denna 

uppsats väntade jag avsiktligen med att genomgöra intervjuerna tills problemformuleringen, 

teorin och metoden blivit godkänd. 

 

                                                 
130 Bryman och Bell (2005) 
131 Eriksson och Wiedersheim (2006), Merriam (1994) 
132 Bryman och Bell (2005), Merriam (1994) 
133 Bryman och Bell (2005) 
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Det är det viktigt att intervjua rätt kandidater till undersökningen så att uppsatsen får en bra 

överförbarhet134. Det anser jag mig ha gjort då jag intervjuade personer som rest mycket och 

hade stor erfarenhet av att boka resor på nätet. Detta gav en ökad förståelse till varför dessa 

respondenter valde att fortsätta använda sig av SST och inte av andra former.  

 

8.2 – Reliabilitet eller pålitlighet 

 
Reliabilitet eller pålitlighet innebär hur noggrant en studie gjorts och hur väl studien skulle 

kunna göras om igen med samma resultat135. I kvalitativa studier studeras människan och dess 

beteende, där syftet är att förstå, förklara och beskriva de intervjuades världsbild136. Då det i 

en intervjustudie, som denna, är svårt att kontrollera reliabiliteten, kan ett sätt vara att ha två 

intervjuande och spela in intervjuerna137. Eftersom jag gjorde denna uppsats själv, var det 

svårt att vara två på intervjuerna och därför bandade jag alla intervjuer så att jag skulle kunna 

få en så verklig bild av respondenternas tankar. Detta var ett sätt att för mig vara säker på att 

undersökningen fick en hög pålitlighet, då det är svårt i en intervjustudie där det är mina 

tolkningar som görs av intervjuerna. En fördel till en högre pålitlighet var mitt val av 

semistrukturerad intervjumetod, där jag kunde ställa frågor tills jag förstod vad 

respondenterna menade eller tyckte att svaret var tillräckligt omdiskuterat utifrån syftet och 

frågeställningen 

 

Då jag är medveten om att jag inte haft en större erfarenhet av hur intervjuer går till, försökte 

jag vara så påläst och insatt i ämnet som möjligt innan intervjuerna gjordes. Detta genom att 

läsa i metodböcker som gav tips och råd till intervjuare.  

 

8.3 – Styrka och bekräfta 

 

Detta betyder att forskaren har insikt om att det inte går att få en fullständig objektivitet i en 

forskning där säkerställande görs att hon eller han har agerats utifrån god tro, det vill säga 

                                                 
134 Merriam (1994) 
135 Patel och Davidson (1991) 
136 Merriam (1994) 
137 Patel och Davidson (1991) 
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forskarens egna värderingar och teoretiska inriktning ska inte påverka resultatet138. Jag har i 

denna studie försökt att inte applicera min förförståelse samt teoretiska kunskap på intervju 

kandidaterna. Detta för att de så ärligt som möjligt skulle berätta och ge mig deras bild av 

ämnet. Vidare har jag inte låtit mina personliga värderingar få plats i denna uppsats då jag 

ville få slutsatserna så neutrala som möjligt. 

  

                                                 
138 Bryman och Bell (2005) 
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Bilaga 

 

Intervjufrågor 

 
1. Explain how SST has affected/affects you. 

2. What made you start booking trips using SST?  

3. Tell me about your experiences booking a trip using SST.   

  

4. Tell me about your overall experiences when you used new SST. 

5. Explain SST’s advantages and disadvantages according to you. 

 

6. How come you use SST instead of other methods and why? 

7. Explain what value is for you and what value SST gives to you. 

8. Explain how you think SST can improve for you. 

 


