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Sammanfattning	
Den digitala utvecklingen de senaste decennierna har ritat om kartan för var och hur 
servicemötet äger rum, denna mötesplats benämns i tidigare forskning som 
servicelandskap. Inom forskningsområdet undersöks traditionellt sett det fysiska 
servicelandskapet. Teknologiska framsteg har dock möjliggjort en förflyttning av 
servicemötet till konsumentens dator, där forskare istället benämner mötesplatser som e-
servicelandskap. Idag sker mötet mellan konsument och företag allt oftare via 
smartphones i form av en applikation eller mobilhemsida. Denna mötesplats benämns 
som m-servicelandskap och innefattar ett antal olika dimensioner. Dessa dimensioner 
påverkar interaktionen mellan konsument och företag och är centrala i den process där 
förtroende skapas. Vår studie syftar till att fördjupa förståelsen för hur olika dimensioner 
i ett m-servicelandskap kan hindra och möjliggöra förtroende för företag. Genom denna 
identifikation avser studien att skapa djupare förståelse för konsumenters upplevelser och 
därmed bidra med vad kunden uppfattar som förtroendeingivande i ett m-
servicelandskap. Utöver detta vill vi ge praktiska rekommendationer för hur företag och 
organisationer genom sitt m-servicelandskap kan skapa förtroende, detta eftersom 
förtroende bygger lojalitet och i förlängningen ökar köpintentionen.	
	
Vi har genomfört åtta intervjuer samt använt ett exempel i form av en app för bokning av 
boende för att undersöka konsumenters syn på m-servicelandskapets förtroendebyggande 
dimensioner. Det teoretiska ramverket från forskning om de olika servicelandskapen 
ställs i studien i relation till det empiriska materialet från de åtta intervjuerna. Med denna 
bakgrund har vi sedan kunnat besvara den problemformulering som studien bygger på:  
	
Hur kan olika dimensioner i ett m-servicelandskap uppfattas av konsumenter i termer av 
förtroende för företaget?	
	
Studiens resultat tyder på att dimensionerna i m-servicelandskapet är mer integrerade i 
varandra än vad tidigare forskning visat. Hur förtroende skapas beror på de förväntningar 
konsumenten har samt den situation konsumenten befinner sig i. De förväntningar 
konsumenter har på m-servicelandskapet avgör vilka krav de ställer. Generellt verkar 
förväntningar vara höga och svåra att överträffa då många delar i servicelandskapets 
dimensioner ses som självklarheter av konsumenter. Vi har även identifierat att 
konsumenter vill att m-servicelandskapet ska vara uppbyggt med hänsyn till den situation 
i vilken de avser att besöka m-servicelandskapet. Funktionalitet och enkelhet är tätt 
kopplat till estetisk design och konsumenter föredrar en avskalad estetik för att ytterligare 
främja enkelhet. Säkerhet är en dimension som spelar roll för konsumenter men kan vägas 
upp av enkelhet, funktionalitet och estetisk design. 
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1.	Inledning	
I detta kapitel introduceras och redogörs studiens ämnesområden. I redogörelsen finns 
centrala begrepp och tidigare forskning för att sedermera belysa studiens praktiska och 
teoretiska bidrag. Det första teoriområdet vi behandlar är servicelandskapet, detta 
diskuteras i olika kontexter där fokus i slutändan kommer att ligga vid det digitala 
servicelandskapet. Vi kommer även att beröra förtroende som teoriområde och 
undersöka hur förtroende skapas i det digitala servicelandskapet. Slutligen presenteras 
studiens problemformulering och syfte.  

1.1	Problembakgrund	

Servicelandskapet är den mötesplats där personal och konsument interagerar med 
varandra. Servicelandskapet utgörs i traditionell mening av den fysiska plats där allt från 
design till fysiska ting ingår, men även beteenden som exempelvis personalens 
engagemang och konsumentens sinnesstämning. I servicelandskapet agerar personal och 
kunder moderatorer då de påverkar och påverkas av servicelandskapets olika dimensioner 
(omgivande förhållanden, yta/funktion och skyltar & symboler) och av varandra (Bitner, 
1992, s. 60–64). Att de agerar moderatorer beskrivs som att de själva utgör en stor del av 
det servicelandskap de tar del av och att deras agerande därmed är avgörande för utfallet 
(Bitner, 1992, s. 63). 	
	
Servicelandskapets koppling till kundnöjdhet studeras av Miles et al. (2012, s. 778) som 
menar att servicelandskapets dimensioner är viktiga att ta hänsyn till när företag utformar 
sina servicelandskap. Författaren hänvisar då bland andra till Wakefield & Blodgett 
(1996, 1999; refererad i Miles et al., 2012, s. 778) som menar att det inom nöjesbranschen 
såsom fotbollsmatcher, konserter etc. funnits bevis för att den upplevda kvaliteten av 
tjänsten samt nöjdheten förbättras då faciliteternas renlighet är hög. Bitner (1992, s. 58) 
menar att ett väl genomtänkt servicelandskap innebär en chans för tjänsteleverantören att 
i idealfallet skapa en miljö som tillgodoser behov och möter kundernas förväntningar, 
vilket kan förbättra kundnöjdheten. 	
	
När servicemiljön började diskuteras i termer av servicelandskap fokuserade man då på 
den fysiska miljön. När företag flyttar mer av sina verksamheter till en onlinemiljö 
diskuteras servicelandskapet även i denna kontext. E-handeln har under det senaste 
decenniet vuxit sig allt större och enligt ISS (2018) har 98% av svenskarna tillgång till 
internet hemma idag. Den digitala utvecklingen möjliggör att servicemötet kan utspela 
sig på fler platser än bara i den fysiska butiken. I och med att datorn har blivit en 
självklarhet för många har e-handeln fortsatt öka stadigt de senaste åren och de som en 
gång börjat använda internet och de tjänster som erbjuds där, fortsätter använda dessa 
(ISS, 2018, s. 4). I en dator benämns servicelandskapet som e-servicelandskap (e.g. 
Hopkins et al., 2009, s. 25; Harris & Goode, 2010, s. 230) och i en smartphone benämns 
servicelandskapet som m-servicelandskap (e.g. Lee, 2018, s. 173). Kim et al. (2017, s. 
55) menar att det finns många likheter mellan e-servicelandskapet och m-
servicelandskapet och utgår i sin forskning om m-servicelandskap från tidigare teorier 
och koncept från forskning om både e-servicelandskap och fysiska servicelandskap. Vi 
kommer därför att utgå från forskning om e-servicelandskapet även om denna inte direkt 
berör det vi avser studera; vad som hindrar och möjliggör förtroendebyggande i ett m-
servicelandskap.	
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Harris & Goode (2010, s. 232) bryter ner e-servicelandskapet i tre förtroendebyggande 
dimensioner estetik, utformning och funktion samt finansiell säkerhet. Dessa tre 
dimensioner kommer ha stor betydelse för vår studie eftersom de utgör grunden för 
studiens teoretiska ramverk.	Den första dimensionen estetik handlar om hur visuellt 
tilltalande och underhållande e-servicelandskapet är men även hur originell designen är. 
Den andra dimensionen är utformning och funktion och handlar om användarvänlighet, 
relevans av innehållet och i vilken utsträckning det går att interagera i e-
servicelandskapet. Den tredje dimensionen är finansiell säkerhet och den innefattar hur 
säkert och enkelt betalningen sker i ett e-servicelandskap. Dessa dimensioner verkar 
enligt Harris & Goode på olika vis som förtroendebyggande faktorer i ett e-
servicelandskap. Resultaten av deras kvantitativa studie visar att de tre dimensionerna har 
ett tydligt samband med förtroende. Harris & Goode (2010, s. 237) menar vidare att 
förtroende har ett positivt samband med köpintentionen, vid en ökad nivå av förtroende 
ökar således även konsumenternas intentioner att köpa från företaget enligt författarna. 	
	
Med vetskapen om hur ett e-servicelandskap är uppbyggt introduceras nedan det 
servicelandskap som denna studie avser undersöka - m-servicelandskapet.  En studie från 
Internetstiftelsen i Sverige (ISS) visar att användandet av smartphones har ökat kraftigt 
och år 2018 hade 90% av Sveriges befolkning en smartphone. De visar även att 
smartphones som marknadsplats idag har blivit den tredje största efter den fysiska 
handeln och e-handeln (ISS, 2018; Kim et al., 2017, s. 55). I det dagliga 
internetanvändandet är smartphone det vanligaste mediet för alla åldersgrupper i Sverige 
förutom personer i åldersgruppen 76 år och uppåt (ISS, 2018, s. 13). Det faktum att 
smartphones utvecklats till en stor marknadsplats och även bristen på forskning inom 
området ger oss anledning att vidare studera vad som är viktigt när konsumenten 
interagerar med företags servicelandskap via sin smartphone. När servicemötet förflyttas 
till kundens smartphone blir skapande av relationer och förtroende processer som flyttas 
till en mer komprimerad och begränsad yta och tidigare forskning kan då utmanas. Därför 
vill vi granska hur kundens förtroendebyggande påverkas när hen interagerar med ett 
företag via sin smartphone. 	
	
Digitaliseringen av servicemötet har fört med sig både för- och nackdelar. Fördelar är 
bland annat att marknadsplatser blir mer tillgängliga och kan ha konkurrenskraftiga priser 
samt ett större urval. Några av nackdelarna är upplevd risk, oklar integritet och bristande 
förtroende (Barkhi et al., 2008, s. 178). Att bygga förtroende blir därför en vital aspekt 
för företag som idag bedriver allt större del av sin verksamhet via e-servicelandskap. I 
traditionell mening har grunden till relationer lagts i det mellanmänskliga mötet (Bitner 
et al., 2000, s.138; Solomon et al., 1985, s.101). Skiftet från det fysiska servicelandskapet 
till en digital yta innebär diverse variationer i servicelandskapets dimensioner och därmed 
även mötet mellan konsument och företag. I en artikel av Ballantyne & Nilsson (2017, s. 
230) presenteras en tabell med skillnader mellan servicelandskap och e-servicelandskap 
där till exempel personal i servicelandskapet har bytts ut mot chattfunktioner och Q&A 
(Questions & Answers) i e-servicelandskapet. Även Larivière et al. (2017, s. 238) menar 
att det nya servicemötet befinner sig i kraftig förändring på grund av den rådande 
teknikutvecklingen. Författarna belyser att smartphones och andra smarta enheter 
påverkar rollen för alla som är inblandade i servicemötet. Det faktum att e-
servicelandskapet, liksom m-servicelandskapet saknar den interpersonella kontakten i 
viss mån, behöver enligt Wang et al. (2007, s. 154) inte betyda att det sociala utbytet blir 
mindre viktig för konsumenter. Tvärtom, menar författarna att det finns en stor potential 
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i att förbättra den sociala aspekten även i det digitala servicelandskapet för att skapa 
emotionella band och öka förtroendet för företaget. 	
	
I takt med digitaliseringen har det forskats angående vad som bygger det digitala 
servicelandskapet. En av aspekterna som undersöks i tidigare forskning är sambandet 
mellan förtroende och servicelandskapets dimensioner. I en studie av Bateman et al. 
(2017, s. 246) visas att nyckeln till att behålla kunder, skapa återkommande kunder och 
kundnöjdhet inom e-handel är att bygga ett förtroende mellan företaget och dess kunder. 
Harris & Goode (2010, s. 232) beskriver att en av många funktioner som ett e-
servicelandskap kan ha är att skapa förtroende för företaget gentemot sina kunder och att 
förtroende är något som i sin tur kan leda till starkare köpintentioner. Även Harris & 
Goode (2004, s. 149) menar att förtroende är en avgörande faktor i dynamiken mellan 
företag och konsumenter i utbytet av service. Yen & Gwinner (2003, s. 494) menar 
dessutom att förtroende är avgörande för all handel online. Enligt Fusaro et al (2002, 
refererad i Harris & Goode, 2010, s. 232) är dessutom känslan av förtroende det som 
konsumenter anser är viktigast då de utvärderar ett möte med företag.	Vi har identifierat 
ett område inom digitala servicelandskap där vi anser att vidare forskning är relevant. 
Enligt Kim et al. (2017, s.55) finns ett behov av att förstå vad som driver och påverkar 
hur konsumentens e-shopping via en mobil enhet fungerar. Bland annat beskriver Anuar 
et al. (2014, s. 553) att m-servicelandskapet blir allt mer viktigt för att förbättra 
servicekvaliteten och i längden även skapa kundlojalitet. Även Lee (2018, s. 173) betonar 
vikten av ett funktionellt och välstrukturerat m-servicelandskap och beskriver hur 
kundlojalitet kan förbättras genom kunskap om kundens preferenser. 	
	
Vi har kunnat se att litteraturen om m-servicelandskapet är begränsad men att forskningen 
om det fysiska servicelandskapet och e-servicelandskapet är omfattande. I tidigare 
forskning undersöks servicelandskapet främst ur ett konsumentperspektiv (e.g. Harris & 
Goode, 2010, s. 232; Lee, 2018, s. 173; Miles et al., 2012, s. 778), en del forskning lägger 
viss tyngd i näringslivsperspektivet samt belyser bland annat den anställdes arbetsmiljö 
vilket diskuteras i termer av fysiska servicelandskap (e.g. Bitner, 1992, s. 58). Av den 
forskning som tidigare publicerats är majoriteten av kvantitativ konceptuell karaktär (e.g. 
Biter, 1992; Harris & Goode, 2010; Lee, 2018) och testar snarare de olika dimensionernas 
betydelse för konsumenter än på vilket sätt konsumenters uppfattningar påverkas av dessa 
dimensioner. Inom forskningsområdet saknas med andra ord studier som bidrar till 
kundens upplevelser av olika dimensioner i ett m-servicelandskap och på grund av detta 
ämnar vi undersöka dessa aspekter närmare. Kim et al. (2017, s. 67) menar att det skulle 
vara relevant att titta på fler steg inom e-handel i en smartphone-kontext för att skapa en 
tydligare bild av konsumentens beslutsfattande vilket ytterligare motiverar oss att göra en 
djupare studie inom detta område. 	
	
I tidigare forskning (Harris & Goode, 2010, s. 232) menar författarna att det finns 
samband mellan servicelandskapets dimensioner och förtroende, som i sin tur har ett 
samband med köpintentioner. Med utgångspunkten att det finns ett samband mellan 
förtroende och köpintentioner finner vi det intressant att bidra med en studie som 
undersöker vad kunden upplever som förtroendeingivande i ett m-servicelandskap 
eftersom köpintentioner är något som kan vara av intresse för näringslivet. Vi ser även 
att denna djupare förståelse skulle kunna bidra med en grund för vidare forskning om m-
servicelandskapet, den mötesplats för konsumenter och företag som blir allt mer vanligt 
förekommande i och med den tekniska utvecklingen inom handel och konsumtion. 	
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1.2	Problemformulering	
Hur kan olika dimensioner i ett m-servicelandskap uppfattas av konsumenter i termer av 
förtroende för företaget?	

1.3	Syfte	
Vi ämnar identifiera hur olika dimensioner i ett m-servicelandskap hindrar och möjliggör 
förtroendebyggande för företag. Genom denna identifikation avser studien att skapa 
djupare förståelse för konsumenters upplevelser och därmed bidra med vad kunden 
uppfattar som förtroendeingivande i ett m-servicelandskap. Utöver detta vill vi ge 
praktiska rekommendationer för hur företag och organisationer genom sitt m-
servicelandskap kan skapa förtroende, detta eftersom förtroende bygger lojalitet och i 
förlängningen ökar köpintentionen.	
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2.	Vetenskapliga	utgångspunkter	

2.1	Ämnesval	
Valet av ämne grundar sig delvis på de intressen som har växt fram hos oss och kunskaper 
vi tillskansat oss under våra år på Civilekonomprogrammet med inriktning Service 
Management. Vi introducerades tidigt för begreppet servicelandskap och har ett stort 
intresse för det konsumentfokus som kan iakttas ur service logikens (Service dominant 
logic) perspektiv. Tidigare forskning kring servicelandskap visar att den fysiska miljön 
kan ha en viktig roll i företagets relationsbyggande samt att förtroende är en av 
byggstenarna för att skapa långsiktiga relationer. Forskning inom området stödjer vår 
gemensamma uppfattning att smartphones kommer vara en allt större del i konsumtionen 
och därmed även servicemötet. Med detta som bakgrund föddes vårt intresse för att 
djupare undersöka servicelandskapets förtroendebyggande roll när servicemötet flyttas 
till en digital komprimerad kontext. Utöver detta ser vi att presumtiva roller för oss i 
framtida arbetsliv med stor sannolikhet kommer innefatta kundkontakt i digitala 
kontexter genom till exempel smartphones. Därför känns det relevant att undersöka 
konsumenters syn på m-servicelandskap och hur vi sedan i vår yrkesroll kan skapa miljöer 
som ökar konsumentens förtroende för det företag eller den organisation vi företräder.	

2.2	Förförståelse		
För att uppnå förståelse krävs en tolkning. Enligt den hermeneutiska 
forskningstraditionen börjar ingen tolkningsprocess hel förutsättningslöst, tolkaren har 
nämligen alltid en viss förförståelse (Johansson, 2018, s. 96).  De antaganden som 
förförståelsen består av kan enligt författaren kallas förståelsehorisont. Vikten av 
servicelandskapet är något vi under våra studier har läst och diskuterat vid flertalet 
tillfällen. Vi har därigenom erhållit god kunskap om ämnet och dess påverkan på allt ifrån 
relationsbyggande till köpbeteende. Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service 
Management har genomgående innehållit inslag om kundfokus, relationsbyggande och 
upplevd kvalitet. Detta har gjort att vi har en förståelse för hur faktorer som kundens 
förtroende påverkar företag och organisationer. Förförståelsen påverkar ofta vårt sätt att 
se på verkligheten mer än man tror (Thurén, 2007, s. 58). Med detta i åtanke har vi hela 
tiden varit noggranna med att diskutera den forskning vi använder med varandra. Detta 
eftersom våra individuella erfarenheter påverkar dels hur vi ser på denna forskning och 
dels hur vi har uppfattat det vi lärt oss under våra studier, vilket kan påverka våra val av 
teorier.	

2.3	Verklighetssyn	och	kunskapssyn	
Verklighetssyn syftar på den ståndpunkt forskaren har gällande hur denne ser på sin 
omgivning och verklighet (Saunders et al., 2016, s. 127). Vid en objektivistisk 
verklighetssyn ser forskaren att sociala företeelser och deras betydelse existerar 
oberoende av de sociala aktörerna (Bryman & Bell, 2017, s. 52). En annat synsätt är det 
konstruktionistiska, det innebär att sociala företeelser och deras mening hela tiden skapas 
av sociala aktörer. Vid ett konstruktionistiskt synsätt ser forskaren verkligheten som en 
konstruktion och en version av den sociala verkligheten och därmed inte som en slutgiltig 
bild av verkligheten. Det vi undersöker i denna studie är respondenternas (konsumenters) 



 

 
6 

uppfattning av en verklighet som de själva är en del av och i enighet med 
konstruktionismen ser vi konsumenterna i detta fall som medskapare av upplevelsen och 
verkligheten som studeras. Enligt det konstruktionistiska perspektivet ses verkligheten 
som att parterna i den påverkas av varandra och att verkligheten alltid är i förändring 
(Bryman & Bell, 2017, s. 53-54)	
	
Vad gäller kunskapssyn finns två utmärkande drag inom forskarvärlden att se på kunskap, 
antingen hålls en positivistisk eller en interpretativistisk syn på kunskap. Med en 
positivistisk syn innebär det att forskaren antar att det finns en sanning och att det är 
forskarens uppgift att belysa den (Collis & Hussey, 2014, s. 43–44). Med en interpretativ 
kunskapssyn utgår forskaren ifrån att det finns flera sanningar eftersom sanning ses som 
en subjektiv uppfattning hos varje individ samt att den fokuserar på att utforska komplexa 
sociala fenomen genom att tolka denna för att skapa förståelse (Bryman & Bell, 2017, s. 
49). I denna studie ser vi på respondenterna som individer med egna uppfattningar och 
upplevelser av förtroende. Vi strävar efter att förstå deras åsikter och uppfattningar och 
använder oss därför av en interpretativistisk syn på kunskap.	
	

2.4	Vetenskapligt	angreppssätt		
Det finns två huvudsakliga vetenskapliga angreppssätt - induktion eller deduktion. Ett 
induktivt angreppssätt innebär att forskaren utgår ifrån de observationer och resultat 
denne finner för att sedan omsätta detta i teori medan ett deduktivt angreppssätt istället 
tar avstamp i befintlig teori för att sedan testa hypoteser med hjälp av observationer eller 
någon annan typ av datainsamling (Saunders et al., 2016, s. 145). Ett induktivt 
angreppssätt präglas även av en mer generell presentation av data i det resultat som 
redovisas och teorier genereras och byggs snarare än att de testas som sanna eller falska. 
Motsatsen gäller vid ett deduktivt angreppssätt där forskaren oftare strävar efter specifika 
svar istället för en nyanserad bild av det forskaren studerar samtidigt som man utifrån 
hypoteser testar teorier på ett mer binärt vis (Saunders et al., 2016, s. 145). Bryman & 
Bell (2017, s. 44) beskriver att en kvalitativ strategi i en studie kopplas till ett mer 
induktivt arbetssätt medan ett deduktivt angreppssätt oftare används vid en kvantitativ 
strategi. Vår studie har undersökt en ny kontext för att försöka finna nya svar, detta i sig 
talar för att vi antagit ett induktivt angreppssätt (Grønmo, 2006, s. 45) men då vår 
teorigrund samt vår intervjuguide byggts på befintliga teorier inom de forskningsområden 
vi berör, anser vi att de deduktiva inslagen i vårt angreppssätt är betydligt fler.	
	
Det vi strävat efter är att komplettera befintliga teorier inom forskning om 
servicelandskap, samtidigt som det vi huvudsakligen fokuserar på; m-servicelandskapet 
är en relativt ny kontext som vi vill undersöka närmare. Saunders et al (2016, s. 149) 
menar att det ofta kan vara fördelaktigt att använda sig utav både ett deduktiv- och 
induktivt angreppssätt i en och samma studie men att ett av angreppssätten ofta är mer 
dominant. I vårt fall har mängden litteratur inom de områden vi berört varit omfattande 
och vårt teoretiska ramverk är uppbyggt på denna tidigare forskning. Detta är något som 
talar för att vi har ett angreppssätt som domineras av deduktion enligt Saunders et al 
(2016, s. 149). Vi argumenterar därmed för att studien antar ett deduktivt angreppssätt 
med inslag av induktion.  	



 

 
7 

2.5	Forskningsstrategi	
I vår studie har vi valt att anta en kvalitativ forskningsstrategi eftersom vår studie ämnar 
skapa djupare förståelse för hur olika dimensioner i ett m-servicelandskap hindrar och 
möjliggör förtroendebyggande för företag. I en studie med kvalitativ karaktär impliceras 
att det empiriska materialet ska tolkas för att finna meningar och innebörder (Alvehus, 
2013, s.20). Bell & Waters (2016, s. 20) menar att forskare som har ett kvalitativt 
perspektiv på sin forskning strävar efter att förstå hur människor upplever sin verklighet. 
I vår studie fördjupar vi oss i problemformuleringen “Hur kan olika dimensioner i ett m-
servicelandskap uppfattas av konsumenter i termer av förtroende för företaget?” och är 
således intresserade av att tolka samt förstå människors egna upplevelser och 
erfarenheter. 	
	
En risk med en kvalitativ forskningsstrategi är att forskaren i naivitet kan tro att den 
kvalitativa datan kan reproducera sanningen (Alvesson, 2003, s. 189). Författaren menar 
att en kvalitativ studie främst bör ses som att den är av explorativ karaktär. Bryman & 
Bell (2017, s. 393) nämner att kvalitativ forskning ibland kritiseras av kvantitativa 
forskare. De syftar då bland annat på att resultaten i kvalitativa studier bygger på 
forskarens subjektiva uppfattning av vad som är viktigt i undersökningen. Med vårt 
metodval i åtanke är det naturligt att vi som forskare är en del forskningsprocessen.	
	
En annan kritik som nämns av Bryman & Bell (2017, s. 393) är att kvalitativa 
undersökningar är svåra att replikera. Författarna menar då att kvalitativa studier kan 
kritiseras för att de är ostrukturerade samt beror av forskarens uppfinnelserikedom. Det 
uppstår därmed svårigheter för andra forskare att utföra studien igen med liknande resultat 
eftersom forskaren själv har en central roll i en kvalitativ studies datainsamling. I denna 
studie har vi varit medvetna om svårigheten i att replikera en kvalitativ studie och har inte 
heller varit ute efter en helt replikerbar studie. Vi har dock varit noga med att skapa en 
tydlig redogörelse för hur vi genomfört studien. Denna redogörelse återfinns i Kap. 4.	
	
En tredje kritik som riktas mot kvalitativ forskning är bristen på generaliserbarhet 
(Bryman & Bell, 2017, s. 393). Författarna menar då att det inte är möjligt att generalisera 
resultat av en kvalitativ studie. Detta beror på att respondenterna i en kvalitativ studie inte 
är representativa för populationen samt att det är svårt att bestämma populationen på ett 
korrekt vis. En kvalitativ studie ska snarare generaliseras till teori än till populationer. Vi 
är inte intresserade av att generalisera i denna studie, utan vi vill snarare skapa en djupare 
förståelse för människors subjektiva uppfattningar om ett fenomen som i dagsläget är 
relativt okänt.	
	
I enlighet med hur författarna beskriver generaliserbarhet ämnar vi att teoretisera kring 
hur konsumenter upplever förtroendebyggande i m-servicelandskapet och således inte att 
kunna uttala oss om en större population. 	
	
Bristande transparens är även det en kritik som riktas mot kvalitativa studier eftersom det 
inom kvalitativ forskning är det svårt att avgöra hur urvalet av respondenter har gått till 
(Bryman & Bell, 2017, s. 394). Även steget från analys till slutsats kan vara svårt att 
förstå i en kvalitativ studie enligt författarna. I metodkapitlet i denna studie har vi strävat 
efter transparens gentemot läsaren genom att beskriva utförligt hur vi har gått tillväga i 
val av respondenter samt hur vi resonerat oss fram till studiens slutsatser.	



 

 
8 

2.6	Litteratursökning	
I vår studie har vi genomfört en narrativ litteratursökning. Enligt Bryman och Bell (2017, 
s. 125) används denna typ av litteratursökning i studier som vill uppnå en djupare 
förståelse för vissa teman, i vår studie har förtroende och servicelandskap varit centrala 
teman i vår litteratursökningsprocess. Bryman och Bell beskriver vidare att en narrativ 
litteratursökning är ostrukturerade i den mening att forskaren inte vet exakt på förhand 
var litteratursökningen kommer att landa. Vår studie är av kvalitativ karaktär och därför 
passar en narrativ litteratursökning väl eftersom vi på förhand inte visste exakt vad vi 
skulle söka efter inom vårt forskningsområde. 	
	
Vi har i första hand använt oss av Umeå universitetsbibliotek och deras databaser för 
litteratursökning. Vid vissa tillfällen i vår litteratursökning har Google Scholar använts 
som inspiration för att bredda portföljen av sökord. De vetenskapliga artiklar vi refererar 
till i vår studie är publicerade i fackgranskade tidskrifter. Vi har även förhållit oss till de 
källkritiska kriterierna presenterade under 2.7 Källkritik. I vår studie har vi utgått ifrån 
sökorden servicescape och trust samt relaterade sökord. Vi har även fördjupat 
litteratursökningsprocessen genom att läsa vetenskapliga artiklar som andra forskare har 
refererat till, vilket gav oss en bredare förståelse för hur forskningsområdet är uppbyggt. 
Nedan presenteras ett urval av sökord som använts i litteratursökningsprocessen. 	
	
Ett urval av sökord:	

• Servicescape 
• E-servicescape  
• M-servicescape 
• Online trust 
• Mobile 
• E-commerce 
• Trust 

2.7	Källkritik		
Äkthetskriteriet	
Det som krävs enligt Thurén (2013, s. 17) för att uppfylla äkthetskriteriet är att källan är 
vad den utger sig för att vara. Han menar även att förfalskningar är vanligare än vad man 
som forskare tror och att vaksamhet därför bör iakttas. Den största delen av de källor vi 
har använt i denna studie består utav vetenskapliga artiklar från tidskrifter som är 
fackgranskade. När vi sökt artiklar har vi även varit uppmärksamma på vilka tidskrifter 
artiklarna varit publicerade i samt varit noggranna med att säkerställa dess relevans. 
Tidskrifterna har återfunnits inom ämnesområden som Marknadsföring, Service 
marketing, Service management och Electronic marketing.	
	
Oberoendekriteriet	
För att oberoendekriteriet ska vara uppfyllt måste källan “stå för sig själv”. En källa får 
inte vara ett referat av en annan källa (Thurén, 2013, s. 8). Källan ska med andra ord vara 
just oberoende. Vi har i största möjliga mån använt oss av förstahandskällor men i 
undantagsfall har vi använt oss utav andrahandsreferenser. I de fall vi har använt oss utav 
andrahandsreferenser har vi gjort det på grund av att vi inte lyckats hitta den artikel/bok 
som hänvisats till. I dessa fall har vi varit noga med att tydliggöra att det är just en 
andrahandskälla vi har använt. Ett exempel på detta är Donnelly (2001) och Zeithaml et 
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al. (2002) som refereras till i Harris & Goode (2010), där de två förstnämnda artiklarna 
inte har gått att finna. En nackdel med detta är att den information vi hänvisar till är en 
tolkning av huvudkällan och vi löper därmed en risk att missa en del av vad grundkällan 
ville föra fram. Vi anser dock att dessa andrahandsreferenser är relevanta då de är 
refererade till i fackligt granskade tidskrifter. Vi har även ett exempel på en bok som 
refererats till i Kvale (2007) men där sidhänvisning saknats. Boken i fråga är 
Chrzanowska (2002) och eftersom vi inte hittat någon sidhänvisning har vi heller inte 
hittat det Kvale (2007) refererade till och valde därför att referera “(Chrzanowska, 2002, 
refererad i Kvale, 2007, s. 72)”. Detta gör att vi inte med egna ögon kunnat granska i 
detalj vad Chrzanowska uttryckte. I detta fall handlar det om huruvida Chrzanowska 
resonerar gällande om fokusgrupper som datainsamlingsmetod kräver erfarenhet och 
genom att vi själva resonerat med varandra kan vi konstatera att vi inte känner oss nog 
kvalificerade att genomföra en sådan intervjuform. 	
	
Tidssambandskriteriet 	
Detta kriterium innebär att man bör vara vaksam på hur lång tid det har gått mellan en 
händelse och källans berättelse om sagda händelse (Thurén, 2013, s.7). Vetenskapliga 
artiklar har ofta en tidsförskjutning på grund av väntan på publicering och vi är medvetna 
om att man i stort sett kan räkna med att data eller observationer som tas upp i en artikel 
är minst två år äldre än artikeln är. Detta är något som är väldigt svårt att komma ifrån då 
det som tidigare nämnt beror på den tid det tar att få en artikel publicerad. Med detta sagt 
är det likväl viktigt att vara vaksam när det kommer till datum för insamling av data även 
om artikeln publicerades relativt nyligt. Även det som beskrivs ovan angående 
andrahandsreferenser kan innebära en risk då datumet för grundkällans observation och 
andrahandskällans referat kan vara olika. Vi har tagit detta i beaktning vid granskning av 
de artiklar vi använt. Vi har också skyddat oss mot detta genom att använda oss utav 
fackgranskad litteratur. Vi var även noga med att de rapporter vi använder oss utav skulle 
bygga på relevant data och de rapporter som vi använt oss utav publicerades under 2019 
och bygger på data från 2018.	
	
Tendensfrihetskriteriet	
Thurén (2013, s. 8) beskriver att tendensfrihet uppfylls då man inte har anledning att 
misstänka att källan ger en falsk bild av verkligheten på grund av till exempel personliga 
eller politiska intressen som kan förvränga verklighetsbilden. Vårt sätt att försäkra oss 
om att detta kriterium uppfylls har varit att granska litteratur inom de områden vi 
undersöker för att se ifall det råder delade meningar inom dessa områden. Utöver detta 
har vi strävat efter att variera sökorden i vår litteratursökning för att undvika att missa 
artiklar som undersöker samma fenomen men använder andra begrepp. När vi har läst 
artiklar som varit relevanta för studiens syfte har vi i största möjliga utsträckning läst 
igenom refererad litteratur för att försäkra oss om att det finns annan forskning som 
stödjer de resonemang vi refererar till.	
	
Vi har refererat till DIBS (2018) och deras rapport “Svensk e-handel” som har undersökt 
svenskarnas e-handelsvanor genom att samla in svar från 2000 svenskar. Något som gjort 
att vi tvekat huruvida vi skulle använda denna källa är att den sammanställts av en 
kommersiell aktör och att det därför kan finnas kommersiella intressen bakom resultatet 
av rapporten. Anledningen till att vi ändå valt att använda oss utav data från denna rapport 
är att YouGov, vars undersökningar ofta publiceras hos stora nyhetsdistributörer såsom 
Svenska Dagbladet och Aftonbladet samt används av Väljarbarometern, är 
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marknadsundersökningsföretaget som samlat in den data som DIBS sedan sammanställt. 
Det stora antalet respondenter är även det något som gör att vi ser källan som mer pålitlig.	
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3.	Teoretisk	referensram	
I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning samt den rådande kunskapsutvecklingen 
inom området. Inledningsvis förklaras begreppet förtroende och sedermera beskrivs det 
traditionella servicelandskapet för att skapa förståelse kring den ursprungliga kontexten. 
Därefter kommer en djupare redogörelse för tidigare forskning inom ramen för e-
servicelandskap och på vilket sätt vi kan använda denna forskning som stöd för att 
undersöka m-servicelandskap. 	

3.1	Förtroendebyggande		
Vi inleder med att redogöra för begreppet förtroende, främst i en företagsekonomisk 
kontext då detta är något som kommer att vara centralt i denna studie. Vi lägger här 
grunden för en förståelse av hur vi kommer att använda begreppet för att sedan diskutera 
förtroende i förhållande till olika former av servicelandskap som diskuteras nedan. Vi 
kommer vidare att redogöra för tidigare forskning kopplat till de olika servicelandskapen 
för att möjliggöra en förståelse för vad som görs gällande i den forskning som finns inom 
området. Mer specifikt kommer vi även att ge exempel på vad tidigare forskning har 
kommit fram till angående vad som hindrar respektive möjliggör förtroendebyggande.  
	
Begreppet förtroende (eng: trust) är multidisciplinärt och förekommer inom ett stort antal 
forskningsfält i allt från medicin till ekonomi (Yan, 2013, s. 1297). En definition av 
förtroende som härstammar från en företagsekonomisk kontext gjordes av Johnson-
George & Swap (1982, s. 1306) där författarna beskrev förtroende som ”benägenheten 
hos en part att vara sårbar inför en annan parts handlingar”. Parterna i detta fall kan enligt 
författarna exempelvis vara kunder som en part och företaget som en andra part.  
	
I 2010-talets högteknologiska samhälle är förtroende den huvudsakliga faktorn till att 
lyckas som företag enligt Belanche et al. (2014, s. 636). Det finns ett positivt samband 
mellan ökat förtroende och ökade köpintentioner (Bateman et al., 2017, s. 246; Kim et 
al., 2008, s. 556) och att bygga förtroende är därför centralt om ett företag vill öka sina 
kunders intentioner att köpa vad företaget erbjuder. Även Harris & Goode (2010, s. 231) 
menar att det finns ett samband mellan förtroende och köpintentioner och undersöker 
därför sedan hur e-servicelandskapets dimensioner påverkar företags 
förtroendebyggande. Författarna studerar detta genom en kvantitativ studie och menar då 
att de ser förtroende som ett utfall av konsumentens upplevelser av e-servicelandskapets 
dimensioner. De menar vidare att förtroende är en fundamental del av konsumtion online 
och förklarar detta med att tidigare forskning visar på att just förtroende är vad 
konsumenter värderar högst då de utvärderar servicemötet (Fusaro et al., 2002, refererad 
i Harris & Goode, 2010, s. 231). Nedan beskrivs de olika servicelandskapen utifrån 
tidigare forskning med fokus på dimensioner som kan hindra och möjliggöra förtroende.	

3.2	Servicelandskap	

3.2.1	Fysiskt	servicelandskap	

Servicelandskapet syftar i traditionell mening på den fysiska plats där konsumenter möter 
företag och där konsumtionen äger rum. Bitner (1992, s. 57) var först med att beskriva 
kundens och den anställdes roll i servicelandskapet till skillnad från tidigare forskning 



 

 
12 

som, enligt författaren fokuserade endast på hur den fysiska miljön påverkar den 
anställde.  Enligt Bitners (1992, s. 60) konceptuella studie innehåller servicelandskapet 
tre huvudsakliga dimensioner; omgivande förhållanden, yta/funktion och skyltar & 
symboler. Dessa tre dimensioner påverkar aktörerna i servicelandskapet och både kunder 
och anställda kan svara kognitivt och känslomässigt på dessa dimensioner (Bitner, 1992, 
s. 62). Med kognitiv påverkan menar Bitner (1992, s. 62) att dimensionerna kan påverka 
kunder och anställdas övertygelser och sätt att tolka servicelandskapet. Känslomässig 
påverkan innebär enligt författaren att servicelandskapet kan påverka humör och attityder. 
Servicelandskapet kan således påverka personalens engagemang såväl som kundens vilja 
att stanna (Bitner, 1992, s. 61). Även Ostrom et al. (2010, s. 24) menar att dessa 
dimensioner är viktiga för företag att utveckla utifrån ett konsumentfokus. 
	
Miles et al. (2012, s. 778) undersöker kopplingen mellan kundnöjdhet och 
servicelandskap och utgår bland annat ifrån Bitners (1992, s. 62) dimensioner men 
benämner dessa som estetik, kundvänlig layout samt renlighet. Miles et al. (2012, s. 778) 
betonar utifrån deras kvantitativa studie då att dessa dimensioner är viktiga att ta hänsyn 
till när företag utformar sina servicelandskap. Detta eftersom servicelandskapet i sig 
självt kan utlösa känslomässig och kognitiv respons hos kunden och därmed påverka 
uppfattningen av företaget (Miles et al 2012, s. 778). De tre dimensioner som Bitner först 
introducerade återkommer även i en artikel av (Bujisic et al., 2017, s. 578) som menar att 
dessa dimensioner samt de faktorer som utgör dessa kan delas in i hedonistiska och 
utilitaristiska attribut.  
	
Hedonistiska attribut förklaras som det i ett servicelandskap som upplevs bidra med 
njutning och nöje medan de utilitaristiska attributen är av en mer funktionell karaktär 
(Bujisic et al., 2017, s. 578). Kaltcheva et al. (2006, s. 116) menar vidare att de 
utilitaristiska attributen inte kan upplevas som tillfredsställande utan att de utmärker sig 
endast då de upplevs sämre än förväntat medan de hedonistiska attributen kan bidra till 
tillfredsställelse då de överträffar förväntningar. För att skapa positiva reaktioner hos 
kunder är det istället de hedonistiska attributen som behöver vara tilltalande. Exempel på 
hedonistiska attribut är bland annat designelement såsom ljus, färg (Bellizzi et al., 1983, 
s. 42), material och dofter (Mitchell et al,. 1995, s. 236; Spangenberg et al., 1996, s. 77). 
De utilitaristiska attributen kan vara komfort, kösystem, produktutställning etc. Detta kan 
sammanfattas som att det är viktigt för en butik att deras kösystem, produktpresentation 
etc. inte är dåligt, samtidigt som det är viktigt att exempelvis inredning och design är 
tillfredsställande. Detta kan användas som ett sätt att kategorisera olika servicelandskap, 
där hedonistiska attribut är vanligare i servicelandskap som fokuserar på design och 
positiva känslor medan utilitaristiska attribut är vanligare i servicelandskap som har 
effektivitet som huvudsakliga fokus (Lunardo & Mbengue, 2009, s. 439). 
	
Det servicelandskap som kunden vistas i kan enligt Bitner (1992, s. 62) fungera som icke-
verbal kommunikation och kan kommunicera allt ifrån förtroende till kvalitet. Ett 
servicelandskap kan även bidra med att skapa en tydlig bild av företaget. Enligt Ward (et 
al., 1992, s. 195) kan konsumenter mentalt kategorisera servicelandskap som till exempel 
en restaurang som “snabbmatställe” genom en viss uppsättning av attribut inom de olika 
dimensionerna så som design, möbler, belysning etc. Detta stöds av andra forskare som 
även menar att det innebär att konsumenter kan välja eller välja bort ett företag baserat 
på servicelandskapets dimensioner (Ward et al. 1992, s. 195; Ostrom et al., 2010, s.17). 
Detta bidrar till att företag lägger stora resurser på att utforma och/eller omforma sina 
servicelandskap. Olika stimuli i det fysiska servicelandskapet påverkar även resultatet av 
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ett servicemöte. Morin et al. (2007, s. 126) har undersökt hur musik i servicelandskapet 
påverkar resultatet av servicemötet och kom då fram till att musiken kan påverka 
köpintentioner och kundens utvärdering av servicemötet.  Detta innebär även att aktörer 
inom näringslivet kan gynnas av ytterligare kunskap inom området. 
Nilsson & Ballantyne (2014, s. 376) beskriver servicelandskapet i ljuset av 
servicelogiken. Grundprincipen bakom servicelogiken (Service-Dominant Logic) 
beskrivs av Vargo & Lush (2016, s. 32) som att service behandlas som ett överskridande 
begrepp där resurser används för att gynna en motpart. Dessa resurser kan vara abstrakta 
som till exempel kunskap och färdigheter, men även konkreta ting såsom tillverkade 
produkter som kan användas indirekt för att möjliggöra tjänsten. Med servicelogiken som 
utgångspunkt menar Nilsson & Ballantyne att värde och kvalitet inte är något som 
företaget kan skapa, utan att det är upp till kunden att bedöma detta. Företaget kan istället 
erbjuda ett värdeerbjudande. Författarna förklarar även att värdet i ett servicelandskap 
skapas av både företaget och av kunden, vilket innebär att kunden är medskapare av sin 
egen upplevelse av mötet med företaget. Detta leder sedan till att författarna drar 
slutsatsen att servicelandskapet som fysisk resurs bidrar till kundens upplevelse (Nilsson 
& Ballantyne, 2014, s. 377). Med detta som utgångspunkt valde vi att fokusera på 
konsumentens upplevelse av servicelandskapet i denna studie, istället för att undersöka 
hur företag arbetar med detta.  
	
Sedan begreppet servicelandskap myntades har forskningsområdet vuxit sig allt större 
och intresset från både forskare och näringsliv likaså. Konceptualiseringen av 
servicelandskapets dimensioner som då skapades är något som bekräftats och använts av 
många forskare. Forskare har även i vissa fall benämnt dessa dimensioner annorlunda, till 
exempel; faciliteternas estetik, tillgänglighet i utformning och renlighet (Miles et al., 
2012, s. 778). På senare tid har det även forskats om det gröna servicelandskapet (Mishra 
& Gupta, 2018, s. 2), även dessa författare använder dimensioner som grund i deras 
forskning men utifrån det gröna servicelandskapet använder de atmosfär, motiv samt 
mänskliga möten som dimensioner. Liksom merparten av studierna som vi tagit del av 
inom vårt forskningsområde är även denna studie av kvantitativ karaktär och testar 
nämnda dimensioners koppling till kundens värdering av miljöfrågor. Även Meng & Choi 
(2017, s. 90) har bidragit till ny forskning inom området där de utgår ifrån dimensioner 
från tidigare forskning. De undersöker hur kunders livskvalitet påverkas av deras 
känslomässiga respons på servicelandskapets dimensioner och betonar bland annat att de 
anställdas roll i servicelandskapet (Meng & Choi, 2017, s. 97). Den senaste forskningen 
inom det fysiska servicelandskapet belyser att servicelandskapets dimensioner kan 
modifieras och anpassas beroende på vilken typ av kontext som studeras. 
	
I en av få kvalitativa studier inom forskningsområdet servicelandskap kritiserar Houliez 
(2010, s. 216) Bitners (1992, s. 60) teorier om det fysiska servicelandskapet. Författaren 
menar att Bitners sätt att dela upp servicelandskapet inte är uppdaterad efter hur dagens 
samhälle är konstruerat, detta på grund av det ökande teknikanvändandet.  Vidare menar 
författaren att platsen för dagens konsumtion inte går att definiera med samma 
begreppsapparat som Bitner använder samt att servicelandskapets yta inte längre har 
tydliga avgränsningar. Det är viktig att vara medveten om att Houliez (2010, s. 216)  
forskning har en begränsad empirisk grund. Studien består av fem kvalitativa intervjuer 
och vi kan därför inte uttala oss om kritiken i någon större utsträckning.  
	
En stor del av forskningen är utförd med ett konsumentperspektiv då konsumenten är den 
som företaget i regel vill tilltala med sitt servicelandskap (Bujisic et al., 2017, s. 579). 
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Flera forskare nämner även de anställdas perspektiv (e.g. Bitner, 1992, s. 57; Miles et al., 
2012, s. 778; Meng & Choi, 2017, s. 97) men fokus ligger då ofta på den anställdes roll 
som en del av det servicelandskap som konsumenten upplever. Sedan forskningen om 
servicelandskap inleddes har det dock skett stora förändringar i konsumtion och 
digitalisering vilket har lett till att frågan om huruvida dessa teorier ännu bör anses vara 
relevanta även i en digital kontext har aktualiserats. När allt fler använder sig av digitala 
plattformar vid konsumtion (ISS, 2018, s. 9) får vi anledning att nedan beskriva det 
servicelandskap som konsumenter ställs inför hemma vid sin dator, nämligen e-
servicelandskapet.	

3.2.2	E-servicelandskap	

Begreppet e-servicelandskap introducerades av Hopkins (et al., 2009, s. 25) och 
författarna argumenterar i deras studie för att koncept från forskning om det fysiska 
servicelandskapet samt de dimensioner som diskuteras inom denna går att överföra till en 
digital kontext. Hopkins (et al., 2009, s. 26) beskriver att ett e-servicelandskap bör vara 
underhållande, organiserad och informativ. Detta är även något som anses vara en 
förutsättning för adoption av teknologi (Brunner & Kumar, 2005, s. 557; Davis, 1989, s. 
339) och har därför även använts av tidigare forskare (e.g. Chen et al., 2002, s, 33) för att 
beskriva e-servicelandskapet. 	
	
I konceptualiseringen av hemsidan som ett e-servicelandskap använder Hopkins (et al. 
2009, s. 31) dock istället Bitners (1992, s. 60) ursprungliga benämning på 
servicelandskapets dimensioner. Hopkins (et al. 2009, s. 28) argumenterar för att dessa 
dimensioner är överförbara då författarna väljer att utgå ifrån en beskrivning av 
servicelandskapet som “en byggd miljö som påverkar konsumenter i deras kontakt med 
företaget” (Bitner, 1992, s. 58). Denna definition menar Hopkins (et al. 2009, s. 28) även 
gäller för ett e-servicelandskap och dimensionerna kan därför användas på liknande sätt. 
Även Ballantyne & Nilsson (2017, s. 227) utgår ifrån tidigare forskning inom 
servicelandskapet för att beskriva e-servicelandskapet. Författarna menar att den nya 
digitala tekniken skapar nya relationer och situationer för kunder, men att de dimensioner 
som beskrivits som en del av det fysiska servicelandskapet trots detta till stor del är 
överförbara till e-servicelandskapet.	
	
Harris & Goode (2010, s. 231) undersöker konsumenters upplevelser av e-
servicelandskap och beskriver e-servicelandskapets funktion utifrån de tre grundläggande 
dimensionerna estetik (eng: aesthetic appeal), utformning och funktion (eng: layout & 
functionality) samt finansiell säkerhet (eng: financial security). Dessa dimensioner är 
delvis kopplade till de nämnda dimensionerna från det fysiska servicelandskapet men är 
tydligt anpassade för en onlinekontext och konceptualiseras av författarna i en modell 
(Figur 1) (Harris & Goode, 2010, s. 232).	
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Figur 1. E-servicelandskapets dimensioner (Harris & Goode, 2010, s. 232)	
	
Den modell som författarna skapat visar att de ovan nämnda dimensionerna bidrar till 
förtroende för e-servicelandskapet (Harris & Goode, 2010, s. 232). Författarna finner 
även stöd för att förtroendet bidrar till att öka konsumenters köpintentioner. Steget mellan 
e-servicelandskapets dimensioner och förtroende blir därför en central fråga för företag 
att hantera för att i slutändan öka köpintentionerna (Harris & Goode, 2010, s. 237). Även 
Kim et al. (2008, s. 555) har studerat rollen som förtroende spelar i e-servicelandskapet 
genom en kvantitativ studie där alla respondenter var konsumenter med en hög närvaro 
på internet samt kvalificerade sig själva som kompetenta internetanvändare (Kim et al., 
2008, s 553). Forskarna menar utifrån denna studie att förtroende och köpintentioner har 
ett positivt samband vilket innebär att om förtroendet för företaget ökar, ökar kundens 
intention att konsumera från företaget. I samma studie har forskarna även funnit att 
upplevd risk med köpet påverkar köpintentioner negativt samt att förtroende påverkas 
negativt om den upplevda risken av köpet ökar. Detta samband mellan upplevd risk och 
förtroende går även i linje med den definition som Johnson-George & Swap (1982, s. 
1306) gör av förtroende som ”benägenheten hos en part att vara sårbar inför en annan 
parts handlingar”.	
	
Dimensionen estetik beskrivs av många forskare som en viktig komponent i e-
servicelandskapet (Zeithaml et al., 2002; Grewal et al., 2003; Montoya- Weiss et al., 
2003, refererad i Harris & Goode, 2010, s. 232; Bart et al,. 2005, s.13). I en artikel av 
Montoya-Weiss & Voss (2003, s. 456) visar resultat av deras undersökning att 
designfaktorer som grafisk design även har en positiv effekt på kundens upplevda 
tillfredsställelse. Som tidigare nämnts är detta något som anses viktigt även i det fysiska 
servicelandskapet och rent konceptuellt tycks forskare vara överens om att dimensionen 
är överförbar mellan de två kontexterna. Enligt Bujisic et al. (2017, s. 578) innehåller 
denna dimension hedonistiska attribut, vilket i det fysiska servicelandskapet kan vara till 
exempel en vacker dekor. Det som författaren diskuterar angående e-servicelandskapets 
estetiska dimension är därför vad som motsvarar till exempel den vackra dekoren när 
kontexten förflyttas till en digital plattform, såsom färger, bilder och formgivning. Även 
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Hwang & Kim (2007, s. 756) nämner de hedonistiska attributen och menar att dessa bidrar 
till att forma kundens upplevelse av e-servicelandskapet. 	
	
Vidare menar forskare att estetik spelar en viktig roll för ökat förtroende (Harris & Goode, 
2010, s. 236; Fogg et al,. 2003, s 13) och exempel på faktorer som kan förbättra 
uppfattningen av e-servicelandskapets estetik är enligt Harris & Goode (2010, s. 232) 
originell design, visuell attraktion och underhållningsvärde. Bart et al. (2005, s. 148) 
menar att det är viktigt för företag att visa sitt varumärke på ett smickrande sätt och att 
bry sig om sin image och att detta är något som skapar möjlighet till ökat förtroende. 
Även Andrade et al. (2012, s. 260) menar att företag bör bry sig om sin image genom att 
prioritera att ta väl hand om den visuella designen. Wang & Emurian (2005, s. 116), som 
även de tar upp dimensionen estetik som en viktig beståndsdel av e-servicelandskapet, 
men benämner dimensionen som “grafisk design” menar att denna dimension består av 
det grafiska innehåll ett e-servicelandskap består av, exempelvis bilder och färger som 
skapar ett första intryck för kunden. 	
	
Nästa dimension benämns som layout och funktionalitet. Utformning syftar till hur e-
servicelandskapet är arrangerat, strukturerat och organiserat medan funktion syftar till i 
vilken utsträckning nämnda utformningen skapar förutsättningar för att leverera god 
service (Harris & Goode, 2010, s. 232). Denna dimension innehåller det som Bujisic et 
al. (2017, s. 578) kallar för utilitaristiska attribut. I en fysisk miljö kan detta vara till 
exempel komfort eller kösystem men i e-servicelandskapet är det snarare 
användarvänlighet och tydlighet som är exempel på attribut inom denna dimension. 
Tidigare forskning visar att funktionalitet och användarvänlighet är nyckelfaktorer för 
kunders utvärdering av e-servicelandskapet (Donnelly, 2001; Zeithaml et al., 2002, 
refererad i Harris & Goode, 2010, s. 232). Wang & Emurian (2005, s. 121) menar att det 
är viktigt att designa ett e-servicelandskap som upplevs som tillgängligt lätt att använda. 
Hopkins et al. (2009, s. 37) menar att en välfungerande och tydlig hemsida kan leda till 
en förbättring av köpintentioner. På samma sätt menar Grefen et al. (2003, s. 77) att det 
är lättare att inleda ett förtroendebyggande om företaget skapar ett e-servicelandskap som 
möjliggör effektivitet och enkelhet för kunden.	
	
Seckler et al. (2015, s. 41) undersöker kännetecken hos hemsidor samt hur dessa kan 
möjliggöra och hindra förtroendebyggande. Författarna undersöker både vad som kan 
hindra dåligt förtroende och vad som kan möjliggöra byggandet förtroende. Seckler et al. 
(2015, s. 41) menar då att funktionaliteten är till hjälp då företag vill hindra ett dåligt 
förtroende bland sina kunder. För att skapa en god upplevd funktionalitet utan att erbjuda 
fysisk servicepersonal är det viktigt att bry sig om sina kunder samt att erbjuda hjälpsam 
och vänlig kundservice för att bygga förtroende (Chang & Fang, 2013, s. 165; Fogg et 
al,. 2003, s 13). Bart et al. (2005, s. 148) menar att företag kan undvika bristande 
förtroende genom att inte tvinga på sina kunder något de inte bett om, som till exempel 
pop-up fönster (Fogg et al,. 2003, s. 7). 	
	
Den sista av de tre dimensionerna är finansiell säkerhet och utgörs, enligt Harris & Goode 
(2010, s. 233) av hur kunden uppfattar hemsidans allmänna säkerhet, trovärdighet, 
policies och betalningssäkerhet. Bart et al. (2005, s. 148) beskriver e-servicelandskap i 
resebranschen som informationsrika och rika på kundengagemang och kommer fram till 
att det i denna typ av e-servicelandskap är viktigt med den finansiella säkerheten. 
Szymanski & Hise (2000, s. 314) menar att den största faktorn för kunders köpbeslut 
online är den finansiella säkerheten. Lu et al. (2011, s. 393) förklarar att tidigare 
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undersökningar visar att kunder har bristande förtroende för betaltjänster och att detta är 
en barriär som företag kan ta sig över med hjälp av förtroendebyggande arbete. Samma 
författare drar även slutsatsen att förtroende för betaltjänster är en stor bidragande faktor 
till ökade köpintentioner bland kunder. Bart et al. (2005, s. 135) menar att säkerhet är en 
viktig faktor att utveckla i sitt e-servicelandskap och använder då begreppet säkerhet som 
paraplybegrepp för fyra huvudsakliga fokusområden för företag: 	
	

• Certifikat från tredje part - har någon oberoende part bedömt företaget som 
trovärdigt och sunt i sin affärsverksamhet?  

• Integritet - har någon oberoende part gått i god för att företaget hanterar uppgifter 
på ett säkert vis? 

• Säker hantering av personuppgifter - företag bör vara noga med att förklara 
varför vissa data samlas in och vad det ska användas till. 

• Upplevd expertis - företag bör tillgodose kunden med relevant, omfattande och 
aktuell information.  

	
Den upplevda expertisen är något som belyses även av Wang & Emurian (2005, s. 110), 
som menar att en bred upplevd expertis kan stärka konsumentens band till företaget. 
Shneiderman (2000, s. 59) menar att policys som företaget publicerar bör vara både lätta 
att hitta och enkla att förstå, detta kan sedan leda till ökat förtroende. Författaren menar 
vidare att policys är ett bra sätt att visa vilka löften företaget står för och att kunden då 
enkelt kan avgöra ifall dessa löften uppfylls. En annan viktig faktor för kundens upplevda 
förtroende är andra kunders recensioner och betyg på tjänsten, produkten eller företaget 
(Koufaris & Hampton-Sosa 2004, s. 381). Detta kan ge kunden en uppfattning av 
företagets tidigare transaktioner och hur andra kunder har upplevt mötet med företaget 
och det finns då möjlighet att utvärdera företagets trovärdighet (Sia et al,. 2009, s. 919; 
Pavlou & Grefen, 2004, s. 38). Författare menar även att den domän man använder (e.g. 
.com, .se, .nu, .org) kan avgöra hur trygg kunden upplever ett företags hemsida (Wang & 
Emurian, 2005, s. 116). En övergripande förutsättning för upplevd trygghet som 
presenteras av Sher & Lee (2009, s. 142) är att företag inte bör lova något som de inte 
kan leva upp till, då detta skapar orealistiska förväntningar som i sin tur kan leda till 
missnöje. 	
	
Många av de forskare som undersökt e-servicelandskapet har mer eller mindre utgått ifrån 
det fysiska servicelandskapets dimensioner och testat dessa kvantitativt i en digital 
kontext (e.g. Hopkins et al., 2009; Harris & Goode, 2010; Szymanski & Hise, 2000). De 
kvantitativa studierna som gjorts utgår från hypoteser för att testa statistiska samband och 
har således inte möjlighet att visa en nyanserad och detaljerad bild av konsumenters 
uppfattningar av e-servicelandskapets dimensioner. Det kvalitativa underlaget inom 
området är därför begränsat. 	
	
Det faktum att förtroende verkar vara en viktig faktor för företags framgång (Harris & 
Goode, 2004, s. 149) har gjort att många forskare undersökt hur e-servicelandskapet samt 
dess dimensioner kan bidra i företagets förtroendebyggande. Vilken av dimensionerna 
som har störst inflytande på konsumenters förtroende för e-servicelandskapet råder det 
delade meningar om. Szymanski & Hise (2000, s. 314) menar exempelvis att det är 
konsumentens upplevelse av säkerheten i e-servicelandskapet som är viktigast för 
förtroendebyggande. Grefen et al. (2003, s. 77) menar istället att layout & funktionalitet 
är den dimension som huvudsakligen avgör huruvida konsumenter bygger ett förtroende 
för e-servicelandskapet.  Utifrån tidigare forskning finner vi även att dimensionerna i e-
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servicelandskapet används på liknande sätt i flera olika kontexter men att benämningar 
på dimensionerna skiftar beroende på forskare samt dennes syfte med studien. 
Fortsättning av vår teoretiska referensram kommer nu att behandla det servicelandskap 
som konsumenter ställs inför i deras smartphones - m-servicelandskapet. 	

3.2.3	M-servicelandskap	

M-servicelandskapet är den yta där servicemötet sker i en smartphone. Det som främst 
skiljer m-servicelandskapet från e-servicelandskapet och det fysiska servicelandskapet är 
dess storlek, företaget har en mindre yta (skärm) till sitt förfogande i sin kommunikation 
med konsumenten i ett m-servicelandskap än i ett e-servicelandskap. Hopkins et al. (2009, 
s. 28) argumenterar för att teorier om det fysiska servicelandskapet går att överföra till e-
servicelandskapet. Författarna bygger argumentet på Bitners (1992, s. 58) beskrivningen 
av servicelandskapet som “en byggd miljö som påverkar konsumenter i deras kontakt med 
företaget” och avser att förklara att en hemsida kan ses som ett servicelandskap. Detta 
eftersom Hopkins et al. (2009, s. 28) menar att även en hemsida är en byggd miljö som 
påverkar konsumenter. Med detta argument anser vi att även en app eller mobilhemsida 
kan ses som ett servicelandskap och därför undersökas utifrån liknande teoretiska 
grunder. Utöver detta menar vi att de dimensioner som används för att beskriva e-
servicelandskapet även är applicerbara i ett m-servicelandskap då vi upplever 
dimensionerna som övergripande för en onlinekontext och att de är breda nog för att 
innefatta även m-servicelandskapet. 
	
Termen m-servicelandskap är relativt ny inom forskningen och mängden artiklar inom 
området är klart begränsad. I Umeå universitetsdatabas finns endast en artikel (Lee, 2018) 
under sökordet m-servicescape. Med hjälp av tidigare forskning finner Lee (2018, s. 182) 
stöd för att designen på m-servicelandskapets olika dimensioner i förlängningen påverkar 
kundlojalitet i appar för hotellbokning. Lee (2018, s. 173) utförde sin studie i 
hotellbranschen där författaren har granskat hur kunder agerar och reagerar på olika 
stimuli från m-servicelandskapets design. Dessa stimuli kommer från olika dimensioner 
av ett m-servicelandskap och genom en kvantitativ studie har författaren, på liknande vis 
som Harris & Goode (2010, s. 232) delat upp servicelandskapet i tre olika dimensioner 
kopplat till design och dessa tre dimensioner är i Lees (2018, s. 175) fall estetik, 
funktionalitet och symbolism.  
	
Den förstnämnda dimensionen, estetik innefattar de delar av m-servicelandskapet som 
kunder upplever som attraktivt och tilltalande. Enligt Lee (2018, s. 180) är detta främst 
aspekter som färg och form. I studien har författaren ställt frågor i form av påståenden 
angående estetik för att enbart belysa om det ser tilltalande ut och inte hur och på vilket 
sätt m-servicelandskapet är tilltalande. Detta är ett perspektiv som saknas och ett 
undersökande perspektiv som ger möjlighet att fånga upp detaljer samt söka ett svar som 
är mer nyanserat skulle kunna komplettera forskningsfältet. Estetik och design är något 
som Lai et al. (2014, s. 525) har undersökt i en explorativ studie med kvantitativa inslag. 
Författarna menar då att produktbilder med hög kvalitet är en avgörande faktor för 
förtroendebyggande då de bland annat ökar känslan av enkelhet och trygghet i och med 
att kunden kan skapa en tydligare bild av en given produkt. Författarna menar även att 
högkvalitativa produktbilder kan göra att företaget upplevs som mer seriöst av deras 
kunder (Lai et al., 2014, s. 525). 
	
Den andra dimensionen av m-servicelandskapet är funktionalitet (Lee, 2018, s. 180). Den 
dimensionen belyser att m-servicelandskapet ska vara användarvänligt samt möjliggöra 
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för konsumenten att utföra avsett ärende. Denna dimension har flera likheter med hur 
Harris & Goode (2010, s. 232) beskriver Utformning /Funktionalitet i ett e-
servicelandskap, exempelvis är användarvänlighet och funktionalitet hos 
servicelandskapet i fokus.	
	
Den tredje dimensionen som Lee (2018, s. 176) nämner är symbolism och denna 
dimension belyser att m-servicelandskapet kan vara imageskapande samt möjliggöra att 
konsumenter kan relatera avsändaren. Författaren mäter imageskapande genom att fråga 
om appen kan bidra till att kunden kan differentiera sig från andra människor och känna 
att designen ökar kundens vilja att bidra med värde till företaget. Den tredje dimensionen 
skiljer sig från vad Harris & Goodes (2010, s. 233) presenterade i deras studie av e-
servicelandskapet. De första två dimensionerna estetik och utformning återfinns både i 
Harris & Goodes (2010, s. 233) och Lees (2018, s. 183) redogörelse om uppbyggnaden 
av ett servicelandskap och definitionerna av dimensionerna är mer eller mindre samma. 
Som tredje dimension däremot tar Harris & Goode upp finansiell säkerhet medan Lee 
(2018, s. 176) istället menar att symbolism är en viktig dimension i ett m-servicelandskap. 
Eftersom de två förstnämnda dimensionerna beskrivs på ett liknande sätt i de olika 
kontexterna menar vi att det går att överföra teorier från forskning om e-servicelandskapet 
till den om m-servicelandskapet.  
	
Roos (2018, s. 36) beskriver att det idag råder vad de kallar en tjänste- och 
upplevelseekonomi samt beskriver vad i denna som är nytt och unikt. Författaren menar 
då att det blivit ett allt större fokus på det värde som kunden upplever vid konsumtion av 
ett företags erbjudande. Vargo & Lush (2018, s. 10) menar att alla erbjudanden (dvs. även 
produkter) kommer att betraktas som tjänster i och med digitaliseringen och fokus 
kommer att skifta från vad erbjudandet gör för konsumenten snarare än vad erbjudandet 
är, därmed kommer konsumentens upplevda värde i centrum. Med detta som 
utgångspunkt vill vi därför i första hand undersöka vad m-servicelandskapets olika 
dimensioner gör för konsumenter snarare än vilka dessa dimensioner är.  
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Dimensioner Beskrivning Källa 

Estetik Servicelandskapets visuella 
dragningskraft (e.g. färg, form) 

-Harris & Goode 
(2010) 
-Lee (2018) 
-Bujisic (2017) 
-Montoya-Weiss & 
Voss (2003) 
-Fogg et al. (2003) 
-Bert et al. (2005) 
-Andrade et al. 
(2012) 
-Lai et al. (2014) 

Utformning 
/Funktionalitet 

Användarvänlighet -Hopkins et al. 
(2009) 
-Harris & Goode 
(2010) 
-Bujisic (2017) 
-Lee (2018) 
-Donnelly (2001) 
-Zeithaml et al. 
(2002) 
-Wang & Emurian 
(2005) 
-Seckler et al. (2014) 
-Chang & Fang 
(2013) 
-Fogg et al. (2003) 

Finansiell säkerhet Pålitlighet i finansiellt syfte -Harris & Goode 
(2010) 
-Bart et al. (2005) 
-Szymanski & Hise 
(2000) 
-Lu et al. (2011) 

Symbolism Imageskapande Lee (2018) 

Tabell 1: Översikt av identifierade dimensioner 	
 
Sammanfattningsvis kommer vi att utgå från ovanstående fyra dimensioner av 
servicelandskapet i vår studie. Dessa fyra dimensioner kommer från tidigare forskning 
inom både e-servicelandskap och m-servicelandskap och kommer utgöra grunden för vår 
studie. M-servicelandskapet är det minst utforskade området av de tre servicelandskap 
som den teoretiska referensramen belyser och det möjliggör för oss att bidra med 
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relevanta insikter om hur förtroende kan hindras och möjliggöras i m-servicelandskapets 
miljö.	

4.	Praktisk	metod	
I detta kapitel presenteras studiens praktiska tillvägagångssätt. Kapitlet inleds med en 
redogörelse för forskningsdesignen för att sedan ta upp hur urvalet har gjorts. Därefter 
presenteras tillvägagångssätt i förberedelser, utförande och efterarbete av intervjuer. 
Kapitlet avslutas med en redogörelse av forskningsetiska kriterier.	

4.1	Forskningsdesign	
I vår studie ämnar vi identifiera hur olika dimensioner i ett m-servicelandskap hindrar 
och möjliggör kunders förtroendebyggande för företag. Således vill vi bidra med en 
djupare förståelse för ett fenomen, vilket gör en kvalitativ metodansats lämplig. Kvalitativ 
forskning definieras av Yin (2011, s. 15) som att djupgående studera en miljö och 
människors uppfattning av verkligheten. Det finns enligt Yin (2011, s. 19) ett tydligt drag 
i den kvalitativa forskningen att exempelvis återge människors åsikter och synsätt vilket 
vår studie har för avsikt att göra eftersom vi ställer oss frågan hur kunder upplever olika 
dimensioner i ett m-servicelandskap. Även Bryman och Bell (2017, s. 395–396) menar 
att en kvalitativ metodansats belyser att deltagarens perspektiv avgör vad som är 
betydelsefullt samt utgör utgångspunkten för hur det empiriska materialet växer fram. 
Författarna beskriver vidare att en kvalitativ metod är mindre strukturerad än en 
kvantitativ metodansats och används för att skapa djupare förståelse för beteenden, 
värderingar och åsikter i den kontext som studien utförs i. I vår studie är vi intresserade 
av att förstå hur konsumenterna uppfattar att m-servicelandskap kan hindra och 
möjliggöra att förtroende skapas. Således har vi valt en forskningsdesign som möjliggör 
att vi som forskare kan närvara vid datainsamlingen och ställa följdfrågor	
	
Forskningsdesign fungerar som ett ramverk för hur analysen av det empiriska materialet 
sker och beror på vilken forskningsstrategi forskaren antagit. Anledningen till att forskare 
strävar efter en robust forskningsdesign är viljan att öka validiteten och relevansen i 
studien (Collis & Hussey, 2014, s. 59; Yin, 2011, s. 81). Vidare menar Yin (2011, s. 81) 
att forskningsdesignen i kvalitativa studier kan gynnas av att inte följa förutbestämda 
regler. Anledningen till att det kan vara fördelaktigt att inte följa ett färdigt regelverk när 
det kommer till kvalitativa studier är att den verklighet som undersöks kan 
“kontamineras” av ett allt för stramt upplägg. Det är med andra ord, enligt författaren, 
inte nödvändigtvis en tydlig logistik som skapar en tydlig logik. Genom att inte ha 
förutbestämda regler och ett inte allt för stramt upplägg ger det oss som forskare möjlighet 
att vara flexibel vid datainsamling. 	
	
För att få en tydlig bild av konsumenters verklighetsuppfattning valde vi en design som 
innefattar semistrukturerade intervjuer eftersom det ger utrymme och möjlighet till 
följdfrågor ser vi som avgörande för att utreda respondentens bild av vad de ser som 
hinder och möjligheter när det kommer till företags förtroendebyggande. 
Semistrukturerade intervjuer är enligt Kvale (2007, s. 65) det mest frekvent 
förekommande formatet för intervjuer inom kvalitativ forskning. Vidare beskriver 
författaren att semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har ett eller flera teman 
samt ett antal förberedda frågor som används som underlag i intervjun. Det som gör 
intervjun semistrukturerad är öppenheten för att fokus skiftar beroende på respondentens 
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svar och riktning. I vår studie kunde vi låta respondenten spinna vidare sina egna tankar, 
detta möjliggjorde att vi kunde ställa följdfrågor på detaljer som vi inte annars skulle fått 
reda på. På grund av denna metod har vårt empiriska material blivit mer fylligt och rikt 
på detaljer, vilket Bryman & Bell (2017, s. 382) hävdar ökar studiens trovärdighet. 	
	
Vår studie har teman i form av m-servicelandskapets dimensioner och vår intervju består 
av öppna frågor kring hur dessa dimensioner upplevs. Alternativen till semistrukturerade 
intervjuer inom kvalitativ forskning är många. Efter att ha utforskat dessa alternativ 
förefaller fokusgrupper som en av de intervjuformer som dominerar inom kvalitativ 
forskning som rör vad konsumenter tycker och tänker (Kvale, 2007, s. 72). Däremot krävs 
det enligt Chrzanowska (2002, refererad i Kvale, 2007, s. 72) flera års träning för att klara 
av att ingjuta en stämning hos gruppen som gör att respondenterna i gruppen vågar dela 
med sig och kan föra gruppens samtal i önskad riktning. Eftersom ingen av oss har den 
typen av erfarenhet anser vi det lämpligare med enskilda intervjuer. 	

4.2	Urval	

4.2.1	Val	av	kontext	

Vi har valt att använda oss utav ett verkligt exempel av ett m-servicelandskap i de 
intervjuer vi gjort med respondenter för att skapa en djupare förståelse för 
respondenternas upplevelser. Aktören vi har valt är ett internationellt företag som 
erbjuder bokning av boende. Företaget har boenden över hela världen. Vi har valt att inte 
nämna företaget vid dess riktiga namn eftersom vi inte har sökt deras godkännande att 
medverka i vår studie, vi har därför gett företaget det fiktiva namnet “Stay”. Vi anser att 
utifrån studiens syfte är det inte relevant att klargöra vilket företag, vars m-
servicelandskap vi valt att använda för vår studie. Företaget “Stays” applikation för 
bokning av boende utgör det m-servicelandskap som vi under intervjuerna delvis har ställt 
frågor utifrån, detta för att göra det enklare för våra respondenter att ge konkreta exempel 
som förklarar hur det upplever servicelandskapet. Däremot var vi noga med att merparten 
av varje intervju skulle utgå från konsumentens allmänna tankar och upplevelser av 
konsumtion via m-servicelandskap, detta för att undvika att studien utvecklas till något 
som kan liknas vid en marknadsundersökning om “Stays” m-servicelandskap - vilket inte 
är syftet med vår studie. Genom att kombinera vår intervju med generella frågor samt 
frågor kopplade till det verkliga exemplet möjliggör vi för att vårt empiriska material ska 
bli rikare på detaljer som fördjupar förståelsen för olika dimensioner i m-servicelandskap. 
En nackdel med att använda ett verkligt exempel kan vara att respondenterna har en 
relation till Stay som påverkar deras svar. Vi är som forskare medvetna om att förtroende 
kan skapas från andra delar som företaget förmedlar exempelvis via reklam som 
respondenten tagit del av innan hen deltog i vår studie. För att undvika detta problem var 
vi tydliga med att redogöra för respondenten att Stay är ett exempel på ett m-
servicelandskap och att det inte är företaget i sig som respondenten skall utvärdera.	
 
Vi har valt att använda resebranschen som kontext utifrån vad vi anser den vara ett bra 
exempel för att uppnå studiens syfte. Studiens syfte är att skapa djupare förståelse för hur 
konsumenter upplever m-servicelandskapets dimensioner i termer av förtroende. Vi avser 
därmed välja en kontext där förtroende är centralt samt en kontext där konsumenten 
riskerar både tid och pengar är resebranschen. I en rapport som kartlagt den svenska e-
handeln år 2018 konstateras att kategorin resor stod för 42 % av den totala konsumtionen 
på nätet. Det betyder att Sveriges befolkning spenderade 113 miljarder kronor i denna 
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kategori som innefattar bland annat flygresor, hotellvistelser, tågresor, kollektivtrafik och 
taxi. Flygresor och hotellvistelser är de som spenderas mest på inom kategorin resor vilket 
faller sig ganska naturligt då dessa ofta är dyrare än andra typer av transportmedel (Dibs, 
2018, s. 20–23). Därför krävs det att företag som erbjuder tjänster inom rese- och 
transportbranschen kan ingjuta förtroende gentemot kunden genom deras m-
servicelandskap för att kunden ska våga ta den risk som bokning av resa, boende eller 
transport innebär. Vi anser därför att denna kontext fyller sin funktion att agera exempel 
för att undersöka m-servicelandskapets dimensioner i termer av förtroende och således 
skapa goda förutsättningar för att besvara studiens syfte.  

4.2.2	Val	av	respondenter	

Urval av respondenter görs för att rikta fokus mot en del av populationen istället för hela, 
detta sparar både tid och resurser då man begränsar mängden data att samla in 
(Denscombe, 2018, s. 57). Det finns två olika typer av urval; representativt urval och 
explorativt urval. Representativt urval används oftast vid användning av kvantitativa data 
och ska motsvara populationens sammansättning när det kommer till proportioner och 
demografiska faktorer (Denscombe, 2018, s. 57–58). Ett explorativt urval används enligt 
Denscombe (2018, s. 58) oftast vid småskalig, kvalitativ forskning och syftar inte främst 
till att sträva efter ett tvärsnitt av populationen. Denna typ av urval används bland annat 
för att visa på mer ovanliga eller extrema exempel och tendenser inom området som 
studeras och innebär att man studerar varje respondent i detalj. Utifrån detta har vi 
beslutat att ett explorativt urval passar bättre för vår studies syfte eftersom att vår studie 
är av kvalitativ karaktär och har därför inte har syftet att generalisera resultatet på större 
population. 	
	
Utifrån att vi valt ett explorativt urval har vi sedan valt att genomföra ett icke-
sannolikhetsurval, vilket enligt Denscombe (2018, s. 58) är det vanligaste 
tillvägagångssättet vid explorativt urval. Alternativet till icke-sannolikhetsurval är 
sannolikhetsurval som enligt Denscombe (2018, s. 58) grundar sig på “normalfördelning” 
av populationen och innebär att man gör urvalet helt slumpmässigt. Detta 
tillvägagångssätt används ofta vid ett representativt urval, men eftersom vi inte strävar 
efter ett representativt urval har vi istället valt att använda oss utav en icke-
sannolikhetsurval. Ett icke-sannolikhetsurval innebär att man inte gör urvalet helt 
slumpmässigt utan att forskaren själv har viss bestämmanderätt i urvalsprocessen 
(Denscombe, 2018, s. 59). Ett potentiellt alternativ till ett icke-sannolikhetsurval var att 
göra ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att forskarna gör ett urval 
utan att ta hänsyn till teman eller ämnen från problemformulering och syfte. Urvalet görs 
då istället utifrån att respondenterna är lätta att nå och väljs ofta ut slumpmässigt och 
endast för att erhålla data på ett snabbt och enkelt sätt (Saunders et al., 2016, s. 304). 
Författaren menar dock att en nackdel med detta är att forskarna kan utsättas för risken 
att bli partiska och influerade av faktorer som är utom deras kontroll. Eftersom vi har 
utgått ifrån vissa specifika kriterier i vårt urval för att kunna erhålla så relevanta svar som 
möjligt utifrån vår problemformulering, har vi valt att inte göra ett bekvämlighetsurval.	
	
Vid utförandet av vårt icke-sannolikhetsurval har vi valt att följa en modell som 
presenteras av Saunders et al. (2016, s. 296, se appendix 1). Det är utifrån denna modell 
vi anser att det är ett subjektivt urval som lämpar sig bäst för vår studie. Alternativet enligt 
modellen skulle vara att göra ett snöbollsurval men eftersom vi inte hade några problem 
med att hitta respondenter till vår studie var subjektivt urval det givna valet att göra. Enligt 
Saunders et al. (2016, s. 303) finns det två sätt att genomföra ett subjektivt urval, antingen 
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genom att annonsera i något typ av media eller genom att fråga respondenterna 
personligen. I vår studie har vi valt att tillfråga respondenterna personligen eftersom vi 
hade möjligheten att tillfråga 8 potentiella respondenter som uppfyller våra kriterier 
genom våra nätverk. Deltagarna i vår studie tillhör inte vår närmsta krets såsom nära 
vänner eller familj för att undvika att vår relation till respondenten skulle påverka 
intervjuerna samt dess resultat. Respondenterna kontaktades via direktmeddelanden på 
sociala medier med en text som återfinns i Appendix 3. I det meddelande var vi tydliga 
med att respondenterna var tvungna att uppfylla vissa kriterier för att kunna deltaga i vår 
studie. 	
	
Det första kriteriet är således att våra respondenter har en vana av att använda sin 
smartphone. Vi resonerade som så att det var viktigt att respondenten har viss vana av 
användning av smartphone då de svar vi erhåller annars riskerar att sakna relevans. En 
respondent som aldrig varit i kontakt med smartphones har inte möjlighet att bilda en 
uppfattning om de dimensioner vi undersöker om allt fokus läggs på att bekanta sig med 
den smartphone de presenteras för.	
	
Det andra kriteriet är att respondenten ska ha erfarenhet av konsumtion online, både via 
smartphone och dator. Vi har valt detta som kriterium utifrån att vår teoretiska 
referensram innefattar både teorier om datorns e-servicelandskap och smartphonens m-
servicelandskap. Genom detta kriterium ökas djupet och kvaliteten på det empiriska 
materialet eftersom respondenterna har mer erfarenhet av det studie ämnar undersöka. 	
	
Det tredje kriteriet är att respondenten ska vara mellan 25–44 år. Enligt DIBS (2018, s. 
42) är detta den grupp som står för den högsta graden av konsumtion via smartphone och 
är därför den grupp vi anser vara av störst intresse för denna studie. Vi har även valt att 
sträva efter en jämn fördelning av män och kvinnor bland våra respondenter (se tabell 2, 
s. 27 för översikt av respondenter). Inom den åldersgrupp vi valt att intervjua finns det 
enligt Dibs (2018, s 34) skillnader i konsumtionsvanor mellan män och kvinnor och vi 
valde därför en jämn könsfördelning.	
	
Angående antal respondenter finns det skilda åsikter bland forskare. Trost (2010, s. 144) 
menar att det kan vara en god idé för de som ska utföra en undersökning att på förhand 
bestämma antal intervjuer. Sedan menar han att man efter den sista intervjun kan avgöra 
om den information som man har samlat in är tillräcklig, eller om man anser att det behövs 
ytterligare respondenter att intervjua för att komplettera underlaget. Vidare menar Trost 
(2010, s. 143) att mellan fem och åtta respondenter bör vara tillräckligt underlag. 
Saunders et al. (2016, s. 297) däremot, menar att ett rimligt antal respondenter att 
intervjua med en semistrukturerad metod är mellan fem och 25 stycken. Vi valde att utgå 
ifrån vad Trost (2010, s. 144) argumenterar för och valde på förhand att vi ville göra åtta 
intervjuer men att vi skulle komplettera om vi kände ytterligare behov. Att på förhand ha 
en uppfattning om antalet intervjuer kändes som ett bra alternativ för oss, inte minst för 
att kunna lägga upp en rimlig tidsplan. Vi valde just åtta intervjuer då vi ansåg att fem 
intervjuer var för få och att det då fanns risk att gå miste om viktig information. 	
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4.3	Förfarande	vid	intervjuer	
För att kunna utföra intervjuer på bästa sätt har vi förberett oss inför intervjuerna innan 
vi började kontakta respondenter. Vi kommer här att presentera dessa förberedelser samt 
hur de har genomförts.	

4.3.1	Intervjuguide	

Vi har valt att göra en intervjuguide (se appendix 2) med relativt breda frågor där vi sedan 
kommer ställa följdfrågor för att ytterligare fördjupa oss i respondentens upplevelser som 
konsument. Enligt författarna Bryman & Bell (2017, s. 459) kan en intervjuguide vara ett 
minnesstöd för den som genomför intervjun så att alla ämnesområden täcks. Vidare 
beskriver författarna att det är inte bara är intervjuguiden som ligger till grund för en 
lyckad intervju utan lägger större vikt vid själva utförandet av intervjun. Vi använder 
således inte intervjuguiden som ett manus som ska följas till punkt och pricka eftersom 
vi vill vara flexibla vid intervjutillfället.	
	
När vi utformade intervjuguiden var vårt mål att samla in empiriskt material som kan ge 
oss en grund för att kunna svara på studiens problemformulering. Därför har vår 
intervjuguide och frågor, i linje med vår deduktiva metodansats utformats utifrån studiens 
teoretiska referensram. För att besvara vår problemformulering samt uppfylla studiens 
syfte består den slutgiltiga versionen av intervjuguiden av tre huvudsakliga områden som 
handlar om; allmän konsumtion, bokning av boende samt upplevelser av exemplet Stays 
app. När vi frågade om allmän konsumtion ville vi få en bild av hur van respondenten är 
av konsumtion i allmänhet och konsumtion online i synnerhet. Vi ville även ta del av en 
sammanfattad bild av konsumtionsmönster idag och hur det förändrats med tiden. De 
frågor vi ställde om bokning av boende ställde vi för att samla in information om vad 
respondenten tycker är viktigt vid bokning av boende och vilken roll servicelandskapet 
kan spela. När vi sedan introducerade appen Stay för respondenten och ställde frågor 
kopplat till den var syftet att hjälpa respondenten att sätta ord på vilka specifika attribut i 
m-servicelandskapet som skapar olika typer av respons hos respondenten. Som vår 
problemformulering indikerar är förtroende en typ av respons som är särskilt intressant 
för oss. En utmaning med intervjuguiden var att ställa frågor som ska leda till ett svar om 
respondentens uppfattning av förtroendebyggande attribut, utan att ställa ledande frågor 
och utan att nämna ordet förtroende. Vi arbetade med utformningen av intervjuguiden för 
att klara av detta, samtidigt som vi var noga med att ställa fördjupande följdfrågor vid 
varje intervjutillfälle. Vissa följdfrågor är markerade med blå text i intervjuguiden (se 
appendix 2) dessa ställde vi genomgående vid varje intervju. Givetvis ställdes även 
spontana följdfrågor vid behov utöver de förutbestämda. 	
	
Vi valde att använda företaget Stays app (m-servicelandskap) som exempel eftersom vi 
ville möjliggöra insamling av detaljrika data genom att våra respondenter fick chansen 
att utvärdera och reflektera gällande ett specifikt exempel. En svårighet när vi använder 
Stay som exempel är att det kan uppfattas som en marknadsundersökning av företaget 
och respondenten kan tendera att recensera företagets app istället för att diskutera de olika 
beståndsdelarna av appen och sätta dessa i ett mer allmänt perspektiv. Vi jobbade med 
vår intervjuguide för att undvika detta och valde att ställa fler frågor om allmän 
konsumtion och färre frågor om det specifika företaget än vad vi först hade tänkt. Vi var 
även noggranna med att förtydliga för varje respondent att vi endast använder företagets 
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app som exempel för att förstå mer om respondentens uppfattning av m-servicelandskap 
generellt snarare än respondentens uppfattning av det specifika exemplet.	

4.3.2	Pilotstudie	

För att säkerställa att våra frågor i intervjuguiden var relevanta och lätta att förstå 
genomförde vi en pilotstudie. En pilotstudie ger även en indikation om ordningen på 
frågorna skapar ett bra flyt i intervjun. Enligt Bryman & Bell (2017, s. 266) är en 
pilotstudie alltid önskvärd om det finns möjlighet att genomföra en sådan. Vid 
genomförandet av vår pilotstudie säkerställdes att intervjuerna var inom vår tidsram. 	
	
Ett exempel på en ändring som genomfördes efter vår pilotstudie var att vi lade mer tyngd 
vid att ställa fler följdfrågor. Vår pilotstudie gav både erfarenhet genom att i skarpt läge 
få öva på att ställa frågorna från intervjuguiden, men även insikter som ledde till mindre 
förändringar i intervjuguiden. Genom vår pilotstudie kunde vi säkerställa att ordningen 
på frågorna samt att studiens teman introducerades för respondenten i en lämplig ordning. 
Vi fick även öva på att fånga upp detaljer i samtalet och ställa följdfrågor på dessa, vilket 
var en god erfarenhet för kommande intervjuer då dessa kändes mer avslappnade och 
fokuserade. Sedan fanns det även frågor som vi märkte att vi inte behövde ställa då 
respondenten svarade på dessa i sitt svar på andra frågor, vi valde dock att behålla dessa 
frågor då vi ansåg att de i andra intervjuer kunde vara relevanta att ställa.	
	

4.3.3	Utförande	av	intervjuer	

Efter att vi förberett inför intervjuerna med urvalsprocessen, intervjuguide och en 
pilotstudie inledde vi arbetet med intervjuerna genom att bestämma tid och plats. Collis 
& Hussey (2014, s. 134) förklarar att det är vanligast att utföra intervjuer mellan fyra 
ögon, det vill säga en intervjuare och en respondent, men att vissa väljer att genomföra 
intervjuer med två intervjuare. Vi tog beslutet att vi båda skulle närvara på intervjuerna 
med varje enskild respondent då det kan vara till hjälp för att kunna utforska 
respondentens tankar till fullo (Collis & Hussey, s. 134). Trost (2010, s. 67) menar vidare 
att det kan vara en fördel att vara två deltagande intervjuare då detta kan ge förutsättningar 
för en större förståelse samt möjlighet att ta in en vidare informationsmängd. Samtidigt 
menar dock författaren att denna fördel endast uppstår ifall de två intervjuarna är 
samspelta, om inte kan det istället bli motsatt effekt. Vi som författat denna uppsats har 
de senaste två åren, nästan uteslutande arbetat gemensamt i de akademiska uppgifter vi 
ställt inför och har därigenom utvecklat metoder för gott samarbete. Vi såg även till att 
dela upp rollerna tydligt oss emellan innan varje intervju då en av oss skulle bära 
huvudansvaret för intervjun och hålla koll på att alla frågor och teman berördes medan 
den andre agerar som en analytiker som kan vara beredd på att fånga upp lösa trådar och 
ställa följdfrågor som den andra missar. Genom denna strategi fångades mer djupgående 
detaljer upp och gav oss tydligare och mer specifika resonemang från respondenterna. 	
	
Vi ville att respondenterna skulle känna sig trygga på den plats vi utförde intervjuerna, 
vilket förespråkas av bland andra Trost (2010, s. 65), som menar att det heller inte ska 
finnas några åhörare. När vi kontaktade respondenterna inför intervjun frågade vi om de 
ville att intervjun skulle utföras på någon speciell plats och om de inte hade något förslag 
valde vi att föreslå en neutral plats såsom ett café eller liknande. Även detta är något som 
Trost (2010. s. 65) förespråkar då han menar att en respondent som varit vänlig nog att 
ställa upp på en intervju bör erbjudas rätten att vara med i beslutet att bestämma plats. 	
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Vi har utfört intervjuer både i grupprum på Umeå universitet, stadsbiblioteket Väven och 
ett centralt beläget café i Umeå. Samtliga platser var en neutral plats för oss och 
respondenterna. För att ytterligare försäkra oss om att vi gjort vad vi kan för att skapa en 
trygg miljö för respondenten valde vi att addera ett antal “uppvärmningsfrågor”. 
Uppvärmningsfrågorna stämde inte riktigt överens med de vi skrivit i intervjuguiden, utan 
vi valde istället att situationsanpassa uppvärmningen för den aktuella intervjun. Exemplen 
på uppvärmning är när vi intervjuade Zara, vi visste då att hon samma dag hade kommit 
hem från en jobbresa till Kiruna och vi valde därför att ställa frågor rörande denna resa. 	
	
Collis & Hussey (2014, s. 133) menar att en semi-strukturerad intervju har intervjuguiden 
som utgångspunkt för att leda in respondenten på förutbestämda teman, men att intervjuns 
form och karaktär utvecklas under tiden den utförs med hjälp av, till exempel följdfrågor. 
I största möjliga mån höll vi oss till öppna frågor som inte kan besvaras med “ja” eller 
“nej”, utan kräver mer utvecklade svar (Collis & Hussey, 2014, s. 133). I några fall valde 
vi dock att ställa stängda frågor som till exempel “Har du någon gång konsumerat något 
via din smartphone”, för att sedan utgå ifrån detta i övriga frågor. I vissa fall valde vi att 
hoppa över frågor från intervjuguiden då vi ansåg att de redan hade besvarats av 
respondenten på en tidigare fråga, vilket inte är något ovanligt enligt Collis & Hussey 
(2014, s. 134).	
	
För att försäkra oss om att ingen information från intervjuerna gick förlorad var vi noga 
med att använda ljudinspelning. En positiv aspekt i att spela in intervjuer är att det är 
möjligt att lyssna på till exempel tonfall eller ord igen för att undvika att en felaktig 
tolkning som läses in i stunden kvarstår när materialet sedan ska analyseras (Bryman, 
2017, s.465; Trost, 2010, s.74). Ifall intervjuarna väljer att inte spela in ljudet och istället 
fokusera på att anteckna under intervjun kan det vara något som upplevs som störande 
för respondenten (Trost, 2010, s.76). Nackdelen menar Trost (2010, s.75) är att det ofta 
är tidskrävande att lyssna på- och transkribera intervjun i efterhand. Vi anser att det var 
viktigt för oss att spela in intervjuerna och att fördelarna övervägde nackdelarna. För att 
ytterligare försäkra oss om att vi inte gick miste om någon information tog vi beslutet att 
använda oss av två separata enheter för ljudinspelning. Dels använde vi dator och dels 
våra egna smartphones. Vi testade även ljudkvalitén i dessa enheter innan vi genomförde 
första intervjun då just ljudkvalitén är något som anses vara av avgörande karaktär (Collis 
& Hussey, 2014, s. 134). Vi insåg då att datorer och telefoner idag är så pass 
välutvecklade att ljudkvalitén inte var något vi behövde oroa oss för. Det faktum att vi 
spelade in ljudet från intervjuerna gjorde även att vi båda prioriterade att fokusera på 
respondenten och dennes svar samt de följdfrågor vi ville ställa snarare än att en av oss 
skulle lägga allt fokus på att anteckna i realtid.  
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Namn Ålder Sysselsättning Datum Längd intervju Plats 

Filip 
 

25 år Student 25/3-19 37 min Grupprum, Umeå universitet 

Johan 
 

26 år Student 1/4-19 39 min Grupprum, Umeå universitet 

Zara 
 

31 år Egenföretagare 2/4-19 45 min Bic factory, Umeå 

Sam 
 

29 år Lärarvikarie 2/4-19 36 min Väven, Umeå 

Pelle 
 

38 år IT-konsult 8/4-19 46 min Café, Umeå 

Emelie 
 

29 år Student 8/4-19 43 min Café, Umeå 

Iris 
 

29 år Student 9/4-19 36 min Grupprum, Umeå universitet 

Otilia 
 

28 år Student 9/4-19 53 min Grupprum, Umeå universitet 

Tabell 2: Översikt av respondenter	
	

4.4	Framställning	av	empiri	och	analys	
Först transkriberade vi materialet, enligt Tjora (2012, s. 56) kan transkribering vara 
mycket värt eftersom forskaren lär känna sitt material samt att minnena från intervjuerna 
kan bli rikare på information. Efter vi slutfört våra åtta intervjuer och transkriberat allt 
inspelningsmaterial kände vi oss redo att ta nästa steg i processen. Genom 
transkriberingen av det omfattande materialet möjliggjorde vi för att vidare kunna 
analysera det. Trost (2010, s. 149) hävdar att analysen inte bör starta innan allt material 
är insamlat. Det var ett råd som vi följde för att inte bli mer påverkad av de första 
intervjuerna än det senare. 	
	
Enligt Rennstam och Wästerfors (2015, s. 220-221) är det viktigt att sortera och reducera 
det empiriska materialet för att kunna få en överblick. Vår forskningsfråga är “Hur kan 
olika dimensioner i ett m-servicelandskap uppfattas av konsumenter i termer av 
förtroende för företaget?” och därför har vi valt att sortera det empiriska materialet i 
teman utifrån dimensionerna i m-servicelandskapet. Dessa teman är utseende, 
användarvänlighet, säkerhet samt imageskapande. Denna indelning ger en god överblick 
av det empiriska materialet. I presentationen av empirin har vi valt att frångå 
intervjuguidens struktur och istället samlat det transkriberade materialet under rubriker 
som är satta utifrån dimensioner i m-servicelandskapet. Därmed kommer de allmänna 
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frågorna som rör konsumtion från intervjuguiden samt de frågor som ställdes utifrån 
exemplet “Stay” att integreras under samma rubriker.	
	
Vad gäller analysen menar Rennstam och Wästerfors (2015, s. 220-221) även att 
forskaren bör föra en argumentation kopplat till empiri, teori och forskningsfråga. Denna 
process utgör grunden för analyskapitlet. Enligt Saunders et al. (2018, s. 579) är tematisk 
analys en vanlig metod inom kvalitativ forskning. I en tematisk analys krävs det enligt 
Bryman & Bell (2017, s. 556-557) att studiens empiriska data kodas och schemaläggs. I 
vår studie har vi inspirerats av hur en tematisk analys går till men inte valt att utgå ifrån 
denna analysmetod fullt ut. Vi har dock använt oss av vissa delar som exempelvis 
tematisering samt skapande av teman utifrån vår teoretiska referensram. I vårt fall har 
tematiseringen använts i kombination med en analys som fokuserar på innehåll. Detta 
innebär att innehåll från olika berättelser skrivs samman under gemensamma teman 
(Fejes & Thornberg, 2015, s. 244), i vårt fall m-servicelandskapets dimensioner. Detta 
finner vi som en naturlig och tydlig struktur i empirikapitlet. I vår studie har vi sedan 
analyserat dessa teman (dimensionerna) ytterligare för att finna nyanser inom och mellan 
dessa. Detta har vi utfört med hjälp av vår empiri, teori och genom vårt eget intellektuella 
resonerade. Analyskapitlet är därför uppdelat i tre nya rubriker som vi utifrån studiens 
syfte är relevanta att lyfta för att bidra med teoretiska och praktiska resonemang till 
forskningsfältet inom digitala servicelandskap.  

4.5	Forskningsetik	
Vid genomförandet av vår studie har vi tagit hänsyn till fyra etiska principer. Vi kommer 
nedan att resonera kring hur vi som forskare samt vår studie förhåller sig till dessa 
principer. 	
	
Det första kravet är informationskravet och innebär att vi som forskare ansvarar för att 
respondenten blivit informerad om vad studiens syfte samt vilka moment som ingår i 
intervjun (Bryman & Bell, 2017, s. 141). Vi har skrivit en text (se appendix 3) som vi 
skickade till respondenten när vi kontaktade hen för en eventuell intervju. I den texten 
delger vi studiens syfte samt vad som krävs av respondenten om hen tackar ja till 
medverkan.  	
	
Det andra kravet är samtyckeskravet och innebär att vi tagit hänsyn till respondentens rätt 
avböja att svara på frågor och att respondenten har rätt att avbryta intervjun (Bryman & 
Bell, 2017, s. 150). Eftersom vi genomfört intervjuer kunde vi både i förväg men även 
vid intervjutillfället fråga respondenten om hen ställde upp på att delta i vår studie. Vi var 
tydliga med att informera respondenten om detta innan varje intervju samt att ingen 
förklaring eller anledning till att avstå eller avbryta behövdes. 	
	
Det tredje kravet är konfidentialitet- och anonymitetskravet och det innebär att 
respondenternas personuppgifter är behandlade med största möjliga konfidentialitet 
(Bryman & Bell, 2017, s. 148–149). Med respondenternas godkännande använder vi 
personlig information såsom ålder, kön och sysselsättning men använder fiktiva namn på 
alla respondenter som inte går att koppla till respondenternas riktiga namn. Det gör vi för 
att säkerställa att respondenterna förblir anonyma både genom hela forskningsprocessen 
och efter studien är avslutad. I studien undersöks konsumenters uppfattningar via 
kvalitativa intervjuer vilket innebär att vi ställer frågor som berör respondenternas 
personliga åsikter och tankar. Med tanke på att vi har behandlat stora mängder personliga 
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åsikter och tankar har vi varit noga med att hålla oss till att vår uppgift som forskare är 
att tolka samt skapa djupare förståelse. Detta innefattar inte att värdera varken 
respondenternas svar, det empiriska materialet eller analysen. 
	
Det sista kravet är nyttjandekravet och innebär enligt Bryman & Bell (2017, s. 141) att vi 
enbart använt respondenternas svar i just vår specifika studie. När studien är avslutat 
kommer därför all information såsom ljudupptagningar, transkribering och 
personuppgifter att raderas. Det gör vi för att respondenternas svar inte ska kunna 
användas i annat syfte än vår studies syfte.  
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5.	Empiri	
I detta kapitel kommer vi presentera resultatet av den empiriska insamling som vi har 
genomfört. Till att börja med presenterar vi de respondenter som har intervjuats. Sedan 
kommer vi att presentera det empiriska materialet utifrån m-servicelandskapets 
dimensioner. 	
	
Filip är 25 år och studerar ekonomi vid Umeå universitet. Filip bokar boende online 4–8 
gånger/ år. Han reser mycket och gillar billiga och enkla lösningar för bokning av boende. 
Filip är en van användare av smartphones och använder den för en stor del av sin 
konsumtion.	
	
Pelle är 38 år och arbetar som IT-konsult vid ett internationellt konsultbolag. Han har 
använt Stay flertalet gånger men aldrig appen. Pelle använder sällan sin smartphone för 
konsumtion utan väljer då hellre datorn generellt sett. Han bokar boende ungefär 6–8 
gånger/ år.	
	
Emelie är 29 år och studerar till ämneslärare vid Umeå universitet. Emelie är en van 
bokare av boende då hon under perioder bokat boende ca 40 gånger/ år. Emelie gillar att 
resa och har under perioder rest väldigt mycket. Emelie är van användare av smartphone 
och handlar mycket via appar och mobilhemsidor.	
	
Otilia är 28 år och studerar ekonomi vid Umeå universitet. Otilia är en person som gillar 
att resa och har bott i flera olika länder. Hon reser inte så många gånger per år men bokar 
ibland även till sina föräldrar så det blir ungefär 5–6 bokningar/ år. Boenden bokar hon 
oftast via datorn, men när hon har varit på resande fot har hon ibland även använt appar. 
Hon är en van smartphoneanvändare och konsumerar gärna tjänster via sina appar.	
	
Sam är 29 år och jobbar som vikarie inom Umeå kommun. Sam bokar boende online ca 
10 gånger/ år. Han använder inte sin smartphone i samma utsträckning som sin dator när 
det gäller både bokning av boende och vid övrig konsumtion. 	
	
Iris är 29 år och studerar till ämneslärare vid Umeå universitet. Utöver studierna så 
arbetar hon på IKEA Umeå och med att undervisa forskare inom svenskämnet vid Umeå 
universitet. Iris bokar boende 2–3 gånger/ år och gör det nästan uteslutande via sin dator. 
När det gäller övrig konsumtion sker det även via datorn. Vissa biljetter såsom för buss 
och tåg konsumeras via smartphonen. 	
	
Johan är 26 år och studerar ekonomi vid Umeå universitet. Johan bokar boende online 
ca 6 gånger/ år. Han reser mycket både vintertid och sommartid och vill gärna ha ett bra 
boende till ett bra pris. Johan använder sin smartphone dagligen och har även stor vana 
av att konsumera genom sin smartphone.	
	
Zara är 31 år och är egenföretagare inom bemanningsbranschen i Umeå. Zara bokar 
boende 15–20 gånger/ år. Zara bokar både i jobbet och privat. Hon använder sig mer av 
dator än smartphone vid bokning av boende. Vid övrig konsumtion använder sig Zara i 
stor utsträckning av sin smartphone i de fall det finns en bra app. 	
	
I detta avsnitt kommer vi att presentera vad respondenterna upplever angående m-
servicelandskapet och de olika dimensionerna kommer att vara i fokus.  	
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5.1	M-servicelandskapets	design	och	utformning		

Respondenterna i denna studie är vana användare av smartphone och är mer eller mindre 
bekanta med m-servicelandskap. Designen och utformningen i m-servicelandskap är 
därför något de alla har tankar om på ett eller annat vis. Otilia menar att hon vill bli 
inspirerad när hon konsumerar online. Hon tycker att utseende är viktigt och menar att 
fina bilder är en av de aspekterna hon värderar i ett m-servicelandskap samt att detta kan 
vara en källa till inspiration och något som drar till sig hennes uppmärksamhet. 	
	

“Då vill jag bli inspirerad av fina bilder och sånt. Det är en källa för inspiration när 
man gör research. Ögat dras ju till vad som är fint. Det är skillnad på typ blocket där 
bilderna inte alls är inspirerande, men om bilderna åtminstone är lite genomtänkta så 

blir det stor skillnad!” - Otilia     	
	
Filip föredrar ljusa färger samt att han upplever att företag använder färgteman för att 
skapa struktur i m-servicelandskapet. Filip tycker även att runda former gör appen mindre 
stel och mindre formell. När han presenteras för appen Stay tycker han det är positivt att 
appen upplevs ren, snygg och enkel. Dessutom uppskattar han det faktum att han inte 
utsätts för “special offers” i form av pop-ups vilket han tycker skapar en seriös känsla av 
företaget. Han menar även, liksom Otilia att det är viktigt med inspiration och lyfter fram 
bilder som något inspirerande och menar att det är positivt då bilder presenteras tidigt i 
ett m-servicelandskap. Något som alla respondenter har sagt är att appen ska vara “clean” 
vilket har förklarats på olika sätt. Otilia anser till exempel att det är positivt då rubriker 
och text upplevs vara tydliga samt då bilderna inte upplevs skrikiga eller oroliga. Hon 
menar även att det ska vara färger som är snälla mot ögat. Johan beskriver även hur pop-
up fönster kan vara något som förstör för upplevelsen i appen och han vill att det ska vara 
ganska avskalat. Sam uttrycker konkret vad han anser att ett m-servicelandskaps 
förstasida bör innehålla.	
	

“Jag tycker att det ska vara en ”clean” startsida. Där ska man ganska snabbt kunna 
välja mellan kategorier. Även en sökruta och en kundkorg och inte så mycket mer.” - 

Sam	
	

------	
	

“Jag gillar att det är tydligt, med knappar med tydlig text.” - Iris	
	
Otilia beskriver ett exempel på ett företag hon tycker har lyckats med estetiken i sin app. 
Hon upplever att företaget i fråga använder färger som är kopplade till varumärket och 
att det är lätt att urskilja ett tema och därför lättare att förstå sig på appen. Hon menar att 
färgerna visserligen är estetiskt tilltalande men att de främst är till hjälp som visuell guide 
för konsumenten. Flera av respondenterna påpekar att de vill att det ska vara få färger och 
en avskalad design. När det kommer till specifika färgval menar några av respondenterna 
att de inte vill ha för skrikiga färger men överlag uttrycker respondenterna främst vikten 
av att det känns avskalat och att det upplevs harmoniskt med allt ifrån färger till placering 
av bilder.	
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“Jag vill ha en ljus, clean hemsida där produkterna kommer i fokus. Inte för mycket 
surr, fina bilder” - Zara	

------	
“… att det är snyggt, att det är rent och cleant, avskalat. Det ska se proffsigt ut.” - 

Emelie 	
	
Pelle anser att Stays app har ett gränssnitt som känns avskalat, enkelt och genomtänkt och 
att detta är något som tilltalar honom. Iris anser att snygg design inte är det viktigaste för 
henne, utan det viktiga är att det är tydligt och enkelt samt fungerar. Detta är något som 
flera respondenter håller med om och det är många som nämner att det viktigaste i den 
estetiska designen är att den blir en del av helheten som skapar användarvänlighet och en 
god användarupplevelse. Sam påpekar att det inte ska vara alltför mycket text och inte för 
många kategorier i ett m-servicelandskap, även han använder sig av begreppet “clean”. 
Vidare menar han att detta är något som gör att han lockas till att fullfölja sitt köp och 
eventuellt återkomma för framtida konsumtion.	
	
“Om det inte finns en bra utformad app så kan det bli rätt stökigt och bökigt, Jag lockas 

att fortsätta med mitt köp om det [m-servicelandskapet] är cleant och enkelt. … med 
clean menar jag att det inte ska vara för mycket text och inte för många kategorier. Det 

ska vara enkelt egentligen.”  - Sam	
------	

“Det är ju bra det här att man kan få en bra överblick så man kan navigera sig och 
gräva ned sig i det man är ute efter. På en hemsida kan det ibland vara ganska lång väg 
dit man vill och så vill jag ju inte ha det på en app. Det ser man lättare på en dator i så 

fall.”- Johan	
	
Otilia menar att hon upplever att en avskalad och enkel app utstrålar att företaget vet vad 
hon som konsument är ute efter. Hon förklarar detta som att företaget har tagit bort allt 
onödigt och har bara kvar det mest väsentliga för att göra appen enkel, snygg och 
användbar. Även Pelle tycker att m-servicelandskapet endast ska bestå av det mest 
väsentliga och menar att han upplever att det finns vedertagna standarder för vad som 
fungerar bra men att de m-servicelandskap som frångår detta känns krångliga.	
	

5.2	M-servicelandskapets	användarvänlighet	
Samtliga respondenter nämner att det i första hand ska vara enkelt att konsumera varor 
och tjänster online. Sam tycker att det är enkelt att handla när han snabbt kan filtrera 
innehållet på hemsidan. Pelle menar att det är viktigt att det är enkelt att betala, fylla i 
konto- och personuppgifter samt att logga in. Han vill helst undvika registrering vid varje 
nytt enskilt köp. Även Iris tycker att det bör vara enkelt att skapa ett konto utan strul samt 
utan att ett påbörjat köp avbryts. Några av respondenterna menar även att upplevd 
säkerhet är viktigt. Emelie menar att det viktigaste för henne när hon handlar online är att 
det är säkert, att hon kan känna sig säker i det att hennes pengar är i trygga händer samt 
att det hon betalat för levereras enligt överenskommelse. Zara och Johan menar att fri 
returrätt är viktigt för dem när de handlar kläder online eftersom det kan kännas osäkert 
huruvida plagget i fråga kommer att passa.	
	

“Jag tycker att det viktigt att man enkelt kan ta sig fram till det man är ute efter. 
Filtrering är viktigt så att man kan skala av och hitta dit man kan.” - Sam	
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Respondenterna gav även exempel på positiva och negativa upplevelser av interaktioner 
med appar. Pelle beskriver att han upplever det som positivt när flera olika hemsidor eller 
tjänster kan samarbeta, som exempelvis när betaltjänsten är integrerad på ett smidigt sätt 
när han ska genomföra ett köp. Filip upplever det positivt när startsidan är bra. Med detta 
menar han att den ska vara avskalad, innehålla tydliga menyer och inte ha ett överflöd av 
information. 	
	
Filip, Sam och Iris menar alla att något de upplever som negativt är när utformningen och 
storleken på knappar gör att de trycker på fel knapp eller att de måste zooma in. Iris 
upplever det även som negativt när hon tvingas ta del av information som inte har med 
hennes köp att göra. Exempel på detta är reklam eller rekommendationer om att andra 
som köpt samma produkt även har tittat på en annan produkt som därför antas vara av 
intresse även för Iris. 	
	
“... ja när det är typ klädbutiker som börjar skicka ut en massa reklam och sånt då blir 

jag irriterad och less vilket slutar med att jag tar jag bort appen!” - Iris	
	
De flesta respondenter uppskattar att kunna ha flera flikar uppe i webbläsaren för att få 
en överblick och väljer därför ofta att boka boende via sin dator. Detta menar Johan, Iris 
och Sam förenklar jämförande av olika boenden vilket de tycker är viktigt. Filip bokar 
hellre via sin smartphone för att all information då finns sparad i den enheten. Otilia 
tycker, liksom John och Iris att det finns fördelar med att använda dator i den inledande 
sökningen av boende.	
	
“Boende är ett viktigt beslut för mig, och jag skulle nog använda datorn då. Det beror 

lite på hur redo jag är i processen” - Otilia	
	
Pelle menar att det är lättare att använda dator vid tillfällen då han först behöver göra ett 
mer omfattande sökarbete, medan han gärna genomför enklare transaktioner såsom köp 
av bussbiljett via sin smartphone. Pelle gillar till exempel att använda datorn vid köp av 
kläder då han gärna vill ha större bilder och mer information. 	
	
Otilia handlar inte mat och kläder via sin smartphone, men tågbiljetter och annan transport 
tycker hon däremot är smidigt att köpa via smartphone. Otilia uttrycker att många 
tjänsteleverantörer förstår vad hon som konsument vill ha och har därför skalat bort övrigt 
innehåll. Hon menar att större köp där det behövs mer översikt kan vara svårt att 
genomföra på den mindre skärmen som en smartphone innebär. Även Johan är inne på 
att en större skärm gör det lättare att ta sig an mer komplicerade uppgifter.	
	

“Typ om jag ska köpa kläder, det känner jag mig inte bekväm med att göra via 
telefonen. Då vill jag gärna ha lite mer överblick och kunna scrolla lite snabbare. Det 
ska också vara enklare att klicka sig in och ut och söka på grejer … I telefonen vill jag 

inte ha allt för avancerade grejer” - Johan	
------	

“För det första så kan det ju vara så att jag väljer att inte göra en specifik sak på 
telefonen för att det är för komplicerat. Om jag inte vet vad jag ska ha så använder jag 
min dator och vill göra “ett ordentligt köp”. Men om jag vet vad jag vill ha och vart jag 

kan hitta det så kan jag lika gärna göra det via telefonen” - Otilia 	
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Otilia har ett exempel på ett m-servicelandskap som hon upplever som positivt. Hennes 
upplevelser av denna app är bra på flera olika vis, hon beskriver till exempel hur en 
lättsam ton kan vara något som skapar trygghet i hennes konsumtion. Hon beskriver även 
hur appens utformning hjälper henne hitta rätt utan att behöva söka i flera steg.	
	

“En gång skrev jag av misstag in Luleå-Luleå och då hade de en rolig, men proffsig 
kommentar till att det blev fel, det känns som att det är en människa som fattar grejen 

som sitter bakom appen” - Otilia	
------	

“... är ett bra exempel, de har inte ”klicka dig vidare för det här..” den känner ofta av 
vart jag vill och vet vart jag ska, det känns som att appen är där för min skull och det är 

viktigt.” - Otilia	
	
De flesta av de respondenter vi intervjuat har nämnt hur deras förväntningar på 
funktionalitet i m-servicelandskapet är höga och att det måste leva upp till en viss standard 
för att kunna få en positiv upplevelse av m-servicelandskapet. De upplever många av de 
element som tidigare skapade mervärde närmast som ett måste idag.	
	

“Det ska vara enkelt! Man är ju van vid att det är enkelt och smidigt och är nog lite 
bortskämd. “- Zara	

	
Pelle ser liknande på saken och ger ett exempel på en tjänst vars app förenklat hans 
vardagskonsumtion väldigt mycket, men som under de senaste åren blivit mer utav en 
självklarhet samt något som istället blir ett irritationsmoment då det fungerar sämre eller 
inte fungerar alls. Han menar att detta beror på att han vänjer sig vid en viss standard och 
bygger stor del av sin konsumtion på att det ska fungera.	
	
“Det känns ofta snarare dåligt när en app inte fungerar än att det känns bra när appen 
fungerar som den ska eftersom jag är van vid att det är bra och förväntar mig därför att 

appen lever upp till det jag anser att en app ska innehålla.” - Pelle	
	

5.3	Säkerhet	i	appar	och	på	hemsidor		
Några av respondenterna lyfter m-servicelandskapets säkerhet som viktig. Bland annat 
menar Emelie att säkerhet är det viktigaste för henne då hon handlar online samt att detta 
gäller både vid konsumtion via smartphone och dator. När Emelie konsumerar varor eller 
tjänster läser hon alltid recensioner och betygsättningar innan hon slutför köpet. För att 
avgöra om appen eller hemsidan är säker utgår hon först och främst ifrån om hon tidigare 
har hört något om företaget. Ifall hon hittar den produkt eller tjänst hon söker efter och 
ett av de företag som erbjuder denna är mycket billigare än de andra brukar hon bli 
misstänksam mot den som är billigast. Emilie beskriver det närmre: 	
	
“Om det känns för bra för att vara sant så är det nog oftast det. Sedan kan jag googla 
för att se ratings osv. Om det är något som inte stämmer så har säkert någon annan 

skrivit det.”- Emelie. 	
	
Pelle är inne på samma spår som Emelie men de båda belyser att företagens storlek och 
kommersiella inflytande påverkar känslan av trygghet. De menar att de ibland ställer 
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högre krav på ett företag som är stort och välkänt, men att det i vissa fall också kan bidra 
till att de litar på ett företag enbart tack vare att det är stort och etablerat. 	
	

“Generellt vet jag att stora företag känns trygga men om det finns alternativ med 
billigare priser vill jag alltid kolla på recensioner för det känns lite otryggt när priserna 
känns ”för bra för att vara sant”. Recensionerna kan då skapa en känsla av trygghet.” 

- Pelle	
------	

“Att hemsidan ser proffsig ut, men det beror också på vad man ska göra. När vi till 
exempel skulle köpa hund så var hemsidorna inte så bra men det är ju ingen 

jättekommersiell bransch, men om det är något väldigt stor aktör som har en dålig 
hemsida så känns det inte seriöst.” - Emelie	

	
Pelle vill känna sig trygg när han konsumerar online, det gör han genom att undvika 
krångliga och oseriösa sidor. Pelle beskriver dessa sidor som ovårdade och jämför med 
ett besök i en ostädad butik. För att det ska kännas tryggt vill Pelle att det ska vara rent 
och fräscht. Detsamma gäller för hemsidor och appar och om dessa ger intrycket av att 
vara ostädade och röriga sjunker förtroendet. Pelle beskriver vidare att appar som inte 
känns uppdaterade är en markering för att leverantören inte bryr sig och att det sprider en 
otrygg känsla över köpet. Andra aspekter som några av respondenterna varit inne på är 
att en tredje part kan påverkar hur säkert det känns att handla från appen. Zara beskriver: 	
	
“Klarna gör att det känns säkert. Jag tycker att det gör att man kan känna sig trygg då 

jag ser dem som pålitliga.” - Zara. 	
	
Andra delar som enligt respondenterna ger en känsla av trygghet är att enkelt kunna 
slutföra köpet. Flera av respondenterna uppskattar när Swish är ett av 
betalningsalternativen. Zara, Johan och Pelle är alla överens om det inger en känsla av 
trygghet när de inte behöver lämna ut sina kortuppgifter.	
	
I appen Stay som våra respondenter fick granska närmare var certifieringar och 
recensioner ett återkommande samtalsämne. Otilia beskriver hur hon upplever 
certifieringar som en förtroendeskapande funktion och att hon då känner att leverantören 
är erfaren, vilket i förlängningen kan bidra till att hon faktiskt bokar. Emelie däremot, 
menar att hon upplever att det i vissa fall kan kännas som att ett företag har något att 
bevisa eller något att dölja om de känner att de behöver visa upp alla 
trygghetscertifieringar de har. Detta kan leda till att Emelie inte litar på ett företag med 
ett sådant m-servicelandskap. Hon menar att de företag hon brukar besöka och handla hos 
oftast inte visar tydliga certifikat i sina m-servicelandskap och att hon i dessa fall utgår 
ifrån att m-servicelandskapet är säkert.	
	
Nästan alla respondenter vi har intervjuat menar att m-servicelandskapet bör spegla den 
produkt eller tjänst som konsumeras. Zara berättar till exempel om hennes tankar kring 
köp av kläder online. För henne är det viktigt att kunna försäkra sig om att storleken 
kommer passa och tycker därför att en storleksgenerator är något som ger henne en känsla 
av trygghet. Hon tycker även att det är viktigt att produktbilderna ger en sanningsenlig 
bild av det plagg hon vill köpa. Filip är av samma åsikt och berättar om sina erfarenheter 
vid bokning av boende och vikten av att detta skulle stämma överens med hur det såg ut 
när det presenterades i m-servicelandskapet:	
	



 

 
37 

“Mina generella erfarenheter av detta var till en början lite jobbigt då jag var osäker 
på hur lägenhetens skulle se ut och vilka personer jag hyr av, men det har blivit lättare 

att hitta rätt med lite erfarenhet” - Filip	
------	

“På Asos till exempel har de en storleksgenerator där man kan fylla i sina mått och då 
vet man att det ska passa. Jag vill även att man ska se om det till exempel är ett glansigt 

eller blankt plagg. “  - Zara	
	
Som tidigare nämnt är det viktigt för samtliga respondenter att det ska vara avskalat och 
enkelt och när vi ger dem möjlighet att titta på ett exempel i form av Stay är just 
enkelheten ett av de element som lyfts fram. När Otilia får titta på Stays app reagerar hon 
på det som alla respondenter tidigare lyft som något positivt, hon menar att det känns 
avskalat, “clean” och enkelt vilket i sin tur gör att hon upplever företaget som säkert och 
professionellt.	
	
“Jag tycker ändå att de har jobbat mycket med att göra hemsidan avskalad och trevligt 
så jag har en bild av att de är professionella. De har även en chattfunktion som gör att 

det känns ännu mer professionellt och säkert” - Otilia	
------	

“Det är tydligt, det står inte så mycket annat än det man faktiskt är ute efter, det är 
koncentrerat till vad de sysslar med, de gör det lätt för mig som konsument.” -Zara	

	

5.4	Appar	och	hemsidors	imageskapande		
Ett par av våra respondenter ser sig själva som miljömedvetna individer vilket nämns i 
samband med flera av frågorna under intervjuerna. Zara tycker bland annat att 
miljömedvetenhet och transparens är viktigt hos företag som hon konsumerar av och har 
en relation med. Hon menar vidare att hon får en positiv bild av företag som är öppna 
med vad det erbjuder samt med vad deras verksamhets påverkan innebär i termer av 
konsekvenser för miljön. Otilia ser även hon, sig själv som en person som bryr sig om 
miljön samt värdesätter företag med ett uttalat miljöfokus och tar upp exempel från SJ:s 
app som ett föredöme när det gäller att visa upp företagets image via sitt m-
servicelandskap. Otilia är utöver detta även tydlig med att hon tycker om när varumärkets 
image kan synas i appen i form av teman och design som går att koppla till företagets 
profil. 	
	

“Jag tycker att det är nice om sidan speglar varumärket och det tycker jag att SJ gör. 
Jag vet att jag är i SJ:s app när jag tittar på den.” - Otilia	

 
------	

“… en miljömedvetenhet är också något som är viktigt för mig!” - Zara	
	
Alla respondenter anser att de får en positiv bild av Stay utifrån det m-servicelandskap de 
upplever under intervjuerna men de beskriver detta på olika vis. Emelie förklarar till 
exempel att hon ser Stay som ungdomligt, snyggt och tryggt och känner att hon vill vara 
en del av det “community” hon upplever att de tillhandahåller. Hon menar då att hon vill 
vara en del av det Stays verksamhet går på och tycker att m-servicelandskapet gör att hon 
får en positiv bild av företaget. Sam har även han fått en positiv bild av Stay och upplever 
att företaget drivs på konsumenternas villkor och får en känsla av “mänsklighet” av 
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företagets m-servicelandskap. Han förklarar detta som att han upplever Stay som 
människor snarare än ett företag och att han därför tycker att det känns mer personligt när 
han interagerar med den via m-servicelandskapet. 	
	
Filip menar att Stay ger honom en positiv känsla samt att de utstrålar tydlighet och 
enkelhet. Han menar då bland annat att det är tydligt hur han ska göra för att navigera i 
m-servicelandskapet och att det krävs få knapptryckningar för att ta sig dit han vill. Flera 
respondenter nämner även att de vill att företagen ska utforma sitt m-servicelandskap så 
det känns som att de fokuserar på konsumentens och individens behov i första hand. Iris 
menar att hon inte alls uppskattar när företag fokuserar helt på att sälja och exponera 
budskap som hon inte upplever hon behöver ta del av.	
	

“Jag gillar inte när företag skickar ut en massa reklam och att de prackar på mig en 
massa strunt när jag bara vill köpa något från deras webbshop!” - Iris	
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6.	Analys	

6.1	Förändrade	förutsättningar		

6.1.1	Förväntningar	på	m-servicelandskapet	

Vi har valt att undersöka servicelandskapet utifrån ett antal olika dimensioner men för att 
förstå hur konsumentens uppfattning av m-servicelandskapet bildas har vi valt att först 
beskriva några grundläggande faktorer som ligger till grund för förtroendebyggande. Den 
huvudsakliga faktorn som påverkar hur kunden upplever m-servicelandskapet är utifrån 
det empiriska materialet i denna studie är förväntningar. Vi ser att förväntningar på 
företaget utifrån dess storlek, image, kommersiella inflytande samt anseende påverkar 
hur konsumenter upplever de olika dimensionerna samt deras roll som 
förtroendebyggande.  
	
Bitner (1992, s. 66) menar att konsumentens upplevelse av ett servicelandskap bland 
annat beror på vilka individuella förväntningar kunden har och hur väl dessa uppfylls. 
Författaren menar bland annat att kunden har en viss förväntning på servicelandskapet 
utifrån vilken bransch som företaget i fråga verkar inom. Chitturi et al. (2008, refererad 
i, Lee, 2018, s. 175) menar att kundnöjdheten stiger ifall de utilitaristiska förväntningarna 
möts av företaget. Flera av respondenterna i vår studie säger, mer eller mindre rakt ut att 
kvaliteten på servicelandskapet bör vara väldigt bra för att inte upplevas som dåligt. De 
menar till exempel att det måste vara enkelt och smidigt eftersom de är vana vid detta och 
menar att de troligtvis blivit bortskämd i och med detta. Detta resonemang känns igen 
från forskning om e-servicelandskapet där Bateman et al. (2017, s. 240) bland annat 
menar att konsumenter vanligtvis har högt ställda förväntningar på kvalitet.  
	
Andra respondenter menar att ett m-servicelandskap egentligen inte upplevs positivt om 
det lever upp till deras förväntningar men att det istället upplevs negativt i de fall då allt 
inte fungerar som det ska. Detta kan tolkas som att många av respondenterna menar att 
m-servicelandskapet i stort utgörs av det som Bujusic (2017, s. 578) benämner som 
utilitaristiska attribut. Författaren menar att det i fysiska servicelandskap främst är 
funktionalitet, produktpresentation och andra element kopplat till funktion som beskrivs 
som utilitaristiska attribut och därför inte kan bidra till tillfredsställelse. De svar vi har 
fått från respondenter tyder dock på att det i m-servicelandskapet är betydligt färre attribut 
som kan skapa tillfredsställelse för konsumenter. Även dessa respondenter menar att de 
är vana vid att allt fungerar och att de därför förväntar sig att m-servicelandskapet lever 
upp till de krav de ställer på detta.  
	
Ett par respondenter menar att de inte vill göra det jobb som företaget bakom m-
servicelandskapet redan bör ha gjort åt för dem. De menar med andra ord att de som 
konsumenter förväntar sig att krav på dem ska vara väldigt låga och att m-
servicelandskapet ska bistå dem med vad de behöver snarare än tvärtom. Denna ovilja att 
lägga energi på att engagera sig i sin egen serviceupplevelse som beskrivs av dessa 
respondenter skulle innebära att det medskapande som Nilsson & Ballantyne (2014, s. 
377) beskriver utifrån servicelogiken kan bli komplicerat för företaget att genomföra på 
ett “korrekt” vis. Det kan uppstå svårigheter för företag att veta vart gränsen går för vad 
som ska ske i processer i samspel med konsumenten och när företaget själv ska genomföra 
handlingen åt konsumenten. Det tenderar även vara olika hos olika respondenter när 
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medskapande är värdehöjande och inte, vilket tyder på att respondenterna ställer högre 
krav på företagens förmåga att anpassa sig efter individer.  
 
Några av respondenterna menar att många element i ett m-servicelandskap som de 
tidigare har sett som värdehöjande idag ses som självklarheter som de förväntar sig ska 
finnas när de konsumerar via ett m-servicelandskap. Detta innebär att det enligt 
respondenterna finns en gräns för deras individuella förväntningar men att gränsen 
ständigt förflyttas uppåt i och med att de vänjer sig vid vissa element och en viss kvalitet. 
Ett av dessa exempel är en av respondenternas reflektion över betaltjänsten Swish som 
respondenten menar har blivit en del av dennes vardag och något som bara ska fungera 
och som skapar en negativ upplevelse i de fall det inte fungerar. Några av respondenterna 
menar dessutom att hedonistiska attribut (Bujisic et al., 2017, s. 178) såsom inspirerande 
bilder är viktigt för att de ska uppskatta ett m-servicelandskap. 
	
Det är även viktigt för respondenterna att enskilda företag är tydliga med dess erbjudande 
och att inte lova för mycket. Sher & Lee (2009, s. 142) menar att det är viktigt att företag 
inte lovar något som de inte kan leva upp till, då detta skapar orealistiska förväntningar 
som i sin tur kan skapa missnöje bland kunder. Detta är något som flera respondenter 
nämner när de beskriver sin konsumtion av produkter, de menar då att en produkt som 
levereras ska leva upp till de förväntningar de har utifrån bilder och beskrivningar i m-
servicelandskapet. 
	
Många respondenter menar att det är viktigt för dem vilket anseende företaget har i termer 
av tidigare kunders upplevelser och recensioner av företagets erbjudande. 
Respondenterna menar då bland annat att de inte upplever det tryggt att konsumera av ett 
företag de inte vet något om och att de i dessa fall vill veta mer om vad tidigare kunder 
tycker om produkten eller tjänsten i fråga. Hur detta påverkar respondenterna råder det 
dock delade meningar om. Några av respondenterna menar att de direkt känner förtroende 
för ett företag med goda omdömen medan andra menar att förväntningarna höjs i och med 
högre omdömen och att företaget då bör leva upp till detta för att konsumenten ska känna 
förtroende. Recensioner beskrivs även som en viktig faktor i tidigare forskning av 
Koufaris & Hampton-Sosa (2004, s. 381) som menar att tidigare kunders recensioner är 
avgörande för att skapa förtroende. 
	
De förväntningar som ständigt tycks bli högre bland respondenterna ser även ut att gå 
hand i hand med ett allt mer begränsat tålamod. Respondenterna påpekar flera gånger att 
deras krav på kvalitet i m-servicelandskapet måste uppfyllas för att de ska vilja fortsätta 
med sitt köp och att de avbryter köpet om kvaliteten är för låg eller om de inte upplever 
att det är enkelt att förstå hur de ska navigera. Något som kan förstöra upplevelsen enligt 
några av respondenterna är när företag tvingar på konsumenten något som denne inte har 
bett om. En av respondenterna gav exempel på en sådan företeelse då hon skulle handla 
kläder men möttes av pop-up fönster med reklam av olika slag. Detta är något som Bart 
et al. (2005, s. 148; Fogg et al,. 2003, s. 7) menar att företag bör vara försiktiga med för 
att undvika bristande förtroende när författarna studerade e-servicelandskapets 
dimensioner. 	

6.1.2	Ett	situationsanpassat	servicelandskap	avgör	förtroendeskapande	

Den forskning som bedrivits om e-servicelandskapet (Harris & Goode, 2010, s. 230; 
Bateman et al., 2017, s. 236; Szymanski, 2000, s. 309) har i mångt och mycket utgått ifrån 
tidigare forskning om det fysiska servicelandskapet. En av dimensionerna från det fysiska 
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servicelandskapet som dock inte förts över till forskningen om e-servicelandskapet är 
dimensionen omgivande förhållanden (Bitner, 1992, s. 65). I e-servicelandskapet 
använder man istället dimensionen estetik som sammanfattande begrepp (Harris & 
Goode, 2010, s. 237). I vår analys av det empiriska materialet ser vi dock anledning att 
“återinföra” detta som en dimension av servicelandskapet när vi nu undersöker m-
servicelandskapet.  
	
Många av respondenterna är tydliga med att de använder sin smartphone på ett annat sätt 
och i andra fysiska miljöer än de använder sin dator. Vi skulle därmed vilja vidga 
perspektivet genom att även ta hänsyn till situationen. Vi ser med andra ord att våra 
respondenter kan påverkas av den situation och den fysiska miljö de befinner sig i då de 
konsumerar ifrån ett m-servicelandskap samtidigt som situationen i sig påverkar deras val 
att använda sin smartphone istället för sin dator. 	
	
Dimensionen omgivande förhållanden syftar på den fysiska miljö som omger 
servicemötet. I och med att ett m-servicelandskap i stort sett alltid är tillgängligt för 
konsumenter oberoende av var de befinner sig så kommer den miljö som omger 
konsumenten rent fysiskt att skifta (Bitner, 1992, s. 60). Bitner (1992, s. 66) förklarar 
vidare att de omgivande förhållandena utgörs av element såsom temperatur, ljussättning, 
oljud, musik och lukter och menar att dessa omgivande förhållanden i regel påverkar 
konsumenten. Även element i omgivningen som inte uppfattas såsom till exempel 
avgaser, kemikalier etc. kan påverka konsumenten och den anställde i det fysiska 
servicelandskapet. Enligt bland andra Milliman (1986, s. 286) påverkar de omgivande 
förhållandena konsumentens sätt att konsumera. Till exempel menar författaren att olika 
musik i en matbutik kan påverka hur snabbt konsumenten handlar, hur länge denne 
stannar i butiken och hur mycket pengar denne spenderar.  
	
Till skillnad från det fysiska servicelandskapet är konsumtionen inte beroende av en 
fysisk plats (Harris & Goode, 2010, s. 237) eller specifika öppettider och m-
servicelandskapet finns alltid inom en armlängds avstånd. Det faktum att respondenterna 
upplever att deras smartphone är betydligt mer tillgänglig än deras dator skapar ett visst 
mönster för deras konsumtion online. När respondenterna redogjorde för deras 
upplevelser av bokning av boende blev det tydligt att många föredrog att använda datorn 
för inledande sökning och jämförande medan de uppgav att de använder sin smartphone 
när de är på resande fot och vill boka något direkt, utan att behöva uppsöka en dator. 
Andra respondenter menar att de oftast vänder sig till ett m-servicelandskap när det 
kommer till transport såsom till exempel lokaltrafik eftersom de vill kunna göra detta 
snabbt, enkelt och i vissa fall medan de väntar vid till exempel en busshållplats.   
	
Respondenterna menar således att deras sätt att konsumera skiljer sig beroende på 
situation samt syfte med konsumtionen. De menar även att många företag har lyckats med 
att skapa m-servicelandskap som är anpassade för den situation respondenterna vill 
använda sig av detta. Att utforma ett m-servicelandskap med utgångspunkt i hur 
konsumenter vill att det ska utformas utifrån en specifik situation går även i linje med hur 
Nilsson & Ballantyne (2014, s. 377) beskriver skapande av värde och kvalitet. Författarna 
menar att kunden är medskapare av värde och att kunden är den som avgör vilket värde 
och vilken kvalitet som tjänsten eller produkten bidragit med. Respondenterna uttrycker 
vidare en önskan att vara medskapare i det m-servicelandskap de interagerar med. Flera 
av respondenterna menar att de skulle uppskatta att ha inflytande över vilka funktioner 
som görs tillgängliga för att m-servicelandskapet ska upplevas som individanpassat. 
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Det faktum att respondenterna uppger att de påverkas av situationen och omgivande 
förhållanden innebär att de ställer höga krav på att m-servicelandskapet bör upplevas 
användarvänligt oavsett om de befinner sig hemma i soffan eller ute i regnet då de besöker 
m-servicelandskapet. Det är huvudsakligen tydliga alternativ och enkel navigering som 
enligt respondenterna bidrar till att ett m-servicelandskap fungerar tillfredsställande 
oavsett situation.  
	
En annan situation som kan påverka kunden är vart i köpprocessen de befinner sig, flera 
respondenter nämner att detta avgör ifall de vänder sig till ett m-servicelandskap eller ett 
e-servicelandskap. Som tidigare nämnts väljer många av respondenterna att använda 
dator vid omfattande sökarbete och jämförande, men de säger även att de med fördel kan 
konsumera via ett m-servicelandskap ifall de vet vad de vill ha eller om det är ett mer 
rutinmässigt köp med låg upplevd risk. Detta innebär att respondenterna menar att mer 
komplicerade köp ställer högre krav på det som Harris & Goode (2010, s. 236) väljer att 
kalla Layout & funktionalitet och benämns endast som funktionalitet av Lee (2018, s. 
177). Lee (2018, s. 175) menar att funktionaliteten är ett centralt instrument för att förutse 
och styra konsumenters beteende. 	

6.2	Funktionell	estetik	
Stora delar av m-servicelandskapet skapas för att underlätta för användaren/konsumenten 
i sin konsumtion. Detta kan vara allt ifrån en tydlig layout till behagliga färger och en 
enkel betalningstjänst. I det fysiska servicelandskapet kan det vara skyltar och symboler 
men även exempelvis en reception med personal som kan bistå med information och 
guidning för konsumenten (Bitner, 1992, s. 64). Utformningen i sig kan även den hjälpa 
kunden att navigera, till exempel kan ett varuhus bestå av korridorer som styr hur dess 
kunder hittar till olika avdelningar eller till kassan. I m-servicelandskapet beskriver 
respondenterna att det är viktigt att det är intuitivt och enkelt att navigera. En funktion 
som många nämner är möjligheten att sortera olika valmöjligheter och många av 
respondenterna menar att detta är lättare på en dator då de kan sortera sina alternativ i 
olika flikar i webbläsaren. I forskning om e-servicelandskapet menar Grefen et al. (2003, 
s. 77) att förtroendebyggande gynnas av ett e-servicelandskap som bidrar till enkelhet och 
effektivitet vilket är jämförbart med respektive upplevelse av m-servicelandskapet. 
Respondenterna menar således att m-servicelandskapet har vissa begränsningar i det att 
det blir svårare att överblicka och sortera jämfört med hur de upplever e-
servicelandskapet. 
	
Flera respondenter har sina preferenser och åsikter angående hur menyer bör se ut, vart 
en eventuell sökruta bör placeras samt vilka kategorier som bör vara lätt att tillgå i ett m-
servicelandskap. Forskning visar att konsumenter värdesätter användarvänlighet och 
funktionalitet (Donnelly, 2001; Zeithaml et al., 2002, refererad i Harris & Goode, 2010, 
s. 232) och flera av respondenterna säger uttryckligen att de lämnar m-servicelandskapet 
om dessa utilitaristiska attribut inte är av den kvalitet de tycker sig kunna kräva. Samtidigt 
uppger några av respondenterna att de kan lockas till att slutföra ett köp om de upplever 
det enkelt att hitta information och/eller är enkelt att överblicka det m-servicelandskap de 
ställs inför i deras konsumtion. 
	
Harris & Goodes (2010, s.236) modell av e-servicelandskapet ger en överblick av vilka 
dimensioner som konsumenter möts av när hen introduceras för en hemsida via en dator. 
Det finns flertalet likheter mellan datorns e-servicelandskapet och en smartphones m-



 

 
43 

servicelandskaps uppbyggnad. Båda servicelandskapen kommunicerar med 
konsumenterna via en digital skärm. Det gör exempelvis grafisk design, som både Wang 
& Emurian (2005, s. 116) och Andrade et al. (2012, s. 260) menar är en viktig komponent 
i e-servicelandskapet till en minst lika central del i ett m-servicelandskapet. Enligt 
majoriteten av våra respondenter som alla är vana smartphoneanvändare är ett enkelt och 
tydligt utseende som ger god användarvänlighet avgörande för hur de känner för att 
fortsätta närmre ett avslut (läs: bokning eller köp). Detta beskrivs även av Lai et al. (2014, 
s. 525) som bland annat menar att produktbilder med hög kvalitet bidrar med en känsla 
av enkelhet och seriositet vilket enligt författarna är avgörande för förtroendebyggande. 
	
Enligt Harris & Goode (2010, s.231) och deras konceptualisering av e-servicelandskapet 
är dimensionerna estetik, layout och funktionalitet samt finansiell säkerhet de 
dimensioner som utgör grunden till att företaget ska kunna bygga förtroende hos 
konsumenter. Utifrån hur våra respondenter resonerar kring m-servicelandskapets 
dimensioner framstår det som att dimensionerna är integrerade med varandra. Ett tydligt 
exempel på detta är hur sammanflätade respondenternas uppfattningar om appens 
utseende och användarvänlighet är. Respondenternas upplevelser av m-
servicelandskapets dimensioner handlar till stor del om enkelhet.  Det ska vara enkelt att 
registrera sig, gärna via en tredje part så att respondenterna slipper ange sina 
personuppgifter manuellt. Det ska vara enkelt att navigera i och att interagera med m-
servicelandskapets funktioner. Det ska vara enkelt att avbryta köpet om så önskas. 
	
När respondenterna redogör för deras konsumtion via smartphone blir det tydligt att flera 
av dem konsumerar tjänster i betydligt högre grad än produkter via sin smartphone. 
Många menar att det är viktigt att kunna se bilder och läsa information om en produkt de 
är intresserade utav, medan detta inte är lika viktigt vid konsumtion av tjänster. Wang & 
Emurian (2005, s. 121), Hopkins et al. (2009, s. 37) och Harris & Goode (2010, s. 232) 
menar alla att ett tydligt och funktionellt utformat e-servicelandskap har en stor inverkan 
på kundens positiva upplevelse av företaget. Enligt vad våra respondenter menar framstår 
det dock som att det, i ett m-servicelandskap, snarare är en avskalad miljö som är mest 
uppskattad när det kommer till konsumtion av tjänster och att mycket av den information 
som de vill ha vid konsumtion av produkter då känns överflödig. 
	
När respondenterna berättar om hur deras upplevelse av ett m-servicelandskap kan 
påverka deras bild av företagets image nämner de även då enkelheten och funktionalitet 
som nyckelfaktorer.  Lee (2018, s. 176) undersöker huruvida kunder kan relatera till 
företag samt deras vilja att bidra med värde till företaget utifrån vad servicelandskapet 
kommunicerar och författaren sammanfattar detta till begreppet symbolism. När 
respondenterna fick reflektera över vad ett positivt, eget exempel av ett m-
servicelandskap ger dem för bild av företaget bakom detta så sade bland annat en av 
respondenterna att hen upplevde att det är ett företag som vill göra det enkelt för hen som 
konsument och att detta gör att respondenten känner sig mer benägen att använda och 
rekommendera detta företags m-servicelandskap. Detta är även något som Bujisic et al. 
(2017, s. 583) kommer fram till i sin studie, där resultatet visar att konsumenter som 
upplever stress över ett, utifrån utilitaristiska attribut (e.g. struktur, användarvänlighet), 
dåligt servicelandskap är mindre benägna att rekommendera detta servicelandskap till 
andra. Detta övergripande fokus på enkelhet och funktionalitet är något som diskuteras 
även i tidigare forskning, där forskare menar att layout och funktionalitet är den viktigaste 
dimensionen för konsumenter när de utvärderar kvaliteten av ett e-servicelandskap 
(Zeithaml et al., 2002, s. 370).	
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6.3	Irrationell	syn	på	säkerhet	
En av dimensionerna som Harris & Goode (2010, s. 233) studerar i sin forskning om e-
servicelandskapet är finansiell säkerhet. Författarna finner evidens för att förtroende i e-
servicelandskapet skapas om konsumenter känner trygghet vid betalning. Författarna 
belyser dock inte hur företaget ska gå till väga för att skapa trygghet för konsumenten vid 
betalningen. Enligt våra respondenter inbegriper begreppet säkerhet en rad olika 
ställningstaganden och resonemang. Många av dessa resonemang komplicerar bilden av 
vad som gör ett m-servicelandskap tryggt och säkert. I detta avsnitt avser vi att resonera 
och fördjupa analysen av dimensionen säkerhet. 
	
Johnson-George & Swap (1982, s. 1306) definierar förtroende som en parts benägenhet 
att vara sårbar inför en annan parts handlingar. Vi ser flera exempel på förtroende utifrån 
denna definition då flera respondenter nämner att de till exempel är villiga att lämna ut 
person- och kontouppgifter till ett företags m-servicelandskap så länge de upplever att 
enkelheten i m-servicelandskapet är stor. Kundens uppfattning av en relations värde beror 
på hur fördelar och kostnader upplevs av denne (Tzokas & Saren, 1999, s.54; Grönroos, 
2004, s.108). I detta fall menar många av respondenterna att fördelen av ett m-
servicelandskap som upplevs enkelt är större än kostnaden av att vara sårbar inför de 
risker som kommer med att lämna ut känslig information till företaget bakom m-
servicelandskapet.  
	
En av respondenterna berättar att den största delen av hans konsumtion online sker via 
dator eftersom det känns säkrare och lättare att överblicka. I ett specifikt fall har han 
däremot valt att vända sig till m-servicelandskapet, detta fall är då han ska köpa något 
från sitt favoritfotbollslags webbshop. Respondenten menar då att han redan vet att han 
kommer att hitta något han vill köpa och att han på förhand vet att han kommer bli nöjd 
samt att det inte finns någon alternativ leverantör av dessa specifika produkter. Detta är 
ett tydligt exempel på det många av respondenterna menar påverkar deras vilja att 
konsumera via ett m-servicelandskap. Det finns med andra ord tydliga fördelar hos ett e-
servicelandskap då konsumenten känner sig otrygg, ambivalent, känslomässigt investerad 
i transaktionens utfall eller i behov av att jämföra, enligt respondenterna. Detta stämmer 
väl överens med tidigare forskning där säkerhet beskrivs som en viktig dimension av både 
e- och m-servicelandskapet (Harris & Goode, 2010, s. 232; Lee, 2018, s. 177). Utöver 
detta visar detta exempel på att dimensionen symbolism (Lee, 2018, s. 173) kan spela en 
avgörande roll i kundens förtroende för leverantören. Det faktum att respondenten 
definierar sig som en supporter till fotbollslaget i fråga gör att han, på förhand har ett visst 
förtroende för att produkterna kommer att leva upp till de förväntningar han har.  
	
Utifrån vad Bart et al. (2005, s. 135) beskriver som viktigt för den upplevda säkerheten i 
ett e-servicelandskap är säkerhetscertifikat en viktig del för företag att fokusera på. 
Respondenterna i denna studie har olika syn på säkerhetscertifikat i m-servicelandskap 
och några av respondenterna menar att de letar efter specifika certifikat för att försäkra 
sig om trygg konsumtion. Andra respondenter menar dock att ett överflöd av certifikat 
kan ha motsatt effekt. De menar då att ett seriöst företag med en god säkerhet inte bör 
känna ett behov av att visa upp certifikat som bevisar detta. Dessa respondenter menar 
istället att ett användarvänligt och estetiskt tilltalande m-servicelandskap som upplevs 
seriöst och professionellt samt tidigare erfarenheter avgör ifall de upplever m-
servicelandskapet som säkert. Detta talar för att dessa respondenter snarare är ute efter 
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expertis, som även det är en faktor som beskrivs som viktig av både Wang & Emurian 
(2005, s. 110) och Bart et al. (2005, s. 135).  
	
Samtidigt tenderar den upplevda säkerheten till viss del bero på vilken organisation som 
står bakom m-servicelandskapet. Några av respondenterna menar att de som konsumenter 
ställer olika höga krav på olika företags m-servicelandskap. Dessa respondenter menar 
bland annat att en väletablerad kommersiell aktör kan upplevas som oseriös om den inte 
lyckas skapa ett m-servicelandskap som är av den kvalitet som kan förväntas av en sådan 
aktör. Sher & Lee (2009, s. 142) menar att det är viktigt för företag att motsvara de 
förväntningar som ställs på dem samt att inte lova mer än vad man som företag kan 
leverera. Om det istället handlar om en mindre aktör och en mindre kommersiell 
verksamhet tycker samma respondenter således att det är betydligt mer acceptabelt att 
inte ha ett m-servicelandskap av högsta kvalitet. Det finns med andra ord en tendens bland 
studiens respondenter att vara förlåtande, vad gäller upplevd säkerhet mot företag som 
inte förväntas ha ett välutvecklat m-servicelandskap.  	
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7.	Slutsatser	
	
Studiens problemformulering: Hur kan olika dimensioner i ett m-servicelandskap 
uppfattas av konsumenter i termer av förtroende för företaget?	
	
Studiens syfte: Vi ämnar identifiera hur olika dimensioner i ett m-servicelandskap 
hindrar och möjliggör förtroendebyggande för företag. Genom denna identifikation avser 
studien att skapa djupare förståelse för konsumenters upplevelser och därmed bidra med 
vad kunden uppfattar som förtroendeingivande i ett m-servicelandskap. Utöver detta vill 
vi ge praktiska rekommendationer för hur företag och organisationer genom sitt m-
servicelandskap kan skapa förtroende, detta eftersom förtroende bygger lojalitet och i 
förlängningen ökar köpintentionen.	

7.1	Vad	hindrar	och	möjliggör	förtroendebyggande?	

7.1.1	Sammanfattande	modell	

För att sammanfatta vår studie har vi skapat en konceptualisering av m-servicelandskapet. 
Enligt studiens problemformulering vill vi undersöka hur m-servicelandskapets 
dimensioner uppfattas av konsumenter i termer av förtroende. Vi har dock identifierat två 
förutsättningar för att dimensionerna ska kunna bidra med förtroendebyggande. Dessa 
förutsättningar är förväntningar samt själva situationen i vilken konsumtionen äger rum. 
Situationen har vi i modellen markerat med den ljusgröna färgen och den utgör hela 
modellens bakgrund (se modell 1).  I övrigt finns tre stycken sammanlänkade cirklar 
bestående av de tre dimensioner som vi valt att använda för att illustrera m-
servicelandskapets uppbyggnad och förtroendeskapande roll. De tre dimensioner som 
används i modellen har sin utgångspunkt i tidigare forskning om e-servicelandskapet och 
m-servicelandskapet. Anledning till att cirkeln funktionalitet är mer utmärkande än de 
andra cirklarna är att den enligt det empiriska materialet spelar en central roll för m-
servicelandskapets förtroendebyggande funktion. Utöver detta visar resultatet av studien 
även att alla tre dimensioner interagerar med varandra. Funktionaliteten påverkar både 
säkerheten och estetiken och konsumenter väljer i många fall funktionalitet och enkelhet 
före säkerhet. Symbolism är en dimension som Lee (2018, s. 175) använder för att 
beskriva m-servicelandskapet. I denna studie inkluderas inte denna dimension i 
slutsatskapitlet då det empiriska materialet inte anses ha bidragit till att belysa vikten av 
symbolism.  
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Modell 1 (skapad av författarna): Översikt av m-servicelandskapet med omgivande faktorer	

7.1.2	Situationsanpassning	är	avgörande	

Konsumenter kan besöka ett m-servicelandskap oavsett omgivande miljö och situation 
och är således inte beroende av en fysisk plats. I och med att besöket i m-
servicelandskapet påverkas av den omgivande situationen för den enskilda konsumenten 
påverkas även konsumentens uppfattning av m-servicelandskapet i termer av förtroende. 
Situationen påverkar alla tre dimensionerna funktionalitet, estetik och säkerhet samt de 
förväntningar konsumenterna har på m-servicelandskapet. Detta är samma dimensioner 
som Harris & Goode (2010, s. 232) använder i sin forskning om e-servicelandskapet. 
Denna studie bidrar dock bland annat med insikten om att det även är centralt att veta i 
vilken situation m-servicelandskapet skall användas för att kunna skapa ett möte mellan 
kund och konsument där förtroende möjliggörs och inte hindras. 	
	
Först och främst är det av stor vikt att anpassa m-servicelandskapet efter företagets 
erbjudande då det finns skillnader i konsumenters kravbilder beroende på vad företaget 
erbjuder. Konsumenter får förtroende för m-servicelandskap som helt anpassats till den 
specifika uppgift som ska genomföras. Risken är annars stor att konsumenten väljer att 
avbryta köpet och förtroende för företaget har därmed hindrats. Utifrån det empiriska 
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materialet är detta något som är lättare för företag inom tjänstesektorn, i synnerhet 
transporttjänster såsom bussresor och tågresor. Respondenterna upplever att denna typ av 
aktörer har utformat sitt m-servicelandskap utifrån hur och var konsumenter använder m-
servicelandskapet. Vår studie visar även att förtroende möjliggörs när konsumenterna 
upplever att m-servicelandskapet uppfyller behov utifrån deras individuella situation. M-
servicelandskap som inte är agila nog att kunna tillgodose denna individuella situation 
riskerar att bli bortvalda och därmed hindras förtroendet för företaget.	

7.1.3	Förväntningar	

Förväntningar styr konsumentens uppfattning av förtroendebyggande i m-
servicelandskapets dimensioner. Huruvida förtroende byggs beror till stor del på de 
förväntningar konsumenten har, konsumenternas förväntningar ställts i relation till hur de 
faktiskt upplever m-servicelandskapet. Konsumenters förväntningar på m-
servicelandskapet är höga och deras tålamod är begränsat. Om m-servicelandskapet inte 
lever upp till de förväntningar som konsumenter har riskerar företag att 
förtroendebyggande hindras. De höga förväntningarna gör även att konsumenter sällan 
upplever att m-servicelandskap överträffar deras förväntningar. Vidare innebär 
konsumenternas begränsade tålamod att det finns en risk att konsumenter avbryter ett köp 
i de fall företaget inte lever upp till de högt ställda förväntningarna. Företagets förmåga 
att hantera förväntningar är således viktigt för att möjliggöra förtroende samt för 
konsumenters vilja att fullfölja ett köp. 	

7.1.4	Funktionalitet	-	den	centrala	dimensionen	för	förtroendebyggande	

För att förtroende ska möjliggöras är det viktigt för konsumenter att m-servicelandskapet 
är funktionellt samt att det förenklar deras konsumtion. Vid konsumtion av både tjänster 
och produkter upplever konsumenter bland annat att sorteringsmöjligheter är något som 
förenklar konsumtionen samt besparar dem ansträngningar i sökarbetet. Enkelhet i 
allmänhet och sorteringsmöjligheter i synnerhet är något som konsumenter saknar i 
många m-servicelandskap. Ett bristande tålamod gör att deras förtroende för företaget på 
grund av detta kan hindras och kunden kan då välja att avbryta ett köp. 	
	
Tidigare forskning inom området (Bitner, 1992, s. 60; Harris & Goode, 2010, s. 232; 
Miles et al., 2012, s. 778; Lee, 2018, s. 175) har beskrivit de olika servicelandskapens 
dimensioner som skilda från varandra. Något som i denna studie har identifierats utifrån 
analysen av det empiriska materialet är att m-servicelandskapets dimensioner interagerar 
med varandra. Enkelhet, vilket ses som en del av dimensionen funktionalitet lyfts fram 
som avgörande för konsumentens upplevelse av m-servicelandskapet. En tydlig 
utgångspunkt för konsumenter när de avgör den upplevda kvaliteten på den estetiska 
designen är hur väl denna design förenklar upplevelsen av m-servicelandskapet. En annan 
observation är att även konsumenternas fokus på säkerhet beror på m-servicelandskapets 
upplevda enkelhet. Konsumenter oroar sig nämligen inte över att lämna ut personliga data 
så länge denna data bidrar till att förenkla upplevelsen och konsumtionen. Studien visar 
även att konsumenter lägger större vikt vid att det är enkelt (helst automatiskt) att fylla i 
konto- och kortuppgifter vid köp via m-servicelandskap än att hanteringen av uppgifterna 
är säker. Enligt det empiriska materialet finns det även en tendens att avbryta köp i de fall 
då enkelheten i m-servicelandskapet brister. Symtomatiskt nog nämns dessutom att 
enkelheten är viktig även när konsumenter vill avbryta ett köp.  För att möjliggöra 
förtroendebyggande samt undvika att kunder avbryter köp är det därmed centralt för 



 

 
49 

konsumenter att samtliga dimensioner av m-servicelandskapet är utvecklade utifrån ett 
fokus på enkelhet och funktionalitet. 	
	
Utöver detta identifieras även ett samband mellan dimensionerna säkerhet och estetik i 
det att konsumenter föredrar ett avskalat och estetiskt tilltalande m-servicelandskap före 
säkerhetscertifikat som försäkrar dem om deras säkerhet i m-servicelandskapet. Detta 
beror i många fall på konsumenternas okritiska förhållningssätt till m-servicelandskapets 
säkerhet, inte minst ifall en betrodd tredje part står för hantering av konto- och 
kortuppgifter. Certifikaten som är tänkta att kommunicera säkerhet och trygghet kan 
därmed vara verkningslösa och till och med kontraproduktiva då vissa konsumenter 
upplever att certifikaten endast används av företag som tycker sig behöva dessa som 
bekräftelse av säkerheten i m-servicelandskapet. Förtroende kan således både hindras och 
möjliggörs i och med närvaron av en tredje part samtidigt som säkerhet som dimension i 
m-servicelandskapet generellt sett inte upplevs som central för konsumenter.	

7.2	Teoretiskt	bidrag	

M-servicelandskapet är det minst utforskade området av de tre servicelandskap som den 
teoretiska referensramen belyser vilket gör det möjligt för oss att bidra med relevanta 
insikter om hur förtroende kan hindras och möjliggöras i m-servicelandskapets miljö. I 
tidigare forskning om m- och e-servicelandskap (Lee 2018, s. 175; Harris & Goode, 2010, 
s. 232) redogör författarna för vilka dimensioner som är centrala för att skapa lojalitet och 
förtroende. I dessa studier undersöks därmed inte vilka omgivande faktorer som kan 
påverka konsumentens upplevelser av de olika servicelandskapen. Denna studie bidrar 
med djupare förståelse för hur konsumenter upplever m-servicelandskapets dimensioner 
samt hur konsumentens individuella situation och förväntningar påverkar 
förtroendebyggande i m-servicelandskapet.	
	
I studien presenteras även en modell som belyser att m-servicelandskapet bör förstås ur 
ett större perspektiv än att enbart granska dess dimensioner. Detta gör att framtida 
forskare som vill undersöka m-servicelandskapet kan ta ett bredare grepp och därigenom 
kunna belysa m-servicelandskapet med ett större konsumentfokus. Det teoretisk bidraget 
består även av en djupare förståelse för varje enskild dimension i m-servicelandskapet 
samt hur dimensionerna interagerar med varandra.  	

7.3	Praktiska	rekommendationer	

Företag som vill flytta en del av sin verksamhet till ett m-servicelandskap eller utveckla 
ett befintligt sådant bör vara medvetna om hur m-servicelandskapet påverkar 
förtroendebyggande. Vi har i analysen av studiens empiriska material identifierat 
hindrande och möjliggörande dimensioner som presenteras i de slutsatser som beskrivs 
ovan.	
	
Situationen i vilken konsumtionen sker är avgörande för förtroendeskapande. Företag bör 
vara medvetna om vilken situation och miljö deras kunder befinner sig i när de besöker 
företagets m-servicelandskap. För att tillhandahålla ett m-servicelandskap som är 
anpassat för konsumentens individuella situation bör företag således ta reda på 
konsumentens situationella behov och sedan utforma ett servicelandskap som är anpassat 
för att stödja konsumenten i den specifika situationen. Företag som lyckas med detta kan 
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därmed skapa en fördel gentemot andra aktörer som riskerar att bli bortvalda av 
konsumenter. Företags möjlighet till att lyckas med denna situationsanpassning beror till 
stor del på huruvida de erbjuder en tjänst eller en produkt samt komplexiteten i det 
erbjudande de tillhandahåller. Utifrån denna studie är enkelhet i m-servicelandskapet 
viktigt för att minska situationens inflytande på konsumentens upplevelse. Företag bör 
därmed tillhandahålla ett enkelt m-servicelandskapt för att det ska upplevas som 
användarvänligt och förtroendeingivande oavsett situation. Utöver detta visar studien på 
att konsumenter vill ha ett ökat inflytande över hur m-servicelandskapet är utformat.	
	
Förväntningar är en faktor som påverkar huruvida förtroende hindras eller möjliggörs. 
Konsumenters förväntningar har förändrats över tid och vår studie visar konsumenters 
förväntningar på m-servicelandskapet är högt ställda. Konsumenter upplever att alla 
funktioner i m-servicelandskapet måste fungera felfritt annars är förtroendet förbrukat. 
Det är således bättre för företag att ha färre funktioner i sitt m-servicelandskap men att 
alla fungerar snarare än att har fler funktioner men att någon av dessa inte fungerar och 
därför skapar irritation. 	
	
Funktionalitet är centralt för hur konsumenter upplever servicelandskapet. De tre 
dimensionerna som behandlas i modellen i denna studie är alla viktiga delar av m-
servicelandskapet men funktionalitet är en dimension som tydligt påverkar konsumenters 
helhetsuppfattning av m-servicelandskapet. Grunden till att möjliggöra förtroende genom 
m-servicelandskapets dimensioner är enkelhet. Ett m-servicelandskap som upplevs som 
enkelt uppfattas av konsumenter som positivt för alla dimensioner och företag bör därför 
fokusera på samt utgå ifrån funktionalitet vid utformning av ett m-servicelandskap.	

7.4	Framtida	forskning	

I denna kvalitativa studie har vi undersökt konsumenters förtroende för företags och 
organisationers m-servicelandskap och därmed bidragit till en del till detta 
forskningsområde. Med tanke på studiens storlek samt att den är explorativ är vi ödmjuka 
inför det faktum att det krävs mer forskning inom området för att kunna uttala sig om 
tydliga trender och tendenser.	
	
I denna studie identifieras funktionalitet som en central dimension för 
förtroendebyggande i m-servicelandskap. Dessutom visar denna studie att m-
servicelandskapets dimensioner interagerar med varandra på ett sätt som tidigare 
forskning inte har visat.  Det skulle vara intressant att få djupare förståelse för hur detta 
samband kan styrkas, vilket framtida studier med fördel skulle kunna undersöka närmare. 
Eftersom de enligt denna studie är just enkelhet som konsumenter uppskattar mest skulle 
framtida forskning kunna bidra med fördjupade insikter om specifika faktorer och attribut 
i m-servicelandskapet som skapar en känsla av enkelhet och funktionalitet. Konsumenter 
upplever att deras sätt att konsumera i ett m-servicelandskap beror på vilken situation de 
befinner sig i vid konsumtionstillfället. Därför hade det varit intressant för framtida 
forskning att undersöka ytterligare hur situationen samt den omgivande miljön påverkar 
konsumentens upplevelser av m-servicelandskap samt hur detta kan hanteras av företag. 
En svårighet som konsumenter upplever enligt denna studie är att köp som kräver 
omfattande sökande av information blir svåra att överblicka i ett m-servicelandskap. Det 
skulle därför vara intressant att se framtida forskning som undersöker hur dessa m-
servicelandskap kan utformas för att möta de krav som konsumenter har på enkelhet och 
situationsanpassning. Denna kvalitativa studie har inte utförts i syfte att generalisera de 
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olika sambanden som undersökts och det vore därför intressant att se en kvantitativ studie 
som testar dessa samband statistiskt. 	
	
En av slutsatserna i denna studie är att konsumenters uppfattning av m-servicelandskapets 
dimensioner skiljer sig beroende på om det som säljs är produkter eller tjänster. Framtida 
studier skulle med fördel kunna undersöka denna skillnad närmare för att utreda om den 
kan styrkas samt varför den skillnaden i sådana fall uppstår. Vidare hade forskning om 
adoption av teknologi kunna bidra med framtida insikter om konsumenters syn på samt 
förtroende för m-servicelandskap.	

7.5	Samhälleliga	och	etiska	implikationer		

Vår studie undersöker vad som hindrar och möjliggör förtroende i m-servicelandskap. 
Förtroende leder enligt tidigare forskning (Harris & Goode, 2010, s. 232) till att 
konsumentens köpintentioner ökar. Vi är medvetna om att vår forskning kan leda till att 
företag blir bättre på att möjliggöra förtroende via m-servicelandskap och att detta i 
förlängningen kan påverka konsumtionsmönster. Vi kan dock inte uttala oss om huruvida 
konsumtionen ökar totalt sett eller enbart förflyttas till ett annat servicelandskap. En 
aspekt som bör understrykas utöver konsumtion är att konsumenten kan påverkas av 
resultatet av vår studie. Om m-servicelandskapet blir mer förtroendeingivande kan det 
bidra till att mer konsumtion förflyttas till smartphonen och det innebär att människor kan 
konsumera när som helst och i princip var som helst. Vi tror att en sådan situation medför 
större ansvar eftersom konsumtionen är konstant tillgängligt för konsumenten. 	
	
En av studiens slutsatser konstaterar att m-servicelandskapet bör vara individ- och 
situationsanpassat, detta kan i förlängningen medföra en samhällelig risk i och med att 
efterfrågan på konsumenters personliga data kan öka bland kommersiella aktörer. En 
ökad efterfrågan på den typen av information skulle i förlängningen kunna innebära 
integritetsproblem för konsumenter. 	
	
En annan slutsats i studien berör konsumenternas efterfrågan på funktionalitet och 
enkelhet i m-servicelandskapet, denna efterfrågan premieras i många fall på bekostnad av 
säkerhetsaspekten. Vi ser att detta är en potentiell risk för konsumentens säkerhet, 
samtidigt ser vi i och med denna studie en möjlighet att belysa problematiken samt att 
medvetandegöra konsumenter.	
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8.	Sanningskriterier	
	
Det finns flertalet sätt att styrka en studies trovärdighet. Inom kvantitativ forskning har 
begrepp som validitet och reliabilitet stort utrymme för att avgöra en studies trovärdighet 
(Saunders et al, 2016, s. 202). Eftersom vår studie är av kvalitativ karaktär bör mer 
anpassade bedömningskriterier användas eftersom vi inte undersöker en absolut sanning, 
utan att det i stället kan finnas mer än en förklaring till verkligheten vi undersöker 
(Bryman & Bell, 2017, s380). Linclon & Guba (refererad i Bryman & Bell, 2017, s.380) 
lyfter fram fyra delkriterier som bör följas för att uppnå trovärdighet vid kvalitativa 
studier. Värt att nämna är även att olika forskare har olika syn på vad som klassificeras 
som fungerande bedömningskriterier vid kvalitativa studier. Nedan har vi presenterat 
samt resonerat hur vi förhåller oss till Linclon och Gubas delkriterier för trovärdighet i 
vår studie. 	
	
Tillförlitlighet 	
Författarna förklarar detta kriterium som att studien ska genomföras utifrån de riktlinjer 
och regler som finns. Detta kan säkerställas genom att till exempel presentera resultaten 
för de respondenter som har deltagit i studien. Författarna menar att detta görs för att 
säkerställa att studien presenterar en rättvis bild av den verklighet som studerats (Bryman 
& Bell, 2017, s. 381). För att säkerställa att våra respondenter känner igen sig i den 
verklighetsbeskrivning vi gjort så gav vi dem möjligheten att läsa igenom det empiriska 
material som vi samlat in. I vårt fall var det ingen av respondenterna som hade något 
behov av att läsa igenom materialet då många av dem menade att de inte lämnat ut någon 
känslig information och därför inte har något motiv för att vilja se att empirin presenteras 
på något speciellt vis. Vi gjorde detta för att öka tillförlitligheten i vår studie, dock var 
det ingen respondent som tittade igenom materialet i slutändan. Det innebär att vissa 
nyanser i respondenternas svar inte kunde rättas till efter det empiriska materialet samlats 
in. 	
	
Överförbarhet 	
Vid kvalitativa studier är inte generaliserbarhet något som eftersträvas eftersom det är 
ofta är mindre gruppers svar som utgör den empiriska datan. Överförbarhet vid kvalitativa 
studier uppnås genom att se till att det empiriska materialet är djupgående och rikt på 
detaljer, eftersom att det är troligare att datan då går att använda i andra kontexter och 
situationer (Bryman & Bell, 2017, s. 382).  I vår studie har vi genom åtta stycken 
intervjuer gjort vårt yttersta för att samla in så mycket detaljer som möjligt som kan hjälpa 
oss att få en djupare förståelse för hur och vad i ett m-servicelandskap som kan hindra 
och möjliggöra förtroende. Vårt empiriska material kan således vara användbart om 
material kopplat till konsumenters upplevelser av m-servicelandskapets dimensioner 
efterfrågas. 	
	

Pålitlighet 	
Detta kriterium innebär att säkerställa att studien i sin helhet har diskuterats fullständigt 
samt att författarna har redogjort för studien på ett tillfredsställande vis (Bryman & Bell, 
2017, s. 382). Vårt sätt att säkerställa detta kriterium har varit att redogöra för våra 
tillvägagångssätt och ställningstaganden i så hög utsträckning som möjligt genom hela 
studien. Vi varit noga med att inte utesluta viktiga avsnitt som kan påverka pålitligheten 
och har genomgående arbetat med att motivera de val vi gjort. Vi har exempelvis varit 
noga med att redogöra för hur vi gjort vid användandet av företaget Stays app för att 
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undvika risken att vår studie skulle likna en marknadsundersökning för Stay. En annan 
åtgärd vi gjort är att vara öppen och ärlig om hur vi gjort urvalet av respondenter. 	
	
Bekräftelse/konfirmering 	
Detta kriterium innebär att forskarens personliga värderingar inte medvetet ska ha 
påverkat resultatet av studien (Bryman & Bell, 2017, s. 382–383). I kvalitativ 
forskningen är vi som forskare hela tiden nära studien vilket kan innebära svårigheter i 
att behålla ett objektivt synsätt gentemot denna. För att läsare av denna studie ska vara 
medvetna om våra tidigare erfarenheter och de ingångsvärden vi tar med oss in i studien 
i termer av tankesätt och kunskap har vi varit noga med att redogöra för den 
förförståelse vi har samt varför vi valde det ämne vi valt att studera. Vi har även själva 
varit medvetna om de personliga åsikter vi står för samt den förförståelse vi har för att 
kunna behålla ett objektivt förhållningssätt till studien och lämna dessa personliga 
åsikter skilda från studiens resultat och utförande.  
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Appendix	1:	Urvalsteknik	

 
Källa: Saunders et al., 2016, s.296. ”Figure 7.5 Choosing  a non-probability sampling technique” 
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Appendix	2:	Intervjuguide	
 
 

Frågor	 Teorikoppling	 Analys	

Information	om	respondenten	-	2	min	

Hur	gick	de	att	ta	sig	hit?	
Har	du	varit	med	på	någon	liknande	intervju	
tidigare?		
	
Presentera	gärna	dig	själv;	ålder,	namn,	
anställd,	student?	

-	 Uppvärmning	
	
	
	
Bakgrund	

	 	

Konsumtion	online	i	allmänhet	-	10	min		

Beskriv	vad	du	tycker	är	viktigt	när	du	handlar	
online.	
	
Skiljer	sig	detta	mellan	dator	och	smartphone?	
Om	ja,	hur?	
	
Beskriv	hur	du	använder	din	smartphone	för	att	
handla.		
↓	
Ungefär	hur	ofta	händer	det	att	du	handlar	via	
smartphone?	
	
Något	du	hellre	handlar	via	smartphone?		
(Värför?)	
	
Något	du	hellre	handlar	via	dator?	
(Värför?)	
	
	

	
	

Teknikvana/	
smartphoneanvändning	

Konsumtion	via	smartphone	i	allmänhet	-	10	min		

En	faktisk	skillnad	mellan	dator	och	
smartphone	är	skärmens	storlek.		
Hur	påverkar	den	skillnaden	din	uppfattning	av	
hemsidan/appen?	
	

	 	
- Estetik,	Layout,	Finansiell	

säkerhet	
	

- Estetik,	Layout,	Finansiell	
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Beskriv	en	tidigare	erfarenhet	av	en	
mobilhemsida/app	som	du	upplevt	som	positiv.	
	
Beskriv	en	tidigare	erfarenhet	av	en	
mobilhemsida/app	som	du	upplevt	som	
negativ.	
	
Vad	föredrar	du	i	termer	av	utseende	hos	en	
mobilhemsida/app?	
	
Färger	
Former	
Image	
Bilder	
	
	
	
Vad	i	en	app/mobilhemsida	kan	göra	att	du	
väljer	att	avbryta	ett	tänkt	köp?	
	
	
	

säkerhet	
	

- Estetik	-	Färg,	form,	
utseende		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

- Finansiell	säkerhet	

	 	 	

Bokning	av	boende	-	5	min	

Hur	brukar	du	boka	boende?		
(Varför?)	
	
För	vem/vilka	bokar	du	boende?	
	
Hur	har	ditt	sätt	att	boka	boende	förändrats?	
(Vad,	hur,	varför,	konsekvenser)	

-	 	
-Omfattning	på	resan	(pris,	risk,	
vikten	av	resan)	
	
-Erfarenhet	
	
-Resvanor	
	
	Hur	ofta	är	du	i	kontakt	med	företag	som	

erbjuder	bokning	av	boende?	
(Vad,	hur,	varför,	konsekvenser)		

Berätta	om	dina	erfarenheter	av	bokning	av	
boende?	
	

	
Introducerar	appen	“Stay”	
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Dimensioner	-	15	min	
	

Vad	vet	du	om	bokningstjänsten	Stay?		
	

Beskriv	dina	första	intryck.	Vad	får	du	för	känsla	
för	det	du	ser?	
Färger	
Former	
Image	
Bilder	

-Harris	&	Goode	
(2010)	
	
-Lee	(2018)	
	
-Bujisic	(2017)	
	
-Montoya-Weiss	&	
Voss	(2003)	
	
-Fogg	et	al	(2003)	
	
-Bert	et	al	(2005)	
	
-Andrade	et	al	(2012)	

Estetik/	utformning	

Hur	upplever	du	Stays	utseende?		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Estetik/	utformning	

Introducera	boendet	“Old	Town	Stockholm	Best	Location	At	Skeppsbron”	
	

	
Beskriv	vad	du	ser	när	du	tittar	på	detta	
boende.	
Är	det	någonting	specifikt	du	reagerar	på?	
	
	
	

-Hopkins	et	al	(2009)	
-Harris	&	Goode	
(2010)	
-Bujisic	(2017)	
-Lee	(2018)	
-Donnelly	(2001)	
-Zeithaml	et	al	(2002)	
-Wang	&	Emurian	
(2005)	
-Seckler	et	al	(2014)	
-Chang	&	Fang	(2013)	
-Fogg	et	al	(2003)	

Layout	&	Funktionalitet	-	
(Estetik)	

Layout	&	Funktionalitet	-	
(Estetik)	

Layout	&	Funktionalitet	

Hur	upplever	du	att	det	är	att	interagera	med	
appen?	
(Vad,	hur,	varför,	konsekvenser)	
	
Hittar	du	det	du	skulle	leta	efter	vid	bokning	av	
boende?	

Layout	&	Funktionalitet	

	
	
Skulle	du	kunna	tänka	dig	att	boka	boende	
genom	denna	app	i	framtiden?			

-Harris	&	Goode	
(2010)	
-Bart	et	al	(2005)	

	
-Finansiell	säkerhet	
-Köpintention		
-Estetik	
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Varför/	Varför	inte?	
	

-Szymanski	&	Hise	
(2000)	
-Hopkins	et	al	(2009)	
-Bujisic	(2017)	
-Lee	(2018)	
-Lu	et	al	(2011)	

-Layout	&	funktionalitet	
-Symbolism	

Hur	upplever	du	Stay	som	företag,	utifrån	
appen?	
På	vilket	sätt	kan	du	relatera	till	detta?	
	
	

	-Lee	(2018)	 Symbolism	

Symbolism	

Avslutningsvis	-	5	min	

	
Är	det	något	du	vill	tillägga	angående	vad	vi	
frågat	om	idag?	
		

-	 	
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Appendix	3:	Mail	till	respondenter	
	
Hej! Simon Frohm och Petter Sandhammar här. Vi läser sista terminen på 
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management vid Umeå 
Universitet. För närvarande skriver vi vårt examensarbete inom marknadsföring och är 
intresserade utav att undersöka det digitala servicemötet lite närmre. Syftet med vår 
studie är att få en djupare förståelse för vad kunden upplever när hen interagerar med ett 
företag online. För att undersöka detta vill vi genomföra ett antal intervjuer. Vi är 
intresserade utav att intervjua dig förutsatt att du:	
	
1. Är van användare av smartphone 	
2. Att du har erfarenhet av konsumtion via smartphone och dator	
3. Är mellan 25 - 44 år gammal	
	
Det ställs inga krav på förkunskaper för att delta och som respondent i vår studie 
kommer du att vara anonym. Den beräknade tiden för deltagandet är ca. 1 tim.	
	
Tack för förhand!	
/Simon & Petter	
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