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Förord 
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tillgängliga den senaste perioden  
 
Skellefteå i maj 2002 
 
 
 
Ulf Kronblad                                                                           Martin Sterneryd 



Abstract 
 
Within the service marketing, it is important that the company’s relations to their customers 
are good since it will make the customers to purchase the company’s services again. To be 
able to establish Long-term relations with the customers, it is of great interest that all 
meetings between the firm and the paying corporation are made professionally with a positive 
attitude. These types of meetings between the customer and the company are also named as 
the company’s interactive marketing. To be able too see how companies work with their 
interactive marketing we choose to do a case study within two different companies that have 
their activities at Umeå airport. One person at each company was interviewed according to the 
principals of interactive marketing and the results of the materials conclude the following. We 
found out that the customers seek safety and control during the service performance. The 
system that the customer uses while the service is performed should be simple in a pleasant 
and flexible way. The company’s physical environment has impact on both the personal and 
the customers during the service delivery. Actions to promote customer-customer contacts 
while the service is performed should also be emphasized by the company.



Sammanfattning 
 
Inom tjänstemarknadsföringen är det viktigt att företaget har bra relationer till sina kunder 
som gör att kunderna vill köpa tjänsten av företaget igen. För att tjänsteföretaget ska få 
långsiktiga relationer med sina kunder är det viktigt att kunden upplevde mötena mellan 
företaget och kunden som positiva under det att tjänsten utfördes. Mötena mellan kunden och 
företaget benämndes även som företagets interaktiva marknadsföring. Syftet som vi hade med 
den här uppsatsen var därför att se på hur tjänsteföretag arbetar med de olika möten som 
uppstår när kunden upplevde tjänsten. För att kunna undersöka hur kunden uppfattar de möten 
som kunden har med företaget valde vi att göra fallstudier på två företag på Umeå flygplats. 
Undersökningen gjordes genom två stycken personliga intervjuer, en på vartdera av företagen. 
Den intervjuguide som användes utformades med hjälp av teorier om den interaktiva 
marknadsföringen. Genom undersökningen kom vi fram till att kunderna söker trygghet och 
kontroll vid utförandet av tjänsten. De systemen som användes i tjänsten bör vara enkla för 
kunden att använda sig av så att tjänsten kan fungera på ett för kunden sett behagligt och 
smidigt sett. Den fysiska miljön på företaget hade också den en stor påverkan på både 
personalen och kunden när tjänsten utfördes. Företagen bör även vidta åtgärder som främjade 
kundkontakter under det att tjänsten utfördes. 
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1 Inledning 
 
I Det inledande kapitlet presenteras uppsatsens ämnesområde. Läsarna ska här få en 
bakgrund till ämnesområdet för att sedan i problemområdet utifrån det som står i inledningen 
och bakgrunden beskriva vad uppsatsen kommer att behandla. 
 
Den marknadsföring som inriktade sig på byten, så kallade transaktioner, dominerade länge 
marknaderna och ledde till att tjänsteföretag blev för fokuserade på dessa byten. I 
tjänstemarknadsföringen har kundförebyggande resurser och aktiviteter blivit en del av den 
totala marknadsföringen. Den del som har fått större utrymme i tjänstemarknadsföringen är 
själva produktionen där människorna, byggnaderna, maskinerna och det skriftliga materialet 
är viktigare för företaget än vad transaktionerna är om företagen vill ha kvar sina befintliga 
kunder. (Grönroos, 1990) Grönroos (1996) pekar på att det är företagets affärsförbindelser 
och kundrelationer som är det viktiga och inte bytena i sig. Individuella transaktioner är inte 
viktiga utan istället är de relationer som företaget har och som möjliggör dessa transaktioner 
det som fått störst utrymme och som ses som det viktiga. (Ibid.) 
 
Gummesson och Grönroos (refererade i Grönroos, 1994) Skriver att under 1970-talet fick 
marknadsföringen ett nytt synsätt. Tjänstemarknadsföringen började då ses som en separat del 
av marknadsföringen och fick sina egna modeller och koncept att stå på. Det var framför allt i 
Skandinavien och på den nordiska skolan av tjänster som det gjordes undersökningar inom 
området. Det som nu hände var att marknadsföringen av tjänster inte längre sågs som något 
som företagen kunde bortse från i sin totala marknadsföring. (Grönroos, 1994) 
 
Kotler (refererad i Grönroos, 1990) beskriver att ett tjänsteutbyte består av en handling där en 
part kan erbjuda en annan part något som tillgodoser dennes behov utan att detta resulterar i 
ett fysikt ägandebyte. Tjänsten kan vara knuten till en fysisk produkt men det är ej behövligt. 
För att den vara eller tjänst som företagen erbjuder ska ha något värde för kunden krävs det att 
de uppfyller marknadens krav. Tjänster har även den möjligheten att de kan skilja på sina 
erbjudanden från kund till kund. (Grönroos, 1990) Lewis och Entwistle (1990) förklarar att 
tjänster vanligtvis har liten eller ingen möjlighet att visas upp efter det att den har utförts. 
Tjänster kan inte lagras eller behållas för att användas vid behov. Tjänsterna är heterogena 
och förändras med tiden för att klara av de krav som kunderna ställer på dem. Kunden är ofta 
delaktig i produktionen och konsumtionen av tjänsten och deltar i stora delar av 
tjänsteprocessen. (Ibid.) 
 
Tjänstemarknadsföringen tar hänsyn till att det vid levererandet av tjänster är svårt att få ett 
prov på dem före köpet. Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) förklarar att tjänsten därför 
är immateriell. En annan del som karaktäriserar en tjänst är den samproduktion som medföljer 
tjänsten. Samproduktionen medför att tjänsten produceras, levereras och konsumeras 
samtidigt. Att kunden deltar som en medproducent leder till att tjänsten varierar både i 
tjänsteprocessen och i slutresultatet. Tjänsteprocessen finns till för att skapa tjänster som 
motsvarar det som kunden önskar och ger kunden det resultat som den önskar. (Arnerup-
Cooper & Edvardsson, 1998) Att tjänsten är förgänglig utmärker sig i att företaget inte kan 
lagra eller spara en tjänst, detta för att tjänsten efter dess produktion och leverans försvinner. 
(ibid.) Gummesson (1998) hävdar däremot att det går att lagra tjänster genom produkter, 
system, kunskap, byggnader och människor. (ibid.) Då tjänster betraktas som abstrakta, något 
som ej går att ta på, blir mötet mellan kunden och företagets frontpersonal en viktig del för 
företaget är att skapa en acceptabel upplevelse för kunden. (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 
1998) 
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Enligt Gummesson (1998) är tjänstemarknadsföringen till stor del uppmärksammad genom 
dess intresse för det möte som sker mellan kunden och företagets personal. (Gummesson, 
1998)  
 
1.1 Bakgrund 
 
Inom tjänsteföretag finns det enligt Eigler och Langeard (refererade i Grönroos 1996) två 
delar av ett tjänsteföretag, en synlig del och en osynlig del. För att ett tjänsteföretag ska lyckas 
på sin marknad blir den synliga delen och hur den uppfattas av kunderna viktig för företagen 
om de vill nå framgång på marknaden. Detta kräver att företagen har en strategisk planering 
där de möten som sker mellan kunden och säljaren setts i centrum. (Grönroos, 1996) 
Företagets produktionsresurser ingår i den ena synliga delen, eftersom tjänster är utformade 
som dom är leder detta till att den standard som kunden upplever av tjänsten i huvudsak 
uppstår när den gemensamma konsumtionen och produktionen kommer i kontakt med 
produktionsresurserna. (Grönroos, 1996) Den andra synliga delen är kontaktpersonalen och 
dessa har oftast personlig kontakt med kunden vid själva köpet. (Hoffman & Bateson, 1997) 
(se figur 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Servuktionsmodellen  
Källa: (Översättning från Langerad, Bateson, Lovelock & Eigler refererade i 
Hoffman & Bateson, 1997, sid. 8) 

 
Produktionsresurserna består av den fysiska delen av modellen och innefattar de delar av 
företaget som inte kan kopplas direkt till tjänsten men som påverkar kundens 
tjänsteupplevelse. Exempel på detta kan vara att en kund bedömer inredningen och utifrån det 
bedömer tjänsten. När detta händer känner sig kunden säkrare på att tjänsten erbjuder det 
kunden vill ha. Andra kunder påverkar tjänstens synliga delar och påverkar också det slutliga 
resultatet av tjänsten. Dessa är kund A och B i modellen där kund A representerar den kund 
som ska utföra tjänsten och uppleva tjänstens fördelar. (Hoffman & Bateson, 1997) Kunden 
kan här enligt Langeard (refererad i Gummesson, 1991) påverka tjänstleverantören, dels 
genom personalen men också genom andra resurser som inte består av människor. Detta är 
den för kunden sett synliga delen av tjänsten. (Gummesson, 1991) Kund B symboliserar alla 
andra kunder runt omkring som är där för att köpa samma tjänst eller liknande tjänster vilket 
kommer att påverka kund A i tjänsteupplevelsen. Kund A som förvärvar tjänsten kommer att 
påverkas av kund B och det beteende som den kunden har. (Hoffman & Bateson, 1997) 
Resultatet av tjänsten samlas ihop av kunden och värderas för att skapa en värdeskapande 
helhet för kunden.(Gummesson, 1991)  
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Stödfunktionerna och ledningen är i många fall osynliga för kunden och det är sällan som 
kunderna vet om att de existerar. Leverantören kan här välja att göra stödfunktionerna mer 
eller mindre synliga beroende på tjänstens utformning. (Gummesson, 1991) Den osynliga 
delen av företaget består av de regler, och de processer som företaget har satt upp och som 
påverkar hur tjänsten kommer att se ut. Det är här som företagets organisatoriska system går 
in och styr över hur personalen ska bete sig i vissa situationer. Hela detta system kommer att 
skapa själva upplevelsen och till slut att skapa de nyttor som följer med tjänsten. (Hoffman & 
Bateson, 1997) Det som styr den osynliga delen i processen är servicekonceptet och då genom 
affärsidén. Det som genomsyrar hela processen är vilken inverkan företagskulturen har på 
processen och hur tjänsteinriktad organisationen är i sin helhet. Detta avspeglar sig i den 
interaktiva marknadsföringen som ligger bakom synlighetslinjen. (Grönroos, 1990) 
 
Kotler, Armstrong, Saunders och Wong, (1999) förklarar att marknadsföringen inte går att 
beskriva på ett speciellt sett utan pekar på att den består av tre olika delar och detta leder till 
tjänstemarknadsföringens utformning, dessa delar är extern, intern och interaktiv 
marknadsföring. (Se figur 2) 
 
 Företaget 
 
 
 Intern  Extern 
 Marknadsföring marknadsföring 
   
 
 
  
 Anställda Kunder  
  Interaktiv marknadsföring 
 
 
 
  Figur 2: Tre typer av tjänstemarknadsföring 
  Källa: (Översättning av Armstrong & Kotler, 2000, sid. 247) 
 
Beroende på vilken del av företaget som kunden är i kontakt med kommer företaget att inrikta 
sig på en viss slags marknadsföring. När företaget kommunicerar med sina anställda uppstår 
det intern marknadsföring som höjer standarden på tjänsten, intern marknadsföring är till för 
att få personalen att må bra och att få dem motiverade. Införandet av den interna 
marknadsföringen som sker inom företagen och det faktum att den teknik och produktion som 
företagen använder sig av hänger ihop med företagens marknadsföring. (Gummesson, 1998) I 
intern marknadsföring måste företaget träna och utbilda sin personal så att de kan nå 
kundernas önskemål och det gäller främst den del av personalen som ofta kommer i kontakt 
med företagens kunder. (Armstrong & Kotler, 2000) Den externa marknadsföringen består av 
den sorts marknadsföring som riktar sig mot kunder som bland annat består i segmentering 
(identifiering av olika marknader), positionering (skapa en plats i kundens medvetande), 
marknadsundersökningar och konkurrensanalyser. (Kotler, Armstrong, Saunders och Wrong, 
1999) När kunden kommer i kontakt med de anställda blir det en interaktion. Denna 
interaktion är betydelsefull framförallt i tjänstesektorn eftersom leveransen av tjänsten spelar 
en stor roll när en tjänst bedöms av kunden. För en fysisk produkt spelar detta en mindre roll 
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eftersom produkten ofta bedöms efter vilken standard det är på själva produkten. (Armstrong 
& Kotler, 2000) 
 
I tjänstemarknadsföringen har relationer och interaktioner vuxit fram som nyckelbegrepp. 
Förståelsen för de unika hos tjänster har givit en ny mening åt interaktions begreppet. 
(Gummesson, 1998) Företag som producerar och levererar tjänster har alltid kontakt med sina 
kunder och den som använder tjänsten kommer på något sett att samverka med den som 
producerar tjänsten. Denna kontakt kan antingen vara direkt genom att den sker mellan 
personerna på plats eller indirekt genom olika teknologiska hjälpmedel där företaget ordnar så 
att tjänsten kan konsumeras med hjälp av dessa hjälpmedel (Grönroos, 1996). Något som är 
viktigt för alla tjänsteorganisationer är att det inom organisationen skapas interaktioner mellan 
olika individer. För att denna interaktion ska bli bra krävs det en positiv socialdynamik mellan 
parterna. Med detta menas att den tjänst som kunden tillhandahåller och kunden själv utgör ett 
system som upplevs positivt både för kunden och för leverantören. (Normann, 2000) Tjänster 
består av ett komplext leveranssystem som innehåller både frontpersonal, den personal som 
syns utåt för kunden och personal som inte syns för kunden. (Berry refererad i Lewis & 
Entwistle, 1990) 
 
Levererandet av tjänsten spelar stor roll när en kund bedömer tjänsten (Kotler, et al, 1999). 
Det Edvardsson och Strandvik (2000) tryckte på och ville få fram var att varje enskilt möte 
mellan kunden och leverantörerna inverkar på hur kunden upplever tjänsten. (Ibid.) 
Marknadsföringens påverkan på kunden och kundens kontakt med människor, teknologin, 
systemen och andra icke marknadsföringsgrundade funktioner kommer att förstärka kundens 
uppfattning av företaget och om kunderna även i fortsättningen kommer att göra affärer med 
företaget eller inte. Alla dessa möten ligger under den interaktiva marknadsföringen. Genom 
detta har den interaktiva marknadsföringen fått stor betydelse för marknadsföringen och 
framhäver det viktiga i att behandla varje kund varsamt. (Grönroos, 1994) 
 
Till skillnad från Kotler, et al (1999) som beskriver att tjänsteföretag består av tre olika 
delmarknadsföringsfunktioner menar Grönroos (1994) att tjänsteföretag består av två skilda 
delmarknadsföringsfunktioner, traditionell marknadsföringsfunktion och interaktiv 
marknadsföringsfunktion. Den interaktiva delen av marknadsföringen föddes under 1960-talet 
vid Uppsala Universitet. (Ibid.) Den interaktiva marknadsföringen lägger tonvikten på att 
kunden och personalen mår bra över att möta varandra öga mot öga och syftar till att de 
anställda och då främst hur frontpersonalen ska kunna hantera kunderna. (Gummesson, 1998) 
Till den interaktiva marknadsföringen kan man härleda begreppen företagsprofil och det 
behov som finns på marknaden. Företagets tjänsteidé som i sig är oklar och otydlig är kärnan i 
ett företag. För att tjänsten ska kunna uppfattas som något konkret och mer tydligt som 
kunden kan tänka sig köpa och ta del av bör tjänsten utvecklas till ett tjänsteerbjudande. 
Erbjudandet bör kunna tillfredställa de behov som företaget önskar uppfylla med tjänsten. 
Tjänsteerbjudandet som kunderna erbjuds utformas av den interaktiva 
marknadsföringsfunktionen som företaget har skapat. (Grönroos, 1996) Begreppet interaktiv 
marknadsföring kommer ifrån att kunder kan överföra information mellan varandra. Olika 
möten mellan personalen och kunderna så som telefonmöten, möten mellan företagens 
frontpersonal och kunderna samt den information och uppfattningar som kunderna förmedlar 
vidare till andra kunder. (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998) 
 
Normann (refererad i Arnerup–Cooper & Edvardsson, 1998) skriver att upplevelsen av själva 
personmötet då kunden möter säljaren har stor betydelse för hur kunden uppfattar tjänsten, 
mötet benämnas även som sanningens ögonblick. Normann beskriver sanningens ögonblick 
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som en tjurfäktning, hur matadoren känner sig när tjuren kommer in och vad som då händer. 
När leverantören och kunden möter varandra i tjänstelevererandet är de helt och hållet upp till 
dem själva hur utgången av mötet kommer att bli. I detta skede påverkar inte längre företaget 
det som sker utan det är upp till den personal som möter kunden att agera på ett sett som gör 
att kundens förväntningar infrias. Det är som sagt var i detta möte som tjänsten uppstår och 
upplevs. För att tjänsten ska upplevas som positiv för både leverantören och kunden är det 
viktigt att samspelet mellan dessa fungerar. (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998) 
 
1.2 Problemområde  
 
Företagen befinner sig i dag i ett tjänstesamhälle där alla företag måste vara serviceinriktade. 
(Grönroos, 1990; Armstrong & Kotler, 2000) På 1970-talet började den delen av 
marknadsföringen som inriktar sig mot tjänster att få allt större utrymme i marknadsförings 
teorierna (Grönroos, 1990). Ur denna tjänstemarknadsföring växte nyckelbegreppet interaktiv 
marknadsföring fram. (Gummesson, 1998) Denna del betecknas enligt Grönroos (1994) som 
en utav två delmarknadsföringsfunktioner. (Ibid.) När kunden tar kontakt med en anställd i 
företaget inträffar en interaktion, detta är interaktiv marknadsföring och är av vikt speciellt i 
tjänstemarknadsföringen. (Armstrong & Kotler, 2000) Skillnaden mellan interaktiv 
marknadsföring och den traditionella marknadsföringen är att den interaktiva försäljningen 
sker direkt mellan frontpersonalen och kunder och inte genom säljavdelningar eller andra 
medel som inte inriktar sig direkt till den enskilda individen vilket används i den traditionella 
marknadsföringen. Interaktiv marknadsföring ser långsiktiga relationer som mål i stället för 
enskilda transaktioner. När kunden kommer till företaget möter kunden frontpersonalen, 
fysisk/teknisk miljö, system och andra kunder. Det är viktigt att hänsyn tas och planering görs 
i dessa möten så att företaget kan förbereda sig på att kunderna kommer att integrera med och 
ta del av dessa interaktioner. (Grönroos, 1990) Dessa möten som alla är av betydelse för den 
interaktiva marknadsföringen kommer att påverka kunden i dennes framtida beslut om de ska 
fortsätta använda företagets tjänster eller inte. (Grönroos, 1994) Samspelet mellan kunden och 
företaget är viktigt för att tjänsteupplevelsen ska få en tillfredställande inverkan hos bägge 
parterna. (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998) Baserat på ovanstående text är 
problemområdet i vår uppsats interaktiv marknadsföring i tjänsteföretag. 
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2 teori 
 
Teori kapitlet kommer först att beskriva den interaktiva marknadsföringen allmänt för att 
sedan gå in och se på den ur olika perspektiv. När perspektiven är förklarade kommer 
sanningens ögonblick att beskrivas. Sist i teorikapitlet kommer målen med den interaktiva 
marknadsföringen att redogöras. 
 
2.1 Interaktiv marknadsföring 
 
Håkansson (refererad i Turnbull, Ford & Cunningham, 1996) menar att utgångspunkten för 
interaktionssynsättet inom marknadsföringen är att den ser relationer som sin centrala del 
istället för enskilda transaktioner. Under tjänsteproduktionen skapas det nya 
marknadsföringstillfällen. Genom de nya marknadsföringstillfällena kan det enligt 
Gummesson (1998) skapas goda tjänstemöten som gör eller kan leda till att kunden sprider 
det som kunden upplevde vidare till andra kunder. Interaktionen sker i mötet mellan kunden 
och personalen som levererar tjänsten. Företaget marknadsför inte bara de interaktiva 
relationerna utan även den utveckling, produktion och leverans som sker av tjänsterna. 
(Gummesson, 1998) Inom den interaktiva marknadsföringen är förtroende ett viktigt ord. 
Kunden behöver veta att den har detta förtroende i de möten som finns med företagets 
personal, andra kunder, med företagens system och med den teknologi som existerar inom 
företaget. (Grönroos refererad i Grönroos, 1994) 
 
Tjänstemarknadsföringen har haft tyngdpunkten på kortsiktiga möten mellan kunden och 
tjänsteleverantören, genom detta har sanningens ögonblick fått stor betydelse för 
marknadsföringen. Det vara så att mötena mellan kunden och företaget på grund av stress hos 
leverantören inte får den positiva inverkan som företaget eftersträvar och istället skapar möten 
som inte kan förmedla det kunden vill ha. I möten finns det flera kritiska moment som 
leverantören måste ha kännedom om och veta hur leverantören ska agera om det ska bli en 
lyckad interaktion med kunden. Diskussionen om förhållandet mellan relationer och kritiska 
incidenter vill visa på den möjlighet företaget har att använda de kritiska incidenter som de 
kommit fram till att det finns i tjänsteleveransen som ett hjälpmedel för att förstå helheten i 
relationerna till kunderna. (Edvardsson & Strandvik, 2000)  
 
Under tjänsteproduktionen när kunden möter leverantören skapas det nya 
marknadsföringstillfällen. Det är inte alltid företaget tänker på eller vet om är att 
marknadsföringstillfällen även uppstår i interaktionerna med andra kunder, fysiska produkter 
och i produktions och leveranssystemet som helhet. (Gummesson, 1998) Arnerup-Cooper och 
Edvardsson, (1998) nämner fem olika sanningens ögonblick eller interaktioner. Andra 
författare som Gummesson (1998) och Grönroos (1996) nämner fyra olika sanningens 
ögonblick. Den interaktion som Arnerup–Cooper och Edvardsson (1998) lägger till de övriga 
fyra interaktionerna, kund-fysiskt/teknisk miljö, kund-system, kund-kund och kund-personal 
är interaktionen mellan kunden och företagets marknadsföring som innefattar begrepp som 
image, reklam och rykte. (ibid.) Till skillnad från varor blir produktionen lidande om det är så 
att inte kunden infinner sig då tjänsten produceras och detta påverkar standarden på 
produktionen. Det är också viktigt att interaktionen mellan kund och kund fungerar och att 
företaget tar hänsyn till att denna interaktion kommer att ske. (Gummesson 1998) Grönroos 
(1990) tar också upp och beskriver de fyra olika interaktionerna och menar att i interaktionen 
mellan kunden och företaget kommer kunderna alltid att vara aktiva i tjänsteproduktionen. I 
vissa fall är kundens delaktighet nödvändig för att göra interaktionen möjlig. (Gummesson, 
1998) System och rutiner är också en viktig del att tänka på när en tjänst ska produceras, 
systemen kan vara olika arbetsrutiner och administrationssystem som påverkar kunden genom 
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hur tjänsten konsumeras. (Grönroos, 1990) Det är viktigt att den fysiska miljön stämmer 
överens med det som kunden förväntar sig eftersom den påverkar hur kunden beter sig under 
tjänsteproduktionen. (Gummesson, 1998)  
 
2.2 Interaktiv marknadsföring ur företagens perspektiv 
 
Med tjänstekonstruktion menar Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) att det omfattar 
företagets arbete med att utforma ett tjänsteerbjudande och att det även innehåller företagets 
resurser, system, strukturer och processer. I ett större perspektiv är tjänstekonstruktionen en 
del av begreppet tjänsteutveckling som tar upp alla de aktiviteter och processer som tjänsten 
omfattar från det att den är en idé till att den lanseras. (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998) 
(Se figur 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Tjänsteproduktionssystemet  
Källa: (Grönroos, 1990, sid 220) 

 
Tjänsteproduktionssystemet syftar till att processen ska upplevas som en enda 
helhetstäckande tjänsteprocess för kunderna. I tjänsteprocessen är det viktigt att kunden blir 
mottagen och själv känner att den blir omhändertagen. Helheten som kunden upplever är 
uppbyggd på olika delar i företaget. Den del av systemet som kunden kommer i kontakt med 
är bara en liten del av hela systemet. Kunden berörs bara av den delen som ligger framför 
synlighetslinjen. I detta tjänsteproduktionssystem är det viktigt att de fyra interaktionerna 
kund-kund, kund-frontpersonal, kund-system och kund-fysiskt/tekniska resurser setts i fokus. 
(Grönroos, 1990) Den stora utmaningen från producentens synvinkel är att få flera olika slags 
system att vara inblandade i tjänsten och få kunden att uppfatta de olika delsystemen som ett 
helhetssystem. Kunden är en resurs för företaget och är därför engagerad i 
tjänsteproduktionssystemet. Kundorienteringen hos personalen har en stor betydelse när en 
kund konsumerar tjänsten. Personalens kunskap och tillvägagångssätt har en stor betydelse för 
hur kunden uppfattar tjänsten. De fysiska och tekniska resurserna så som inredning och 
utformning kommer att påverka kundens upplevelse av tjänsten. Kunden påverkar också 
själva processen eftersom kunden är med och aktivt påverkar själva produktionen. Kunden 
bör veta hur tjänsten ska konsumeras, dels för att leveransen ska gå smidigt men också för att 
kunden påverkar andra kunder och hur de konsumerar tjänsten. Den upplevda tjänsten består 
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alltså av när kunden möter den fysiska omgivningen, kontaktpersonalen och de olika system 
som processen omfattar. (Grönroos, 1996) 
 
Förutom Grönroos produktionssystem har andra författare som Lewis och Entwistle (1990) 
samt Chase och Hayes (refererade i Gummesson, 1991) tagit fram olika 
tjänsteproduktionssystem. Det som är gemensamt för dessa produktionssystem är det att de 
bygger på ett systematiskt tänkande och är beroende av hur företaget ser på produktionen. I 
modellerna ingår ett antal komponenter och relationer som på detaljnivå kommer att bli 
föremål för analyser och konstruktionsarbete över hur tjänsten ska kunna utföras på ett så 
effektivt sett som möjligt. På företaget kan det vara svårt för ledningen att förstå hur kunderna 
tänker och detta kan leda till att det blir låg produktivitet och kvalitet i tjänsterna. 
(Gummesson, 1991) Företagets leverantörer och det arbete som leverantörerna utför bör 
integreras med kundernas delaktighet i tjänsten, genom kundens delaktighet i tjänsten har 
tjänstekonstruktionen fått mer utrymme och betydelse hos företaget. Tjänstekonstruktionen 
omfattar ritningar och specifikationer över hur tjänsten är uppbyggd. Därför blir 
tjänstekonstruktionen som ett flödesschema över hur tjänsten kommer att konsumeras och 
produceras. Andra faktorer som här kommer att spela in är hur företagets struktur är uppbyggt 
och hur de system som används vid produktionen är utformade. (Gummesson, 1998)  
 
2.3 Interaktiv marknadsföring ur kundens perspektiv 
 
Gummesson (1991) visar på en modell där kunden står i centrum och hur faktorerna fysiska 
produkter, övriga kunder, system och kontaktpersonal direkt påverkar och samverkar med 
kunden. (Se figur 4) 

 
 

Figur 4: Tjänsteproduktion ur kundens perspektiv  
Källa: (Gummesson 1991, sid.104) 

 
Tjänsteföretagets medarbetare och kunder utgör kärnan i de system, resurser, aktiviteter och 
processer som skapar tjänsten, detta benämns även som den formella organisationsstrukturen. 
(Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998) Tjänstesystemet beskrivs på olika sett beroende vilken 
inriktning, perspektiv och på vilken nivå som författarna valt. Utöver perspektiv och 
inriktningen på tjänstesystemet finns det stödfunktioner som är behövliga för att möjliggöra 
tjänsten som för kunden kan vara icke mänskliga funktioner och mänskliga funktioner. 
(Gummesson refererad i Grönroos, 1989) Företagets resurser i form av personal, teknologi 
och system måste användas på ett sådant sett att kundens förtroende i de olika resurserna är 
acceptabel. (Grönroos, 1989) Gummesson refererad i (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998) 
menar att förutom dom fyra interaktionerna mellan kund-fysiskt/tekniska resurser, kund-
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system, kund-kund och kund-personal finns det fyra bakomliggande faktorer, stödpersonal, 
ledning, konkurrenter och samhället. De fyra bakomliggande faktorer påverkar de fyra 
interaktionerna kund-fysiskt/tekniska resurser, kund-system, kund-kund och kund-personal 
indirekt. (Ibid.) Vidare beskriver Gummesson (1998) att stödpersonalen fungerar som ett stöd 
internt i likhet med ledningen. På detta sett får företaget ett vidare synsätt och kan se 
tjänstemötet bättre. (Ibid.) 
 
Indirekta faktorer som stödpersonal och ledningen i företaget samt hur samhället och 
konkurrenterna är utformade påverkar indirekt kunden under tjänsten. (Gummesson, 1991) 
Detta stöds även av Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) som hävdar att andra faktorer 
påverkar tjänstens utformning i form av kundens förväntningar, hur omgivningen ser ut, vilka 
andra liknande erbjudanden som finns samt den kultur, lagar och värderingar som styr 
samhället ser ut. Givetvis påverkar även företagets affärsidé, den strategi som företaget valt ut 
och följer samt det samarbete som företaget har med andra aktörer och hur systemet kommer 
att se ut. (Ibid.) Affärsidén påverkar de olika delarna och gör att företagen får en vinnande 
servicestrategi. För att de olika delarna ska hänga ihop behövs det samverkan. Samverkan 
mellan tjänstekonceptet och kunder kan vara marknadsundersökningar där företaget går ut och 
frågar kunden för att få ut ett resultat över vad nya kunder vill ha. (Grönroos, 1990) 
 
Köparna är i flera fall närvarande och deltar aktivt med företagens personal i konsumtionen av 
tjänsten. Företagets och deras kontaktpersonal har en viktig roll i företaget genom att de har 
en viss roll i företagets marknadsföring men även för att få operativa funktionerna att fungera. 
För att få en tjänst mer tydlig söker kunderna efter ledtrådar hos företagen för att bekräfta 
företagens kompetens. Det är ofta som ledtrådarna bara är tillgängliga genom företagens 
fysiska hjälpmedel och personalen. (Shostack, refererad i Bitner, 1990) 
 
2.3.1 Kund-Fysiskt/tekniska resurser  
 
Redan innan ett köp hos ett företag söker kunden efter ledtrådar om företagets kapacitet och 
kvalitet. (Berry och Clark, refererade i Bitner, 1992) Då tjänster inte är påtaliga får det till 
följd att de inte kan prövas före köp, kunden söker då efter bevis som gör tjänsten mer 
påtaglig om vad det är som de kommer att få uppleva. (Baker refererad i Bitner, 1992) Den 
fysiska omgivningen och produkterna som medföljer den har många ledtrådar som kunderna 
kan använda sig av. (Bitner, 1990) Fysiska bevis som hur omgivningen är designad, hur 
dekoren är utformad och hur olika signalsystem är utformade sänder ut meddelanden till 
kunderna som hjälper dem att få en bild av företagets image och påverkar kundernas 
förväntningar på tjänsten. (Baker refererad i Bitner, 1990) Med fysiska produkter menar 
Gummesson (1991) kundens möten med till exempel företagets lokaler och den service 
kunderna får under leveransen. (Ibid.) Interaktionen mellan kunderna och de fysiska 
produkterna avser den del av tjänsten som i grunden har fysiska element som sin bas, detta 
kan vara utrustning, möblering och inredning. (Lehtinen och Lehtinen, refererade i 
Gummesson, 1991) De fysiska resurserna har en viktig roll för företaget när det gäller att få 
personalen och kunderna att inta deras förväntade roller, beteenden och förhållanden. Syftet 
med processen är från företagets sida att skapa en positiv och jämn profil av företaget till 
allmänheten. (Bateson & Hoffman, 1997) Betydelsen av den fysiska utformningens utseende 
beror på hur tjänsten ser ut och hur upplevelsen av tjänsten är. Miljön där tjänsten förmedlas 
är betydelsefull i den meningen att den finns till för att uppfylla särskilda behov för kunderna. 
(Lovelock refererad i Bitner, 1992) Utformningen av den fysiska omgivningen har betydelse 
för hur kunden uppfattar tjänsten. Utformningens betydelse kan visa sig genom maskiners och 
möblers utformning, placering, storlek och form. (Sundstrom & Sundstrom refererade i 
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Bitner, 1992) Den fysiska omgivningen på företaget påverkar även kundens behov och kan 
skapa en profil hos företagen. (Baker refererad i Bitner, 1992)  
 
På samma sett som den fysiska utformningen påverkar kunderna kan den fysiska 
omgivningen även påverka de anställda genom att den fysiska omgivningen utformas så att de 
anställda blir mer motiverade, produktiviteten ökar samt att tillfredställelsen ökar. (Becker 
refererad i Bitner, 1992) I utformningen av en tjänsts underlättande faktorer bör företaget ta 
hänsyn till om tjänsten ska utföras av kunden själv eller med hjälp av andra hjälpmedel. 
Beslut angående designen på tjänsten, utformningen och vart någonstans den utförs kan 
resultera i olika resultat beroende på om kunden är aktiv i utförandeprocessen eller inte. 
(Hoffman & Bateson, 1997) Särskild hänsyn måste ges till den påverkan som den fysiska 
omgivningen har samt i den kvalitet som existerar mellan kunderna och de anställda. (Bitner, 
1992) En blandning av omgivningsfaktorer skapar tjänsternas utformning och påverkar den 
interna responsen och behoven. Termen tjänsternas utformning syftar till den användning 
företaget har av den fysiska påtagligheten i utformandet tjänstens design miljö. (Ibid.) Fysiska 
bevis som utformningen av personalens kläder påverkar kunderna i deras utvärdering av hur 
tjänsten framfördes. Studier har visat att användning av uniformer är en form av identifiering 
av företagets personal och representerar en fysisk symbol. Företagets fysiska bevis 
förespråkar en differentiering av tjänsterna. Personalens uppträdande har ofta en direkt 
påverkan på kunderna och företaget kan styra detta genom att de bryr sig om den fysiska 
utformningen. (Hoffman & Bateson, 1997) För att få den fysiska omgivningen mer påtaglig 
och de faktorer som omger den fysiska delen av interaktionen kan företaget kategorisera de 
olika fysiska bevisen när kunden gör sin utvärdering. Utomhusmässig design är den första 
faktorn som påverkar kunden och den innehåller företagets design, utformning av 
parkeringsplatser och hur landskapet ser ut med dess omgivning. Den andra faktorn är hur 
designen ser ut inne på företaget och tar upp olika delar som ska hjälpa kunden att få 
direktservice eller för att skapa företagets signum och utseende. Att få tjänsten mer påtaglig är 
den tredje faktorn som företagen arbetar med för att skapa en bättre fysisk design. (Bitner, 
1992) 
 
2.3.2 Kund-System  
 
Informationsteknologi har stora möjligheter att ge tjänster ett högre värde. Problemet som 
finns är det att informationsteknologi och företagets processer inte ligger på samma nivå och 
inte kan utnyttjas fullt ut. Gamla informationssystem och informationsteknologi kan vara 
inflexibla och detta gör att det kan vara svårt för företaget att växa och bli konkurrenskraftiga. 
(Donovan refererad i Murray & Lynn, 1997) När de anställda vill gå kunden till mötes men 
hindras av företagets regler kan de anställda känna osäkerhet inför att vara serviceinriktade. 
Personalen ska inte känna sig hindrade av de organisatoriska systemen för att kunna leverera 
bra service till kunden. De dagliga system som finns på företaget ska fungera i samspel med 
de kunder som kommer i kontakt med dessa. Allt för ofta används de dagliga system till 
grund för att hålla borta en liten del av kunderna från att förstöra eller dra fördelar av 
systemet. Dessa säkerhetssystem gör så att majoriteten av kunderna känner sig misstänkta och 
har sin grund i att en liten del av kunderna missköter sig. (Albrecht och Zemke refererade i 
Bateson & Hoffman, 1997) 
 
Tekniken har gjort så att mer och mer affärsrelationer eller interaktioner sköts via elektroniska 
system så som e-post och mobiltelefoner. Genom detta blir det mindre personlig kontakt 
mellan säljare och köpare. I en del tjänster är kontaktpersonerna utbytta mot maskiner. 
Utbytet från människor till maskiner gör att möten flyttas från att ha varit mellan kund och 
personal till att bli mellan kund och system. De system som tjänsteproduktionen innehåller 
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påverkar alla de aktörer som är med i tjänsteproduktionen och de möten som sker mellan 
aktörerna. Utgår företaget från aktörernas synsätt blir deras huvuduppgift att sätta upp ett 
system som leder till att flera aktörer kan mötas eller gör det möjligt till dessa möten på ett 
lämpligt sett. Systemen som tjänsteföretagen setter upp bör kunna förstås, accepteras och 
locka kunder. Det ska även vara lätt att förstå för kunderna och vara kundvänligt. Företag som 
inte är utsatta för någon större konkurrens behöver inte ta hänsyn till kundens perspektiv i 
utformandet av systemen utan kan ha sitt eget synsätt som utgångspunkt. Det som kan hända 
om ett företag har system som av kunden upplevs som svårbegripliga, otillfredsställande och 
svår tillgängliga är det att efterfrågan på tjänsterna kan minska. Ett exempel på detta kan vara 
att system upplevs inom företaget som tillfredställande och fungerande men av kunderna som 
stöter på systemen utåt upplevs det som svårt och ogenomtänkt. (Gummesson, 1991) 
 
Enligt Bitner, et al. (1997) har företaget i utformningen av sina tjänster flera olika produktions 
och leveranssystem att välja mellan och rätta sig efter. Ett av dessa kan vara att bestämma om 
tjänsten ska individanpassas till den enskilda kunden eller om tjänsten ska ha en 
standardlösning för alla kunder. En annan viktig detalj är att se på hur stor del av 
leveransprocessen som går via frontpersonalen och till hur stor del som går via den utrustning 
som finns på plats. Den teknologiska utrustningen kan vara understödjande i form av att 
producera vissa delar av tjänsten. Det kan också vara så att systemen är till för att kunna 
ersätta personalen. I en process behöver inte kunden besöka alla delar för att få ta emot 
tjänsten. Tjänsteleveransen är till för att producera ett specifikt tjänstepaket till ett 
tjänstekoncept vilket resulterar i ett system som företaget kan dela upp i olika dimensioner. 
Den första dimensionen är företaget och då med frontpersonalen och den avdelning som finns 
bakom synlighetslinjen. En del ligger i hur frontpersonalen ska bete sig och en över hur den 
bakomliggande sektorn ska framträda. Den mänskliga faktorn beskriver likheten mellan den 
personal som arbetar med själva tjänsten och den övergripande tjänsteproduktionen och 
tjänsteprocessen. Kunden kan både påverka både kvaliteten och kvantiteten på produktionen. 
Forskare menar på att systemet bör vara så isolerat från kunderna som möjligt för att 
kunderna inte ska skapa oförutsedda händelser. Bankomater är ett exempel på detta, kunderna 
vet vad de ska göra och en liten kundkontakt gör så att det systemet flyter effektivt. (Bitner, et 
al, 1997) 
 
Företaget kan ha svårt för att använda eller finna förutsättningar till en större användning av 
datorsystem. Datorsystem är till för att stötta och inte ersätta en ledares omdöme, de fokuserar 
också på att bevisa effektiviteten i den strategiska utvecklingen mer än att bevisa sin egen 
effektivitet. Det finns ett samspel mellan den som använder ett datasystem och systemet som 
gör så att effektiviteten höjs, om inte detta samspel fanns skulle effektiviteten inte vara så 
stor. Tekniken har alltid en styrka, annars skulle de inte ha används. Med denna styrka 
kommer alltid en svaghet. Genom att sätta ihop många tekniker till ett system, lyfter de fram 
styrkor och kan på det sättet balansera upp varandras svagheter. (Li, Duan, Kinman, Edwards, 
1999) 
 
2.3.3 Kund-kund  
 
Kund till kund interaktioner är viktiga för marknadsföringen och hur styrningen av företaget 
sker. Kunderna som möts kan vara allt från vänner till totalt främlingar för varandra. I vissa 
företag är det så att kund till kund interaktionen är en planerad och integrerad del i tjänste 
upplevelsen. En viktig del i denna interaktion är om kunderna jämför sig med varandra eller 
inte när de ska fatta ett beslut, om kunden upplever en positiv eller negativ interaktion kan 
kundernas jämförelse vara en avgörande faktor över hur tjänsten setts ihop. (Parker & Ward, 
2000) En enskild kund kan påverka andra kunder under det att en tjänst ska konsumeras. Det 
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tydligaste exemplet på kunder kan påverka varandra är genom köer. I köer utgör de övriga 
kunderna ett hinder för kunden personligen att få sin tjänst utförd. (Gummesson, 1991) 
Hirschman (refererad i Gummesson, 1991) menar på att en missnöjd kund har tre olika 
möjligheter att välja mellan. Den kan byta tjänst och gå till ett annat företag som förmedlar en 
liknande tjänst. (ibid.) Det kan också vara på det sättet att kunden visar att den inte är riktigt 
nöjd med tjänsten och kommer med förslag på förbättringar eller kräver att den ska få någon 
form av ersättning tillbaka. Sista gruppen kunder är de kunder som trots att de är missnöjda 
med tjänsten ändå stannar kvar på grund av att de inte orkar leta upp någon ny eller har någon 
känslomässig relation till just den här tjänsten. (Gummesson, 1991) Det finns andra 
situationer utöver köer där kunder är tvungna att samverka med varandra. Det kan vara ute på 
dansställen eller på olika sportarenor. För att tjänsten ska kunna utföras i dessa fall krävs det 
att kunderna integrerar med varandra. (Ibid.) 
 
I en surveyundersökning gjord av Harris, Baron och Ratcliffe (refererade i Parker & Ward, 
2000) kom författarna fram till att samtal mellan kunderna i regel går ut på att ge råd till 
varandra och att detta är vanligt bland kunderna. Undersökningen kom också fram till att bara 
en av sju kunder tagit hjälp av leverantören vid ett köp. När telefonintervjuer gjordes i stället 
för surveyundersökning, kom Harris, Byron och Ratcliffe (refererade i Parker och Ward 2000) 
fram till ett annat resultat som visade att kunderna inte diskuterar ofta med varandra och att ett 
avvisande skulle finnas vid kund-kund interaktionerna. Att kunderna inte diskuterar med 
varandra var något som helt och hållet stod i strid med vad surveyundersökningen kom fram 
till. Det den här undersökningen till sist slutade i var två olika sorters beteenden hos 
kunderna. Ett beteende som upptäcktes hos kunderna var att en del kunder kunde vara 
tillbakadragna och inte sökte upp integrationer med andra kunder inför sitt köp. De 
tillbakadragna kunderna föredrog hellre att göra fel val än att prata och diskutera ärendet med 
andra kunder. Därmed kommer också en stor osäkerhet att prata med säljare. Uttrycket att 
säljare ljuger och är opålitliga finns ofta som en aspekt hos denna sorts kunder. Ett annat 
kundbeteende utmärkte sig genom att vara framåt och integrera sig med andra kunder, samt 
fråga om deras råd och samtycke. De utåtriktade kunderna ser inte det som negativt att ta 
andras beslut eller att fråga en säljare om råd eftersom säljarna har bättre kunskap om kvalitet 
och att kunden då vet att de verkligen får rätt vara med sig hem. De tillbakadragna kunderna 
gillar egentligen att integrera med andra personer men de drar sig för att göra det. 
Interaktionerna är viktiga för att öppna dessa kunder och för att komma åt vad de vill ha. I 
jämförelse med de öppna kunderna som finns i butiken som uppskattar att tala och 
kommunicera med folk runt dem både genom klädstil och genom deras expertkunskap. 
Dessutom delar de gärna med sig av den kunskap de besitter. (Parker & Ward, 2000) 
 
2.3.4 Kund-personal  
 
Frontpersonalen har ofta en viktig del vid den kontakt som finns mellan kunden och företaget. 
Detta på grund av att det är kontaktpersonalen som först tar emot kunden på företaget och 
hjälper dem att hitta det kunderna söker, svara på frågor och ta betalt av kunden. Den personal 
som först kommer i kontakt med kunden kan på verkan kunden genom sitt beteende. Denna 
personal har stor påverkan över hur slutresultatet på tjänste upplevelsen kommer att bli för 
kunden. (Craig, 1994) 
 
I det möte som sker mellan frontpersonalen och kunderna menar Carlzon (1987) på att det 
finns en generell överenskommelse om att detta möte har en viktig roll i hur externa kunder 
upplever tillfredställelse och för företagets totala framgångar. (Ibid.) Interaktioner mellan 
kund och tjänsteleverantör innehåller olika kritiska incidenter eller sanningens ögonblick. Hur 
incidenterna upplevs är avgörande om kunden ska bli nöjd alternativt missnöjd med tjänsten. 
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(Albrecht och Zemke refererade i Bateson & Hoffman, 1997) Därför är det viktigt att mötena 
som sker mellan företagens frontpersonal och kunderna tillfredställer bägge parter. (Kotler, et 
al, 1999) En kund som uteblir vid tjänsteproduktionen kommer att påverka kvaliteten och 
produktionen av tjänsten på ett negativt sett. (Gummesson, 1998) 
 
Många framgångsrika företag har insett vikten av att det är lönsamt att hålla kunden kvar så 
länge som möjligt precis som över hur viktigt det är att sprida information om hur olika 
hjälpmedel ska fyllas i och hur information över hur mötet med andra kunder ska hanteras. 
Genom detta övergår kunderna till att bli en del i tjänsteproduktionssystemet och leder till att 
kunden blir en del i kund-personal interaktionerna. Det är viktigt att när kunden går in och tar 
över delar av en process att kunden känner uppskattning. Det finns särdrag som en kund ska 
ha om de ska gå in och bli samproducenter och det är att de ska känna sig motiverade att få 
fram viljan att ta del i produktionsprocessen. En viktig del är att kunden förstår vilken uppgift 
och vilken roll kunden har i tjänsten. Att kunden får tillräckligt mycket information och att 
kunden till sist har den förmåga som krävs för att vara delaktig i tjänsteproduktionssystemet 
är också viktigt. (Grönroos, 1990) Det som uppmärksammats i Gummesson (1991) modell är 
det att kunden får ett så stort utrymme och så tydligt setts i centrum i tidigare modeller har 
kunden bara varit en del bland flera andra påverkansfaktorer. (Ibid.) 
 
2.4 Sanningens ögonblick 
 
Tjänstemöten har beskrivits av Czepiel, Solomon, Evelyn och Surprenant (1985) som den 
direkta kontakten mellan tjänsten och dess kunder. Forskning inom detta område har pekat på 
flera tydliga nyckelfaktorer som påverkar tjänstemötena genom ansikte mot ansikte 
interaktioner, interaktioner mellan leverantören och kunden. (Ibid.) Det Edvardsson och 
Strandvik (2000) trycker på och vill få fram är att varje enskilt möte mellan kunden och 
personalen inverkar på och hjälper till att bygga upp den kvalitet som kunden upplever av 
tjänsten. (Ibid.) 
 
I dagens läge är det viktigt med långvariga kundrelationer. Det vinnande företaget i dag har 
insett att nöjda kunder kommer tillbaka och att det kostar fem gånger så mycket att skaffa nya 
kunder som att behålla gamla. Det är därför viktigt att leverera produkter med kvalité. Den 
erfarenhet som kunden bär med sig efter varje tjänsteleverans består av många olika 
kontakter. På tjänstemarknaden är enbart några av kontakterna är direkt avgörande i fallet om 
kunden ska bli nöjd eller missnöjd med sitt köp av tjänsten. Det är dom här kontakterna som 
enligt Widdows, Chakravarty och Feinberg (1996) är sanningens ögonblick. Det är de här 
ögonblicken som är de avgörande faktorerna när det gäller om kunden ska bli nöjd eller 
missnöjd. Det finns både påtagliga och oskiljaktiga sanningens ögonblick. De som är 
påtagliga kan vara telefonsamtal eller fysiska framträdande saker. De sanningens ögonblick 
som ej är påtagliga kan vara bristande empati eller bristande förtroende för företagets 
personal. Tjänsteföretag kan med hjälp av sanningens ögonblick maximera vinsten genom att 
få nöjda kunder. (Ibid.)  
 
För att kunna identifiera dessa ögonblick och till vilken grad sanningens ögonblick påverkar 
undersöknings företaget har Harris, Baron och Ratcliffe (refererade i Widdows, et al 1996) 
gjort en surveyundersökning med 5000 banker i USA, där ungefär 1000 användes som 
analysunderlag till en matris som visar på graden av kundens tillfredställelse och 
tillfredställelsens relevans. Matrisen visar att det finns primära och sekundära sanningens 
ögonblick. I modellen finns det fyra olika kvadrater som visar på olika grader av påverkan 
och hur påverkan hänger ihop med låg eller hög kundtillfredställelse. (Se figur 5) 
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Kvadrat 1 
Högt potentiella möjligheter 
Primära sanningens ögonblick 
•Banker har dolda kostnader 
•Banken setter inte kunden i centrum 
•Banken ser inte till att ge personlig service 
Sekundära Sanningens ögonblick 
•Banken ger ut information som kunden 
  ej förstår 
•Banken kan inte hjälpa kunden med  
 
 
Kvadrat 3 
Det fungerar på ett bra sett 
Primära sanningens ögonblick 
•Se till att de med speciella behov får det de 
 behöver 
•Korta köer 
Sekundära sanningens ögonblick 
•Att det finns en bra tillgänglighet 
•Att det finns avsedda utrymmen där 
 kund kan fundera över sina köp i tystnad 
Hjälpmedel vid Sanningens ögonblick 
Tidningar/videoband 

 
 Låg Tillfredställelse Hög 
 

Figur 5: Management Opportunity Grid 
Källa: (Översättning av Chakravarty, Widdows & Feinberg, 1996, sid 31) 

 
I den första kvadraten av modellen finns det stora möjligheter för företagen att förbättra 
sanningens ögonblick, genom att investera i resurser och agera kreativt. Kvadrat 1 är den 
viktigaste delen av modellen som beskriver sanningens ögonblick. Kvadrat 1 har en hög 
påverkan på kunden men dessvärre låg kundtillfredställelse. Den här kvadraten i modellen tar 
upp det faktum att kunden ska känna sig uppskattad när de möter företagets anställda. Till 
följd av detta kan företagets tjänster i det här avseendet upplevas som otydliga och kan leda 
till att företaget behöver förändra sin nuvarande policy på olika avdelningar inom 
organisationen. Det finns även två andra aspekter att ta hänsyn till. Det första är att kunna ha 
lätt tillgänglig information för kunden och ha resurser tillgängliga för tillåtna teknologiska 
problem. De två sist nämnda aspekter är sekundära sanningens ögonblick. Det som det andra 
kvadraten står för är hur företaget kan bibehålla sina kunder genom sanningens ögonblick. 
Den här kvadraten ger en stark genomslags kraft och kunden upplever också en hög 
tillfredställelse, viktigt är här att ta hänsyn till om en kund är missnöjd eller inte löper 
företaget en stor risk att mista kunden. De företag som sköter kvadrat 2 i modellen kommer 
att kunna bibehålla sina kunder. (Widdows, et al, 1996) 
 
De primära sanningens ögonblick är här i modellen (se figur 5) att kunden känner sig säker 
när den kommer i kontakt med företaget, att personalen är kontaktbar och kan svara på frågor. 
Att företaget dessutom har en tjänst som är drivande och utmärkande är viktigt. Det företaget 
heller inte får glömma är att ha en trevlig och artig personal. I den tredje kvadraten tar 
Widdows et al (1996) upp betydelsen av att företaget kan kontrollera olika kunder. Denna del 
av matrisen kännetecknas av låg genomslagskraft och låg tillfredställelse hos kunderna, och 
bör inte behandlas innan kvadrat 1 har förbättrats. Det finns dock vissa förändringar som 
kommer att kunna ha betydelse, som till exempel att företaget har olika service erbjudanden 
för olika kunder till syfte för att få kortare köer. Den fjärde kvadraten behandlas i modellen 

Kvadrat 2 
Bibehålla och övervaka   
Primära sanningens ögonblick 
•Kunden ska känna sig säker när de gör affärer 
med banken 
•Ska känna förtroende för banken 
•Banken är beroende av mig som kund. 
•Min bank gör vad den lovar 
•De anställda är villiga att hjälpa 
Sekundära sanningens ögonblick 
•Att ha den senaste teknologin 
•Att det alltid finns någon att fråga

Kvadrat 4 
När allt går bra 
Primära sanningens ögonblick 
•Bekväma tider 
•Nöjdhet när kunden är på banken 
•Lätt tillgängliga via telefon 
Sekundära Sanningens ögonblick 
De anställda ska vara välklädda 
 

Hög 

Låg 

Effekt 
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som en problemfri zon, där problemen har låg genomslagskraft. Kvadrat 4 innehåller 
småproblem som ger en hög nivå av kundtillfredställelse. Om det är så att kvadrat 4 redan har 
en hög standard borde denna del lämnas och förbättringar av de andra kvadraterna prioriteras. 
(Ibid.) 
 
2.5 Mål med den interaktiva marknadsföringen 
 
Det interaktiva synsättet på marknadsföringen skiljer sig ifrån de tidigare synsätten inom 
marknadsföringen. Det traditionella synsättet inom marknadsföringen går ut på att se vilka 
olika behov som finns på marknaderna genom att företaget använder sig av olika 
konkurrensmedel som ska få kunden att köpa samt väcka ett intresse hos kunden. De 
förväntningar som kunden har på en tjänst skapas till stor del av de reklamåtgärder, 
säljargument och priserbjudanden som företaget ger kunden. När väl tjänsten upplevs spelar 
dessa åtgärder mindre eller ingen roll alls. Då är det istället de interaktiva 
marknadsföringsåtgärderna som tar över rollen och påverkar kunden i tjänsten och hur 
kvaliteten upplevs i tjänsten. Den interaktiva marknadsföringen kan påverka företagets 
funktionella kvalitet och denna funktionella kvalitet är avgörande för om kunden ska bli nöjd 
eller inte med tjänsten. Den funktionella kvaliteten kan hjälpa företaget genom att verka som 
ett konkurrensmedel i dess marknadsföringsarbeten genom att den setter företagets kontaktnät 
i centrum. (Arndt & Friman, 1983) 
 
Kvalitetssynsättet inom den interaktiva marknadsföringen behandlar hur tjänsten kommer till 
kunden och hur denne upplever detta. Därför blir målen med den interaktiva 
marknadsföringen att göra åtgärder som gör att kunden blir tillfredställd, få den att köpa igen 
genom merförsäljning samt att kunna skapa långsiktiga och bestående kundrelationer. Om ett 
företag ska kunna få återförsäljning av sina kunder och få stabila relationer måste de kunna 
hantera de möten som uppstår mellan köpare och säljare på ett tillfredställande sett. Det är i 
mötet mellan kunden och personalen som företagets långsiktiga relationer till en stor del 
formas och bestäms. (Grönroos, 1996) För att kunna klara av att skapa långsiktiga relationer 
är det viktigt att personalen är delaktig och att ledningen vet hur de ska styra och motivera 
medarbetarna i syfte att få den funktionella kvaliteten på en för kunden sett godkänt nivå. 
Skulle företaget misslyckas med sin funktionella kvalitet finns risken att den interaktiva 
marknadsföringen inte klarar av att nå upp till sina mål och den funktionella kvaliteten kan 
inte komma upp till en för kunden sett önskvärd nivå. Funktionella kvaliteten kan i sin tur 
leda till att kunderna blir missnöjda, företaget får en sämre profil och stämningen på företaget 
blir sämre. (Arndt & Friman, 1983) 
 
2.5.1 Att göra kunden tillfredställd 
 
Under 1980-talet har tjänstemarknadsföringen präglats av kvalitetsdiskussioner i stor 
utsträckning. Många tjänster uppstår i mötet då kunden möter tjänsteprodukten. För att kunna 
skapa kvalitet i tjänstemötet krävs det att man har rätt förutsättningar för detta. (Arnerup-
Cooper & Edvardsson, 1998) Vad kvalitet i stora drag handlar om är att företaget ska göra rätt 
saker. Ett problem för marknadsförarna i detta fall kan vara att hur de ska veta vilka kunder 
som ens erbjudande ska passa och tillfredställa deras behov. (Gummesson, 1998) 
 
Den interaktiva marknadsföringen beror till stor del på vilken kvalitet som finns i det möte 
som äger rum mellan kunden och säljaren. Kvalitet i tjänsten beror på hur tjänsten levereras 
och eftersom det inte räcker med att leverera god teknisk kvalitet. (Armstrong & Kotler, 
2000) Teknisk kvalitet beskriver vad det är som kunden får. Företagets tekniska kvalitet är 
tydlig och i många fall mätbar för kunden. (Grönroos, 1990) Ett företag som har god teknisk 
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kvalitet på sina tjänster eller på sin tjänst utvecklar och upprätthåller en för kunden bättre och 
mer framstående teknisk lösning än vad dess konkurrenter har. Till skillnad från den 
funktionella kvaliteten som inte är lika påtaglig och svårare att mäta. Företagets funktionella 
och tekniska kvalitet påverkas i sin tur av hur imagen eller hur man som kund uppfattar 
företaget innan kunden fått sin tjänst. Hur kunden uppfattar kvaliteten på tjänsten beror också 
på vilka förväntningar kunderna har på tjänsten. Förväntningarna i sin tur påverkas av 
företagets marknadskommunikation, image, Word-of-Mouth effekter och vad kunden har för 
behov.(Ibid.) Tjänsteförmedlingar där företagets personal är inblandade har stor påverkan på 
kunden när det gäller företagets tjänstekvalitet. Genom företagets tjänste kvalitet får 
tjänsteförmedlaren en viktig roll i uppfattandet av tjänstens totala kvalitet, både när det gäller 
den upplevda och förväntade kvaliteten för kunden. (Lewis & Entwistle, 1990) 
 
Tjänster består av ett komplext leveranssystem som innehåller både frontpersonal och 
personal som inte syns för kunden. Berry (refererad i Lewis & Entwistle, 1990) Som en följd 
av detta kommer den upplevda tjänstekvaliteten och den förväntade tjänstekvaliteten att skilja 
sig åt och vara svåra att definiera. Tjänsteleverantören måste ta hänsyn till företagets 
tjänstekvalitet för att kunna bygga upp och behålla en hög tjänstekvalitet. Faktorer som är 
viktiga att tänka på om företaget vill uppnå en hög tjänstekvalitet är att företaget måste veta 
vilka behov som kunderna har, framställa ett effektivt leveranssystem som även innefattar den 
personal som inte kunden ser och fokusera på den personal som finns inom företaget. (Heskett 
refererade i Lewis & Entwistle, 1990) 

 
2.5.2 Att skapa en långsiktig och bestående kundrelation 
 
Utgångspunkter för relationsmarknadsföring är att relationer som är bestående, långsiktiga 
och förtroendefulla i längden är lönsamma relationer för företaget. Den del av 
marknadsföringen som behandlar relationer betonar vikten av att skapa mervärde för 
kunderna och då inte enbart i vissa transaktioner eller möten utan detta ska ske långsiktigt. 
(Grönroos, 1989, Blomqvist, et al, 1993, Arnerup–Cooper & Edvardsson, 1998) För att skapa 
en relationsstrategi är företagets självständighet en viktig faktor. Där basen för företagets 
självständighet är de resurser som företaget besitter. Relationsstrategin kan utformas på flera 
olika sett och den vanligaste orsaken till att företaget setter upp en relationsstrategi är att 
företaget vill genera inkomster från andra företag för att fortsätta existera och utvecklas. 
Relationsstrategin kan också hjälpa företaget att nå bestående lönsamhet då den leder till lägre 
kundomsättning och intensifierade kundrelationer. Har företaget en genomtänkt 
relationsmarknadsstrategi kan strategin leda till ett stärkt samarbete mellan företaget och dess 
kunder. Relationsstrategin utgår från vad individen har för behov och önskemål. (Blomqvist et 
al, 1993) Relationsstrategin kan i bästa fall leda till att kundernas förtroende för företaget ökar 
och att företaget stärker relationerna till sina kunder. Ur företagets perspektiv blir det genom 
relationsstrategin lättare att göra affärer med kunderna eftersom företaget då känner till 
kundens behov och är mer insatta och bättre förberedda än konkurrerande företag inför 
interaktionen. (Normann, 2000) 
 
Levitt (refererad i Blomqvist et al, 1993) menar att relationen med kunden och företaget sällan 
upphör bara för att själva transaktionen är färdig. Relationen har ofta en avgörande betydelse 
för kunden i sitt nästa köpbeslut. Det är inte bara från företagets sida som de är måna om att 
ha bra relationer med sina kunder. Kunderna själva har i sin tur ett behov om att ha goda 
relationer med företaget. I kundens fall för att det ofta finns en osäkerhet inför köp och att 
kunden behöver känna förtroende för sin leverantör. (Levitt refererad i Blomqvist et al, 1993) 
Enligt Steene (refererad i Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998) har behandlingen av olika 
relationer stor betydelse för företag som utövar olika sorters service och tjänster. Här är det 
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viktigt med bra relationer för att nå framgång. (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998) Det är 
viktigt att företagets anställda som finns i de olika avdelningarna på företaget känner en 
samhörighet med den personal som de arbetar med. För företag som vill ha återkommande 
kunder är det viktigt att priset inte får för stor betydelse. Det är inte därför relationen finns 
utan det som Quinn (1996) påvisar är att det är viktigt för företaget att få en långvarig relation 
med återkommande kunder. (Ibid.) 

 
2.5.3 Att skapa merförsäljning 
 
Vanligtvis finns det på företaget bara några få personer som verkligen arbetar som 
marknadsföringsspecialister. Däremot finns det personal som arbetar med personlig 
försäljning, masskommunikation och andra aktiviteter där personalen kommer i kontakt med 
marknadsföringsmässiga åtgärder utan att de är anställda som marknadsförare. (Gummesson 
refererad i Grönroos, 1989) Det som är gemensamt för dessa anställda är att de egentligen inte 
tillhör marknadsavdelningen. (Gummesson, 1991a) De anställda som utför dessa uppgifter 
benämns som deltidsmarknadsförare. Deltidsmarknadsförarnas huvudsakliga uppgift är 
egentligen något annat på företaget. (Gummesson refererad i Grönroos, 1989) Det är 
dessutom viktigt att deltidsmarknadsförarna förstår sin roll i marknadsföringen och speciellt 
frontpersonalen. (Gummesson, 1991a) Det är viktigt att göra alla på företaget delaktiga i kund 
och leverantörsrelationerna. De som arbetar med marknadsföring på heltid som säljare är 
oftast spridda ut över hela landet och får då tillgång till olika slags företagstidningar och 
broschyrer samt att de deltar på olika säljmöten. Dessa medel är en utav de viktigaste 
metoderna för att nå ut till deltidsmarknadsförarna. (Gummesson, 1991a) 
 
Enligt Gummesson (1991a) så sker den mesta av ansikte mot ansikte interaktionen med 
personal som inte tillhör säljavdelningen. När kunden möter frontpersonalen exempelvis 
flygvärdinnor, läkare och bankchefer blir personalen deltidsmarknadsförare genom att de går 
in som en medproducent. Om deltidsmarknadsförarna inte finns på plats vid tillfället då 
tjänsten ska levereras kommer inte produktionen kunna ske och då uteblir även leveransen. 
(Ibid.)  
 
Marknadsföringsarbetet som deltidsmarknadsförarna utför ska ske på ett sett som gör att 
kunderna vill komma tillbaka igen och deltidsmarknadsförarna ska hjälpa till med att stärka 
företagets kundrelationer. (Grönroos, 1990) Tyvärr är det ofta så att deltidsmarknadsförarna 
inte förstår sig på sin roll i den totala marknadsföringen och då heller inte förstår att 
samarbete behövs mellan olika avdelningar för att skapa en situation som är tilltalande för 
kunden. (Gummesson refererad i Grönroos, 1989) Om deltidsmarknadsförarnas insatser på 
den interaktiva marknadsföringen misslyckas eller inte är tillräckliga kommer deras insatser 
att påverka företagets totala marknadsföringsfunktion negativt. Det spelar ingen roll om 
företagets övriga marknadsföringsfunktionerna varit framgångsrika för företaget, helheten 
kommer ändå att uppfattas som otillfredsställande för kunden. De interaktiva 
marknadsföringsinsatserna blir därför kärnan i tjänstemarknadsföringen. 
Deltidmarknadsförarnas roll har en stor betydelse för företagets totala 
marknadsföringsfunktion. (Grönroos, 1990) 
 
För att vidga marknadsföringens syfte har begreppet point of marketing kommit till, som 
betyder att företaget försöker få ut en gynnsam merförsäljning. För att få ut en gynnsam 
merförsäljning är det behövligt att de anställda är väl insatta i de mål, strategier och system 
som finns i företaget. Om personalen inte är insatta i företaget i sig är det svårt för de 
anställda att tillvarata alla de naturliga merförsäljningstillfällen som uppstår vid interaktionen 
mellan kunden och personalen. Merförsäljning kan uppnås med hjälp av de fyra 
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interaktionerna. Merförsäljningen leder till att många ur personalen bör ha kontakt med 
kunderna som i sin tur kommer att ge en multiplicerad marknadsföringsmöjlighet och öka 
merförsäljningen. (Gummesson, 1991a) 
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3. Problemdiskussion 
 
I denna del av arbetet presenteras problemdiskussionen som ligger till grund för syftet med 
arbetet. Kapitlet avslutas sedan med de avgränsningar som är behövliga för att syftet ska 
vara genomförbart. 
 
3.1 Problemdiskussion 
 
Det som gör den interaktiva marknadsföringen speciell är det att den setter företagens 
relationer i centrum och inte enskilda händelser. (Håkansson refererad i Turnbull, Ford & 
Cunningham, 1996) Då företag som arbetar med den interaktiva marknadsföringen inte längre 
bara kan koncentrera på enskilda aktiviteter utan på helheten får även produktionen, 
leveransen och utvecklingen av tjänsterna utrymme i detta synsätt. (Gummesson, 1998) 
Relationerna skapas olika möten, i mötena ges det då också möjlighet för företaget till nya 
marknadsföringsåtgärder. (Ibid.) När kunderna upplever tjänster som svår beskrivliga är det 
upp till företaget att se till att kundernas tillfredställelse stärks och att återköp och positiv 
Word-of-Mouth kan skapas. För att klara av att få kunden att köpa igen krävs det att de möten 
som uppstår mellan kunden och personalen när tjänsten konsumeras ur kundens ögon sett är 
meningsfulla och skapar ett intresse. Intresset hos köparen kan leda till att en långsiktig 
relation med företaget skapas. (File, Mack & Prince, 1995) Det kunderna gör för att få en 
svårbeskrivlig tjänst mer tydlig är att söka efter fakta och uppgifter som kan hjälpa kunderna 
att få företagets kunskap synlig och tydlig. Information och uppgifter kan oftast bara komma 
till kunden genom företagens fysiska hjälpmedel och personal. (Shostack, refererad i Bitner, 
1990) 
 
Genom hela tjänstekonsumtionen är det viktigt att allt som kunden upplever känns som en 
helhet och inte som flera olika delar för kunden. Därför blir en av de viktigaste 
arbetsuppgifterna för företaget att av olika system kunna sätta ihop de olika systemen till ett 
för kunden upplevt sammanhängande system. (Grönroos, 1990) Systemet kan bestå av 
företagets medarbetare och kunder som är i centrum, även fast medarbetarna och kunderna 
inte har skapat tjänsten. Tjänsten skapas istället av de system, resurser, aktiviteter och 
processer som omger tjänsten. (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998) 
 
Att det skapas marknadsföringstillfällen i interaktionerna mellan kunderna och leverantörerna 
har Gummesson (1998) redan förklarat. Gummesson (1998) påstår även att 
marknadsföringstillfällen även sker i de övriga möten som uppstår för kunden i samband med 
att kunden konsumerar tjänsten. Problemet som finns med detta är att företaget inte alltid har 
de övriga marknadsföringstillfällena i åtanke utan nöjer sig med att veta att de existerar 
mellan kunden och leverantören. (Ibid.) Tjänstemötena när kunden möter tjänsten innehåller 
flera olika faktorer som påverkar resultatet av hur tjänsten kommer att upplevas. (Czepiel, et 
al, 1985) Varje enskilt tjänstemöte påverkar den kvalitet som kunden upplever genom tjänsten 
och inverkar på hur tjänsten upplevs. (Edvardsson & Strandvik, 2000) Arnerup-Cooper och 
Edvardsson (1998) menar på att det finns fyra olika möten som är särskilt viktiga för kunden 
och hur kunden upplever kvaliteten av tjänsten. Det är i mötet mellan kunden och företagets 
fysiska/tekniska resurser, kunden och företagets system, kunden och andra kunder samt 
kunden och företagets personal som tjänstens kvalitet blir särskilt tydlig. (Ibid.) 
 
Inom den interaktiva marknadsföringen nämner Arndt och Friman (1983) att det finns tre 
olika mål som företag använder den interaktiva marknadsföringen till och bör arbeta efter 
samt uppnå. Det som Arndt och Friman (1983) pekar på är betydelsen av att göra kunden 
tillfredställd, skapa merförsäljning och få långsiktiga relationer med sina kunder. (Ibid.) 
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Det som Håkansson (refererad i Turnbull, Ford & Cunningham, 1996) redan påpekat är att 
relationer står i centrum inom den interaktiva marknadsföringen. Inom marknadsföringen 
finns det ett synsätt som benämns som relationsmarknadsföring och har som grundtanke att 
stärka företagets redan existerande kundrelationer genom att kunna erbjuda ett för kunden sett 
högt upplevt kundvärde. (Blomqvist, et al, 1993) Ett högt upplevt kundvärde gör att 
individens behov och önskemål får stor plats i relationsmarknadsföringens tankesätt och 
kommer även att beröra hela företaget. Företag som tänkt igenom sin relationsmarknadsföring 
kan skapa ett starkare samarbete till sina kunder jämfört med sina konkurrenter. (Ibid.) 
Samarbetet kan även göra så att företaget får större förtroende hos kunderna och att 
relationerna mellan företaget och kunderna stärks. Genom detta får även företaget en större 
förståelse i vad kunden söker och företagets förberedelser blir mer kundinriktade och det gör 
att det blir lättare för företaget att göra affärer med kunderna. (Normann, 2000)  
 
Då det inom tjänster handlar mycket om att skapa kvalitet då kunden möter tjänsteföretaget 
måste företaget veta vad de ska göra för att kvaliteten ska hamna på en nivå som motsvarar 
kundens förväntningar och att företaget har de resurser och förutsättningar som behövs för att 
göra detta möjligt. (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998) För att kunna skapa rätt kvalitet 
måste företaget dessutom veta vilka de kunder är som deras tjänst ska anpassas till. 
(Gummesson, 1998) Den kvalitet som upplevs i tjänsten beror till stor del på hur tjänsten 
levereras och med vilken grad av kvalitet som leveransen sker med. Den interaktiva 
marknadsföringen är till stor del uppbyggd kring detta och speciellt det möte som äger rum 
mellan kunden och säljaren. (Armstrong & Kotler, 2000) 
 
På företaget finns det personal som kommer i kontakt med företagets marknadsförings 
åtgärder utan att de är anställda som marknadsförare, dessa har istället benämningen 
deltidsmarknadsförare. (Gummesson refererad i Grönroos, 1989) Deltidsmarknadsförarna bör 
vara insatta i företagets synsätt om företaget vill kunna utnyttja de tillfällen till merförsäljning 
som kan skapas i de möten som uppstår mellan kunderna och företagens personal. 
(Gummesson, 1991a) 
 
För alla tjänsteföretag är det viktigt att det skapas interaktioner mellan olika individer. För att 
mötena mellan de olika individerna ska bli bra krävs att mötena upplevs som positiva för alla 
inblandade. Därför bör den tjänst som kunden tillhandahåller och kunden själv tar del av vara 
en del av ett system som upplevs positivt för både kunden och för leverantören. (Normann, 
2000) 
 
3.2 Syfte 
 
Syftet med vårt arbete är att studera hur tjänsteföretag arbetar med interaktiv marknadsföring. 
 
För att besvara detta syfte kommer följande forskningsfrågor att belysas: 
1: Hur arbetar tjänsteföretag med olika interaktioner som uppstår mellan kunden och företaget 
2. Vilka mål har tjänsteföretag med den interaktiva marknadsföringen 
 
3.2.1 Avgränsningar  
 
Vi kommer att studera problemet utifrån företagets perspektiv. Med interaktiv 
marknadsföring avser vi att studera de fyra interaktionerna kund-personal, kund-
fysisk/tekniska resurser, kund-system, och kund-kund.  
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4 Metod 
 
I metod kapitlet kommer tillvägagångssättet i framtagandet av information till detta arbete att 
beskrivas samt vilka olika ansatser som använts för att höja kvaliteten på arbetet. Val av 
undersökningsföretag och motiveringar till övriga val kommer också att presenteras i detta 
metodkapitel.  
 
4.1 Forskningsansats  
 
En deduktiv forskningsansats innebär att forskarna ur ett sammanhängande system av fakta 
försöker tillföra något nytt genom att utifrån den hypotes som tagits fram gå ut i empirin och 
prövat sin hypotes. Resultatet av undersökningen kan antingen stärka den teori som 
undersökningen utgick ifrån eller försvaga den. Det deduktiva synsättet gör att teorier aldrig 
kan bli fullständiga, forskare och andra undersökningar kan hela tiden komplettera 
existerande teorier. (Backman, 1998) 
 
Den induktiva forskningsansatsen bygger på en systematisk insamling av empirisk data. Det 
är först när insamlingen är gjord som teorier kan sägas bli användbara och intressanta. I det 
här antagandet måste teorin och den situation som den ska placeras i stämma överens och 
innehålla många mänskliga företeelser för att tillämpning av den ska fungera. Det är inte 
viktigt att det i den induktiva ansatsens fall sker någon utveckling av en redan befintlig teori 
utan här arbetar författarna utifrån en process som utvecklas samtidigt som de erhåller och 
samlar på sig mer information. Det är de empiriska resultaten som skapar den grund för vilken 
teoretisk uppfattning författaren kommer att få. (Holme & Solvang, 1997) Till vår 
undersökning valde vi en deduktiv ansats eftersom vi utgick från tidigare teorier och med 
hjälp av dem gick ut i empirin. 
 
Kvantitativa metoder är kännetecknade av att de är formella och formaliserade i sin 
utformning. Metoden präglas av kontroll från författaren. (Holme & Solvang, 1997) De 
metoder som resulterar i skrivna eller talade formuleringar benämns istället som kvalitativa 
metoder.(Backman, 1998) I denna metod är formaliseringen inte lika utbrett och har istället ett 
syfte som är mer ingående. Det centrala i det kvantitativa synsättet ligger i att samla in 
information från flera olika håll för att få en större förståelse av problemet och kunna beskriva 
en helhet. (Holme & Solvang, 1997) Eftersom vi samlade information från flera olika håll och 
hade ett komplext problem samt hade ett ingående syfte i vår undersökning valde vi en 
kvalitativ ansats på vårt problem.  
 
4.2 Undersökningsansats 
 
I en fallstudie undersöks en liten del av något stort och med hjälp av det speciella fallet 
beskrivs hur verkligheten ser ut och fallet får på så sett representera verkligheten. (Ejvegård, 
1996) Fallstudieundersökningar innehåller en eller ett fåtal undersökningsobjekt som studeras 
noggrant och ur flera synvinklar. Målen med fallstudierna är att formulera hypoteser, utveckla 
teorier samt ge exempel och belysa. (Lundahl & Skärvad, 1992) Undersökningar som endast 
görs med hjälp av primärdata förekommer sällan under någon del av ett arbete. Författarna 
kommer någon gång under arbetets gång att behöva utnyttja sekundärmaterial som till 
exempel skrivbordsundersökningar. Ett problem med sekundärdata kan vara att de tidigare har 
använts i andra syften och då kan det vara så att de definitioner och mätmetoder som gjordes 
till det arbetet inte passar in i det aktuella arbetet. (Lekvall & Wahlbin, 1993) En 
surveyundersökning har som mål att skaffa fram information som kan analyseras och på så 
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sett få fram olika mönster för att kunna göra jämförelser. I flertalet fall går 
surveyundersökningar ut på att ta fram information från ett representativt urval som ska stå 
för vad en hel befolkning tycker. Det undersökningen gör är det att den ställer samma fråga 
till ett stort antal personer för att få svar på en enskild fråga. En surveyundersökning som är 
genomtänkt, planerad och strukturerad kan på ett snabbt och enkelt sett ta fram givande 
information. (Bell, 2000) Genom experiment är det möjligt att dra slutsatser om orsak och 
verkan och även om det upplägg som experimentet hade om det var hållbart eller inte. En del 
experiment och tester tar ganska kort tid att utföra och kan vara effektiva. För att ett 
experiment ska kunna ge något för vidare forskning bör de som utför experimentet vara säkra 
på att alla tänkbara orsaker tagits med i beräkningen. (Bell, 2000) Till vår undersökning valde 
vi att göra fallstudier eftersom vi skulle undersöka ett litet urval. Anledningen till att vi valde 
att göra en fallstudie var att vi ville se hur den interaktiva marknadsföringen påverkade 
helhetsbilden av hur tjänsten upplevdes. Vi ville försöka få en helhetsbild utifrån en mindre 
mängd information och då var en fallstudie bästa undersökningsmetoden  
 
4.2.1 Val av fallstudieobjekt 
 
Efter att ha läst igenom den litteratur som vi använt oss av till uppsatsen samt gjort vår 
problemdiskussion och tagit fram vårt syfte ansåg vi att en flygplats skulle kunna vara 
intressant för oss att undersöka. Vi valde att undersöka en flygplats för att kunden där 
kommer i kontakt med alla de delar som berör de fyra interaktionerna. Valet blev då till slut 
Umeå flygplats där vi dels undersökte Scandinavian Airlines1 men även Luftfartsverket. Att vi 
valde SAS och Luftfartsverket var att vi ville se på den interaktiva marknadsföringen från 
olika perspektiv. Vi ville ha ett flygbolag och då ansåg vi att SAS var lämpligt eftersom de 
har en intressant organisation med tanke på vårt ämnesval. Att vi valde Luftfartsverket 
berodde på att vi ville se på den interaktiva marknadsföringen från olika synvinklar på 
flygplatsen och inte bara från flygbolagens. Att vi valde Umeå flygplats beror på att vi fick 
bra kontakt med personalen som arbetar där när vi ringde runt till möjliga 
undersökningsföretag. En annan faktor som gör flygplatser intressant är det att den interaktiva 
marknadsföringen under 80-talet hade stor betydelse för bland annat SAS i deras 
utvecklingsarbete.  
 
4.3 Litteraturstudie 
 
Litteraturen som vi har använt oss av i detta arbete består av böcker som behandlar 
tjänstemarknadsföring samt artiklar från olika akademiska databaser. I början av arbetet sökte 
vi mest litteratur i form av böcker för få uppslag till fortsatt sökning. De databaser som vi 
använt oss av är Emerald full text och Business source elite. De sökord som vi använt oss av 
är, interactive, system, customer, personal, quality, physical, satisfaction, company, 
marketing, service encounter, environment, part-time marketer, servicescapes och moments of 
truth. De böcker som vi använt oss av kommer från Skeria biblioteket i Skellefteå, 
Stadsbiblioteket i Skellefteå och Luleå Universitetsbibliotek. 

                                                 
1 Scandinavian Airlines kommer här efter att benämnas som SAS 
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4.4 Datainsamlingsmetoder 
 
De data som samlas in till undersökningar kan delas upp på sekundärdata och primärdata. 
Sekundärdata innebär att undersökningar görs på material som redan finns tillgängligt genom 
tidigare forskning, till skillnad från primärdata som innebär att författarna själva samlar in 
egna data. (Lekvall & Wahlbin, 1993) I sekundärkällorna kan läsaren förutsätta att författaren 
granskat, kontrollerat och jämfört alla uppgifter. (Ejvegård, 1996) Vanliga 
datainsamlingsmetoder är, personliga intervjuer, telefonintervjuer och enkäter. (Lundahl & 
Skärvad, 1992) Personliga intervjuer går till på det sättet att ett möte mellan de inblandade i 
intervjun sker där intervjuaren ställer de frågor som den vill ha svar på och som sedan 
dokumenteras. Telefonintervjuer är intervjuer som sker över telefon. Enkätundersökningar är 
utformade på ett annat sett. Här ska personerna som ska svara på enkäterna själva besvara 
frågorna skriftligen. Enkäter är vanligt vid utvärderingar av olika slag, då till exempel genom 
postenkäter. En annan form av intervju är djupintervju som går ut på att få fram vad 
intervjupersonen har för värdering, åsikt, attityd i en viss fråga, samtidigt som djupintervjun 
även ska få fram fakta för den som gör intervjun. (Ibid.) Att vi valde personliga intervjuer 
som datainsamlings metod var att vi ville kunna ställa komplexa frågor som krävde utförliga 
svar samt att vi då även fick chans att möta respondenterna personligen. 
 
4.4.1 Datainsamling 
 
Materialet till vår undersökning består av både sekundärdata och primärdata. Sekundärdatan 
hämnades från SAS koncernens årsredovisning från 2001 och från Luftfartsverkets hemsida. 
Sekundärdatan användes sedan som underlag till företagspresentationerna i den empiriska 
undersökningen. Primärdatan i undersökningen utgörs av det material som kom fram ur dem 
personliga intervjuer som gjorts Den intervjuguide som användes i samband med intervjuerna 
är baserad på teorier inom den interaktiva marknadsföringen och har utformats i samråd med 
vår handledare för att stämma överens med undersökningens syfte. De personer som vi 
intervjuade valdes för de ansågs ha den bästa kunskapen inom interaktiv marknadsföring som 
intervjun skulle behandla. Vi berättade även vad intervjun var till för och vad resultaten skulle 
användas till. För att de personer som intervjuades skulle vara bättre förberedda skickade vi ut 
intervjufrågorna i förväg och förklarade hur lång tid intervjun förväntades ta samt att en 
bandspelare skulle användas under intervjun. Intervjuerna utfördes sedan på avtalade tider 
med de båda företagen på Umeå flygplats. Vid intervjuerna deltog båda författarna för att få 
med så mycket viktig information som möjligt. När sedan intervjuerna var färdigställda 
skickades materialet tillbaka till intervjupersonerna för att de skulle få gå igenom materialet 
en gång till för att se om all fakta stämde. 
 
4.4.2 Tillvägagångssätt vid analys 
 
Vid vår analys del i detta arbete har det material som kom fram genom dom empiriska 
undersökningarna jämförts med teorier inom den interaktiva marknadsföringen. Analyserna 
har dels gjorts på det enskilda företaget mot teorin och sedan även mot varandra. Det som vi 
ville få fram genom analysen var att se på om det fanns några skillnader på vad teorin säger 
om den interaktiva marknadsföringen och hur den interaktiva marknadsföringen utförs på 
tjänsteföretag. 
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4.5 Metodproblem 
 
Hur författare transporterar teoretiska föreställningar i form av modeller till empiriska 
observationer är ett problem för utredningsarbeten. Två viktiga begrepp i sammanhanget är 
validitet och reliabilitet. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) 
 
4.5.1 Validitet 
 
Vid insamlingen av information till en undersökning bör den information som används 
granskas för att se om den är tillförlitlig eller inte. För att kontrollera att informationen är 
tillförlitlig eller inte kan författarna använda sig av olika mätmetoder. En mätmetod kan vara 
validitet beskriver om en viss fråga mäter eller beskriver det som författarna vill att den ska. 
För att höja validiteten på arbetet utgick vi från de teorier som finns inom den interaktiva 
marknadsföringen vid utformningen av intervjuguiden. Frågorna diskuterades även med vår 
handledare så att hon fick gå igenom dem och komma med kompletteringar för att syftesfel 
skulle förebyggas. De personer som vi valde på respektive fallstudie företag valdes för att de 
var mest lämpliga att svara på våra frågor. Under intervjun så lade vi till följdfrågor när vi 
ansåg att svaren behövde utvecklas eller förbättras samt att vi förtydligade frågor vid 
oklarheter 
 
4.5.2 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten är en annan mätmetod och ett mått som undersöker om det tillvägagångssätt 
som valts i undersökningen ger samma resultat vid olika tillfällen där omständigheterna i 
övrigt är lika. Om en fråga inte har hög reliabilitet kommer den även att sakna validitet. Men 
det behöver inte betyda att validiteten är hög bara för att reliabiliteten är hög. (Bell, 2000). För 
att minska intervjupersonerna skulle känna sig stressade vid intervjun hade vi i förväg berättat 
vad intervjun skulle handla om och lång tid som intervjun beräknades ta. Då vi valde 
personliga intervjuer som intervjuform gjorde det att vi kunde diskutera med den person som 
intervjuades och på så sett hjälpa till och förtydliga då intervjupersonen inte förstod frågan. 
Vid båda intervjuerna användes en bandspelare för att vi själva skulle kunna gå igenom 
intervjun i efterhand och inte behöva missa värdefull information. Minnesanteckningar 
gjordes också under båda intervjuerna för att underlätta sammanställningen. För att få med så 
mycket information som möjligt och styra intervjun på rätt spår deltog båda författarna vid 
intervjuerna. För att vara säkra på att inget misstolkats av författarna vid sammanställningen 
av intervjun sändes intervjun i efterhand tillbaka till intervjupersonerna för att de skulle kunna 
göra korrigeringar av möjliga misstolkningar. 
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5. Interaktiv marknadsföring i SAS och Luftfartsverket på Umeå flygplats 
 
I denna del av arbetet kommer fallstudieföretagen presenteras samt den empiriska 
undersökning som gjorts på fallstudieföretagen angående företagens arbete med den 
interaktiva marknadsföringen att presenteras.  
 
5.1 Presentation av luftfartsverket 
 
Luftfartsverket är ett statligt verk och en myndighet som är affärsdrivande och har ansvar för 
flygplatser, flygtrafikledning och flygsäkerhet. Umeå flygplats invigdes 1961 och 
Luftfartsverket i Umeå har år 2002 85 stycken anställda. På flygplatsen finns det sammanlagt 
femton olika företag som sammanlagt sysselsätter 300 personer. Flygplatsen är belägen tio 
minuter från Umeå city med bil och det finns även flygbussar som går ut till flygplatsen. År 
2001 var det totala antalet passagerare på Umeå flygplats 739818 stycken varav 694862 
stycken var inrikes passagerare och 44956 var utrikes passagerare. Det totala antalet 
landningar på Umeå flygplats var 10075 stycken. (Hemsida Luftfartsverket, 2002)2 
 
Hos Luftfartsverket på Umeå flygplats intervjuade vi Karin Larsson-Tängdén som är 
flygplatschef och det innebär att det är hon som är ytterst ansvarig för allt som sker på 
flygplatsen. 
 
5.2 Luftfartsverkets interaktiva marknadsföringsarbete 
 
Luftfartsverket kunder består av de olika flygbolag3 som finns på flygplatsen bland annat SAS 
och Malmö Aviation är de flygbolag som är representerade på Umeå flygplats. Den 
marknadsföring som Luftfartsverket gör till de olika flygbolagen skiljer sig åt beroende på 
vilken sträcka det är som ska flyga från Umeå. Umeå flygplats har en strategi för inrikesflyg 
och en annan för charterlinjer. För inrikeslinjerna undersöker Luftfartsverket hur det ser ut på 
orten som linjen ska gå till och hur befolkningsstrukturen ser ut på orten samt hur ser 
marknaden på orten. Det Luftfartsverket gör för att kontrollera hur det ser ut på den ort som 
linjen ska gå till är att Luftfartsverket gör marknadsundersökningar och tar fram underlag för 
hur det ser ut på orten. På charterlinjerna sker marknadsföringen genom att Luftfartsverket 
pratar direkt till den enskilde kunden och det är inga annonseringar om charterflygen. Till 
resenärerna är marknadsföringen obefintlig eftersom Luftfartsverket resonerar på det sättet att 
resenärerna skulle ha rest oavsett om Luftfartsverket marknadsför sig mot dem eller inte. Den 
enda kontakt som Luftfartsverket har med resenärerna är i form av de kundparkeringsplatser 
som finns på flygplatsen. 
 
Mellan Luftfartsverket och deras kunder förekommer det flera olika möten under det att 
tjänsten utförs. Det finns strukturmöten och stationsmöten som berör hela flygplatsen samt 
möten som de olika enheterna på flygplatsen har inom sig. Till exempel har den personal som 
arbetar på rampen möten med kunderna på samma sett har lastning/lossning möten med 
kunderna, dessa möten benämns som operativa möten. Varje dag sker det även möten på 
flygplatsen som berör säkerheten och den tekniska utrustningen på Umeå flygplats. Ett annat 
möte som sker mellan kunden och Luftfartsverket är utvecklingsmöten där Luftfartverket och 
flygbolagen tillsammans går igenom olika utvecklingsmöjligheter på Umeå flygplats. Det som 
                                                 
2 http://www.lfv.se/site/airports/umea/about/about.asp (2002-05-27) 
3 Luftfartsverkets kunder är flygbolagen därför kommer både kunder och flygbolagen att användas som 
beteckning på vad som är luftfartsverkets kunder i denna intervju. Flygbolagens kunder kommer att nämnas som 
resenärerna. 
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Luftfartsverket vill uppnå med de olika mötena med kunden är enligt Larsson-Tängdén ett 
förtroendefullt samarbete där informationen och dialogerna är ömsesidiga. Olika samarbeten 
underlättar för Luftfartsverket i deras arbete mot sina kunder och upplevs som positiva för 
kunderna samt leder till ett bra resultat och en bra tjänst. Eftersom Luftfartsverket är en 
myndighet har de en speciell kundrelation till sina kunder och detta kan skapa vissa problem 
vad gällande att på ena sidan agera affärsmässigt och på andra sidan agera som en myndighet 
som kan besluta över vad sina kunder får och inte får göra. 
 
5.2.1 Kund-fysiskt/tekniska resurser 
 
Larsson-Tängdén säger att den fysiska omgivningen har stor betydelse för kundens upplevelse 
av tjänsten. Hur omgivningen ser ut det vill säga att det är ordning och reda, det ska vara 
städat och snyggt. Omgivningens utformning har betydelse för hur kunden upplever tjänsten. 
En annan viktig del i hur kunden uppfattar tjänsten är hur det är organiserat och vilken 
kvalitet den fysiska omgivningen har. De här faktorerna påverkar även flygbolagens kunder i 
deras uppfattning av tjänsten. Luftfartsverket arbetar med att påverka sina kunders upplevelse 
av den fysiska miljön genom att Luftfartsverket tillsammans med sina kunder för en dialog 
över hur lokalerna, hjälpmedel och utformningen ska vara på Umeå flygplats. Luftfartsverket 
lyssnar även på de önskemål och intressen som kunderna har och försöker tillgodo se dessa 
önskemål och intressen i den mån det går utifrån de regler som finns i BCL. De mål som 
Luftfartsverket har vid utformningen av den fysiska miljön är att den ska vara funktionell. Det 
ska vara lätt att arbeta i den miljö som finns och arbetsmiljön ska vara utformad så att det går 
snabbt att utföra de olika delmomenten i tjänsten. Utformningen av de system som kunderna 
använder sig av ska också vara enkla att använda eftersom Luftfartsverket konkurrerar med 
tid, det vill säga att Luftfartsverkets arbete sker under tidspress. Tidspressen avspeglar sig 
också i att det måste finnas en bra logistik och att inget av de olika delmomenten av tjänsten 
får ta för lång tid. Personalen ska också ha tillgång till de redskap som personalen behöver för 
att utföra tjänsten och ha konkurrensmedel på samma eller i nivå med vad konkurrenterna har. 
 
Luftfartsverket tar också hänsyn till sin egen personal i utformandet av den fysiska miljön 
genom att personalen får själva titta på sin egen funktion och utifrån det får lämna sina förslag 
till hur utformningen av lokalerna. Luftfartverket menar att det är medarbetarna som ska 
arbeta i lokalerna och då är det viktigt att miljön ska vara utformade för att passa 
medarbetarna. Det Luftfartsverket gör för att tillgodose utformningen är att de först skickar ut 
ett grundförslag på de förändringar som ska ske till all personal. Personalen får sedan ta del av 
grundförslaget och säga vad de tycker om det. Sen går luftfartsverket igenom allting igen och 
skickar ut det till alla anställda igen för att höra deras synpunkter på det slutliga förslaget. 
 
Eftersom mötena mellan personalen och kunderna sker lite var som helst på flygplatsen är det 
svårt att se på speciella platser som är utformade för att främja kund-personal mötena utan det 
ligger mer i hur personalen beter sig vid kundkontakten, där spelar även attityden hos kunden 
och personalen en stor roll. Det Luftfartsverket gör för att ta hänsyn till detta är de försöker 
skapa en positiv stämning genom den fysiska miljön i mötena mellan företaget och sina 
kunder. Att få till en positiv stämning är möjligt genom att Luftfartsverket har en tilltalande 
miljö som främjar att kund-personal mötena kan komma till. Personalen ska även ha en attityd 
som gör att kunden känner sig välkomna. Personalen och kunden ska komma närmare 
varandra och mötena ska upplevas som lättsamma och upplevelsen kan den fysiska miljön 
hjälpa till med om den är utformad på rätt sett. Luftfartsverket upplever det inte så att det 
skiljer sig något åt i kundens och personalens krav på den fysiska miljön. Anledningen är att 
det sker ett så nära samarbete mellan kunden och personalen vid utformningen av miljön så 
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det finns inga skillnader i kraven mellan Luftfartsverkets personal och kunder. Luftfartsverket 
har arbetat med att göra sina tjänster mer påtagliga genom att göra dem mer affärsmässiga. 
Kommunikation och tydliggörande av gränserna mellan flygbolagen och Luftfartsverket gör 
så att tjänsten inte går in i båda företagen i lika stor utsträckning som tidigare. Till följd av 
gränsdragningen har tjänsterna blivit mer tydliga för kunden. Luftfartsverket utformar sina 
lokaler så kunderna ska uppfatta att lokalerna utstrålar vänlighet och trygghet, lokalerna ska 
också vara rymliga och ha genomsikt. Utformningen ska vara lättsam och humoristisk. 
 
Larsson-Tängdén anser att frontpersonalens arbetskläder har en viktig betydelse för 
Luftfartsverket när det gäller vilken funktion personalen har och som igenkännande effekt hos 
kunden. Personalens arbetskläder är också viktigt för säkerhetskontrollerna, att kunderna 
känner igen utformningen på personalens kläder vid de olika stationerna. Tillexempel att 
lastningspersonalen har sina vanliga arbetskläder på sig och att de som kontrollerar ditt 
handbagage har sina vanliga arbetskläder på sig. Arbetskläderna skapar även en säkerhet hos 
kunden som gör att de känner sig trygga. 
 
5.2.2 Kund-system 
 
När flygbolagen ska utföra tjänsten finns det ett regelverk som heter bestämmelser för 
civilluftfart (BCL)4 som måste följas av säkerhetsskäl. De system som finns på Umeå 
flygplats är otroligt reglerade av BCL som är mycket detaljstyrt och fungerar som en 
handlingsplan för alla som bedriver verksamhet på en flygplats. Detta system ligger till grund 
för säkerheten på Umeå flygplats. Luftfartsverket har BCL-systemet till grund för sin 
verksamhet och går in och tolkar regelsystemet vid oklarheter. Om kunderna ej uppfyller 
kraven som BCL ställer kan de stängas av från flygplatsen. Utöver BCL kommer kunderna 
även i kontakt med olika stödsystem som datasystem över flygtider och flygledningssystem. 
Målen med de olika systemen hos Luftfartsverket är enligt Larsson-Tängdén att tjänsten ska 
utföras på ett säkert och serviceinriktat sett. De olika systemen som Luftfartsverket använder 
sig av på Umeå Flygplats är ej anpassningsbara till olika slags kunder. Orsaken till detta är att 
säkerheten ska vara så hög som möjligt. Det finns även krav på att kunderna ska vara 
utbildade i de system som finns, när systemen uppdateras och förändras är det upp till 
kunderna själva att anpassa sig till systemen genom utbildning av personalen. Att kunderna 
utbildar sig för att klara av att hantera nya system är ett måste för att de ska få bedriva sin 
verksamhet på Umeå flygplats. 
 
Luftfartsverket på Umeå flygplats utvecklar själva miljösystem i samarbete med sina kunder 
utöver det utvecklar luftfartsverket även nya kvalitetssystem som utgår ifrån BCL. För att 
samspelet mellan kunden och de olika system som kunderna använder sig av ska fungera 
under tjänsten så är det enligt Larsson-Tängdén viktigt att det förs en dialog mellan kunderna 
och luftfartsverket. Det är också så att det är upp till kunden själv att ta reda på information 
om hur systemen ska användas. Att kunderna vet hur systemen ska användas kontrolleras 
också av luftfartsverket genom att de gör uppföljningar och kvalitetssäkringar. 
Luftfartsverkets kunder kan inte ha några direkta förväntningar på systemen utan de måste 
följa BCL annars får de inte längre vara kvar som Luftfartsverkets kunder. Det kunderna kan 
göra är att komma med förslag på förändringar som de anser skulle förbättra deras situation. 
Om det skulle ske något fel på något av systemen måste kunden göra en avvikelse 
rapportering. Avvikelserapporteringen anmäls sedan vidare och om det är en allvarig brist kan 
Larsson-Tängdén i sin befattning som flygplatschef välja att stänga verksamheten på grund av 

                                                 
4 Bestämmelser för civilluftfart kommer här efter att benämnas som BCL 
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säkerhetsrisken. Luftfartsverkets anställda tycker att systemen är ett hjälpmedel, eftersom 
systemen också höjer säkerheten i utförandet av tjänsten. Utan BCL skulle inte tjänsten finnas 
till och säkerhetsstyrningen gör så att alla anställda vet hur de ska agera. Till de system som 
personalen använder sig av finns det instruktioner och riktlinjer som är lättillgängliga för 
personalen att ta del av för att stödja personalen i sitt arbete. Utöver de olika instruktionerna 
och riktlinjerna finns det även enklare manualer som personalen kan ta del av. De olika 
systemen påverkar luftfartsverkets personal i sitt dagliga arbete genom att de vet hur de ska 
agera och det skapar en trygghet hos personalen. Systemen gör också tjänsten mer tydlig och 
är något som personalen kan luta sig tillbaka emot. Kundens förväntningar på systemet är att 
allt ska fungera.  
 
5.2.3 Kund-kund 
 
De olika kunderna som möter varandra i Luftfartsverkets tjänster är de olika flygbolagen som 
finns på Umeå flygplats. De olika flygbolagen är beroende av varandra samt att det finns en 
smidighet och en samarbetsförmåga mellan flygbolagen är viktigt för att tjänsten ska kunna 
utföras på ett lämpligt sett. Som resenär ska du inte behöva bry dig om vem det är som gör 
vad på Umeå flygplats. Luftfartsverkets tjänster kräver samarbete över gränserna för att de 
ska fungera på ett bekvämt sett för resenären. Under tiden som tjänsten utförs är det många 
delar som anpassas till både kunden och Luftfartsverket för att tjänsteleveransen ska upplevas 
som positiv för resenärerna. För att detta ska vara möjligt krävs det ett gott samarbete mellan 
de olika flygbolagen. Larsson-Tängdén tror att kunder påverkar varandra i upplevelsen av de 
tjänster som Luftfartsverket tillhandahåller. De olika flygbolagen på Umeå flygplats kan prata 
ihop sig om det tycker att något är fel i Luftfartsverkets tjänster. Från Luftfartsverkets sida 
handlar det mycket om att informera rätt saker, det är ofta så att saker som inte alls stämmer 
kan bli sanningar. Därför är det viktigt att informera den egna personalen och kunderna om 
vad det är som verkligen är rätt. 
 
Det som Luftfartsverket försöker göra för att påverka de möten som sker mellan olika kunder 
är det att ha ett gott samarbete med sina kunder och få ett samarbete mellan flygbolagen på 
Umeå flygplats även fast de egentligen är konkurrenter till varandra. Luftfartsverket ska 
lyssna, föra en dialog med sina kunder och vara lyhörda för att på så sett skapa bättre 
förutsättningar för alla sina kunder. SAS och Malmö Aviation som är Umeå flygplats största 
flygbolag är givetvis viktiga för Luftfartsverket för utan dom så har ju heller inte 
Luftfartsverket några tjänster att förmedla. Därför är det viktigt att Luftfartsverket ser till SAS 
och Malmö Aviations beteenden och försöker se till så att samarbetet mellan SAS och Malmö 
Aviation fungerar. Det Luftfartsverket gör för att hantera negativa kund-kund interaktioner är 
det att Luftfartsverket informerar och pratar med sina olika kunder. Luftfartsverket försöker 
lirka ur sina kunder vad det är som kan tänkas vara fel och se vad som går att göra åt saken. 
Ibland kan det vara så att kunderna måste rätta sig efter vad Luftfartsverket säger och de 
regler som står i BCL. På en flygplats är samarbetet mellan de olika delarna livsviktigt utan 
det samarbetet så fungerar inte en flygplats. 
 
5.2.4 Kund-personal 
 
Larsson-Tängdén tror att de möten som uppstår mellan kunden och personalen när tjänsten 
utförs upplevs som positiva både för Luftfartsverket och för flygbolagen. Luftfartsverket kan 
styra det som händer i mötet mellan sin personal och kunderna genom att göra regeländringar 
i BCL. Ett annat sett att påverka mötet är att få personalen att agera mer affärsmässigt och att 
personalen är kundfokuserade och service inriktade. Att personalen är affärsinriktade är inte 



  
 Interaktiv marknadsföring i SAS och Luftfartsverket på Umeå flygplats 

 29 

det mest självklara i denna sektor eftersom alla flygplatser har varit statligt ägda en gång i 
tiden. Det som Luftfartsverket vill uppnå med de möten som sker mellan sin personal och sina 
kunder är att tjänsten ska upplevas som säker. Luftfartsverket ska följa BCL och det är viktigt 
med samverkan i de beslut som tas. Besluten ska bygga på en helhetsskapande ömsesidig 
informationsbas. Målen med möten mellan kund-personal är det att kunden ska få samma 
service oavsett vilken slags personal som kunden möter. Flygbolagen på Umeå flygplats 
deltar i tjänsten genom att flygbolagen ger sina önskemål och förslag på förändringar samt att 
det förs en dialog mellan flygbolagen och Luftfartsverket. Det är också så i Luftfartsverkets 
fall att både de själva och flygbolagen är beroende av varandra för att verksamheten ska 
fungera. Samarbetet mellan flygbolagen och Luftfartsverket måste även det fungera då det är 
så att tjänsten vid flera tillfällen går in och berör både flygbolagen och Luftfartsverket. 
Flygbolagen får även delta i upplägg och investeringar som Luftfartsverket planerar eftersom 
samarbetet mellan Luftfartsverket och Flygbolagen är viktigt för Luftfartsverket. 
Luftfartverket arbetar för att flygbolagen ska bli mer delaktig i tjänsten då det leder till att 
flygbolagens kunder får en större säkerhet och känner sig tryggare när tjänsten utförs.  
 
Det Luftfartsverkets frontpersonal gör för att informera flygbolagen om hur tjänsten ska 
levereras är det att de har dagliga möten med varandra där informations växlas mellan de båda 
parterna. Informations utbyten sker vid varje flygning och berör lastning/lossning och hur 
informationen sprids. Om dialogen och informationsflödet fungerar på ett väl genomfört sett 
kommer samarbetet och tjänsteutförandet att upplevas som mer positivt. Det som är viktigt för 
Luftfartsverket är att alla anställda på Luftfartsverket har ett bra humör. Speciellt när det 
gäller hur serviceinriktade personalen ska vara och då framför allt med tanke på hur 
personalen svarar på kundens frågor, om inte personalen kan ställa upp på en mer effektiv 
lösning. Ett exempel kan enligt Larssson-Tängdén vara att personalen ska svara att ”vi kan 
försöka” och inte säga att ”det går inte på grund av tidsbrist”. 
 
Mötet mellan Luftfartsverkets personal och kunderna är viktigt för att tjänsten ska kunna 
fungera på ett smidigt sett. Att det mellan Luftfartsverket och kunden förs en dialog kring det 
som exempelvis sker vid lossning och lastning av bagage. Dialogen leder till att kunden hela 
tiden är informerad om vad som händer i tjänsteutförandet. Dialogen som uppstår när 
Luftfartsveket delar med sig av information gör så att tjänsten upplevs som positiv. Att sprida 
information och ha underättade kunder är speciellt viktigt om det uppstår problem mellan 
Luftfartsverket och flygbolagen. För att förebygga så att tjänsten ska fungerar så väl som 
möjligt är det viktigt att personalen har en framåt anda och att servicenivån hos personalen är 
hög. Frontpersonalen ges så mycket handlingsfrihet som det är möjligt utifrån det som står i 
BCL. Det faktum att Luftfartsverket är en myndighet gör att Luftfartsverket kan bestämma 
hur kunderna ska bete sig i vissa situationer. Det är enligt Larsson-Tängdén viktigt att skapa 
ett klimat där personalen vågar ta beslut. Det är bättre att ta ett dåligt beslut en inget beslut 
alls. Säkerhet, flexibilitet, servicekänsla, och trygghet är faktorer som personalen inte får 
bortse ifrån i de beslut som Luftfartsverkets frontpersonal gör. I alla beslut som 
frontpersonalen tar är det viktigt att BCL inte frångås, säkerheten är alltid viktigast hos 
Luftfartsverket. 
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5.3 Presentation av SAS 
 
SAS grundades på 1920 talet och har därefter en lång börshistorik. SAS historia började med 
att det danska Luftfartselskab A/S5 noterades på den danska fondbörsen år 1918 vilket var 
grunden för bildandet av SAS. År 2001 hade SAS 9310 anställda i Sverige och totalt i världen 
31035 stycken. (SAS årsredovisning 20016) SAS affärsidé går ut på att: ”SAS koncernens 
huvuduppgift ska vara att erbjuda passagerarflygtransporter med utgångspunkt från 
hemmamarknaden i norra Europa. SAS koncernen skall även engagera sig i flygrelaterade 
verksamheter under förutsättningen att sådant engagemang ökar SAS koncernens 
marknadsvärde. Rezor SAS Hospitality tar sikte att bli ett av Europas ledande företag inom 
Hospitality management” (SAS Årsredovisning 2001 sid.8) SAS prioriterar tre stycken 
övergripande faktorer i sin verksamhet vilka är, säkerhet, punktlighet och service. Det ska 
finnas en fortlöpande kompetensutveckling i säkerheten så att den redan existerande 
säkerheten höjs och att en etablering av ett än mer effektivt rapporteringssystem gör så att 
säkerheten förbättras. Det är också viktigt att det sker en ständig utvärdering av 
flygrelaterande data. Målet med servicen säger att tjänsten ska vara enkel för kunden och att 
tjänsten kan utföras på ett bekvämt sett för personalen. Det är här också viktigt att det finns en 
valfrihet och att kunden själv får vara med och påverka sin resa. Den del som också faller 
under servicen är målet med att SAS ska ha en omtanke och ha en inlevelse samt en förståelse 
och inlevelse. De övergripande värderingarna som finns är att de anställda ska bry sig, att 
kunderna kan lita på att personalen agerar affärsmässigt samt att personalen är offensiva. 
(SAS årsredovisning 2001) 
 
Hos SAS på Umeå flygplats har vi Intervjuat Christer Nederstedt som är Stationsledare för 
SAS personal. Nederstedts arbetsområden är drift och personal där han även är ansvarig 
Nederstedt har arbetat inom SAS i tio år. På Umeå flygplats finns det cirka 30 stycken som är 
anställda inom SAS. 
 
5.4 SAS interaktiva marknadsföringsarbete 
 
SAS på Umeå flygplats arbetar med traditionell marknadsföring genom medierna, 
annonsering och tv-reklam. SAS arbetar även med marknadsföring genom att skapa relationer 
till sina kunder. Relationerna kan skapas i och med att avtal skrivs med företag som har behov 
av att transportera sin personal via flyg. Denna marknadsföring sker via en direkt kontakt 
mellan SAS säljare och görs för att kunna knyta upp kunderna lättare. SAS använder sig 
också av kundkort med olika funktioner som tillexempel gör att kunden kan betala alla resor 
på samma faktura, E-ticket, Travel card är andra tjänster som SAS erbjuder sina kunder. 
Travel carden används av företagskunder som köper kortet för ett år och då får kunden åka så 
mycket som den vill. Företagskunderna är en stor marknad i Sverige eftersom det finns många 
konsulter och många som pendlar i sina arbeten. Nederstedt menar att det är viktigt att kunden 
känner att den har kontroll över de olika system som kunderna ska använda sig av i tjänsten 
samt att kunderna känner sig säkra med systemen. Det ska vara enkelt för kunden att resa. 
 
SAS vill liksom kunden gå mot ett enkelt resande, som det ser ut i dag kan kunden i vissa fall 
behöva köpa sin biljett på flygplatsen och då stå i en biljettkassa. Efter biljettkassan ställer sig 
kunden i nästa kö för att lämna in sitt bagage, efter bagagekön ställer sig kunden i nästa kö för 
att visa upp biljetten och för att sedan ställa sig i gatekön för att vänta på den sista kön som 
ska få kunden ombord på flygplanet. Alla köerna gör att kunden hindras från att få något flyt i 
                                                 
5 Danskt företags namn 
6 Informationen hämtad från SAS koncerns årsredovisning 2001 och miljöredovisning i sammandrag 
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tjänsten. En del av köbildningen kommer av att det finns en väl fungerande säkerhetskontroll 
inlagd i systemen. Bland SAS kunder finns det även en otrolig stark accept för väntetid 
hänger ihop med tjänstens säkerhet. Mellan SAS och SAS kunder uppstår det möten mellan 
personalen och kunderna. Kunderna kan vara resebyråer där SAS ringer upp och försöker få 
till avtal. I möten med resebyråer är det viktigt att personalen presenterar vad SAS står för, 
vilka planer som företaget har och att SAS informerar kunden om företaget. I samband med 
detta ingår det även utbildning och besök hos resebyrån. Nederstedt säger att det ofta sker 
korta, viktiga möten mellan personalen och kunden där personalen ska ha ett trevligt 
bemötande, personalen ska vara igenkännande för kunden och agera professionellt. Kunden 
ska känna sig välkommen och personalen ska agera på ett serviceinriktat sett, vara flexibla 
och visa omtanke mot sina kunder. En undersökning har gjorts på SAS kunder visar att 
frontpersonalen inte gav kunden den uppmärksamhet som de behövde i form av 
kommunikation och ögonkontakt. Kunden kände sig orolig och osäker då kunden kände på 
sig att något var fel med tjänsten. Det som var viktigt att lägga märke till var att kunderna 
kände sig mer osäkra i tjänsten även fast tiden inte skilde sig åt från den normala 
tjänsteleverans tiden. 
 
Det SAS vill uppnå med dessa möten mellan företaget och kunden är det att kunden ska känna 
sig välkomna, personalen ska leverera den produkt som kunden förväntar sig och SAS ska 
göra det så att kunden känner trygghet, säkerhet samt att de får ett positivt bemötande av 
personalen. Grunden i tjänsten är att kunden känner sig välkommen och trygg. För att klara av 
detta måste personalen agera på ett professionellt och personligt sett som gör att kunden 
kommer tillbaka till SAS. Kunden ska känna sig uppmärksammad och känna att det finns en 
relation mellan kunden och SAS. Personalen på SAS möter kunder dagligen och det finns 
inga som möter kunden mer än frontpersonalen. 

 
5.4.1 Kund-fysiskt/tekniska resurser 
 
Den fysiska omgivningen som kunderna upplever hos SAS på Umeå flygplats har stor 
betydelse för kundens upplevelse av tjänsten framför allt om det är trångt och mycket folk i 
byggnaden. Det är viktigt att kunden lätt kan hitta det den vill ha och att det finns ett flyt i allt 
det som görs under tjänsten gång och i övriga moment som medföljer tjänsten. Speciellt då 
tjänstens alla delar ska sker under tidspress. Cafeterian, informationsdiskarna och 
flygbussarna ska fungera och klara av att utföra sina uppgifter för kunden på ett godtyckligt 
sett. För närvarande har Umeå flygplats en för liten terminal i förhållande till sin kapacitet 
enligt Nederstedt och det kan leda till att SAS får det svårt att uppnå en miljö som upplevs 
som trivsam för kunderna. Det SAS gör för att påverka tjänsten med hjälp av den fysiska 
miljön är det att SAS ser till att det finns möjligheter för kunden att sitta ner i terminalen och 
att det i gaten finns möjlighet att läsa dagstidningar samt att det även i gaten finns sittplatser. 
SAS ska även bygga om sin nuvarande utformning på Umeå flygplats för att kunden ska 
uppleva tjänsten som mer tilltalande. I samband med ombyggnaden ska SAS öppna ett SAS-
service center med en öppen disk som ska vara utformad så att kunden känner sig 
välkommen. Åtgärderna som SAS gör är till för att de stopp som blir till under tjänstens gång 
ska bli kortare för kunden. Det är också viktigt att personalen kan ge kunden så personlig och 
nära information som möjligt. Personalen ska se till att alla kunder vet vad som händer i 
tjänsten och att kunderna kan känna sig avslappnade. Kunder som inte vet hur de ska agera 
kan lätt skapa ett hinder för andra kunder och därför är det viktigt att personalen går ut och 
informerar kunden om tjänsteutförandet. SAS tar hänsyn till både kunden och personalen när 
det gäller utformningen av den fysiska miljön. Det SAS vill skapa är en miljö som upplevs 
som positiv för både kunden och personalen och där alla SAS anställda är samlade på samma 



  
 Interaktiv marknadsföring i SAS och Luftfartsverket på Umeå flygplats 

 32 

ställe som till skillnad från idag där alla är utspridda på flygplatsen. I och med ombyggnaden 
som SAS ska göra på Umeå flygplats kommer frontpersonalen och back office att vara på 
samma plats och detta kommer givetvis att underlätta för kunden i tjänstens utförande. 
 
Kundens och personalens krav på den fysiska miljön skiljer sig enligt Nederstedt åt i 
utförandet av tjänsten. Kunden setter ju tillgängligheten i centrum att tjänsten ska vara lätt att 
ta del av. För personalen gäller det ju deras arbetsplats som tjänsten utförs i och de ställer då 
krav på hur deras arbetsplats ser ut, hur ljussättningen är och vilka redskap som personalen 
har tillhanda för att kunna utföra sitt arbete. För personalen finns det även en trygghetsfaktor 
som personalen måste känna att de har i sitt arbete. Det kan enligt Nederstedt handla om 
pengar hantering och säkerheten kring det. Det SAS gör för att få sina tjänster mer tydliga är 
att SAS ger tydlig samt klar information om hur systemen fungerar och hur skyltar är utsatta 
och utformade. Placering av och namn på skyltarna och systemen kan också hjälpa SAS att få 
deras tjänster med tydliga ur kundens ögon sett. SAS tycker att kundanpassningen i sina 
tjänster ska vara stor. Lös problemet utifrån kundens synvinkel, men gör det aldrig så att 
säkerheten riskeras. Till så stor del som möjligt ska SAS kunna anpassa sig till kunden, om ej 
hänsyn kan tas till kunden är det viktigt att företaget har en för kunden sett godtycklig 
motivering till varför inte SAS kan göra som kunden vill. Det förekommer att SAS i Umeå 
råkar ut för negativa kund-fysisk tekniska interaktioner men detta händer mycket sällan. Det 
är ändå mycket viktigt att förebygga dessa negativa händelser och detta görs genom att utbilda 
personalen så att de vet hur de ska agera när negativa kund-fysisk teknisk resurs möten 
uppstår. Det är också viktigt att Nederstedt själv agerar om det är så att problem uppstår och 
att förändringar i miljön görs så fort som möjligt så att kunden blir nöjd. 
 
SAS har nyligen haft ett uniformsbyte på personalens arbetskläder i syfte att komma bort från 
det flygvapnet liknande utformningen på arbetskläderna som de anställda tidigare hade. De 
nya arbetskläderna har en mjukare profil och det SAS vill få fram med de nya arbetskläderna 
är att personalen ska bli mer tillgänglig och göra så att kunderna känner att de kan gå fram till 
personalen och prata med dom. De nya arbetskläderna har också ett annat syfte i form av en 
igenkännande effekt för kunden. Kunderna ska veta hur en person som arbetar på SAS ser ut 
och känna sig väl bemötta när de tar kontakt med SAS personal. 
 
5.4.2 Kund-system 
 
I de olika system som kunden möter under tjänsten som bokningssystem, incheckningssystem 
och säkerhetssystem är huvudsyftet hos de olika systemen att skapa en enkelhet för kunden. 
Systemen gör också så att kunden får fler valmöjligheter och kan slippa olika köer genom att 
de använder sig av incheckningsautomater istället för att få tjänsten levererad över disk. 
Kunderna kan också boka sin biljett över Internet och genom det slippa att behöva hämta ut 
biljetten på flygplatsen. Kunderna kan även få biljetten helt elektronsikt genom att köpa den 
via sitt betalkort. Kunderna kan också använda sig av travelpass kort som ger dem olika 
fördelar genom att de får gå före i incheckningskön och i gatekön. Genom dessa åtgärder blir 
kunden mer delaktig i tjänsten och det är också det som enligt Nederstedt är syftet med SAS 
olika system. Kunden ska ha så många valmöjligheter som möjligt för att slippa stå i olika 
köer. För att minska kö bildningen har SAS gjort så att kunden bara behöver checka in en 
gång under resan även om den innehåller flera flygplansbyten. SAS ska leva upp till de 
förväntningar som kunden har på tjänsten. Kunden har köpt en ankomst tid och då är det SAS 
uppgift att se till att tjänsten utförs i tid. Tiden är dock inte det viktigaste för SAS den största 
och viktigaste faktorn är säkerheten och sen kommer punktligheten och servicen. Att arbeta 
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på flygmarknaden gör att företaget är starkt reglerat, SAS har klara och tydliga regler om vad 
företaget får och inte får göra.  
 
De olika systemen går att anpassa efter SAS olika kunder, internetbokningar och 
incheckningsautomater är anpassade efter kunderna. Ensam åkande barn och personer med 
rörelsehinder får individuell hantering i SAS olika tjänster. SAS system är individanpassade 
och de utvecklas hela tiden. När systemen uppdateras är det viktigt att personalen kan och vet 
vad de ska göra samt att personalen också förstår varför systemet finns till. Personalen måste 
ha en förståelse för att allt nytt i tjänsten är till för att kunden ska uppleva tjänsten som mer 
positiv. Innan ett nytt system tas i bruk ser SAS till att personalen är införstådd i systemet och 
att personalen vet vad systemen innebär. Nya system är enligt Nedertstedt ej ersättare för 
personal utan en extra resurs som gör att personalen får mer tid över till annat och då kan vara 
mer serviceinriktade. 
 
Arbetet med att utveckla nya och befintliga system sker kontinuerligt. Det SAS börjat med nu 
är att de använder sig av information via telefonmeddelanden vad gällande förseningar och 
gate ändringar. SAS håller även på med att uppdatera hemsidan. Det SAS vill få ut av 
systemutvecklingen är att öka tillgängligheten för kunden. I utvecklingen av SAS olika 
system setts kunden i centrum. För att samspelet mellan kunden och systemen ska fungera 
under det att tjänsten upplevs har kunden tillgång till SAS hjälp-diskar dit kunden kan gå och 
få personlig hjälp om det skulle vara så att något av systemen inte fungerar eller krånglar. 
Beroende på vilken kunskap och förståelse frontpersonalen har om systemen kommer deras 
uppfattning om dem att vara olika. Har frontpersonalen den uppfattningen att systemet är till 
en fördel och frontpersonalen ser nyttan av det kommer de att uppleva det som ett hjälpmedel 
ser frontpersonalen däremot ingen nytta med systemet kommer systemet att upplevas som ett 
hinder för frontpersonalen. Ett exempel på hur olika ett system kan upplevas är den nya 
incheckningen över Internet som SAS ska börja med i höst där en del i frontpersonalen 
kommer att se det som ett hjälpmedel medan andra i frontpersonalen kommer att se det som 
ett hinder beroende på om de har förståelse eller inte för systemet. De olika systemen 
påverkar frontpersonalen mycket i dess dagliga arbete genom att frontpersonalen måste ha 
kunskap och information om de olika systemen. I takt med att systemen blir fler leder det till 
att det blir mer för frontpersonalen att hålla reda på. Frontpersonalens arbete måste även 
utföras på ett smidigt sett med en service som motsvarar kundens förväntningar på tjänsten. 
Tjänsten levereras dessutom under tidspress med en stressfaktor. Tjänsten utförs i ett team där 
det gäller för frontpersonalen att se sin del i en större helhet. Det är viktigt att personalen vet 
hur de ska agera och att det arbete som utförs ska kunna gå snabbt och smidigt. Allt kretsar 
runt att få flyget att lyfta på rätt tid, detta kan vara en stressfaktor och det är därför viktigt att 
alla delar fungerar. 
 
5.4.3 Kund-kund 
 
Att kunder pratar med varandra om SAS olika tjänster på fester och i andra sammanhang är 
viktigt och upplevs som positivt för SAS. Inom företagets kundrelationer är det viktigt att det 
finns möjlighet för kunden att ta upp det som sägs till andra kunder och diskutera det med 
personalen på SAS. SAS har även regelbundet möten med sina mest frekventa kunder om hur 
kunderna upplever de tjänster som SAS tillhandahåller och hur andra kunder har upplevt 
tjänsterna. På de olika kundmötena tar SAS även upp vilka förändringar som har gjorts i de 
olika tjänsterna och hur det kan komma att påverka tjänsterna i framtiden. Det SAS har gjort 
för att ta hänsyn till olika kunders behov och beteenden är det att de kunder som är mest 
frekventa har delats in i olika kategorier beroende på hur ofta de utnyttjar SAS tjänster. 
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Kunder som använder SAS tjänster ofta ställer också fler krav på tjänsten än andra kunder 
därför har de kunder som är mest frekventa fått skapa sig en egen reseprofil där kunderna får 
lägga upp sina krav, mål och behov som de har med tjänsten. Utifrån reseprofilen försöker 
SAS sedan att tillgodose de krav som kunden ställer i den utsträckning som det är möjligt. För 
att förhindra negativa möten mellan kunderna har SAS börjat med sittplats markeringar på 
alla biljetter och då det är mycket folk i terminalen att SAS personalen då ser till att ständigt 
ge kunderna information om vad det är som händer och vad kunderna ska göra. Är det mycket 
folk på flygplatsen och långa köer till de olika stationerna är det viktigt att informationen 
fungerar på ett väl fungerande sett i syfte till att minska på negativa möten mellan kunderna. 
Negativa kund-kund interaktioner kan uppstå när exempelvis ett flyg är försenat, då kan SAS 
kunder börja känna sig irriterade och otrygga. Om en kund känner irritation och otrygghet kan 
detta lätt smitta av sig på de övriga kunderna och då kan negativa kund-kund interaktioner 
uppstå. För att förebygga detta går SAS på Umeå flygplats ut och informerar så snabbt och så 
regelbundet som möjligt. Vid uppkomsten alvarliga negativa kund-kund interaktioner finns 
det en flygplatspolis som går in och löser problemet.  
 
5.4.4 Kund-personal 
 
Mötet mellan frontpersonalen och kunden är det en mycket viktig del i hur kunden ska kunna 
få en bra upplevelse av tjänsten. Det är viktigt att personalen är trevlig och att kunden alltid 
får ett trevligt bemötande av personalen. De möten som uppstår mellan personalen och 
kunden när tjänsten utförs är enligt Nederstedt snabba enkla servicemöten som kräver att 
kunden känner att en uppmärksamhet riktas mot dem samt att det sker en dialog mellan 
kunden och personalen, alla kunder vill se att de är i centrum. Det sker möten mellan 
personalen och kunden vid incheckningen, i biljettkassan och vid gaten. I alla ovannämnda 
möten är det viktigt att den dialog som förs upplevs som positiv för kunden. Mötet mellan 
SAS och SAS kunder ska oavsett kundkategori vara professionellt och personligt från 
personalens sida vilket kan leda till merförsäljning genom att kunden kan komma tillbaka och 
köper mer. En del av SAS kunder vill bara ha en snabb och en enkel service medan andra vill 
ha omsorg och uppmärksamhet. En sak som är gemensam för all SAS personal är att 
personalen ska utgå från kunderna. SAS personal möter kunden på flera olika sett och 
avståndet mellan kunden och personalen har här stor betydelse för kundens upplevelse av 
tjänsten. Enligt Nederstedt arbetar SAS med att påverka mötet mellan personalen och 
kunderna genom att SAS gör ändringar i de olika regelverk som finns uppsatta inom SAS 
verksamhet. Utöver de regelverks ändringar görs det inom SAS regelbundna mätningar över 
hur kunden upplever tjänsten. Resultaten av dessa mätningar diskuteras sedan internt inom 
SAS för att se vad som var bra och vad som behöver förbättras tills nästa mätningar görs. 
Nederstedt menar också på att all information är bra information och att personalen ska vara 
synlig för kunden så att kunden ser att personalen arbetar. Den information som ges ska också 
ske kontinuerligt även fast den inte tillför något nytt till det som redan sagts. 
 
Kunden deltar i tjänsten genom att den håller sig informerad om vad det är som händer med 
tjänsten, till exempel om det är några förseningar eller om det blir någon gate ändring. De 
olika system som finns tillgängliga i tjänsten hjälper kunden att bilda sig en uppfattning över 
tjänsten. SAS arbetar med att få kunden mer delaktig i tjänsten genom att skapa produkter där 
kunden kan styra sitt agerande i tjänsten på ett enkelt sett. Ett annat sett att få kunden mer 
delaktig i tjänsten är att personalen lär och visar kunden hur de olika systemen fungerar så att 
kunderna själva kan utföra dessa moment i tjänsten nästa gång som kunden använder sig av 
tjänsten. Mötet mellan frontpersonalen och kunden är i SAS tjänster det absolut viktigaste i 
det avseendet att det i är mötena mellan frontpersonalen och kunden som upplevelsen för 
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kunden skapas. Här kan SAS skapa relationer som gör att kunden vill komma tillbaka och 
använda SAS tjänster igen. För att klara av att få fram relationer som är långsiktiga är 
personalens agerande viktigt. Personalen måste agera på ett sett som gör positiva 
kundrelationer möjliga. Frontpersonalen får enligt Nederstedt stor handlingsfrihet när det 
gäller att möta kundens behov. Det är också viktigt att personalen tar det från fall till fall, att 
de är flexibla utifrån situationen och inte agerar på liknande sett i alla situationer. Samtidigt 
måste personalen också hålla sig till det regelverk som finns inom SAS organisation. 
Personalen går här en balansgång när det gäller vad de anser att de kan tillgodo se och inte 
tillgodo se ur säkerhetssynpunkt. 
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6. Analys 
 
I denna del av arbetet kommer det material som den empiriska undersökningen gav att 
analyseras och jämföras. Förts kommer materialet från Luftfartsverket att jämföras med vad 
teorin om de fyra interaktionerna säger, sedan kommer samma sak att göras med SAS. Tillsist 
kommer resultaten som kom fram i analysen med Luftfartsverket och SAS att jämföras mot 
varandra.  
 
6.1 Analys av Luftfartsverket på Umeå flygplats 
 
I detta avsnitt av arbetet kommer teorierna om de fyra interaktionerna inom den interaktiva 
marknadsföringen att jämföras med Luftfartsverkets arbete med den interaktiva 
marknadsföringen. 
 
6.1.1 Kund-fysiskt/tekniska resurser 
 
Det som har betydelse för hur kunden uppfattar tjänsten är enligt Hoffman och Bateson 
(1997) maskiners och möblernas placering och utformning. Larsson-Tängdén menar på att 
den fysiska omgivningen har en stor betydelse på hur kunden upplever tjänsten. 
Luftfartsverket i Umeå har utformat sina lokaler så att kunderna möter en vänlighet och en 
trygghet när de kommer in i lokalerna. Luftfartsverket arbetar mycket med att ha en bra dialog 
med sina kunder om hur den fysiska omgivningen ska utformas där hänsyn tas till kundens 
olika önskemål. Luftfartsverket har tänkt på hur utformningen av lokalerna som kunderna 
möter vilket också teorin visar på har stor betydelse för hur kunden uppfattar tjänsten. 
 
Den fysiska tekniska miljön är viktig eftersom tjänsten inte är påtaglig (Baker refererad i 
Bitner, 1992). Eftersom det är svårt att prova på en tjänst hävdar Bitner (1992) att kunderna 
söker efter bevis som gör tjänsten mer påtaglig om vad det är kunderna kommer att uppleva. 
Den fysiska omgivningen kan vara till hjälp när kunden söker efter ledtrådar som gör tjänsten 
mer påtaglig. (Bitner, 1990) Utformningen av den fysiska miljön har påverkan på hur 
kunderna upplever tjänsten. Detta visar sig genom möblers placering, utformning och 
inredning. (Sundstrom & Sundstrom refererad i Bitner, 1992) Luftfartsverket på Umeå 
flygplats arbetar med att påverka sina kunders upplevelse av tjänsten genom att tillsammans 
med sina kunder gå igenom och föra en dialog med sina kunder över hur utformningen av 
lokaler på Umeå flygplats ska utformas. Luftfartsverket arbetar med att göra sin tjänst mer 
påtaglig genom att göra den mer affärsmässig. Genom att föra en tydlig dialog om vad som är 
Luftfartsverket och vad som tillhör flygbolagen så har tjänsten blivit mer tydlig för kunden. 
Både teorin och Luftfartsverket visar på att den fysiska miljön är viktig i kundens upplevelse 
av tjänsten. 
 
Den fysiska omgivningen spelar som Hoffman och Bateson (1997) visar på en stor roll i 
vilken identitet som de anställda ska inta när de möter kunden. Utformningen av personalens 
arbetskläder påverkar kunden när de köper tjänsten för att arbetskläderna ger personalen en 
identitet utåt. De arbetskläder som personalen har ses ofta som en symbol för kunden vilket 
utvärderas av kunden när tjänsten utförs. (ibid.) Enligt Luftfartsverket så har arbetskläderna 
betydelse för kundernas utvärdering av tjänsten. Arbetskläderna fungerar också som en 
symbol och på det sättet blir personalen igenkända av kunderna. Luftfartsverket vill genom 
personalens arbetskläder få ett igenkännande av kunderna och detta går att kopplas till teorin 
genom att personalen får en identitet hos kunden. 
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Designen inne i företaget är viktig menar (Bitner 1992) för den hjälper kunden att få en direkt 
service eller för att skapa ett utseende för företaget. Att få tjänsten mer påtaglig är en del i att 
ha en bra fysisk miljö. (Bitner, 1992) De mål som Luftfartsverket på Umeå flygplats har med 
sin utformning av den fysiska miljön är att den ska vara funktionell, att den ska vara lätt att 
arbeta i. Detta eftersom Luftfartsverket konkurrerar med tid och detta är viktigt att ta hänsyn 
till vid utformningen av den fysiska miljön. Eftersom det är personalen som ska arbeta i 
lokalen är det viktigt att personalen trivs, därför ska personalen vara delaktiga i utformningen 
av den fysiska miljön. Genom att Luftfartsverket vill ha en funktionell utformning på den 
fysiska miljön vilket kan kopplas till Luftfartsverkets mål vilket leder till en snabb service 
som måste eftersträvs eftersom Luftfartsverket arbetar under tidspress. 
 
6.1.2 Kund-system 
 
Albrecht och Zemke (refererade i Hoffman & Bateson, 1997) fastslår att personalen inte ska 
behöva känna sig hindrade av företagets organisatoriska system för att kunna leverera en god 
service till kunderna. Likheter till detta går även att finna hos Luftfartsverket som har ett 
regelverk som styr Luftfartsverkets personal och som tjänsten måste följa av säkerhetsskäl. 
Regelverket är detaljstyrt och fungerar som en handlingsplan för företagen på Umeå flygplats. 
Förutom regelverket kommer Luftfartsverkets kunder i kontakt med olika 
stödsystemsystemen på Umeå flygplats. Stödsystemen underlättar för Luftfartsverkets 
personal genom att systemen skapar en trygghet hos personalen, gör tjänsten mer tydlig och är 
något som personalen kan luta sig tillbaka emot samt att personalen vet hur de ska agera i 
tjänsten. Luftfartsverkets anställda upplever också systemen som ett hjälpmedel då den höjer 
säkerheten i utförandet av tjänsten. Detta stämmer överens med teorin då Luftfartsverkets 
personal inte känner sig hindrade av företaget och ser inte att regelverket skulle vara ett hinder 
för dem i utförandet av tjänsten. Istället ser personalen att regelverket underlättar deras tjänst 
genom att den skapar en trygghet. 
 
Albrecht och Zemke (refererade i Hoffman & Bateson, 1997) visar på att de system som 
används dagligen på företaget ska fungera i samverkan med företagets kunder. Li, et al, 
(1999) hävdar att om tjänsten omfattar olika system ska det finnas ett samspel mellan 
systemen och de personer som kommer i kontakt med dem, annars kommer inte effektiviteten 
på tjänsten att kunna höjas. (Li, et al, 1999) Hos luftfartsverket finns det också ett synsätt som 
stämmer överens med att det ska finnas en samverkan mellan företaget och kunderna. 
Larsson-Tängdén på Luftfartsverket påpekar att om systemen som kunden tar del av i 
tjänsteutförandet och samspelet mellan kunden och personalen ska fungera är det viktigt att 
det förs en dialog mellan kunderna och Luftfartsverket. Det är enligt Luftfartsverket upp till 
kunden att ta reda på information om hur systemen ska användas. Teorin säger att det ska 
finnas ett samspel mellan kunden och personalen i utförandet av tjänsten. Luftfartsverket vill 
skapa ett samspel mellan sina kunder genom att de för en dialog med sina kunder i utförandet 
av tjänsten, vilket visar på en samstämmighet mellan teorin och empirin. 
 
Gummesson (1991) pekar på att systemen som ingår i företagets tjänster påverkar alla aktörer 
som tar del av tjänsten och mötena mellan dessa. Företag som har detta i baktanke när de 
sätter upp sina system kommer att kunna skapa möten som leder till att flera aktörer kan 
mötas. Om företaget befinner sig på en marknad som inte är så konkurrenskraftig leder detta 
till att systemen inte behöver vara utformade för att passa kundernas krav. (Gummesson, 
1991) Användningen av de dagliga systemen ligger ofta till grund för att hålla borta en liten 
del av kunderna från att förstöra eller dra fördelar av systemen. De olika säkerhetssystemen 
som gör att majoriteten av kunderna känner sig misstänkta har sin grund i att liten del av 
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kunderna missköter sig. (Albrecht och Zemke refererade i Bateson & Hoffman, 1997) Enligt 
Larsson-Tängdén är Luftfartsverkets mål med mötet mellan kunden och företagets system det 
att tjänsten ska utföras på säkert och serviceinriktat sett. Luftfartsverket ställer också krav på 
att de kunder som ska ta del av Luftfartsverkets system ska vara utbildade på de olika 
systemen och att det är upp till kunderna själva att se till att de har denna utbildning på 
Luftfartsverkets olika system för att få vara kvar och ha sin verksamhet på Umeå flygplats. Så 
som teorin beskriver används en del av systemen hos Luftfartsverket för att hålla borta vissa 
slags kunder från att dra nytta eller förstöra systemet. Därför är det också svårt att anpassa 
systemen till den enskilda kunden eftersom det finns vissa uppställda krav från BCL. BCL gör 
så att Luftfartsverket inte kan ta hänsyn till alla de aktörer som påverkas av tjänsten.  
 
Gummesson (1991) vill visa på att det inom vissa tjänster kan det vara så att 
teknikutvecklingen gjort så att kontaktpersonerna blivit utbytta och att mötet på detta sett 
flyttats från att ha varit mellan kund-personal till att hamna under kund-system 
interaktionerna. (Gummesson, 1991) De teknologiska system som kunden tar del av i tjänsten 
kan vara understödjande genom att systemen tar över vissa delar av tjänsten och i andra fall 
kan systemen ha i uppgift att ersätta personalen. (Bitner, et al, 1997). I Luftfartsverkets 
system som personalen använder sig av ingår det instruktioner och riktlinjer som är 
lättillgängliga för personalen att ta del av för att få stöd i utförandet av sitt arbete. Det finns 
utöver instruktionerna och riktlinjerna enklare manualer som personalen kan ta del av. De 
olika systemen påverkar Luftfartsverkets personal i sitt dagliga arbete genom att de vet hur de 
ska agera och det skapar en trygghet hos personalen. Luftfartsverkets arbete med systemen är 
till för en stödjande funktion hos personalen och inte för att ersätta dem vilket stämmer 
överens med teorin. 
 
6.1.3 Kund-kund 
 
Kund-kund interaktionerna är en viktig del i marknadsföringen påpekar Parker och Ward 
(2000). I vissa företag är det så att kund-kund interaktionerna är en planerad och en integrerad 
del i tjänsteupplevelsen. (Parker & Ward, 2000) Enligt Luftfartsverket är de olika flygbolagen 
beroende av varandra samt att det finns en samarbetsförmåga och en smidighet mellan 
flygbolagen vilket är viktigt vid utförandet av tjänsten. I samständighet med teorin är kund-
kund interaktionerna en viktig del för Luftfartsverket. 
 
En viktig del i mötet mellan kunderna menar Parker och Ward (2000) är om kunderna jämför 
sig med varandra eller om de inte. Upplevelsen som kunden får utifrån en positiv eller en 
negativ interaktion kan vara avgörande för hur företaget direkt utformar tjänsten. (Parker & 
Ward, 2000) Det finns situationer där kunder är tvungna att integrera med varandra och i vissa 
fall är detta en nödvändighet. (Gummesson, 1991) Luftfartsverkets tjänster kräver att 
kunderna sammanbetar med varandra, detta för att det är så många delar som ska anpassas 
både till kunden och till Luftfartsverket i tjänsteutförandet. I denna del finns det en klar 
koppling mellan vad teorin säger och vad Luftfartsverket kräver av sina kunder. 
 
Det är vanligt mellan kunder att diskutera med varandra och de samtal som förs går ut på att 
ge goda råd till varandra. Parker och Ward (2000) menar på att de kunder som diskuterar med 
varandra utmärkte sig genom att vara framåt och de ville integrera sig med andra samt fråga 
om andra kunders råd och samtycke. Kunderna ser det inte heller som obehagligt att ta andras 
beslut. En annan uppfattning enligt Parker och Ward (2000) är att det inte diskuteras mycket 
bland kunderna och att det skulle finnas ett avvisande mellan kunderna. Denna del av 
kunderna är tillbakadragna men vill egentligen integrera med andra kunder fast drar sig från 
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att integrera sig med andra kunder. De tillbakadragna kunderna gillar istället att kommunicera 
med hjälp av klädstil och genom expert kunskap. (Parker & Ward, 2000) Då kunder utgör ett 
hinder för varandra agerar de utifrån tre olika handlingssätt. Gummesson (1991) byter 
kunderna antingen till en annan tjänsteleverantör som erbjuder en liknande tjänst. Kunden kan 
också komma med förslag på förbättringar på de delar i tjänsten där kunden upplevde att 
brister fanns. Den sista gruppen av kunderna stannar kvar fast de är missnöjda med tjänsten 
som har levererats till dem. (Gummesson, 1991) Luftfartsverket försöker påverka de möten 
som sker mellan olika kunder genom att främja ett sammanbete mellan dem även om de är 
konkurrenter med varandra. Samarbetet kan Luftfartsverket skapa genom att lyssna, prata med 
sina kunder och genom att vara lyhörda. Luftfartsverket hanterar negativa kund-kund 
interaktioner genom att prata och informera till sina olika kunder. När ingen annan lösning 
kan åstadkommas går Luftfartsverket in och skapar ordning och struktur genom BCL-
systemet.  
 
Luftfartsverkets kunder är i likhet med den delen av teorin som uttrycker att det är vanligt att 
kunder diskuterar med varandra och inte den del av kunderna som säger att det finns ett 
avvisande för interaktionen mellan kunderna. Bland de tre förslag som visar på hur negativa 
kund-kund interaktionerna yttrar sig passade det andra påståendet bäst in på Luftfartsverket. 
Det andra påståendet som säger att kunderna kommer med förslag på förbättringar där brister 
finns går att tillämpa på luftfartsverket till skillnad från de andra två alternativen som i 
Luftfartsverkets fall inte är aktuella. Det Luftfartsverket kan gå in och göra när inte negativa 
kund-kund interaktioner kan lösas av kunderna själva är att Luftfartsverket går in och 
bestämmer hur kunderna ska bete sig. 
 
6.1.4 Kund-personal 
 
Enligt Craig (1994) är det i mötet mellan frontpersonalen och kunden som är kundens första 
möte med företaget och utgången av mötet har stor påverkan på kundens slutliga upplevelse 
av tjänsten. (Craig, 1994) Mötet mellan kunden och personalen är avgörande för om kunden 
kommer att uppleva tjänsten som positiv eller inte. (Albrecht och Zemke refererade i Hoffman 
& Bateson, 1997) Larsson-Tängdén på Luftfartsverket tror att mötena som sker mellan 
kunden och personalen upplevs som positiva både för luftfartsverket och för flygbolagen. Det 
Luftfartsverket gör för att påverka mötet mellan kunden och personalen är det att 
Luftfartsverket gör regeländringar i BCL och försöker få personalen mer kundfokuserade och 
service inriktade. Ovanstående empiriska material stämmer överens med teorin som förklarar 
att personalen har en påverkans effekt på kundens upplevelse av tjänsten. 
 
Mötena som sker mellan kunden och personalen bör tillfredställa bägge parter. (Kotler, et al, 
1999) Genom att företagen låter kunden ta över en del av tjänsten blir de en del av kund-
personal interaktionerna. Grönros (1990) menar på att flera företag har insett vikten av 
lönsamheten att behålla kunden så länge som möjligt och vikten av att sprida information över 
hur olika hjälpmedel ska fyllas i samt hur mötet med andra kunder ska genomföras i tjänsten. 
När kunderna går in och tar över en del av tjänsten är det viktigt att de förstår vilken uppgift 
och roll de har i tjänsten samt att de har till räckligt med information om hur tjänsten ska 
utföras. (Grönroos, 1990) Luftfartsverkets kunder på Umeå flygplats deltar i Luftfartsverkets 
olika tjänster genom att de förs en dialog mellan Luftfartsverket och kunderna samt att 
kunderna får ge förslag på förändringar i Luftfartsverkets tjänster. Det samarbete som 
existerar mellan Luftfartsverket och deras kunder på Umeå flygplats måste fungera då 
tjänsterna vid flera tillfällen går in och berör både Luftfartsverket och kunderna i tjänstens 
utförande. Genom att Luftfartsverket är en myndighet och därför har en myndighets 
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befogenheter kan de gå in och styra i kundens beslut i vissa frågor. Luftfartsverkets personal 
har även dagliga möten med sina kunder där Luftfartsverket informerar sina kunder om hur 
tjänsten ska levereras. Luftfartsverket sett att göra kunden mer delaktig i tjänsten stämde 
överens med vad teorin påstår om kundens delaktighet i tjänsten genom att kunden kan gå in 
och ta över en del av Luftfartsverkets tjänst. För att bli delaktig i tjänsten behöver kunderna 
information och sakkunskap över vad den delen av tjänsten handlar om. Något som inte teorin 
tar upp men som är aktuellt i Luftfartsverket fall är att inte kunderna kan gå in och bli delaktig 
i de delar av tjänsten som Luftfartsverket utför i sin roll som myndighet.  
 
Edvardsson och Strandvik (2000) menar att varje enskilt möte mellan kunden och 
leverantören påverkar kvaliteten som kunden upplever i tjänsten (Edvardsson & Strandvik, 
2000) Mötet mellan Luftfartsverkets personal och företagets kunder är viktigt för att tjänsten 
ska kunna fungera på ett välgenomfört sett. Att det förs en dialog mellan kunden och 
Luftfartsverkets anställda gör att kunden hela tiden är informerad om vad det är som händer. 
Dialogen som förs mellan personalen och kunden gör också att kunden upplever tjänsten som 
mer positiv. Den dialog som förs mellan Luftfartsverkets personal och kunder påverkar 
kundernas tjänsteupplevelse på ett positivt sett vilket den enligt teorin också bör göra. 
 
Enligt Widdows, et al (1996) menar att företagets långvariga kundrelationer är viktiga i 
dagens marknadsföring. De företag som har insett att långvariga kundrelationer går att få om 
de levererar den kvalitet i tjänsten som kunden eftersträvar har också nöjda kunder som 
kommer tillbaka. Den tjänst som företaget levererar innehåller många olika kontakter och en 
del av kontakterna spelar en avgörande roll för kundens uppfattning av tjänsten. (Widdows, et 
al, 1996) Det Luftfartsverket gör för att tjänsten ska kunna genomföras på ett för kunden väl 
fungerande sett är att Luftfartsverkets har en personal med framåt anda och en hög 
servicenivå. För att personalen ska kunna leverera kunden en hög servicenivå är det enligt 
Larsson-Tängdén viktigt att personalen ges mycket handlingsfrihet att det skapas ett klimat 
som främjar beslutsfattande. Säkerhet, flexibilitet, servicekänsla och trygghet är faktorer som 
beslutsfattaren inte får bortse när ett beslut ska tas, detta hänger ihop med att säkerheten inte 
ska riskeras. Luftfartsverkets arbete med kundrelationer stämmer till viss del överens med 
teorin. Då Luftfartsverket inte säkert kan peka på att framåtanda och service nivån hjälper till 
att skapa kvalitet i tjänsten. 
 
6.2 Analys av SAS på Umeå flygplats 
 
I detta avsnitt av arbetet kommer teorierna om de fyra interaktionerna inom den interaktiva 
marknadsföringen att jämföras med SAS arbete med den interaktiva marknadsföringen. 
 
6.2.1 Kund-fysiskt/teknisk resurser 
 
Bitner (1990) pekar på vikten av den fysiska omgivningen som tjänsten utförs i och att det i 
den finns ledtrådar till hur kunden ska bete sig i tjänsten. Bateson och Hoffman (1997) menar 
att den fysiska omgivningen har en betydande roll för företaget i att få personalen och 
kunderna att inta sina väntade funktioner. (Bateson & Hoffman, 1997) Att omgivningen har 
betydelse för företaget visar sig även i empirin då SAS menar att den fysiska utformningen 
har stor betydelse på hur kunderna upplever SAS tjänster och särskilt om det är mycket folk i 
rörelse på flygplatsen. För kunden måste tjänsterna vara utformade så att det är lätt att hitta 
och att det finns ett flyt i alla delar som medföljer tjänsten. Beskrivandet av teorin stämmer 
här överens med hur SAS arbetar med sin fysiska omgivningen 
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Hur tjänstens omgivning är utformad utsänder olika meddelanden till kunderna menar (Baker 
refererad i Bitner, 1990). Meddelandena skapar även en bild för kunderna över deras 
förväntningar på tjänsten. (Ibid.) Lovelock (refererad i Bitner, 1992) framhäver att tjänstens 
miljö har betydelse för vilka behov det är som kunderna vill uppnå med tjänsten. (Lovelock 
refererad i Bitner, 1992) Likheter med detta hittades hos SAS då företaget arbetar med att 
förändra tjänsten genom den fysiska miljön. SAS arbetar även med att kunderna ska få 
tillgång till de stödfunktioner som gör att kundens uppfattning av tjänsten blir mer tilltalande. 
Tjänstens fysiska utformning ska ge kunden den information som kunden anser att den 
behöver för att kunden ska känna att det vet vad det är som händer och då kan känna sig 
trygga i tjänsten.  
 
Den fysiska omgivningen har enligt Becker (refererad i Bitner, 1992) påverkan på både 
företagets kunder och företagets personal. Personalen kan bli mer motiverade och produktiva 
om företaget tänker på deras behov vid utformningen av den fysiska miljön. (Ibid.) I 
utformandet av den fysiska omgivningen bör den kvalitet som existerar mellan företagets 
anställda och dess kunder beaktas. (Bitner, 1992) I utformandet av tjänsterna tar SAS hänsyn 
till både vad kunderna och personalen eftersträvar i tjänsten när SAS utformar den fysiska 
miljön exempelvis med tanke på den tidspress som råder under tjänsteleveransen. SAS vill 
med hjälp av den fysiska miljön skapa en tjänst som upplevs som positiv för kunden och 
personalen. Kunden och personalens krav skiljer sig åt i utformningen av den fysiska miljön 
då kunderna ser tillgängligheten i första hand och personalen ser utformningen av lokalerna 
första hand. Här kan kopplingar mellan teorin och empirin dras som visar på att teorin 
stämmer överens med verkligheten. 
 
Sundstrom och Sundstrom (refererade i Bitner, 1992) pekar på att utformningen av den 
fysiska miljön har betydelse för kundens upplevelse av tjänsten. Maskiner och möblers 
utformning och placering förstärker kundens upplevelse av tjänsten. Det Baker (refererad i 
Bitner, 1992) vill visa är att den fysiska omgivningen kan skapa en profil hos företagen. 
(ibid.). Samstämmighet till hur möbler och maskiners utformning kan påverka kunden fanns 
även hos SAS som försöker få tjänsten mer tydlig för kunden genom att det tydligt ska finnas 
information över hur systemen fungerar samt hur utformningen och placeringen av de 
hjälpmedel som tillhör tjänsten är utsatta.  
 
Personalens arbetskläder har som Bateson och Hoffman (1997) pekar på en funktion i 
kundernas utvärdering av tjänsten. Undersökningar har uppvisat att personalens arbetskläder 
har en identifieringsfunktion och en symbolfunktion hos kunderna. Empirin visade hos SAS 
att personalens arbetskläder kan tydliggöra kundernas uppfattning om personalens 
tillgänglighet. SAS vill också att kunderna ska känna sig lockade till att gå fram och prata 
med SAS personal. Personalens arbetskläder ska ha en inbjudande och en igenkännande effekt 
hos kunden. Här finns det mellan teorin och empirin en samstämmighet då båda visar på att 
det ger ett igenkännande för kunden. 
 
6.2.2 Kund-system 
 
Gummesson (1991) hävdar att tekniken har gjort så att fler möten och affärsrelationer sker 
elektroniskt. Empirin visar att det inom SAS tjänster finns olika elektroniska system som 
kunden kan ha till sin hjälp så att kunden slipper att gå igenom SAS hela grundsystem en gång 
till när de väl gjort sin incheckning en gång. Här finns det en klar koppling mellan vad teorin 
säger och hur SAS agerar. 
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Informationsstrategier och informationssystem får inte vara gamla enligt Donovan (refererad i 
Murray & Lynn, 1997) företaget kan då lätt bli inflexibelt och leda till att det kan vara svårt 
för företaget att bli konkurrenskraftigt och få tillväxt. SAS arbetar fortlöpande med att 
utveckla nya och befintliga system. Nederstedt menar att när systemen utvecklas är det viktigt 
att personalen hänger med och utbildas för att nå upp till de krav som systemen ställer. Både 
teorin och SAS pekar på att det är viktigt att tänka på den tekniska utvecklingen i 
utformningen av systemen. 
 
Gummesson (1991) menar att systemen som ingår i ett företags tjänster påverkar samtliga 
aktörer som är delaktiga tjänsten. Vidare ska systemen leda till att flera aktörer inom tjänsten 
ska kunna mötas på ett lämpligt sett. För företagets kunder ska systemen uppfattas som enkla 
och lockande. (Gummesson, 1991) De system som SAS setter upp är kundanpassade för att 
passa olika individer och utvecklas under tidens gång. Det som SAS vill få fram med sina 
olika system är att kunderna ska uppleva tjänsten som enklare, att systemen ger kunden fler 
valmöjligheter och att kunderna genom detta blir mer delaktiga i tjänsten som enligt 
Nederstedt också är målen för SAS med sina system. Det som SAS också vill uppnå med 
systemen är att kunden ska känna sig välkommen och att SAS klarar av att leverera de system 
som medföljer tjänsteleveransen. Sambandet mellan teori och empiri är här tydligt i form av 
teorin som pekar på att kunderna ska möta tjänsten på ett lämpligt sett och SAS som vill ge 
kunden mer valmöjligheter. 
 
Om företaget har ett för kunden sett svårbegripligt och ej tillfredställande system menar 
Gummesson (1991) på att det kan göra att tjänsten inte motsvarar kundernas krav och detta 
leder till en minskad efterfrågan på tjänsten. Ett system som för företaget upplevs som enkelt 
och begripligt behöver inte vara det för kunden.(ibid.) När SAS gör uppdateringar i systemen 
är personalen en viktigt faktor att ta hänsyn till för om inte personalen har kunskap och 
förståelse för systemet är det svårt för kunden att förstå nyttan med systemet. För SAS setts 
kunderna i centrum när systemen ska utvecklas och kunden kan även få personlig hjälp då 
något system inte fungerar som det ska. Här finns det delvis en koppling mellan teorin och 
empirin genom att SAS setter kunden i centrum och då tar hänsyn till hur kunderna uppfattar 
systemen. 
 
I tjänsteleveransen är det viktigt för företaget som Bitner et al (1997) vill peka på hur stor del 
av tjänsten som produceras genom personalen och hur stor del som produceras genom 
kunden. Företagets olika system kan här ha två olika roller. Antigen har systemen en 
understödjande funktion till personalen eller som en ersättningsfunktion av personalen. 
(Bitner, et al, 1997) SAS menar på att systemen påverkar personalen genom att personalen 
måste ha kunskap och information om systemen för att kunna använda sig av dom i sitt 
dagliga arbete. Personalens uppträdande i tjänsten måste också leva upp till kundernas 
förväntningar på tjänsten. Nedertsedt påpekar att systemen är en extra resurs för personalen 
och inte något som ska ta över deras roll i tjänsten. Då systemen enligt teorin har i uppgift att 
understödja personalen i sitt arbete och detta även bekräftas av Nederstedet finns det här ett 
samband mellan teorin och empirin.  
 
Enligt Albrecht och Zemke (refererade i Bateson & Hoffman, 1997) är det viktigt att 
personalen i utförandet av tjänsten inte ska behöva känna att de inte kan leverera den service 
som kunderna önskar genom att företaget hindrar personalen genom sina regler.(Ibid.) SAS 
personalens agerande i tjänsteutförandet bör ske på ett enkelt och snabbt sett. För kunden 
handlar tjänsten mycket om att planet ska lyfta i tid, för personalen skapas det då en 
stressfaktor i att få alla delar av tjänsten att fungera. Om SAS tjänster ska fungera måste 
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personalen förstå att deras del i tjänsten är en del av en större helhet. Enligt teorin och empirin 
finns här ett samband genom att SAS vill att tjänsten ska genomföras på ett enkelt och snabbt 
sett och för att göra detta kan personalen inte vara hindrade av företagets regler. 
 
Enligt Bitner, et al, (1997) kan kunden påverka både den kvalitet och kvantitet som 
produceras i tjänsten. Därför bör systemen vara så isolerade från kunden vilket förhindrar att 
oförutsedda incidenter med kunderna. (ibid.) Kunderna köper en tjänst i SAS som innefattar 
en ankomsttid och för kunden blir det då SAS uppgift att förmedla tjänsten i tid. För SAS är 
däremot säkerheten, punktligheten och servicen det som prioriteras i utförandet av tjänsten. Så 
som Nederstedt förklarat används systemen för att få kunden mer delaktig i tjänsten, vilket 
motsäger sig från teorin där systemen ska vara isolerade från kunden i så stor utsträckning 
som möjligt. 
 
6.2.3 Kund-kund 
 
För somliga företag är mötena mellan kunderna enligt Parker och Ward (2000) planerade och 
integrerade i tjänsten. Därför är det för företaget viktigt att veta om kunderna gör sina beslut 
på egen hand eller om de samtalar med andra kunder innan ett beslut tas. Kundens uppfattning 
av andra kunder kan ge företaget betydelsefull fakta när tjänsten ska formas. (Parker & Ward 
2000) Harris, Baron, Ratcliffe (refererade i Parker & Ward, 2000) hävdar att det finns två 
stycken olika kundbeteenden. Det ena beteendet utmärker sig genom att kunderna är villiga 
att diskutera med varandra medan det andra beteendet visar på att kunderna har ett avvisande 
sett mot övriga kunder. (ibid.) Teorin om hur kunders interaktioner med varandra är planerade 
går att återfinna i empirin. Att kundernas interaktioner med varandra är planerade visar sig i 
SAS arbete genom att kunderna får en chans att prata med varandra och resonera med SAS 
personal om vad som tas upp mellan kunderna. Det SAS har gjort för att tillgodose olika 
kunders behov är att kunderna delas in i olika kundgrupper beroende på hur frekventa 
användare av SAS tjänster de är. En skillnad mellan teorin och empirin visade sig i SAS 
uppdelning av kunder som inte följde det beteenden som teorin uppdelar kunden efter, med att 
kunderna antingen är avvisande eller villiga att diskutera. 
 
Gummesson (1991) framhäver att en ensam kund kan influera andra kunders 
tjänsteupplevelse. Ett klart exempel är hur kunder agerar i köer. De övriga kunderna i en kö 
framstår alla som svårigheter för varandra i att få tjänsten utförd. (Gummesson, 1991) Köer är 
inte det enda tillfället där kunderna behöver samverka med varandra i syfte att kunna utföra 
tjänsten, på olika evenemang och tillställningar måste kunderna samverka för att tjänsten ska 
kunna utföras. (Gummesson, 1991). I syfte att förebygga negativa kund-kund möten ser SAS 
till att ge ständig information till kunderna då det är mycket folk på flygplatsen. Då det är 
många kunder på flygplatsen och långa köer är det viktigt att den information som ges får den 
från företaget sett önskade effekt för att kunna minska på de negativa kund-kund 
interaktionerna. Flygförseningar och allmän irritation bland kunderna är faktorer som kan 
framhäva negativa kund-kund möten. I SAS fall kan det även här negativa kund-kund 
interaktioner återkopplas till teorin då kunderna måste samverka med varandra för att tjänsten 
ska kunna utföras tillexempel vid köbildningar. 
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6.2.4 Kund-personal 
 
Det Craig (1994) pekar på är att företagets frontpersonal har en påverkan på kunden i den 
kontakt som sker mellan kunden och företaget. Personalen kan hjälpa kunden att svara på 
frågor och är den som tar betalt av kunden. (Ibid.) Carlzon (1987) säger att mötet mellan 
kunden och personalen omfattar tillfällen som är avgörande för kundens upplevelse av 
tjänsten. (Ibid.) Det som personalen enligt Widdows et al (1996) måste tänka på i mötet med 
kunderna är att personalen måste vara trevliga och artiga i tjänstemötet. Widdows menar 
också att kunderna måste känna sig betydelsefulla när de möter företagets personal. 
(Widdows, et al, 1996) Med ovanstående teori finns det inom SAS en samstämmighet då 
Nederstedt menar på att möten som uppstår mellan personalen och kunden är korta 
tjänstemöten. De tjänster som SAS utför är enkla korta möten som kräver att kunden känner 
sig uppmärksammade och att det förs en dialog mellan personalen på SAS och kunden. För 
SAS är det även viktigt att den dialog som förs upplevs som kvalitativ för kunden. 
 
Interaktionen kund-personal bör enligt och Albrecht Zemke (refererade i Bateson & Hoffman, 
1997) upplevas som positiva för både kunden och personalen. Då kunder uteblir vid 
tjänsteproduktionen kommer tjänsten att påverkas negativt av detta. (Gummesson, 1998) I 
likhet med detta är det för SAS viktigt att mötena mellan kunden och företaget uppfattas av 
kunderna som om de blir väl tillmötesgående och att personalen klarar av att förmedla 
tjänsten som kunden förväntar sig. Det SAS gör för att anpassa mötet mellan kunden och 
personalen är det att de gör ändringar i de regelverk som styr SAS verksamhet. SAS ska få 
kunden att känna sig trygga och välbemötta i tjänsten. Här syns det att ett samband finns 
mellan teorin och empirin. Empirin säger också att SAS personal ska utgå från kunderna när 
möten med kunder sker. Hur SAS personalen bemöter kunden har också betydelse samt hur 
avståndet mellan personalen och kunden upplevs spelar stor roll för kunden i tjänstens 
upplevelse. Frågan om avståndet återfanns ej i teorin.  
 
I företag som förstår att det är lönsamt att kunna behålla sina kunder under en längre tid och 
vikten av informationsspridning samt hur kunderna ska använda företagets hjälpmedel har 
enligt Grönroos (1990) en fördel mot andra företag. Enligt Craig (1994) är det viktigt att 
personalen hjälper kunderna att hitta den information som kunderna behöver och svara på 
kundernas frågor. (Craig, 1994) Denna teori går även att återfinna hos SAS där personalen i 
sina möten med kunderna oavsett kund agera på ett professionellt och personligt sett som i 
längden kan leda till att kunden kommer tillbaka och vill köpa mer hos SAS. Nederstedt pekar 
även på att all den information som kunderna får av personalen är betydelsefull information 
även om den inte tillför kunden något nytt. Här stämmer teori och empiri överens där båda 
pekar på betydelsen av att företagen ska ha långsiktiga relationer till sina kunder och en 
viktigt del i detta är informations spridningen. 
 
När företagets kunder ska bli delaktiga i tjänsten hävdar Grönroos (1990) det viktigt att 
kunderna förstår sin uppgift och roll i tjänsteutförandet samt att de har tillräckligt med 
information för att klara av att utföra tjänsten. (Grönroos, 1990) I empirin återfanns det i SAS 
likheter till kundens roll i tjänsteutförandet. Detta påvisar Nederstedt genom att framföra att  
SAS kunder är delaktiga i SAS olika tjänster då de söker information om vad det är som 
händer kring deras tjänst. SAS försöker att få sina kunder mer delaktiga i tjänsten genom att 
utforma tjänsterna så att kunderna själva kan styra sitt uppträdande i tjänstens utformning. En 
till åtgärd som SAS anställda gör för att få kunden mer delaktig i tjänsten är det att de visar 
kunden hur de olika systemen ska användas. Det teorin säger om kundernas delaktighet i 
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tjänsten och det som fram gick av empirin visar på ett samband i kundens delaktighet i 
tjänsteutförandet. 
 
I företagens långvariga kundrelationer menar Widdows et al, (1996) på att det är viktigt att 
företaget klarar av att leverera den kvalitet som kunden kräver för att bli nöjd och komma 
tillbaka. (Widdows, et al, 1996) Likheter till detta syns hos SAS i och med att SAS personal 
ges stor handlingsfrihet för att kunna möta kundens behov. SAS vill också peka på att 
personalen bör agera på ett situationsanpassat sett och hålla sig till det regelverk som företaget 
följer.  
 
6.3 Jämförelse mellan Luftfartsverket och SAS 
 
I denna del av analys kapitlet kommer Luftfartsverkets arbete med den interaktiva 
marknadsföringen att jämföras med SAS interaktiva marknadsförings arbete. 
 
6.3.1 Kund-fysiskt/tekniska resurser 
 
Den finns en likhet i den vikt som läggs på tryggheten och säkerheten i det synsätt som finns 
hos SAS och Luftfartsverket på vad det är som företagen vill ha ut av den fysiska miljön och 
vad den ska ha för syfte. Hos SAS är det viktigt att den fysiska miljön ger den information 
som kunden behöver för att kunden kan känna sig trygg i tjänsteutförandet. Det synsätt som 
finns hos Luftfartsverket är att den fysiska miljön ska så långt som vara kundanpassad så 
länge inte säkerheten riskeras. Både Luftfartsverket och SAS behöver lokaler som är 
utformade så att de båda företagen har en möjlighet att utföra sina tjänster under den tidspress 
företagen arbetar under. 
 
Teorins uppfattning om att personalens arbetskläder påverkar kunden stämmer in på både 
Luftfartsverket och på SAS. Luftfartsverket vill visa på att arbetskläderna har en symbolisk 
och igenkännande effekt hos kunden. I likhet med Luftfartsverket menar SAS på att 
personalens arbetskläder tydliggör personalens tillgänglighet och skapar en igenkännande 
effekt hos kunden. Både Luftfartsverket och SAS tar stor hänsyn till både kunden och 
personalens önskemål vid utformningen av den fysiska miljön vilket även överensstämmer 
med vad teorin belyser. 
 
6.3.2 Kund-system 
 
Både Luftfartsverket och SAS ser det i likhet med teorin som att personalen inte ska känna sig 
hindrade av företagets system. Luftfartsverket poängterar att systemen skapar en trygghet hos 
personalen och att personalen ser systemen som ett hjälpmedel som underlättare deras 
tjänsteutförande. Även för SAS är personalen en viktig faktor att ta hänsyn till vid 
utformningen av systemen för om inte SAS personal har förståelse för systemen är det svårt 
för kunden att förstå nyttan med dem. 
 
SAS och Luftfartsverket arbetar med att få de system som företagen använder sig av att de ska 
kunna samverka med kunderna. Samverkan sker inom företagen på två olika sett, där 
Luftfartsverket arbetar med dialoger och samarbete mellan kunden och företagets system för 
att systemen ska fungera för kunden. I SAS fall arbetar företaget mer med att få samarbetet 
mellan kunden och systemen att fungera så att kunden upplever tjänsten som enklare och ge 
kunden fler alternativ i utförandet av tjänsten. 
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Den teori inom mötet mellan kund och system som tar upp kundanpassningen av tjänsten 
finns det skillnader beroende på hur konkurrensutsatt marknad som företaget befinner sig i. 
(Gummesson, 1991) Empirin visar att denna teori stämmer då det på Luftfartsverket ställs 
krav på att kunderna ska vara utbildade för att ta del av systemen som ingår i tjänsten. Därför 
är det svårt för Luftfartsverket att kunna anpassa sina system till olika kunder som utför deras 
tjänster. Till skillnad från Luftfartsverket arbetar SAS på en konkurrensutsatt marknad och 
arbetar då med att bli kundanpassade genom att sätta kunden i centrum vid utvecklandet av 
nya system. Här finns det olikheter mellan företagen i anpassningen till kunderna vid 
utformandet av systemen som ingår i tjänsten. 
 
Systemens roll har både hos SAS och Luftfartsverket en stödjande funktion för personalen 
som ska underlätta deras arbete. Systemen är inte till för att ersätta personalen utan ska ses 
som en extra resurs för personalen. 
 
6.3.3 Kund-kund 
 
SAS och Luftfartsverkets synsätt på Kund-kund interaktioner skiljer sig åt genom att 
Luftfartsverket kräver ett sammanbete mellan kunderna medan SAS inte kräver att kunderna 
ska integrera med varandra men ser det som positivt om detta möte mellan kunderna sker. 
 
En likhet som finns mellan SAS och Luftfartsverket är att de arbetar med att förebygga 
negativa kund-kund interaktioner i tjänsten genom att sprida information till sina kunder så att 
kunden inte är ovetande om vad som händer vilket ofta är grunden till negativa kund-kund 
interaktioner. En skillnad vid hanteringen av negativa kund-kund interaktioner mellan 
Luftfartsverket och SAS ligger i att Luftfartsverket kan gå in och bestämma hur kunderna ska 
bete sig genom deras roll som myndighet medan SAS i stället försöker gå in och få kunderna 
att samarbeta med varandra. Skulle inte kunderna klara av att samarbeta med varandra 
överlåter SAS problemet till flygplatspolisen som finns på Umeå flygplats. 
 
6.3.4 Kund-personal 
 
I likhet med teorin är mötet mellan kunden och företagets personal viktigt för både SAS och 
Luftfartsverket. Kund-personal mötets betydelse inom SAS visar sig i att SAS påstår att 
kunderna upplever mötet med personalen som att personalen klarar av att framföra tjänsten på 
ett sett som överensstämmer med kundens förväntningar. SAS kunder ska dessutom känna sig 
uppmärksammade i mötet med personalen och känna att kunden kan föra en dialog med SAS 
personal. SAS gör även de förändringar i det regelverk som finns uppsatt inom företaget och 
på så sett förbättra kundens upplevelse av tjänsten. Luftfartsverket visar på att kund-personal 
mötet har betydelse i mötet mellan kunden och personalen då personalen ska bli mer 
kundfokuserade och serviceinriktade samt att även Luftfartsverket gör ändringar i regelverken 
som styr tjänsten. Luftfartsverket vill också att mötena mellan kunden och personalen ska 
upplevas som positiva för bägge parter. 
 
Luftfartsverket och SAS arbete med kundens delaktighet i tjänsten skiljer sig åt. 
Luftfartsverket arbetar med att föra en dialog mellan kunderna och företaget och att kunderna 
får komma med förslag på förändringar i tjänsterna. På SAS deltar kunderna i tjänsten genom 
att kunderna söker information över hur deras tjänst ska utföras och försöker styra kundens 
deltagande genom att kunderna själva får bestämma hur de ska uppträda i tjänsten. Både SAS 
och Luftfartsverkets arbete med kundens delaktighet ligger trots skillnaderna båda i linje med 
vad teorin säger om kundens delaktighet i tjänsten. 
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Luftfartsverket arbetar att med hjälp av dialoger hålla kunderna informerade om vad det är 
som händer med tjänsten. Dialogen gör också så att tjänsten upplevs som positiv för kunden. 
SAS vill att personalen som utför tjänsten ska uppträda på ett proffsigt och personligt sett. 
Den information som SAS personal ger är betydelse full oavsett innebörd. Här syns en likhet 
mellan företagen på hur de arbetar med informationen. Även teorin tar upp och pekar på att 
informationen är viktig för företagen att arbeta med. 
 
Det finns en likhet mellan Luftfartsverkets arbete och SAS arbete med att låta sin personal få 
handlingsfrihet. Likheten ligger i att båda företagen kan ge frihet åt personalen att agera efter 
kundens önskemål så länge inte säkerheten riskeras. Detta för att båda företagen är väldigt 
noga med att säkerheten efterlevs i tjänsten. Handlingsfriheten kan göra så att långsiktiga 
kundrelationer kan skapas vilket också teorin förespråkar. 
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7. Slutsatser 
 
I det avslutande kapitlet kommer först en diskussion kring undersökningen att presenteras 
innan slutsatserna av arbetet tas upp. I slutsatserna kommer svaren på de två 
forskningsfrågorna att besvaras och då även syftet med uppsatsen. 
 
7.1 Slutsatser 
 
Arbetets första forskningsfråga var att studera hur tjänsteföretag arbetar med olika 
interaktioner som uppstår mellan kunden och företaget. Utifrån de intervjuer som gjorts till 
arbetet kom vi fram till att företagen genom olika åtgärder och förbättringar på tjänsterna 
försöker få tjänsterna att passa kundernas krav. Mellan olika företag kan det också finnas 
skillnader beroende vilka regler och riktlinjer som företaget har att rätta sig efter.  
 
En skillnad i hur tjänsteföretag arbetar med interaktionerna är om företaget arbetar på en 
konkurrensutsatt marknad eller inte. Utifrån vår studie kan vi konstatera att på en 
konkurrensutsatt marknad måste företagen vara mer kundfokuserade i utformningen av sina 
tjänster. Företag som arbetar på en marknad som inte är konkurrensutsatt behöver inte rätta 
sig efter vad kunderna tycker i lika stor utsträckning som företagen på en konkurrens styrd 
marknad. Ställer inte kunderna upp de krav som tjänsteföretaget på den mindre 
konkurrenskraftiga marknaden, behöver företaget heller inte behålla kunden. Samtidigt kan 
företaget vara beroende av kunderna och då om tjänsteföretaget inte har några kunder har de 
heller inga tjänster att förmedla. En annan orsak till att tjänsteföretagen är mån om sina 
kunder är det att även tjänsteföretagen kan vara beroende av sina egna kunders kunder för att 
kunna utföra sin egen tjänst. 
 
Våra fallstudieföretag SAS och Luftfartsverket arbetar med alla delarna av de fyra 
interaktionerna kund-fysiskt/tekniska resurser, kund-system kund-kund och kund-personal, 
som teorin tar upp, och företagen anser också att alla interaktionerna är betydelsefulla och 
påverkar kunden i tjänsteupplevelsen. Den fysiska miljön är viktig för båda våra 
fallstudieföretag, med tanke på att kunden behöver mycket information så att den inte känner 
sig osäker vid kontakten med den fysiska tekniska miljön. Det är viktigt för företagen att 
personalens arbetskläder ger ett igenkännande och på det sättet gör så att kunden känner sig 
trygg. Båda fallstudieföretagen tycker här att det är viktigt att kunden är med och bestämmer 
hur den fysiska tekniska omgivningen ska vara utformad. Utifrån våra fallstudieföretag kan vi 
dra slutsatsen att när företagen använder sig av ett system är det viktigt att det finns en 
acceptans hos personalen och att de känner sig trygga med de system som personalen och 
kunderna ska använda. Det är viktigt att kunderna och systemen integrerar med varandra på 
ett fungerande sett, systemens avsikt är att göra tjänsten enklare för kunden. För personalen är 
systemen till för att understödja dem i deras arbete, om systemen skulle ta allt för stor plats i 
tjänsten skulle inte kunden känna sig tillräckligt uppskattad. När kunder möter varandra i 
tjänsten är det viktigt att kunderna kommer överens och att företagen redan innan det sker 
negativa kund-kund interaktioner förebygger dessa med hjälp av information.  
 
Båda våra fallstudieföretag anser att mötet mellan kunden och personalen är viktigt, därför att 
utgången av mötet ska uppfylla kundens förväntningar. För att uppfylla kundens 
förväntningar gäller det att företagen gör kunden mer delaktig i tjänsten. Utifrån vår empiri 
finns det två sett att arbeta med att göra kunden mer delaktig och det är dels att företagen ska 
föra en dialog med kunderna och att de lyssnar och gör de förändringar kunderna vill. Den 
andra delen ligger i att göra kunden mer delaktig genom att informera kunden så mycket som 
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möjligt om hur tjänsten går till. Fallstudieföretagen är medvetna om att det är kunden ska 
uppleva tjänsten, och därför är det viktigt att företaget tänker på att tjänsten ska passa kunden 
i utförandet av tjänsten och inte bara personalen som utför den. 
 
Arbetets andra forskningsfråga var vilka mål som företaget har med den interaktiva 
marknadsföringen. I interaktionen mellan kund-personal har företagen som mål att 
tjänsteutförandet ska upplevas som positivt för kunden genom att företaget samtalar med 
kunderna och informerar om tjänsten. Ett annat mål som företagen har med mötet mellan 
personalen och kunderna är det att personalen ska försöka få kunden att komma tillbaka och 
använda företagets tjänster igen. Därför är det viktigt att frontpersonalen kan ge kunden bra 
upplevelse genom att erbjuda kunden ett trevligt bemötande och kunden känner att de står i 
centrum. 
 
Företagens mål med de system som ingår i tjänsterna är det att systemen ska göra tjänsten mer 
tydlig för kunden och göra så att personalen känner sig trygga i utförandet av företagens 
tjänster. Målet med systemen som finns i företagens tjänster kan också vara att systemen ska 
ge kunderna fler valmöjligheter och på så sett underlätta utförandet av tjänsten för kunden. 
 
Den fysiska miljön på företaget ska upplevas som positiv för både kunden och personalen. I 
utformningen av den fysiska miljön kan företagen ha som mål att den ska vara lätt att arbeta i 
för personalen och vara utformad så att tjänstens olika moment är lätta att utföra. För kundens 
del ska även systemen som kunderna använder sig av i tjänsten vara utformade på ett enkelt 
sett som underlättar användningen av systemen. En till del som företagen vill åstadkomma 
med hjälp av den fysiska miljön är det att det ska vara lätt för kunden att hitta det kunden 
söker och att det ska finnas ett flyt i alla delar som ingår i tjänsten. Tjänsteutförandet ska 
kunna ske utan att kunderna behöver ha några onödiga stopp.  
 
Det som bör belysas är att företagens kunder även fast de är konkurrenter till varandra måste 
samarbeta när de utför tjänsten. Företagen själva kan främja samarbetet mellan kunderna 
genom att vara mottagliga för vad kunderna har att säga och på sett skapa bättre 
förutsättningar för kundernas samarbete.  
 
Att kunderna diskuterar hur de upplever företagens tjänster och att kunderna delger 
upplevelserna med varandra och personalen är något som Företagen vill uppnå när kunderna 
möter varandra. Diskussionerna mellan kunderna har den betydelsen för företagen att de ser 
detta som ett mål. Ytterligare ett mål med kund-kund interaktionerna som företagen har är att 
mötena mellan kunder ska kunna ske utan att de uppstår några problem mellan kunderna i 
tjänsteutförandet. 
 
Företagen vill att kunden i mötet med företaget ska känna att de är välkomna att ta del av 
företagets tjänster och att personalen kan leverera den tjänst som kunden förväntar sig att få. 
Leveransen av tjänsten ska ske på ett sett som gör att kunden känner sig trygg och säker när 
de använder sig av den. För att kunden ska kunna känna sig trygg och säker är det upp till 
företaget att skapa en relation mellan kunderna och företaget. Relationen till kunderna ska 
formas av att företagens personal agerar på ett sett som gör att kunderna känner sig 
accepterade. 
 
Målet i kundens möte med företaget är det att mötet ska leda till ett förtroendefullt och 
långsiktigt samarbete där informationen mellan företaget och kunderna är ömsesidigt. En 
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aspekt som också bör belysas är att om företaget får ett förtroendefullt samarbete med sina 
kunder, kan det underlätta företagets arbete jämt emot kunder. 
 
Det som företagen framför allt trycker på och även vi vill framhäva är att kunderna i de olika 
tjänsterna ska känna sig trygga och säkra med hjälp av interaktiv marknadsföring och de fyra 
interaktionerna. 
 
7.2 Diskussion 
 
När ett företags kunder konsumerar en tjänst är det några faktorer som det är viktigt för 
företaget att tänka på om tjänsten ska upplevas som positiv för kunden. Det som framgick 
utifrån vår undersökning är det att kunden vill känna säkerhet och kontroll när de är med och 
deltar i tjänsteproduktionen. Företagets uppgift blir då att genom personalens agerande, 
företagets system och genom företagets fysiska miljö att försöka åstadkomma en trygghet och 
säkerhet för kunden i tjänsteutförandet. Personalen på företaget måste inse vilken betydande 
roll som de har i hur kunden uppfattar och värderar tjänsten. Att personalens agerande kan 
hjälpa företaget att skapa långsiktiga kundrelationer är någonting som är av betydelse för 
företaget. För att kunna få långsiktiga kundrelationer är det viktigt att personalen agerar på ett 
kundfrämjande sett, genom att prata med kunderna, informera kunden om hur tjänsten ska 
genomföras. Personalens agerande ska också göra att kunderna känner att de vill använda sig 
av tjänsten igen. När företaget utformar olika tjänster bör företaget tänka på vad det är som 
kunden vill ha ut av tjänsten och hur pass delaktiga kunderna själva måste vara i utförandet av 
tjänsten. Det svåra för företaget i utformandet av tjänsten är att det inte bara räcker till att se 
vad kunden vill ha ut av tjänsten. Personalen som ska förmedla tjänsten måste även de känna 
att de trivs med tjänstens miljö och utformning, för att kunna utföra tjänsten på ett kvalitativt 
sett. Personalens handlingsfrihet har stor påverkan på tjänstens totala intryck hos kunden. Ges 
personalen lite handlingsutrymme under företagets regler är det svårt för företaget att få 
kunderna tillfredställda med tjänsten. Finns det däremot tydliga regler i företaget men att 
personalen själva ges utrymme till att handla utifrån situation till situation kommer tjänsten att 
upplevas som mer tilltalande för kunderna. I vår undersökning så betonade både SAS och 
Luftfartsverket betydelsen av att ge personalen handlingsfrihet i utförandet av tjänsten. När 
handlingsfrihet ges av företaget är också viktigt att personalen är införstådda med att deras 
agerande inte får äventyra tjänstens säkerhet eller andra kunders säkerhet i tjänsteutförandet. 
Andra kunders medverkan i tjänsteutförandet och effekten som kunderna kan ha på varandra 
är en till faktor som företaget bör tänka på eller ha vetskap om att den existerar i tjänsten. Det 
kan också vara så att tjänsten inte går att utföra om inte kunderna hjälper varandra i 
tjänsteutförandet. 
 
7.3 Förslag till vidare forskning 
 
I denna uppsats har vi undersökt och sett på hur tjänsteföretag arbetar med den interaktiva 
marknadsföringen. En annan intressant aspekt på den interaktiva marknadsföringen är att se 
på den från kundens synvinkel och se på hur kunderna uppfattar företagets interaktiva 
marknadsföring. Vad söker kunden som inte företaget söker och hur uppfattas de interaktiva 
marknadsföringsåtgärder som företaget gör. Ett annat undersöknings område är att se på om 
det finns några skillnader på den interaktiva marknadsföringen beroende på om det är ett 
statligt eller privat företag som undersöks. 
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Intervjuguide    Bilaga 1 
 
företagens perspektiv på interaktiv marknadsföring.  
 
1. Vilka olika tjänster utför företaget? 
 
2. Vilken roll har du i företaget och hur länge har du arbetat på den position som du nu har? 
 
3. Beskriv på vilket sett ni arbetar med marknadsföring när kunden kommer till ert företag? 

 
4. Vilka olika möten mellan företag och kunden uppstår då kunden konsumerar tjänsten? 
 
5. Vad vill ni uppnå/mål med dessa möten mellan företaget och kunden? 
 
Vilka olika system finns i företaget? (dagliga system, organisatoriska system, tekniska 
system, säkerhetssystem ) 
 
6. Vilka olika system möter kunderna i tjänste utförandet? (stödsystem, förenklingssystem, 
bokningssystem etc.) 

 
7. Vilka syften/mål finns det med dessa olika system? 
 
8. Anpassas systemen efter olika slags kunder, i så fall på vilket sett? 
 
9. Informeras/utbildas kunderna om hur de ska använda de olika systemen? Informeras 
kunden när de olika systemen ska uppdateras? 

• Har uppdateringen/utbytningen av systemen medfört att personalen på ert 
företag byts ut mot maskiner eller system och i så fall av vilken orsak? 

 
10. Arbetar ni med att utveckla nya och befintliga system och hur går ni tillväga vid 
utvecklingsarbetet? 

• På vilket sett tar ni hänsyn till kunden när ni utvecklar systemen? 
 
11. Hur arbetar ni för att samspelet mellan kunden och systemen ska fungera i tjänsten? 
 
12. Vad tror ni att kunden har för förväntar på dessa system? 
 
13. Hur agerar frontpersonalen om brister uppstår i något av systemen? 
 
14. Upplever frontpersonalen att de olika systemen fungerar som ett hinder eller som ett 
hjälpmedel när de ska leverera tjänsten till kunden?  

• På vilket sett? 
 
15. Utformas de olika systemen för att stödja personalen i dess arbete? 

• I så fall hur? 
 

16. På vilket sett påverkar de olika systemen frontpersonalen i deras dagliga arbete? 
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17. Vilka möten uppstår mellan personalen och kunden när tjänsten utförs? 
• Hur tror ni att dessa möten påverkar kundens upplevelse? 

 
18. På vilket sett arbetar ni med att påverka/styra det som händer vid mötet mellan personal 
och kunder? 
 
19. Vad vill ni uppnå/vilka mål har ni med de möten som sker mellan personalen och kunden 
under tjänsteutförandet? 
 
20. På vilket sett deltar kunden i produktionen av tjänsten? 
 
21. Arbetar ni  för att få kunden mer delaktig i tjänsten? 

• Av vilken anledning 
 

22. Vad gör frontpersonalen för att informera kunden om hur tjänsten ska levereras? 
• Tror ni att informationen gör kundens upplevelse av tjänsten mer positiv 

eller negativ och på vilket sett? 
 

23. Anser ni mötet mellan frontpersonalen och kund viktigt utifrån er verksamhet? 
• Av vilken anledning? 

 
24. Vilka befogenheter och vilken handlingsfrihet har frontpersonalen? 

• Vad finns det för fördelar och nackdelar med detta? 
 
25. Händer det att negativa kund-personal möten uppstår? 

• Hur hanterar ni dessa? 
 
Fysiska tekniska resurser kan vara hur omgivningen är designad, hur dekoren är utformad 
utifrån företagens image vilket påverkar kundernas förväntningar på tjänsten. Fysiska 
produkter är kundens möten med till exempel företagens lokaler och den service kunderna får 
under leveransen. 
 
26. Vilken betydelse tror ni att den fysiska omgivningen har för kundens upplevelse av 
tjänsten? 
 
27. På vilket sett arbetar ni för att påverka kundens upplevelse av tjänsten med hjälp av den 
fysiska miljön 
 
28. Vilka mål har företaget när det gäller er utformning av den fysiska miljön? 
 
29. Tar ni i företaget hänsyn till kunden vid utformningen av den fysiska miljön? 

• På vilket sett/varför inte? 
 

30. Tar ni i företaget hänsyn till personalen vid utformningen av den fysiska miljön? 
• På vilket sett/varför inte? 
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31. Tar ni i företaget hänsyn till hur personalen och kunden ska kunna mötas på ett trivsamt 
sett vid utformningen av miljön?  

• Vad har gjorts för att förbättra förutsättningarna för detta möte/vad kan göras 
bättre 

• Varför har inget gjorts för att förbättra förutsättningarna för detta möte?  
 

32. Upplever ni att kundens och personalens krav på den fysiska miljön skiljer sig åt? 
• Hur visar sig detta? 
• Upplever ni detta som ett problem? 

 
33. Arbetar ni med att göra tjänsten mer tydlig? 

• Hur visar sig detta 
• Hur kommer det sig att företaget inte försökt att göra tjänsten mer tydlig 
 

34. Har ni i företaget medvetet utformat den omkringliggande omgivningen så att kunden kan 
få en bild av företagets image, i så fall hur? (möblering, inredning mm.) 
 
35. Vad har frontpersonalens arbetskläder för betydelse för företagets funktion och 
igenkännande hos kunden, tror du? 
 
36. Händer det att negativa kund-fysiska tekniska resurs möten uppstår? 

• I så fall hur hanteras dessa? 
 
37. Vilka olika kunder är det som möter varandra?  

• Tror ni att kundernas beteende påverkar varandras upplevelse av tjänsten? 
• Finns det från företagets sida några mål med att medvetet styra mötena 

mellan olika kunder? 
 

38. Tror ni att kunder påverkar varandras upplevelse av tjänsten? 
• På vilket sett? 

 
39. Försöker ni i företaget på något sett att påverka de möten som sker mellan olika kunder? 
 
40. Vad gör ni i företaget för att ta hänsyn till olika kunders behov och speciella beteenden? 
 
41. Händer det att det uppstår negativa kund-kund interaktioner?  

• Hur hanteras i så fall dessa negativa kund-kund interaktioner? 


