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Titel  Check in – a tradeoff or a win, win? 

Hotellgästens adoption av självserviceteknologi vid 
incheckning 

 
Författare  Jessica Ränttilä 

Julia Ångman 
 
Handledare  Lars Witell 
 
Bakgrund   Hotellbranschen står inför utmaningar vad gäller att möta 

gästens ständigt förändrade förväntningar. För att ligga i 
framkant i gästerbjudandet satsas mer än någonsin på 
investeringar i teknologi där implementering av SST är en 
strategi för att överleva. Detta förändrar gästens roll i 
servicemötet vilket skapar en osäkerhet angående adoption av 
SST. 

 
Syfte   Studiens syfte är att från ett kundperspektiv skapa en djupare 

förståelse för adoption av självserviceteknologi (SST) genom att 
identifiera och förstå faktorer som triggar en hotellgästs 
inställning och användande av SST vid incheckning. 

 
 
Genomförande Med avstamp i en litteraturgenomgång genomfördes en 

förstudie i form av ostrukturerade intervjuer med hotellgäster i 
syfte att identifiera triggers. Utifrån förstudien och 
litteraturgenomgången skapades sedan en enkät som 
analyserades kvantitativt i programmet SPSS för att med stöd 
av kvalitativa delar från förstudien besvara studiens 
forskningsfrågor. 

 
 
Slutsats   Hotellgästen har generellt en god inställning till SST vid 

incheckning vilket förklaras mycket av SSTs förmåga att 
minska kö och väntan. Gästens behov av mänsklig interaktion 
har dock visat sig hämma adoptionen. SST vid incheckning 
anses vara en naturlig utveckling men behovet av interaktion 
tyder på att gästen inte är riktigt redo för hur teknologins 
framfart förändrar roller och manus i servicemötet. Istället kan 
interaktion ske utanför incheckningsmomentet, så länge 
personal finns tillgänglig på gästens villkor finns goda 
förutsättningar att öka gästens inställning och därmed 
användande av SST. 

 
Nyckelord  Självserviceteknologi (SST), hotell, incheckning, trigger, 

adoption 
 
 
 
 
 
 	



 

	 	



 

Abstract	
 
 
Title  Check in – a tradeoff or a win, win? 

The hotel guest’s adoption of Self-Service Technology at the 
check in 
 

Authors  Jessica Ränttilä 
Julia Ångman 

 
Supervisor  Lars Witell 
 
Background The hotel business is facing great challenges meeting the 

guest’s constantly pivoted expectations. In order to maintain 
the guest offering attractive, hotels are investing more than 
ever in technology with SST as a strategy of survival. This 
changes the customers’ role which makes the customer 
adoption doubtful. 

 
Purpose   The purpose of this study is to create a deeper knowledge for 

adoption of SST from a customer perspective. This by identify 
and understand triggers of a hotel guest’s attitude and 
intention to use SST at the check in. 

 
 
Completion  With support from a literature review, a pre-study in form of 

unstructured interviews with hotel guests took place in order to 
identify triggers. With the pre-study and literature review in 
mind a survey was carried out and later analysed using the 
software SPSS. The quantitative analysis was supported by 
qualitative results from the pre-study in order to fulfil the 
purpose.  

 
 
Conclusion   The hotel guest has in general a good attitude to SST at the 

check in which is shown to by a large extent be explained by the 
ability to reduce queue and waiting time. Thus is the guest’s 
need for interaction a hinder for adoption. SST at the check in 
is more or less seen as a natural service progress, but the need 
for interaction implies that the guest is not quite ready for how 
technology is changing role and script. Instead interaction can 
take place separated from the check in - as long as personnel is 
available for interaction on the guest’s own terms there are 
good chances to increase their attitude and thereby usage of 
SST. 

 
Keywords  Self-service technology (SST), hotel, check in, trigger, 

technology adoption 
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1 INLEDNING	
 
 

Detta kapitel inleds med studiens bakgrund och problematisering samt redogör fokus och 

övergripande tillvägagångssätt. Därefter presenteras syfte och frågeställningar med 
tillhörande avgränsningar. Avslutningsvis förtydligas studiens bidrag och definitioner 

som är aktuella för läsarens förståelse. 

 
 

1.1 Bakgrund	

“If there’s a single technology trend for hotels in 2016, it’s more.” 
Lorden & Erdem, 2016, s.4 

 
Teknologi förändrar världen, och hotellbranschen är inget undantag. Robotstyrd 

bagageförvaring (Yotel, 2016), smartphone-baserad rumsnyckel (Hospitality Technology, 
2016) och helt obemannade hotell (Yotel, 2016; UMeHotel, 2016) är bara några exempel på 

hur hotell satsar mer är någonsin på investeringar i teknologi (Lorden & Erdem, 2016). 
Branschen fortsätter utvecklas och förändras i allt snabbare takt (Fisher & Beatson, 2002). 

Förändringen ses inom olika prisklasser (Rosenbaum & Wong, 2015; Higginbotham, 2015) 
där nu även premiumhotell, som ofta kännetecknas av hög personlig service (Kattara & El-
Said, 2014), erbjuder självservice via tekniska lösningar (Higginbotham, 2015). 

 
Hotellbranschen i Sverige är en växande marknad med hård global konkurrens 

(Mleczkovicz Katz, 2015) som står inför stora utmaningar vad gäller att möta gästens 
ständigt förändrade förväntningar (Vargo, Maglio & Akaka, 2008) och samtidigt 

öka lönsamheten (Hellekant, 2015). En strategi för att överleva är differentiering, genom att 

ständigt ligga i framkant i gästerbjudandet kan hotell erbjuda en unik tjänst som skapar 
minnesvärda upplevelser (Walls, Okumus, Wang & Kwun, 2011). Detta kräver ett 

strategiskt arbete tillsammans med gästen för att få en djupare förståelse för deras 
beteende och preferenser (Vargo m.fl., 2008). Kundens roll i värdeskapandet har ändrats 

från att vara en passiv mottagare till att bli en aktiv deltagare (Vargo m.fl., 2008). Idag 
handlar det om att ta fram rätt förutsättningar för att konsumenten ska ha möjlighet att 

vara med och producera sin egen upplevelse (Darroch, 2015). Samtidigt gäller det att 
kunden anpassar sig efter den nya rollen för att bidra till värdeskapandet (van Beuningen, 

Ruyter, Wetzels & Streukens, 2009). Företag vänder sig ofta till teknologi för att skapa 

dessa förutsättningar, till exempel genom att ersätta personal med teknologi i servicemötet. 
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Tjänster som produceras av kunden med lite eller ingen kontakt med personal definieras 

ofta som självservice och när detta sker med hjälp av teknologi benämns det 
självserviceteknologi (SST) (Kandampully, Zhang & Bilgihan, 2015; Meuter, Ostrom, 

Roundtree & Bitner, 2000; Wilson, Zeithaml, Bitner & Gremler, 2012). 

 
Förändringarna i hotellbranschen är ofta inspirerade av andra servicebranscher (Oh, Jeong 

& Baloglu, 2013). Hotell som traditionellt sett präglats av mänsklig interaktion i 
servicemötet står nu inför en omställning som även påverkar deras gäster. Implementering 

av SST tenderar att ersätta mänsklig interaktion med teknologi, trots att teknologin 
utvecklas och blir en allt större del i individens vardag kan det ifrågasättas huruvida det är 

önskvärt i alla typer av servicemöten (Rosenbaum & Wong, 2015). 
 

1.2 Problematisering	
Servicemötet har traditionellt präglats av mänsklig interaktion mellan kund och personal 

(Fisher & Beatson, 2002; Bitner, Brown & Meuter, 2000) och definierats som “high touch, 
low tech” (Giebelhausen, Robinson, Sirianni & Brady, 2014). Teknologi leder nu Det 

traditionella servicemötet mot nya riktningar vilket driver både kund och personal utanför 
invanda beteenden i Det nya servicemötet. Det personliga mötet har unika förutsättningar 

att bygga emotionella relationer och påverka kundupplevelsen (Kattara & El-Said, 2014; 

Bitner, 2001; Gremler & Gwinner, 2000), vilket kan vara svårt att ersätta med tekniska 
lösningar. Detta har visats i tidigare studier där mänsklig interaktion värderats högre än 

teknologi (Kattara & El-Said, 2014). Därför finns fortfarande en försiktig inställning till att 
minska de mänskliga interaktionerna (Bitner, 2001) vilket motiverar en förståelse för hur 

teknologins ersättande av mänsklig interaktion kan påverka servicemötet. Behovet av 
denna förståelse blir allt mer påtagligt i takt med att teknologi involveras i servicemötet. 

 
Trots den starka tillväxten av SST saknas tillräcklig empirisk och teoretisk forskning som 

undersöker inställning och användande ur ett kundperspektiv (Bitner m.fl., 2000; Meuter 

m.fl., 2000). I hotellbranschen planerar över hälften att satsa mer på investeringar i 
teknologi under 2016 än vad de tidigare gjort. Samtidigt finns en uttalad osäkerhet 

angående förståelsen för gästens benägenhet att ta sig an och använda (adoption) vilket gör 
investeringarna riskfyllda (Lorden & Erdem, 2016). Hotellbranschens implementering av 

SST har ifrågasatts i vetenskaplig forskning då branschen utan djupare kunskap anses 
hakat på en trend baserat på intresse för tekniska lösningar (Rosenbaum & Wong, 2015). 

Detta ifrågasättande bygger på den osäkerhet som finns då investeringar i teknologi ofta är 

kostsamma och mottagandet från gästen och därmed avkastningen från investeringarna är 
oviss (Meuter, Ostrom, Bitner & Roundtree, 2003). I tidigare studier lyfts vikten av en ökad 
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förståelse för adoptionsprocessen och vad som motiverar kunden att använda SST generellt 

(Meuter m.fl., 2000). Det saknas djupare förståelse för kundens inställning till SST (Bitner 
m.fl., 2000; Meuter m.fl., 2000) vilket i sin tur skapar en osäkerhet kring användande och 

därmed dess bidrag till gästerbjudandet (Oh, Jeong & Baloglu, 2013). I och med detta kan 

denna studie, som ämnar att identifiera och förstå faktorer som triggar en hotellgästs 
inställning och användande av SST, bidra till ökad förståelse ur ett kundperspektiv. Vidare 

anses en naturlig adoption ske när kunden upplever personlig nytta av SST (Wilson m.fl., 
2012) vilket motiverar att undersöka SSTs förmåga att möta en hotellgästs individuella 

preferenser. Ofta har studier inom självservice hanterat SST som helhet och generaliserat 
resultat över branscher, och därmed inte skilt på olika branscher och situationer 

(Rosenbaum & Wong, 2015). Detta skulle kunna antas bygga på idén att en positiv 
erfarenhet från SST kan leda till att kunden väljer att använda det i nästa situation. Dock 

har det visat sig att kunder ofta har olika inställning till olika typer av SST (Kaushik, 

Agrawal & Rahman, 2015). SST kan ersätta hela eller delar av servicemötet och varje 
situation är unik (Bitner m.fl., 2000). Shopping med självscanning i mataffären och 

självincheckning på hotell kräver till exempel olika mycket deltagande av kunden. Detta 
motiverar en studie inriktad på en specifik situation och i och med hotellbranschens 

utveckling där hotell satsar mer än någonsin på teknologi lämpar det sig att fokusera 
studien på hotell och deras gäster. 

 

1.3 Fokus	
Nya inslag av SST har de senaste åren hittat till den svenska hotellbranschen, även om det 
mottagits något försiktigt. Tidigare har teknologi främst använts för att utveckla 

bokningsmöjligheter (Scandic, 2013). Nya aktörer som använder SST som 
differentieringsstrategi har etablerat sig (HTLhotels, 2016; UMeHotel, 2016) medan 

befintliga aktörer implementerar det som ett alternativ i olika servicesituationer (Scandic, 
2013). Det vanligaste inslaget av SST i hotellbranschen globalt är vid incheckning då gästen 

har möjlighet att checka in själv, antingen via egna digitala enheter eller en maskin i 

receptionsområdet (Fisher & Beatson, 2002; Rosenbaum & Wong, 2015). Detta gör det 
intressant att fokusera studien specifikt på incheckningsmomentet för att undersöka 

hotellgästens inställning och användande av SST. 
 

För att på bästa sätt förstå hotellgästen vid incheckning lämpar det sig att studera ett fall 
eftersom det ger möjlighet att fånga kunder i en verklig situation (Dul & Hak, 2008). 

Tidigare forskning kring adoption av SST är ofta avgränsad till simuleringar och intentioner 

snarare än verkligt beteende (Kokkinou & Cranage, 2013; Gelderman, Ghijsen & Diemen, 
2011). För att få tillgång till att fånga gästen i ett verkligt val mellan självservice och 
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traditionell personlig service kontaktades Nordens största och marknadsledande 

hotelloperatör Scandic Hotels AB. Scandic har idag 44 000 rum fördelat i sju länder och ett 
lojalitetsprogram med 1,7 miljoner medlemmar (Scandic, 2016a). De är också en aktör som 

aktivt jobbar för att ligga i framkant i deras gästerbjudande (Scandic, 2016b). Redan 2013 

introducerade Scandic utcheckning via SST som ett alternativ till den traditionella 
receptionslösningen. Efter positivt mottagande har hotellkedjan fortsatt satsa på SST 

(Scandic, 2013) och har nu utvecklat en incheckningstjänst som testas under våren 2016. 
Dessa förutsättningar tycktes vara passande för studiens syfte då det gav möjlighet att 

studera gästen i ett verkligt val i samband med Scandics pågående testperiod av SST vid 
incheckning. 

 

1.4 Tillvägagångssätt	
Med en inledande litteraturgenomgång inom SST och andra aktuella forskningsområden 
skapades en övergripande förståelse för vilka faktorer som kan påverka adoption av SST 

och därmed vara aktuella triggers. Vidare identifierades vilka faktorer som testats mer eller 
mindre frekvent i olika sammanhang för att med stöd av detta avgöra vilka som ansågs 

intressanta att skapa djupare förståelse för. Med avstamp i detta gjordes en förstudie i form 
av ostrukturerade intervjuer med hotellgäster i syfte att kvalitetssäkra de utvalda teorierna 

samt öppna upp för ytterligare faktorer för att inte begränsa studien till vad som redan 

identifierats. Förstudien samt litteraturgenomgången utgjorde grunden för variablerna i 
studiens analysmodell: Behov av interaktion, Deltagande, Kö & väntan, Teknikmognad, 

Inställning till SST och Användande av SST. Utifrån detta skapades en enkät som skickades 
ut via Scandics lojalitetsprogram. Enkätens resultat analyserades sedan kvantitativt i 

programmet SPSS för att med stöd av kvalitativa delar från förstudien besvara studiens 
forskningsfrågor. 

 	



 5 

1.5 Syfte	
Studiens syfte är att från ett kundperspektiv skapa en djupare förståelse för adoption av 

självserviceteknologi (SST) genom att identifiera och förstå faktorer som triggar en 
hotellgästs inställning och användande av SST vid incheckning. 

 

1.5.1 Frågeställningar	

För att identifiera faktorer som triggar en hotellgästs inställning och användande av SST vid 
incheckning genomfördes en förstudie som syftade till att besvara studiens första 

frågeställning. Vidare för att förstå dessa faktorer skapades variabler utifrån förstudiens 
resultat och resterande fyra frågeställningar utformades för att testas i studiens 

analysmodell. 

 
• Vad triggar en hotellgästs adoption av SST? 

• Hur triggar Behov av interaktion, Deltagande samt Kö & väntan en hotellgästs 
Inställning till SST? 

• Hur triggar SSTs förmåga att möta Behov av interaktion, Deltagande, samt Kö & 
väntan en hotellgästs Inställning till SST? 

• Hur triggar Teknikmognad en hotellgästs Inställning till SST? 

• Hur triggar Inställning till SST en hotellgästs Användande av SST? 
 

1.6 Avgränsningar	
Studien är fokuserad på Scandics lojalitetsmedlemmar och begränsad till ett 
kundperspektiv. Datainsamlingen är avgränsad till Sverige och Stockholm då Scandics 

tester av tjänsten utfördes på utvalda hotell i Stockholm. I linje med detta är studiens 
angreppssätt baserat på den svenska hotellmarknadens situation. Dock visar information 

från lojalitetsprogrammet att respondenterna har olika nationaliteter vilket därmed inte 

begränsar respondenterna till svenska hotellgäster. Vid förstudien avgränsades 
intervjuerna till gäster som använde SST-incheckning i samband med deras besök på 

Scandic. Vid huvudstudien avgränsades utskicken av enkäten till gäster som i samband med 
ett besök på Scandic blivit inbjudna att testa tjänsten, oavsett om de valde att följa upp 

inbjudan eller ej. 
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1.7 Studiens	bidrag	
Genom att dels ta ny mark, och identifiera nya triggers, men samtidigt testa och förstå 

redan uppmärksammade faktorer på den specifika situationen incheckning på hotell ämnar 
denna studie bidra till vetenskapen på flera sätt. Förstudien öppnar upp för ny input medan 

huvudstudien delvis bygger vidare på det och delvis tar vid där annan SST-forskning idag 

slutar. På detta sätt skapas möjlighet för nya resultat, dels då det ses på med nya 
infallsvinklar och dels då studien specifikt fokuserar på en situation istället för att som ofta 

tidigare, tillämpa resultat från andra situationer över branscher. Vidare tillämpas logik från 
trigger-forskning vilket kan tillföra ny kunskap då det är ett nytt sätt att se på adoption av 

SST på hotell. I och med detta skapas ytterligare möjlighet att ge nytt perspektiv på 
forskningsområdet vad gäller adoption från ett kundperspektiv. Studerandet av en verklig 

situation kan också bidra med en annorlunda infallsvinkel då ämnet ofta studerats i form av 

simuleringar och experiment. På detta sätt ämnar studien fylla det gap som nämns i 
nuvarande kunskapsläge och därmed bidra med en ökad förståelse för adoptionsprocessen. 

Studiens resultat kan också vara av intresse för aktörer inom hotellbranschen som ämnar 
implementera SST i gästerbjudandet. Branschen som tidigare ifrågasatts och kritiserats för 

att haka på teknologitrenden utan djupare kunskap kan dra nytta av denna djupare 
förståelse från ett kundperspektiv som är fokuserad på just deras situation. Studiens 

resultat kan vara användbart som stöd vid investeringar i SST och modellen kan användas i 

utvärderingsarbete då den fångar både gästens preferenser samt SSTs förmåga att möta 
dessa. 
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1.8 Definitioner	
Tabell 1. Definitioner 

Adoption En gästs benägenhet att ta sig an och använda 
Det nya 
servicemötet 

Ett servicemöte med nya förutsättningar pga. teknologins framfart 

Det traditionella 
servicemötet 

Ett servicemöte som präglas av mötet mellan kund och personal 

Gäst Synonymt med kund anpassat till hotellsammanhang 
Händelsespecifika 
faktorer 

Faktorer som är specifika för en viss händelse, tex. kö  

Kund Synonymt med hotellgäst men inte anpassat till hotellsammanhang 
Mänsklig interaktion Personlig kontakt - inspirerat av begreppet Need for interaction 
Rapport Relationsbyggande via interaktioner mellan kund och personal i 

servicemötet 
SST Självserviceteknologi 
Switch När gästen ändrar beteende inom företaget. I detta fall ett byte 

från traditionell service till SST. 
Teknikmognad Gästens benägenhet att ta sig an och vara bekväm med teknologi i 

vardagen 
Tid Syftar i denna studie till upplevd tid  
Trigger Faktorer som triggar eller hämmar adoption av SST 
Preferens-
variabler 

Variabler som syftar till gästens individuella preferenser 

BI Gästens behov av mänsklig interaktion  
DT Gästens vilja att delta i form av kontroll och valbarhet 
KV Gästens vilja att minska kö och väntan  
SSTförmåga-
variabler 

Variabler som syftar till SSTs förmåga att möta individuella 
preferenser  

SST_BI SSTs förmåga att ersätta mänsklig interaktion  
SST_DT SSTs förmåga att erbjuda deltagande 
SST_KV SSTs förmåga att minska kö och väntan 
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1.9 Disposition	

 
Figur 1. Studiens disposition  

Inledning

•Kapitel 1 inleds med studiens bakgrund och problematisering samt redogör fokus och
övergripande tillvägagångssätt. Därefter presenteras syfte och frågeställningar med
tillhörande avgränsningar. Avslutningsvis förtydligas studiens bidrag och definitioner
som är aktuella för läsarens förståelse.

Teoretisk
referensram

•Kapitel 2 består av studiens teoretiska referensram som är uppdelad i tre delar.
Inledningsvis behandlas Det traditionella servicemötet följt av Det nya servicemötet där
det redogörs hur teknologi förändrar förutsättningarna. Sista delen fokuserar på
Switchen - adoption av SST och slutligen presenteras studiens analysmodell.

Metod

•Kapitel 3 redogör studiens vetenskapliga förhållningssätt samt design och metodval.
Vidare presenteras tillvägagångssättet mer detaljerat följt av analysmetod.
Avslutningsvis diskuteras studiens relevans och kvalitet med tillhörande avsnitt som
lyfter kritik.

Resultat

•Kapitel 4 presenterar studiens resultat. Det inleds med det kvalitativa resultatet från
förstudien som mynnar ut i identifierade triggers. Fortsatt följer det kvantitativa
resultatet från huvudstudien i form av en beskrivande del, en del som behandlar
presentation av enskilda variabler samt en avslutande del med statistisk analys.

Analys

•Kapitel 5 utgår från studiens analysmodell som kopplas till den teoretiska
referensramen samt förstudiens resultat. Analysen är uppdelad efter varje
variabelkategori där resultatet analyseras dels för de enskilda regressionerna separat
men också tillsammans. Detta avslutas med en övergripande analysdiskussion.

Avslutning

•Kapitel 6 sammanfattar studiens resultat och analys i en slutsats under tillhörande
frågeställning. Detta rundas av med en sammanfattande slutsats som huvudsakligen
återkopplar till analysdiskussionen och avslutas med implikationer för framtida
forskning.
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2 TEORETISK	REFERENSRAM	
 

 

Detta kapitel består av studiens teoretiska referensram som är uppdelad i tre delar. 
Inledningsvis behandlas Det traditionella servicemötet följt av Det nya servicemötet där 

det redogörs hur teknologi förändrar förutsättningarna. Sista delen fokuserar på 

Switchen - adoption av SST och slutligen presenteras studiens analysmodell. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Den teoretiska referensramens upplägg 
 
 

I del 1 behandlas Det traditionella servicemötet där studiens variabler Interaktion, 
Deltagande samt Kö & Väntan redogörs med fokus på dess roller i ett traditionellt 

servicemöte som präglas av det mänskliga mötet. Detta följs av del 2, Det nya servicemötet, 

som inleds med en redogörelse för hur teknologi utmanar och ändrar förutsättningarna för 
Det traditionella servicemötet. Vidare diskuteras samma variabler som i del 1 men i relation 

till teknologins framfart och de utmaningar det innebär. I del 3, Switchen – adoption av 
SST, diskuteras logiken bakom triggers samt variabeln Teknikmognad och dess effekt på 

övergången till Det nya servicemötet i form av adoption av SST. 
 

2.1 Det	traditionella	servicemötet	

2.1.1 Interaktion	

Ett servicemöte har traditionellt präglats av mötet mellan kund och personal. En tjänst är 

ofta unik och immateriell, produceras och konsumeras i samma stund samt anses vara mer 
komplex att bedöma och utvärdera än materiella produkter (Wilson m.fl., 2012). Det är ofta 

personal som levererar och utför en tjänst vilket gör att den mänskliga faktorn blir extra 

viktig i ett servicemöte. Personal är avgörande för kvaliteten i ett serviceföretag och i många 

Del 1: Det traditionella servicemötet 

Del 2: Det nya servicemötet 

Del 3: Switchen – adoption av SST 

Studiens analysmodell 
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fall ser kunden personalen som servicen snarare än tjänsten i sig (Wilson m.fl., 2012). I och 

med personalens avgörande roll har företag lagt ner mycket resurser på att hitta lämplig 
personal som kan möta kunder och mänsklig interaktion har varit en drivkraft för 

finansiella resultat inom servicebranschen (Gremler & Gwinner, 2008). 

 

2.1.1.1 Roller	och	manus	

Servicemöten är en stor del av våra liv och dagligen bygger våra beteenden på vanor från 
förutbestämda roller och manus (Giebelhausen m.fl., 2014). I servicemötet antas roller 

utifrån ett etablerat manus som baseras på rutiner och tidigare erfarenheter (Solomon, 
Surprenant, Czepiel & Gutman, 1985). Manusen består av inlärda beteenden baserade på 

tidigare upplevelser och bidrar till en smidig och lättsam upplevelse för båda parter 

(Solomon m.fl., 1985). Att checka in på ett hotell är ett exempel på ett servicemöte som 
präglas av sociala normer och rutiner hos både kund och personal (Giebelhausen m.fl., 

2014). Hur väl manuset följs har visat sig vara en kritisk faktor vid utvärdering av 
servicemöten (Solomon m.fl., 1985). Vanligtvis utspelar sig en nöjd kundupplevelse utefter 

roller och manus (Giebelhausen m.fl., 2014) och avvikande har visats leda till obehag 
(Bagozzi, 1995). 

 

2.1.1.2 Rapport	i	servicemötet	

“[...] rapport experiences  are  characterized  by  an  enjoyable  interaction  in which 
participants connect on some level.” 

Gremler & Gwinner, 2000, s.90 

 
Rapport kan med inspiration av Gremler och Gwinners (2000) definition ovan ses som 

relationsbyggande via interaktioner mellan personer, i detta fall mellan kund och personal i 
servicemötet. Det är en viktig del av relationen och anses vara betydande för företagets 

framgång då det har visat sig bidra starkt till nöjdhet (Gremler & Gwinner, 2000). Ett 
servicemöte är ofta unikt och relationen mellan kund och personal är komplex (Gremler & 

Gwinner, 2000). Servicemötet kan ses som ett socialt spel (Giebelhausen m.fl., 2014) som 

påverkas av rapportbyggande i form av beteenden som leenden, ögonkontakt och 
uppvaktande av kunden  (Gremler & Gwinner, 2008).  

 

2.1.2 Deltagande	

I Det traditionella servicemötet har kunden ansetts ha en passiv roll. Samtidigt har sättet 

att leverera en service succesivt utvecklats och kunden blir mer och mer involverad. 

Introducerandet av självbetjäningspumpar på bensinstationerna är typexemplet där 
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utvecklingen gått från att bli servad av personal till att tanka bilen själv (Bateson, 1985). De 

senaste två decennierna har denna utveckling fortsatt, mer och mer aktiviteter har lagts 
över på kunden och Det traditionella servicemötet anses idag bygga på att värde skapas 

tillsammans (Prahalad & Ramaswamy, 2004a).  

2.1.2.1 Från	passiv	till	aktiv	

Redan på 70-talet uppmärksammade Toffler (1980) denna utveckling. Konceptet kallades 

då prosumer, och innefattar en person som är både producent (producer) och konsument 
(consumer) (Toffler, 1980; Ritzer, 2012). Konsumenten engageras i produktionen, den 

passiva kunden blir mer aktiv och samtidigt suddas gränserna ut då det blir svårt att skilja 
på producent och konsument (Toffler, 1980). Med det tidiga prosumer-konceptet i 

bakgrunden har synsättet på kundens roll fortsatt att utvecklas. Co-production är ett annat 

begrepp som bygger på att produktion och konsumtion sker samtidigt. Kunden anses ha en 
passiv roll i värdeskapandet men är co-producer eftersom en tjänst kräver produktion och 

konsumtion för att vara fullständig (Prahalad & Ramaswamy, 2004a; 2004b). Vidare har 
co-production utvecklats till co-creation med ett nytt synsätt på service som innebär att 

kunden alltid är involverad i värdeskapandet (Vargo & Lusch, 2004). Detta är idag centralt 
för studerandet av värdeskapande i servicemöten (Prahalad and Ramaswamy, 2004a; 

2004b) och innebär att kunden har en aktiv roll och är delaktig i varje steg i 
värdeskapandet som ses som en interaktiv process där värde för båda parter skapas i 

samspel (Chathoth, Altinay, Harrington, Okumus & Chan, 2013). Sättet att se på detta 

skiljer sig beroende på situation och aktuellt erbjudande. Chathoth m.fl. (2013) menar att 
Det traditionella servicemötet är baserat på ett synsätt utifrån co-production med passiva 

kunder medan skiftet går mot co-creation och aktiva kunder. Det är ett sätt att förflytta 
fokus till kunden och ha en kundorienterad syn på värdeskapandet (Chathoth m.fl., 2013).  

 
Hotell anses generellt vara kvar i co-production, det mesta är fördefinierat redan innan 
gästen ens blir en del i processen vilket gör gästen till en passiv deltagare. Även om ett 

hotellbesök innebär val från olika alternativ som erbjuds är gästen fortfarande mer eller 
mindre en åskådare (Chathoth m.fl., 2013). Det anses dock finnas en medvetenhet om 

fördelarna med att gå mot co-creation (Chathoth m.fl., 2013). Att låta gästen vara en mer 
aktiv deltagare har uppmärksammats ur många synvinklar. Bland annat har det 

identifierats fördelar med att göra gästen till en tillgång för företaget genom att lägga över 

aktiviteter på denne (Chathoth m.fl., 2013). Interaktioner som tillåter gästen att delta i 
värdeskapandet för att skapa unikt värde är nyckeln till en ny form av konkurrensfördel 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004a). 
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2.1.3 Kö	och	väntan	

Service anses vara tidskrävande (Bateson, 1985). Kö är vanligt förekommande i 

servicesammanhang (Kokkinou & Cranage, 2013) och att inleda ett servicemöte med en 

väntan har visat sig kunna påverka hela upplevelsen negativt (Durrande-Moreau & Usunier, 
1999; Dickson, Ford & Laval, 2005). Serviceföretag har ofta stor medvetenhet om detta och 

arbetar aktivt för att reducera väntetider (Kokkinou & Cranage, 2013), men att matcha 
kapacitet och efterfrågan är inte enkelt och ofta kostsamt (Wilson m.fl., 2012). 

 

2.1.3.1 Kö	

Företag kan aktivt planera bemanning efter prognoser och högtryck för att undvika kö och 

väntan men det är ofta en riskfylld och kostsam strategi (Kokkinou & Cranage, 2013). Det 
finns olika typer av metoder för att optimera väntetid och köreducering i 

servicesammanhang. Köteori kan användas för att analysera variationer och 
konfigurationer (Kokkinou & Cranage, 2013) genom att designa om kösystem för att 

reducera eller eliminera väntan, alternativt i situationer där kö är oundvikligt, se till att 
använda rätt typ av kösystem (Wilson m.fl., 2012). Nackdelen med sådana metoder är att 

de inte kan ta hänsyn till händelsespecifika faktorer (Kokkinou & Cranage, 2013) vilket gör 

det svårt när företag satsar allt mer på att utföra tjänsten på kundens villkor, när kunden 
själv vill (Meuter m.fl., 2000). 

 

2.1.3.2 Väntan	

Kunder ogillar generellt väntan och sambandet mellan väntetid och nöjdhet har i 
servicesammanhang visat sig vara starkt (Kokkinou & Cranage, 2013; Bielen & Demoulin, 

2007). Även om det inte är ett helt linjärt samband har det gått att visa att ökad väntetid 

ger lägre nöjdhet (Kokkinou & Cranage, 2013). Trots att väntan är en liten del av 
serviceupplevelsen har det visat sig kunna påverka bedömningen av hela upplevelsen 

(Durrande-Moreau & Usunier, 1999) i form av nöjdhet (Kokkinou & Cranage, 2013; 2015; 
Bielen & Demoulin, 2007; Weijters, Rangarajan, Falk & Schillewaert, 2007) och i sin tur 

lojalitet (Bielen & Demoulin, 2007). I dagens stressade samhälle är kunden mindre tålig än 
någonsin, kunden förväntar sig att inte behöva spendera mycket tid till att vänta utan söker 

efter en snabb service som ska utföras så effektivt som möjligt (Wilson m.fl., 2012). Nöjdhet 
i väntetid har visat sig vara nästintill lika viktigt som generell nöjdhet av själva 

serviceupplevelsen (Bielen & Demoulin, 2007). 

 
Tid kan delas upp i faktisk och upplevd tid där faktisk är den som mäts med klockan och 

upplevd är individuellt upplevd tid baserat på psykologiska faktorer (Durrande-Moreau & 
Usunier, 1999). Normalt överskattar en kund tid vid väntan (Hornik, 1984) och faktiskt tid 
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understiger ofta upplevd tid. I och med denna studies kundperspektiv är tidsbegreppet och 

tidsfaktorn baserad på upplevd tid inspirerat av Hornik (1982). Människor upplever tid på 
olika vis. Vissa är mer eller mindre känsliga för tidsrelaterade konsekvenser och hur vi 

värderar tid är oftast individuellt, vilket gör det komplext att mäta och förstå (Hornik, 1984; 

Durrande-Moreau & Usunier, 1999). 
 

2.2 Det	nya	servicemötet	
När Det traditionella servicemötet både kompletteras och i vissa fall helt ersätts av tekniska 
lösningar får teknologi en allt större roll  (Giebelhausen m.fl., 2014; Bitner m.fl., 2000; 

Kandampully m.fl., 2015). Kunden blir en mer aktiv deltagare (Chathoth m.fl., 2013) och 
Det traditionella servicemötet som präglas av “high touch, low tech” utmanas nu av 

teknologins framfart med allt mer “tech” (Giebelhausen m.fl., 2014). SST är tjänster som 

produceras av kunden med lite eller ingen kontakt med personal (Meuter m.fl., 2000; 
Wilson m.fl., 2012) och har visat sig bidra till kundnöjdhet (Weijters m.fl., 2007) då kunden 

kan undvika mänsklig interaktion och själv skapa upplevelsen utifrån egna villkor 
(Kokkinou & Cranage, 2013). En tjänst kan ha olika inslag av SST och kundens involvering 

och engagemang kontra kontakt med personal kan se olika ut. Detta kan ses på en skala 
från när kunden är ren mottagare, till det med mest teknologiska inslag, där kunden blir 

aktiv co-creator. Det gäller att kunden ser en personlig nytta av SST för att vilja använda det 

(Wilson m.fl., 2012). Det blir allt mer tydligt att utvecklingen av SST fortsätter och att 
teknologisk interaktion kommer att få en mer betydande del i servicemötet framöver vilket 

gör det till en viktigt faktor för långsiktig framgång (Meuter m.fl., 2000). 
 

Hotellbranschen har länge haft inslag av SST och med teknologins utveckling och kundens 
förändrade livsstil har detta utvecklats mot mer avancerade tekniska lösningar som 

underlättar för kunden (Giebelhausen m.fl., 2014; Kaushik m.fl., 2015). Från det 
traditionella receptionsmötet har incheckning utvecklats med inspiration från flygindustrin 

till att parallellt erbjuda självservice där kunden hanterar sin bokning och löser ut nyckeln i 

en maskin i receptionsområdet (Kaushik m.fl., 2015). Detta innebär att kunden kan välja 
mellan att interagera med personal eller teknologi (Bitner, 2001). Serviceindustrin 

fortsätter att expandera och anpassar sig ständigt efter nya tekniska lösningar (Kaushik 
m.fl., 2015). Incheckningen är den del av upplevelsen på ett hotell som påverkats mest av 

SST-utvecklingen (Fisher & Beatson, 2002; Rosenbaum & Wong, 2015). I takt med att fler 
kunder accepterar och adopterar den nya teknologin börjar även fler hotell implementera 

SST i form av tjänster som online check in i syfte att öka erbjudandets kvalitet samt 

kundnöjdhet (Kaushik m.fl., 2015). 
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2.2.1 Interaktion	

Som en konsekvens av teknologins framfart har interaktionen med teknologi istället för 

personal ökat (Bitner m.fl., 2000; Meuter m.fl., 2000) vilket utmanar den traditionella 

interaktionen mellan kund och personal (Gelderman m.fl., 2011). Hotellupplevelsen som 
präglas av roller och manus (Giebelhausen m.fl., 2014) utmanas när teknologi 

implementeras i interaktionen vilket tvingar kunder och personal att avvika från inlärda 
beteenden (Giebelhausen m.fl., 2014). Trots att interaktionen i servicemötet förändras är 

kundens önskan av hög kvalitet på service oförändrad vilket gör det viktigt att fortsatt 
fokusera på hur kunden ska få bra service, men nu via teknologi snarare än via personal 

(Giebelhausen m.fl., 2014). 

 
Teknologi gör servicemötet mer effektivt, smidigt och tillfredsställande (Meuter m.fl., 

2000), dock menar Giebelhausen m.fl., (2014) att det är mer komplext än så och att 
teknologi kan förstärka eller försämra den upplevelse som kunden redan har. Studier visar 

att teknologi kan reducera positiva känslor hos en redan nöjd kund, å andra sidan kan det 
också minska negativa effekter hos en missnöjd kund genom att ta uppmärksamhet från 

eventuell negativt bemötande från personal (Giebelhausen m.fl., 2014). Vidare har kundens 
upplevelse av SST visat sig bero på hur det sätts i kombination med rapportbyggande 

beteenden från personal  och att det vid adderande av teknologi är ofördelaktigt att 

uppmuntra till rapport (Giebelhausen m.fl., 2014). Gremler och Gwinner (2000) går in med 
en annan synvinkel och lyfter frågan huruvida rapportbyggande kan ske med teknologi som 

bärare. När kunden står inför valet att välja SST har studier visat att det ofta fokuseras på 
de potentiella fördelarna med teknologin (Weijters m.fl., 2007; Bateson, 1985; Meuter m.fl., 

2000). Teoretiskt förknippas dock teknologi i servicemötet med förlorad mänsklig 
interaktion (Bitner, 2001) och en kund med högt behov av detta har därmed troligt lågt 

intresse för SST (Meuter, Bitner, Ostrom & Brown, 2005). 

 

2.2.2 Deltagande	

Teknologi skapar nya förutsättningar för co-creation och kundens mer aktiva roll i 

värdeskapandet. SST ger kunden möjlighet att själv producera tjänster utan att direkt 
interagera med personal (Meuter m.fl., 2000). Detta kan ge kunden en känsla av kontroll 

och valbarhet där kunden själv kan välja var, när eller hur det ska utföras utan att 

begränsas av särskilda öppettider eller liknande (Kaushik m.fl., 2015; Bitner m.fl., 2000). 
Vidare ger teknologi kunden möjlighet att skräddarsy tjänsten efter egna behov (Bitner 

m.fl., 2000) vilket resulterar i mindre heterogena servicemöten (Weijters m.fl., 2007). 
Samtidigt som det ger möjlighet till en nöjdare upplevelse innebär det också att det kräver 

mer från kunden (Prahalad & Ramaswamy, 2004a; 2004b). Alla kunder är inte roade av att 
vara aktiva deltagare i skapandet (van Beuningen m.fl., 2009) vilket kan ligga bakom varför 
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SST ofta introduceras i kombination med något slags lockbete för att trigga adoptionen 

(Meuter m.fl., 2000). Bateson (1985) menar dock att det visats intresse för användande av 
självservice utan någon specifikt uttalad vinst för kunden, varken i form av tid eller pengar. 

Detta har delvis förklarats av kundens vilja att ha kontroll över transaktionen (Bateson, 

1985) och en vilja, utifrån självförmåga, att utföra sin egen service (van Beuningen m.fl., 
2009; Oyedele & Simpson, 2007). Företag har börjat möta detta genom att erbjuda 

tekniska lösningar som tillåter kunden att bli en mer aktiv deltagare i värdeskapandet 
(Vargo m.fl., 2008; van Beuningen m.fl., 2009). Teknologi tillåter kunden att få en känsla 

av kontroll och valbarhet där kunden själv kan välja var, när eller hur det ska utföras och 
behöver inte påverkas av särskilda öppettider eller liknande begränsningar. Vidare ger 

teknologin kunden möjlighet att skräddarsy tjänsten efter sina egna behov (Bitner m.fl., 
2000).  

 

2.2.3 Kö	och	väntan	

SST anses vara en kostnadseffektiv metod för att minska kö och väntan i servicemötet 
(Weijters m.fl., 2007) och kunder som tidigare haft dåliga erfarenheter av lång kö har visat 

sig vara extra motiverade att använda det senaste inom självservice (Kaushik m.fl., 2015; 
Kokkinou & Cranage, 2015; Dabholkar, 1996; Dabholkar & Bagozzi, 2002). Hotell har ofta 

högtryck av incheckande kunder på eftermiddagar och kvällar (Kokkinou & Cranage, 2013). 

Kö i receptionen har visat sig bidra till sannolikt användande av SST (Kokkinou & Cranage, 
2015) då kunden har en tro att det minskar väntetiden (Oh m.fl., 2013). Detta speciellt 

eftersom kön är fysiskt närvarande (Kokkinou & Cranage, 2015) och alternativet att avvika 
ofta inte är aktuellt (Kokkinou & Cranage, 2013). En kompletterande incheckningslösning 

via SST kan göra processen effektivare och reducera kö och folkmassor i receptionen 
(Melián-González & Bulchand-Gidumal, 2016) då gästen kan hantera sin egen incheckning. 

Vidare menar Bateson (1985) att SST-användare upplever skillnad i tid mellan SST och 

traditionell service, och hävdar att tid är en av de faktorer som starkast triggar användande. 
Det finns skilda åsikter kring huruvida SST verkligen minskar väntetid och det saknas 

empiriska bevis för huruvida SST minskar total faktisk väntetid i servicemötet (Oh & Jeong, 
2009). Weijters m.fl. (2007) menar att SST minskar väntetiden medan Kokkinou och 

Cranage (2013) istället menar att SST endast minskar väntetid under vissa omständigheter 
och att slutsatsen inte kan generaliseras. Kokkinou och Cranage (2013; 2015) 

uppmärksammar att tidigare forskning visar spridda resultat och lyfter att det skulle kunna 

förklaras av att kunden i situationen värderar händelsespecifika faktorer högre än 
personliga karaktärsdrag och preferenser. 
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2.3 Switchen	-	adoption	av	SST		
Servicemötet som präglas av roller och manus utmanas nu av teknologi i form av SST. För 

att förstå kundens adoption behöver drivkrafterna bakom en switch identifieras (Roos, 
2000). En switch definieras som ett byte från traditionell service till SST. Denna logik är 

ofta tillämpad på externa switchar och negativa faktorer där kunden exempelvis byter 

leverantör på grund av missnöje (Gustafsson, Johnson & Roos, 2005; Roos, 1999; Roos, 
Gustafsson, Edvardsson & Etzell, 2011; Roos, 2000; Roos, 2002). Samma logik är 

tillämpbar även på en intern switch där kunden ändrar beteende inom företaget (Roos, 
Edvardsson & Gustafsson, 2004) och fokus ligger på att identifiera både positiva och 

negativa faktorer som påverkar kunden och leder till en switch. De underliggande 
faktorerna som påverkar processen kallas för triggers, en trigger är något som påverkar 

processen genom att antingen hämma eller trigga ett nytt beteende (Roos, 1999). 

 
Valet mellan SST och traditionell service har studerats ur olika synvinklar (Kokkinou & 

Cranage, 2015). Redan i SST-studier från 80-talet, där teknologi exempelvis syftade till en 
bankomat, identifierades faktorer som tid, kontroll, effektivitet och mänsklig interaktion 

(Bateson, 1985). Samtidigt uppmärksammades faktorer som var särskilda för en specifik 
händelse (Bateson, 1985). Det har senare visat sig att kunden inte bara påverkas av 

personliga preferenser och karaktärsdrag, händelsespecifika faktorer kan också påverka 

beteenden och val (Oyedele & Simpson, 2007). Detta är dock inget som följts upp inom 
SST-forskning i någon större utsträckning (Kokkinou & Cranage, 2013; Dabholkar, 1996; 

Dabholkar & Bagozzi, 2002).  
 

2.3.1 Teknikmognad	

I och med teknologins roll i Det nya servicemötet har en persons teknikmognad visat sig 

påverka upplevelsen (Parasuraman, 2000). Teknikmognad kan variera mellan människor 
men också för en person i olika situationer. Eftersom denna faktor har visat sig vara 

avgörande involveras den ofta i SST-forskning men benämns med skilda begrepp och mäts 
på olika vis innehållande flera beståndsdelar. Dels finns kompletta teorier med tillhörande 

frågemallar, två vanliga sådana är Parasuramans (2000) Technology Readiness Index (TRI) 
och Meuter m.fl. (2003) Technology Anxiety (TA). Parasuramans (2000) TRI har 

beståndsdelar som är av både hämmande och motiverande karaktär och består av 
kategorierna optimism, innovativitet, obehag samt osäkerhet. Den tillhörande frågemallen 

består av frågor uppdelade efter dessa kategorier och höga värden av TRI innebär hög 

teknikmognad. Meuter m.fl. (2003) väljer att se teknologi som en barriär där höga värden 
av TA innebär låg teknikmognad. När TA kopplas till SST innebär det lägre användande och 

lägre nöjdhet. Istället för att applicera dessa kompletta teorier på en studie har det också 
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gjorts kombinationer av olika teorier kring teknikmognad i ett utformande av en för studien 

specialanpassad faktor (Kokkinou & Cranage, 2015). Då konstrueras en egen frågemall som 
baseras på blandade frågor från tidigare studier och teorier. 

 

Teknikmognad har argumenterats vara en mer passande variabel att mäta än de 
traditionella demografiska måtten som ålder och kön (Meuter m.fl., 2003). Relation och 

erfarenhet till teknologi är en ofta återkommande faktor i SST-forskning och har visat olika 
påverkan men det som är ständigt återkommande är det faktum att det påverkar 

(Parasuraman, 2000; Meuter m.fl., 2003; Kokkinou & Cranage, 2015). Det största hindret 
som serviceföretag möter vid implementering av SST är att få kunden att använda tjänsten 

första gången (Meuter m.fl., 2005). Dabholkar, Bobbitt, och Lee (2003) menar att om 
personal finns tillgänglig för att visa hur SST fungerar så är kunden mer villig att testa 

tjänsten. Motsatt visar som tidigare nämnt Giebelhausen m.fl. (2014) att rapportbyggande 

ska undvikas i kombination med teknologi. Kunder som generellt inte uppskattar teknologi 
söker sig ofta till mänsklig interaktion snarare än SST, detta varierar dock beroende på 

situation (Oyedele & Simpson, 2007). Sambanden är inte alltid eniga, Kokkinou och 
Cranage (2015) visade i en studie att manipulation av händelsespecifika faktorer ledde till 

ett positivt samband mellan TA och användande av SST vilket är motsatt resultat än vad 
variabeln brukar visa. Det har spekulerats i huruvida detta kan bero på att 

händelsespecifika faktorer kan få kunden att ge vika för individuella preferenser vilket i 

detta fall kan vara orsaken till att kunden kliver utanför sin teknikmognad (Kokkinou & 
Cranage, 2015). 
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2.4 Studiens	analysmodell	
Studiens analysmodell illustreras i figur 3 och har efter litteraturgenomgång och förstudie 

arbetats fram med avstamp i den teoretiska referensramen. Modellen består av tre 
regressioner som illustreras med de streckade linjerna. Den vänstra delen består av gästens 

preferenser och syftar till att testa hur det påverkar gästens inställning till SST. Den högra 

delen består av SSTs förmåga att möta gästens preferenser och syftar till att testa hur det 
påverkar gästens inställning till SST. Vidare innehåller både den vänstra och den högra 

delen variabeln teknikmognad som syftar till att testa hur gästens teknikmognad påverkar 
inställningen till SST. Den mittersta delen består av gästens inställning till SST och syftar 

till att testa hur det påverkar gästens intention till användande av SST.  
 

 

Figur 3. Studiens analysmodell 
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3 METOD	
 

 

I detta kapitel redogörs studiens vetenskapliga förhållningssätt samt design och 
metodval. Vidare presenteras tillvägagångssättet mer detaljerat följt av analysmetod. 

Avslutningsvis diskuteras studiens relevans och kvalitet med tillhörande avsnitt som 

lyfter kritik. 

 
 

3.1 Studiens	vetenskapliga	förhållningssätt	
Denna studie har ett pragmatiskt synsätt och är en mixed methods-studie bestående av 

kvalitativa och kvantitativa delar (Bryman & Bell, 2013). Varje forskningsfråga är angripen 
på det sätt som ämnar besvara just den frågan på bästa sätt. 

 

3.1.1 Strategi	och	perspektiv	

Studiens strategi är av kombinerad karaktär (mixed methods) med ett huvudsakligt 

kvantitativt fokus som stöds av en kvalitativ förstudie (Bryman & Bell, 2013). Det finns flera 

fördelar med mixed methods-forskning (Bryman & Bell, 2013; Saunders, Lewis & Thornhill, 
2012), en kvalitativ förstudie kan bistå den kvantitativa mätningen på olika sätt, det kan 

främst utveckla en förståelse för den studerade situationen och säkerställa att rätt saker 
undersöks i den kvantitativa huvudstudien (Bryman & Bell, 2013). Kvalitativ och kvantitativ 

forskning utgör olika angreppssätt och innehåller olika vetenskapliga förhållningssätt 
angående världsuppfattning och synen på kunskap (Bryman & Bell, 2013). För förståelsen 

av denna studie, dess genomförande och resultat krävs ingen djupare metodgenomgång då 
den i enlighet med Eastons (2002; 2010) realistiska syn på marknadsföringsforskning 

syftar till att förklara sanningen. För att enligt akademisk praxis ändå klargöra studiens syn 

på hur världen fungerar och hur vi kan lära oss om den (Easton, 2002) tas avstamp i en 
pragmatisk syn på vetenskapliga förhållningssätt (Saunders m.fl., 2012). Det innebär att 

vetenskapligt förhållningssätt inte ses som något som är svart eller vitt, de olika 
perspektiven och ansatserna värderas istället på en skala (Saunders m.fl., 2012). Detta 

bygger på att det i praktiken anses orealistiskt att se på världen från ett enda perspektiv och 
att det istället finns och krävs flera sätt. Pragmatiker använder ofta flera förhållningssätt 

och metoder och det som styr är studiens frågeställningar, valen baseras på att resultatet 

ska bli trovärdig data (Saunders m.fl., 2012). 
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I förstudien där syftet var att identifiera vad som triggar en hotellgäst att använda SST 

lämpade sig inte mätningar i siffror då den är mer inriktad mot ord och av kvalitativ 
karaktär (Bryman & Bell, 2013). Vidare fokuserade förstudien på respondenterna och deras 

verklighet kombinerat med underliggande mekanismer som påverkar deras beteenden 

vilket tyder på enlighet med ett realistiskt perspektiv (Justesen & Mik-Meyer, 2011). De 
kombinerade strategierna har det realistiska perspektivet som gemensam nämnare och det 

faller sig naturligt att även den kvalitativa förstudien förhåller sig till studiens övergripande 
kvantitativa karaktär då det realistiska perspektivet och kvantitativ strategi går hand i hand. 

Dock kan fenomenologiska inslag anas i förstudien då den till viss del öppnar upp för att se 
på saker och ting från respondenternas individuella perspektiv (Bryman & Bell, 2013). 

Huvudstudien tog avstamp i förstudiens resultat och syftade istället till att testa och 
kvantifiera förhållanden mellan identifierade faktorer för att generalisera beteenden vilket 

gör den av typisk kvantitativ karaktär med realistiskt perspektiv (Bryman & Bell, 2013). 

Realism som är strävan efter att spegla en så sann verklighet som möjligt fokuserar på 
aktörerna som handlar samt deras attityd och beskrivning av den sociala världen för att 

hitta orsaker till handlande (Bryman & Bell, 2013). Samtidigt finns interpretativistiska 
delar då kunskapsuppfattningen delvis tar hänsyn till den subjektiva innebörden av social 

handling (Bryman & Bell, 2013). 
 

3.1.2 Forskningsansats	

Deduktion  och  induktion  beskriver  förhållandet  mellan  teori  och  empiri. Studier av 

kvantitativ karaktär har ofta deduktiv ansats vilket innebär att studien utgår ifrån teori för 
att sedan testa det mot empiri (Bryman & Bell, 2013). Denna studie tar avstamp i tidigare 

forskning och dess resultat, men utgår inte från rena hypoteser vilket annars är vanligt för 
deduktiva angreppssätt (Bryman & Bell, 2013). Det inledande arbetet att genom en 

litteraturgenomgång skaffa en uppfattning om forskningsläget och vilka faktorer som 

tidigare uppmärksammats inom SST kan ses som deduktivt medan förstudien som var 
öppen för att gå utanför den teoretiska ramen tyder på induktiva inslag (Bryman & Bell, 

2013). 
 

3.1.3 Syftets	klassificering	

Studiens syfte kan delas upp i två delar med olika klassificering. Då förstudien syftar till att 

öppna upp för nya insikter, och inte bara utgå från redan identifierade faktorer i tidigare 
forskning, kan det ses som explorativt. Detta då det är i linje med definitionen av 

explorativa studier som söker nya insikter för att se på ett fenomen på ett nytt sätt 
(Saunders m.fl., 2012). Då huvudstudien innehåller delar av den explorativa förstudien och 

delar från redan etablerade teorier och tidigare forskning kan den anses vara av mindre 
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explorativ karaktär (Saunders m.fl., 2012). Istället syftar den till att förklara relationer 

mellan variabler och genom kvantitativ analys kartlägga samband, vilket gör den mer 
explanativ (Saunders m.fl., 2012). Syftet överlag kan därmed ses som en blandning av 

explorativ och explanativ (Saunders m.fl., 2012).  

 

3.2 Studiens	design	
Denna mixed methods-studie är av fallstudiekaraktär och har med stöd från en 

litteraturgenomgång samt intervjuer i en förstudie samlat data via enkäter för vidare 
kvantitativ analys i programmet SPSS.  

 

3.2.1 Ämne	och	fall	

Ett uppmärksammat förändrat beteende vad gäller bokning av resor i allmänhet och hotell i 
synnerhet ligger i grund för hur denna studie har utvecklats. Kombinerat med ett tidigare 

intresse inom tjänstemarknadsföring uppmärksammades efter grundläggande 
undersökningar komplexiteten med SSTs framfart i hotellbranschen, och vad som driver en 

gäst att välja teknologi före mänsklig interaktion blev huvudfokus för studien. För att förstå 
drivkrafterna bakom detta har denna studie inspirerats av triggerlogik (Roos, 1999). 

Triggerlogiken syftar till att identifiera underliggande faktorer (triggers) som påverkar en 

switch och ansågs därmed passande för studiens syfte. Dock har logiken endast legat till 
grund för inspiration och inte tillämpats i sin helhet. Efter en mer utförlig genomgång av 

marknads- och forskningsläget identifierades flera aktörer i hotellbranschen i Sverige som 
hade pågående projekt kopplat till SST. Efter flertalet kontakter skapades en dialog med 

Scandic som nyligen inlett ett projekt som syftar att testa SST som ett alternativ vid 
incheckning. Detta sågs som ett utmärkt tillfälle att få chansen att samla empirisk data i en 

verklig situation och access blev avgörande för valet av studerat fall då det ansågs kunna 

säkra den empiriska datans kvalitet (Gummesson, 2014). 
 

Forskningsdesign utgör studiens ram för analys och insamling av data (Bryman & Bell, 
2013). Valet av design baseras i enlighet med det pragmatiska synsättet på studiens syfte 

och frågeställningar och karaktäriseras av studiens bredd och djup. Denna studie, som 
fokuserar på en studerad enhet med flera variabler och vars syfte är att skapa en djup 

förståelse snarare än bred, är av intensiv karaktär och passar bra för att undersökas i en 
form likt fallstudie då det lämpas till att förstå komplexa fenomen (Yin, 2009). En fallstudie 

har traditionellt förknippats med kvalitativa strategier men även kvantitativa strategier kan 

användas (Bryman & Bell, 2013). Vidare lyfts mixed methods allt mer som lämpligt 
(Saunders m.fl., 2012), mycket då det kan stärka resultatet (Bryman & Bell, 2013) och stå 
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emot den kritik angående begränsade resultat traditionella fallstudier ofta möts av (Voss i 

Dul & Hak, 2008). Med det sagt har denna mixed methods-studie karaktärsinslag av 
fallstudiedesign då ett studerat fall används för att skapa djupare förståelse för ett fenomen 

(Gummesson, 2014). För att likt en fallstudie klargöra det studerade fallet (Bryman & Bell, 

2013) kan det i denna studie definieras som att studera en viss organisations situation i 
syfte att förklara ett fenomen. Det kan liknas vid en instrumentell fallstudie med fokus på 

att använda ett fall för att förstå en mer generell frågeställning (Bryman & Bell, 2013). 
Vidare anses det studerade fallet kunna representera branschen väl då företaget utgör ett 

exemplifierat fall som kan bidra till utvecklingen (Yin, 2009). Utöver det var access till 
respondenter ett praktiskt argument för valet av design då företaget erbjuder tillgång till 

deras gäster (Gummesson, 2014). 
 

3.3 Datainsamling	förstudie	

3.3.1 Intervju	

I förstudien ansågs ostrukturerade intervjuer vara en lämplig metod. Detta då 

respondenten har stor frihet att utforma svaren fritt utifrån en enda fråga och följdfrågor 
kan ställas utifrån intressanta och relevanta kommentarer (Bryman & Bell, 2013). 

Intervjuer likställs ofta med samtal (Ryen, 2004), speciellt ostrukturerade intervjuer som 

gärna ska kännas som en vanlig konversation vilket gör att deltagarna inte påverkas av 
förväntningar och resultatet visar en mer rättvis bild av verkligheten (Bryman & Bell, 2013). 

Intervjuerna ämnade att gå utanför den identifierade teoretiska ramen och låta 
respondenterna prata fritt om sin upplevelse i syfte att få en bättre förståelse för triggers. 

Detta upplägg konstruerades i enlighet med en förstudie gjord av Gustafsson m.fl. (2005) 
och har visat sig vara ett bra sätt att skapa en säkerhet i att rätt faktorer testas i 

efterföljande enkät. Fler studier kring triggers har använt liknande tillvägagångsätt där det 

lyfts att en öppen fråga kan räcka för att låta respondenten berätta sin historia (Roos m.fl., 
2011). För att styrka spontaniteten i intervjuerna valdes inspelning bort och istället delades 

roller upp med fokus antingen på att anteckna eller leda samtalet. Detta för att säkerställa 
fullt fokus på respondenten (Ryen, 2004). 

 

3.3.2 Urval	

För att uppfylla syftet med förstudien hölls korta individuella intervjuer med de gäster som 
valde att använda tjänsten. Urvalet kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval (Bryman & 

Bell, 2013) och baserades på möjlighet till access till respondenter. I och med studiens valda 
design begränsades urvalet till Scandics hotellgäster och lojalitetsmedlemmar efter av 
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Scandic bestämda förutsättningar och krav. Detta förklaras delvis av 

lojalitetsmedlemmarnas tidigare relation till incheckning då de anses vara väl insatta och 
mer villiga att dela med sig av tankar kring den nya tjänsten. Vidare detaljer som val av 

hotell och liknande är även det beslut Scandic står bakom med hänsyn till vårt krav att få 

möjlighet att fånga gäster i en faktiskt switch. 
 

3.3.3 Genomförande,	operationalisering	och	analys	

Intervjuerna utfördes på ett av de hotell som hade en pågående testperiod av tjänsten. Med 
en intervjuguide inspirerad av Roos (1999) bestående av en öppen fråga, “berätta lite om 

varför du valde att använda den nya tjänsten”, utfördes intervjuer spontant och snabbt på 

gäster som sökte upp SST i hotellets receptionsområde. Detta gjordes i syfte att få 
respondenten att berätta sin historia kring switchen till SST. Samtalet antecknades under 

intervjuprocessen. Intervjuerna utfördes under två efterföljande eftermiddagar/kvällar på 
ett av Scandics hotell i Stockholm. Tidpunkten valdes ut till den tid då det oftast är högst 

belastning av incheckande gäster. Förstudiens resultat analyserades initialt i kvalitativ anda 
i ett försök att förstå underliggande triggers. Varje intervju analyserades först individuellt 

där triggers identifierades. Ur varje intervju kunde flertalet triggers urskiljas och från 
anteckningarna skapades kategorier av triggers. Inom kategorierna söktes gemensamma 

nämnare som sedan mynnade ut i kategorierna Interaktion, Kö & väntan, Deltagande samt 

Naturlig utveckling. Interaktion syftar till någon form av resonemang kring det faktum att 
SST minskar mänsklig interaktion, detta kunde vara både i positiv och negativ bemärkelse. 

Kö & väntan syftar till SSTs förmåga att minska kö och väntan samt individens preferens 
kring tidssparande och effektivitet. Deltagande syftar främst till kontroll och valbarhet men 

innehåller också värderingar kring skräddarsydda lösningar. Naturlig utveckling innebar 
att respondenten såg SST vid incheckning som en naturlig utveckling och relaterade 

användandet till nyfikenhet. Slutligen mynnade identifierade triggers ut i triggervariabler 

som togs vidare i enkätarbetet. 
 

3.4 Datainsamling	huvudstudie	

3.4.1 Enkät	

För huvudstudien, som syftade till att mäta identifierade triggers för att se vad som 

påverkar en hotellgästs switch till SST vid incheckning, valdes enkät som lämplig metod. 
Enkät är en vanlig och effektiv metod inom kvantitativ forskning som ansågs lämplig för att 

samla in data. Dels då det ger respondenten en flexibilitet då de kan svara på enkäten när 
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det passar men också då det öppnar för möjlighet att samla in en större mängd data än vid 

till exempel intervjuer som är mer tidskrävande (Bryman & Bell, 2013). 
 

3.4.2 Urval	och	bortfall	

Enkäten besvarades av gäster som besökt något av de hotell som haft en aktiv testperiod av 

tjänsten. Vidare begränsar studiens urval målpopulationen till de gäster som valts ut av 
Scandic att bli inbjuden till att testa tjänsten, oavsett om de valde att följa upp inbjudan 

eller inte. Vilka gäster som blivit inbjudna samt specifika detaljer kring urvalet bestämdes 
av Scandic utifrån möjligheter och begränsningar i deras system baserat på vår önskan att 

få tillgång till gäster med vetskap om tjänstens existens för att kunna reflektera över sitt val 

att använda eller inte. I och med detta kan urvalet likställas med målpopulationen då alla 
gäster som blivit inbjudna att testa tjänsten nåddes av enkäten. Målpopulationen bestod av 

gäster som i samband med ett besök blivit inbjudna att testa tjänsten någon gång mellan 23 
februari - 15 april 2016. Totalt blev 1033 gäster inbjudna vilket är samma antal individer 

som fick enkäten av Scandic via mail. Med studiens 213 svar innebär detta en svarsfrekvens 
på 21%. I och med att urvalet inte baseras på ett sannolikhetsurval, utan liknas snarare med 

ett bekvämlighetsurval, är svarsfrekvensen mindre viktig (Bryman & Bell, 2013) och 
bortfallet anses inte ha en avgörande effekt på studiens resultat. Det är dock alltid viktigt att 

reflektera över bortfallets följder (Bryman & Bell, 2013) som kan anses begränsande om det 

exempelvis skulle vara så att många med extremt negativ inställning till tjänsten valde att 
bortse från mailutskicket och inte svara alls. 

 

3.4.3 Genomförande	

Enkäten utformades till stor del utifrån väl testade frågor från tidigare studier inom 

relevanta ämnen. Frågorna valdes noga ut där de ansågs relatera till de faktorer studien 

ämnar att testa. Etablerade frågor från trovärdiga studier formulerades om och översattes 
för att passa syftet. Vidare komponerades några frågor utifrån förstudiens resultat. Enkäten 

skickades ut via mail, den bestod av 28 frågor och kan ses i sin helhet i bilaga 1. Enkäten 
inleddes med fyra demografiska frågor och fortsatte med två frågor i ett förenklat 

kartläggande av teknikmognad samt en enkel ”ja och nej”-fråga för att skilja på de som 
testade tjänsten och de som valde att avstå från att testa. Vidare mättes Behov av 

interaktion med fyra frågor, Deltagande med sju frågor samt Kö & väntan med fem frågor. 

Avslutningsvis mättes Inställning till SST och Användande av SST med totalt fem frågor. 
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Tabell 2. Antal frågor per variabel 

Typ 
Antal 
frågor 

Demografiska 4 
Behov av interaktion 4 
Deltagande 7 
Kö & väntan 5 
Teknikmognad 2 
Testat eller ej 1 
Inställning till SST 4 
Användande av SST 1 
Summa 28 

 
De demografiska frågorna besvarades i flervalsform med fördefinierade svar. För att lära 

känna respondentgruppen fick de först ange Ålder och Kön. Sedan kategoriserades hur 
frekventa hotellgäster de är utifrån en skala som skapades efter nivåer i Scandics 

lojalitetsprogram, variabeln kallades Nätter_per_år. Till sist fick de besvara huruvida de i 

första hand reser privat eller i tjänsten vilket skapade variabeln Privat_tjänst. Frågorna 
med svarsalternativ kan ses i enkäten i bilaga 1. Resterande variabler mättes via frågor som 

var formulerade som påståenden där respondenten fick gradera sitt instämmande från 
instämmer inte alls till instämmer helt på en femgradig Likertskala enligt nedan figur. 

 
Instämmer inte alls  O    O    O    O    O  Instämmer helt 

Figur 4. Enkätens femgradiga Likertskala 
 
En Likertskala används när respondenten ska värdera hur starkt denne instämmer med ett 

påstående och har vanligtvis fyra till sju steg (Saunders m.fl., 2012). I detta fall 
identifierades att studierna som enkätfrågorna är baserade på har använt ett varierande 

antal steg där fem eller sju var vanligast (Gelderman m.fl., 2011; Kaushik m.fl., 2015; 

Kokkinou & Cranage, 2015; Lin & Hsieh, 2006). Därför ansågs fem eller sju steg mest 
aktuellt för denna studie och Scandics önskemål om femgradig skala blev en praktisk 

lösning. 
 

Enkäten skapades i programmet Google Forms, den testades flertalet gånger och justerades 
därefter. Testerna utfördes genom riktade utskick till personer i olika åldrar och 

yrkeskategorier med olika kunskapsnivå inom berörda områden. Testpersonerna valdes ut 

genom lättillgänglighet, de uppdateras väl om att syftet var att bidra till enkätens 
utformning och att deras svar därmed inte skulle vara en del av studiens resultat. Testerna 

genomfördes dels för att säkerställa enkätens kvalitet men också för att mäta hur lång tid 
den tog att besvara. Att testa frågorna ansågs extra viktigt för att säkerställa hög kvalitet på 

de egenkonstruerade frågorna. Scandic ansvarade sedan för de slutgiltiga utskicken efter 
uppgifter från deras system och lojalitetsprogram. Utskicken gjordes i två omgångar till 

utvalda gäster från de hotell där tjänsten testats aktivt under deras besök.  
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3.4.4 Operationalisering	och	förklaring	av	variabler	

Operationalisering av de teoretiska begreppen bygger huvudsakligen på enkätfrågor som 

använts i tidigare studier. Samtliga frågor med tillhörande referens presenteras i bilaga 2. 

Då frågorna är testade betyder det att reliabilitet och validitet redan är kartlagt vilket 
styrker kvaliteten (Bryman & Bell, 2013). Enkäten bygger på fem olika variabeltyper. En 

sammanställning av samtliga variabler med dess förklaring och vilket svarsalternativ de 
tillhörande frågorna hade presenteras i nedan tabell. 

 

Tabell 3. Sammanställning av variabler 

Variabel Förklaring  Svarsalternativ Typ 

Ålder Respondentens ålder Flerval Demografisk 
Kön Respondentens kön Flerval Demografisk 
Nätter_per_år Hur frekvent hotellgäst Flerval Demografisk 
Privat_tjänst Reser i första hand privat/i tjänst Flerval Demografisk 
Testat Ja/Nej. Om testat tjänsten eller ej Flerval Demografisk 
TM Teknikmognad 1 till 5 Påverkande 
BI Behov av interaktion 1 till 5 Preferens 
DT Deltagande 1 till 5 Preferens 
KV Kö & väntan 1 till 5 Preferens 
SST_BI SSTs förmåga att ersätta mänsklig interaktion 1 till 5 SST-förmåga 
SST_DT SSTs förmåga att erbjuda deltagande 1 till 5 SST-förmåga 
SST_KV SSTs förmåga att minska kö och väntan 1 till 5 SST-förmåga 
INST Inställning till SST 1 till 5 Resultat 
ANV Användande av SST 1 till 5 Resultat 
 

3.4.4.1 Beskrivande	variabler	
De demografiska variablerna mättes i syfte att lära känna respondenterna och skapa 

möjlighet till att undersöka eventuella skillnader mellan olika respondentgrupper. TM 

bygger på frågor som syftar till att kartlägga teknikmognad. Variabeln sorteras som en 
påverkande variabel och ett högt värde tyder på hög teknikmognad. Teknikmognad 

skapades av en egenkonstruerad fråga och en fråga från Parasuraman (2000). 
Operationaliseringen är inspirerad av flertalet frågemallar som tillämpats inom SST-

forskning (Parasuraman, 2000; Meuter m.fl., 2003; Kokkinou & Cranage 2015) och kan ses 
som en kombination med egen frågemall anpassad efter studiens syfte. Detta val baserades 

på att det inte ansågs aktuellt att använda en komplett teori med dess frågemall eftersom 
studien inte huvudsakligen ämnar att förstå gästens teknikmognad. Vidare innehåller 

frågemallarna ofta ett stort antal frågor vilket hade förändrat enkätens upplägg och längd. 

Beslutet att inte använda en frågemall grundades mycket i vikten av att hålla enkätens 
svarstid på en rimlig nivå. En kombination ansågs istället passande då det lämnade 

utrymme för att anpassa variabeln både gällande antal frågor men främst genom att 
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involvera förstudiens resultat. Under intervjuerna nämndes olika typer av relationer till 

teknologi där respondenterna ofta relaterade sitt val att använda till huruvida de generellt 
känner sig bekväm med teknologi eller inte. Med inspiration från tidigare nämnda 

frågemallar samt förstudiens resultat definieras teknikmognad i denna studie som gästens 

benägenhet att ta sig an och vara bekväm med teknologi i vardagen. 
 

3.4.4.2 Behov	av	interaktion	
Behov av interaktion konstruerades med en fråga från Kokkinou och Cranage (2015), två 
frågor från Gelderman m.fl. (2011) samt en egenkonstruerad fråga baserad på förstudiens 

resultat. BI är baserad på frågor gällande en gästs behov av att interagera med personal i 
servicemötet. I variabeln ingår även en besvärande inställning till att ersätta personal med 

teknologi. Ett högt värde på BI betyder högt behov av mänsklig interaktion. Denna variabel 
sorteras som preferensvariabel då den anses mäta individuella preferenser. Variabeln 

utvecklades efter förstudiens resultat där interaktion var den mest förekommande triggern. 

Med stöd från tidigare studier som mätt liknande variabler formulerades BI på ett sätt som 
syftar till ett behov av något som enligt teori tidigare visat en hämmande effekt snarare än 

triggande (Bitner, 2001; Meuter m.fl., 2005). Variabeln väntas därmed få en hämmande 
effekt i form av ett negativt samband men kommer fortsättningsvis refereras till som en 

trigger och betyder underförstått hämmande trigger. SST_BI mäter SSTs förmåga att 
ersätta mänsklig interaktion. Variabeln sorteras som SSTförmåga-variabel då den mäter 

SSTs förmåga snarare än individens preferenser. Ett högt värde betyder att SST i hög grad 
kan ersätta mänsklig interaktion. 

 

3.4.4.3 Deltagande	
Deltagande konstruerades med tre egenkonstruerade frågor baserade på förstudiens 
resultat som backades upp med en fråga från Lin och Hsieh (2006), en fråga Parasuraman 

(2000) samt två frågor från Kokkinou och Cranage (2015). DT visar hur en hög grad av 
deltagande och en känsla av kontroll och valbarhet värderas. Ett högt värde tyder på en vilja 

att delta i värdeskapandet och variabeln sorteras som preferensvariabel då den anses mäta 
individuella preferenser. Variabeln baserades på förstudiens resultat där triggerkategorin 

Deltagande identifierades. SST_DT mäter SSTs förmåga att möta individens vilja att delta i 
värdeskapandet. Variabeln sorteras som SSTförmåga-variabel med samma argument som 

ovan. Ett högt värde innebär att SST skapar stora möjligheter till deltagande i form av 

skapande, kontroll och valbarhet. 
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3.4.4.4 Kö	&	väntan	
Kö & väntan konstruerades med tre egenkonstruerade frågor baserade på förstudiens 

resultat som backades upp med en fråga från Weijters m.fl. (2007) och en fråga från 
Kaushik m.fl. (2015). KV består av frågor kring kö och väntan och ett högt värde innebär att 

det är viktigt för gästen att minska kö och väntan. Även denna variabel är baserad på 
förstudien och sorteras som preferensvariabel. SST_KV mäter SSTs förmåga att minska kö 

och väntan. Variabeln sorteras som SSTförmåga-variabel och ett högt värde innebär att 

gästen anser att SST kan minska kö och väntan. 
 

3.4.4.5 Resultatvariabler	
Inställning till SST konstruerades med två frågor från Kaushik m.fl. (2015), en fråga från 
Gelderman m.fl. (2011) samt en egenkonstruerad fråga. Vidare mättes Användande av SST 

med en fråga från Kaushik m.fl. (2015). INST mäter en gästs inställning till SST. Variabeln 
består av frågor gällande huruvida SST anses vara en naturlig utveckling samt om det 

upplevs användbart och värt att rekommendera till en vän. Variabeln är en resultatvariabel 
som används som både beroende och oberoende variabel. Sättet att mäta inställning på 

inspirerades av förstudien då nyfikenhet och teknologins roll i kategorin Naturlig 

utveckling identifierades. ANV mäter en gästs intention att använda SST. Variabeln mättes 
med en fråga om huruvida gästen planerar att använda SST i framtiden. Variabeln ämnar 

precis som INST att användas som beroende variabel och är därmed en resultatvariabel. 
Enkäten innehåller ännu en fråga som rör användande då respondenterna fick svara på om 

de faktiskt testade tjänsten eller ej. Dock anses den variabeln inte aktuell att använda i 
regressionerna då det faktiska användandet bygger på uppföljning av en inbjudan som har 

visat sig påverkas för starkt av flertalet externa faktorer utanför denna studie. Därför 

placerades den frågan under variabeln Testat som demografisk variabel då den fortfarande 
kan vara intressant i syfte att kategorisera respondenterna i grupper. För att förtydliga 

variablernas innebörd förklarar nedan tabell tolkningen av aktuella variablers medelvärde.   
 

Tabell 4. Förklaring av variablernas medelvärde 

Variabel Medelvärde 

BI Hur högt behov av mänsklig interaktion gästen har 
SST_BI Hur väl SST anses ersätta mänsklig interaktion  
DT Hur hög gästens vilja att delta är 
SST_DT Hur väl SST anses erbjuda deltagande 
KV Hur viktigt det är för gästen att minska kö och väntan 
SST_KV Hur väl SST anses minska kö och väntan 
TM Hur teknikmogen gästen är 
INST Gästens inställning till SST 
ANV Gästens intention att använda SST i framtiden 
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3.5 Studiens	analysmetod	
Datamaterialet från enkäten bearbetades i programmet SPSS. Resultatet består av både 

beskrivande och analyserande delar som sedan med stöd av den teoretiska referensramen 
samt kvalitativa inslag från förstudien analyseras i syfte att besvara studiens 

forskningsfrågor. 

 
Efter att ha plockat ut data från Google Forms gjordes en kontrollerande överblick i Excel. 

Ett svar raderades ur datan i detta steg då en respondent hade lämnat ett stort antal frågor 
obesvarade. Sedan bearbetades datan i programmet SPSS där en inledande kontroll av 

outliers gjordes för att se om någon kraftigt avvikande observation behövde justeras 
(Wahlin, 2011). Några outliers identifierades men efter noggrannare undersökning togs 

beslutet att behålla dessa. Argument för detta bygger delvis på faktum att det inte tydligt 

visade att det är samma individ som ligger bakom flertalet outliers kombinerat med en tro 
att värdena är extrema av en anledning och inte av misstag. 

 

3.5.1 Demografiska	variabler	

I nästa steg kodades variablerna Kön, Privat_tjänst samt Testade om till dummy-variabler 

med värdena 1 och 2. Svarsalternativen i Ålder och Nätter_per_år kodades om och fick 

värden av siffror för de olika svarsalternativen. Tilldelat värde för respektive variabel 
redovisas i tabell 5. Vidare hanterades interna bortfall genom att ersätta uteblivna svar med 

värdet -9999 och ett tillägg om att bortses helt av systemet för att inte påverka några 
värden. För att skapa en överblick av respondenterna togs beskrivande diagram för de 

demografiska variablerna fram. 
 

Tabell 5. Omkodning av demografiska variabler 

Variabel Kodning 

Ålder 1=18-25 år, 2=26-35 år, 3=36-45 år, 4=46-55 år, 5=55+ 
Kön 1=Man, 2=Kvinna 
Nätter_per_år 1=0-5 nätter, 2=6-25 nätter, 3=26-45 nätter, 4= >45 nätter 
Privat_tjänst 1=Privat, 2=I tjänsten 

 

3.5.2 Indexvariabler	

De enskilda enkätfrågorna var som tidigare nämnt uppdelade i olika triggerkategorier. För 

att väga samman de enskilda frågorna och minimera risken för att ett enskilt enkätsvar 
påverkar en variabels totala värde skapades index. Dessa testades med Cronbach alfa där 

den vanligt förekommande tumregeln på minst 0,7 användes för att kontrollera indexets 
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interna reliabilitet och därmed styrka att dess utformning är lämplig (Bryman & Bell, 2013). 

Indexen skapades genom att addera värdena och dividera med antalet frågor enligt tabell 7. 
 

Interaktionsvariabeln TM skapades av två enkätfrågor och gav ett Cronbach alfa-värde på 

0,725 vilket tyder på ett lämpligt utformat index. Preferensvariabeln BI skapades av två 
enkätfrågor och gav ett Cronbach alfa-värde på 0,491 vilket noteras vara något svagt. DT 

som också är en preferensvariabel bestod av fyra frågor i enkäten. Cronbach alfa-testet 
visade dock att indexet blev starkare med endast tre av de fyra frågorna och enkätfråga 20 

togs bort ur indexet. DT skapades därmed av tre frågor som visade ett bra Cronbach alfa-
värde på 0,863. Justeringen av detta index redovisas i tabell 6. Den sista preferensvariabeln 

KV skapades av tre enkätfrågor och visade ett Cronbach alfa-värde på 0,752 som styrker 
dess utformande. SST_BI skapades från två enkätfrågor och gav likt BI ett något lägre 

Cronbach alfa-värde på 0,59. SST_DT skapades från tre enkätfrågor och visade ett 

Cronbach alfa-värde på 0,855 medan SST_KV skapades från två enkätfrågor och visade 
värdet 0,870. INST skapades från fyra enkätfrågor och visade ett värde på 0,894. 

 

Tabell 6. Operationalisering av DT 
Cronbachs 
alfa 

Antal 
variabler 

0,778 4 
0,863 3 

 
 

Tabell 7. Indexvariablernas sammansättning och Cronbach alfa-värde 

Indexvariabel Sammansättning Cronbach alfa 

TM (TM1+TM2)/2 0,725 
BI (BI1+BI2)/2 [0,491] 
DT (DT1+DT2+DT3)/3 0,863 
KV (KV1+KV2+KV3)/3) 0,752 
SST_BI (SST_BI1+SST_BI2)/2 [0,59] 
SST_DT (SST_DT1+SST_DT2+SST_DT3)/3 0,855 
SST_KV (SST_KV1+SST_KV2)/2 0,870 
INST (INST1+INST2+INST3+INST4)/4 0,894 

 

3.5.3 Överblick	och	kontroll	av	variabler	

För att få en överblick av variablerna samt kontrollera resultatets säkerhet gjordes ett antal 
tester. Först togs medelvärde och standardavvikelse för samtliga variabler fram via ett t-

test. Korrelation mellan variabler kontrollerades dels med hjälp av en korrelationsmatris, 

detta för att undersöka om variablernas korrelation mellan varandra kan orsaka problem i 
form av för starka värden eller skensamband (Pallant, 2007). Ett värde över 0,8 eller under 

-0,8 kan vara tecken på stark korrelation som bör undersökas närmre (Djurfeldt & 



 31 

Barmark, 2009). Vidare utfördes test för VIF och tolerans för att kontrollera eventuell 

multikollinearitet, vilket innebär stark korrelation mellan oberoende variabler, och kan 
göra resultatet osäkert. Ett VIF-värde bör inte överstiga 2,5 medan ett toleransvärde inte 

bör understiga 0,5 (Djurfeldt & Barmark, 2009). 
 

3.5.4 ANOVA	och	t-tester	

För att lära känna respondenterna och ytterligare testa gästens teknikmognad och dess 

påverkan gjordes en ANOVA-analys och två t-tester. För att undersöka eventuella 
skillnader i teknikmognad för olika ålderskategorier gjordes ett ANOVA-test. Resultatet 

visade sig dock inte vara signifikant och analyserades inte vidare. Resultatet redovisas i sin 

helhet i bilaga 3. För att se om det förekom skillnader i teknikmognad mellan kvinnor och 
män gjordes ett t-test. Vidare för att se om det förekom skillnader i teknikmognad i den 

grupp som valde att testa SST jämfört med den grupp som inte valde att testa SST gjordes 
ytterligare ett t-test. Detta gjordes trots den tidigare nämnda medvetenhet angående att 

valet att testa tjänsten var påverkat av flera externa faktorer.  
 

3.5.5 Regressioner	

För att se vad som triggar en gäst att använda SST, samt vidare förstå hur SST kan möta 

dessa triggers, har huvudsakligen multipla linjära regressionsanalyser gjorts då flera 
oberoende variabler har analyserats mot en beroende. Som komplement har även en enkel 

linjär regressionsanalys, som testar sambandet mellan två variabler, gjorts (Wahlin, 2011).  
Analyserna har genomförts med ett konfidensintervall på 95%, därmed fastställs 

signifikansnivån till 5% vilket är en av de mest använda signifikansnivåerna (Wahlin, 2011).  
 

I regressionsanalyserna har mest fokus lagts på betakoefficient, förklaringsgrad och 

signifikans. Betakoefficienten (beta) visar den oberoende variabelns påverkan på den 
beroende variabeln och är det mest intressanta för denna studies huvudsakliga syfte. 

Förklaring av betavärdets tolkning för respektive variabel presenteras i tabell 8. För att 
värdena ska gälla krävs att signifikansnivån understiger 5% vid det för studien bestämda 

95% konfidensintervallet, vilket gör det viktigt att även undersöka signifikans. Vidare är 
förklaringsgraden viktig att notera för att se hur stor andel av variationen i den beroende 

variabeln som kan förklaras av de oberoende variablerna (Wahlin, 2011). I denna studie 

syftar förklaringsgrad (R2) till justerad förklaringsgrad då det genomgående är det värde 
som observerats. Detta då det justerade värdet tar hänsyn till adderandet av oberoende 

variabler och lämpar sig bättre till mindre urval (Pallant, 2007). Förklaringsgraden 
värderas utifrån presenterade förklaringsgrader i de studier enkätfrågorna baserats på vilka 

rör sig mellan 43,4% - 77,41% (Lin & Hsieh 2006; Kokkinou & Cranage, 2015; Weijters 
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m.fl., 2007). Vidare stärks detta med grundläggande riktlinjer som värderar 50-70% som 

hög förklaringsgrad och 70% som mycket hög förklaringsgrad (Wahlin, 2011). 
 

Tabell 8. Förklaring av variablernas betavärde 

Variabel Beta 

BI Hur behovet av mänsklig interaktion påverkar inställning till SST 
SST_BI Hur SSTs förmåga att ersätta mänsklig interaktion påverkar inställning till SST 
DT Hur viljan att delta påverkar inställning till SST 
SST_DT Hur SSTs förmåga att erbjuda deltagande påverkar inställning till SST 
KV Hur viljan att minska kö och väntan påverkar inställningen till SST 
SST_KV Hur SSTs förmåga att minska kö och väntan påverkar inställning till SST 
TM Hur gästens teknikmognad påverkar inställning till SST 
INST Sambandet mellan inställning till SST och intention till användande av SST  
ANV - 

 

3.5.5.1 Den	förkastade	ursprungsmodellen	
Ursprungsmodellen byggde på en regression med de tre identifierade preferensvariablerna 
(BI, DT & KV) som oberoende variabler och TM som interaktionsvariabel mot två olika 

resultatvariabler (INST och ANV) som beroende variabler vilket illustreras i figur 5. Dock 

visade denna regression icke signifikanta värden som kan ses i bilaga 4. Modellens icke 
signifikanta värden skulle kunna förklaras av operationaliseringen av TM som valdes att 

göras något förenklad. Detta skulle kunna förklara varför variabeln som moderator inte var 
hållbar rent statistiskt. Syftet med interaktionsvariabeln var att se om TM hade någon 

effekt på preferensvariablernas påverkan på INST/ANV. Exempelvis om en hotellgästs 
behov av mänsklig interaktion var högre eller lägre vid ökad teknikmognad och vidare om 

detta hade någon påverkan på preferensvariabelns effekt på gästens inställning respektive 
intention till användande av SST.  

 

 

Figur 5. Den förkastade ursprungsmodellen 
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Resultatet från den förkastade modellen motiverade att se över hanterandet av TM. Istället 

gjordes ett test med TM som en fjärde oberoende variabel, vilket illustreras i figur 6. Trots 
att TM hanteras på samma vis som de övriga oberoende variablerna kategoriseras den inte 

som någon preferensvariabel utan som påverkande variabel vilket illustreras med dess 

runda form. 
 

 

Figur 6. Modell med preferensvariabler 
 
Den nya modellen (figur 6) motiverar ännu en modell som hanterar SST-förmåga 

variablerna. För att se om preferensvariablerna har någon annorlunda påverkan på INST 
och ANV jämfört med SSTförmåga-variablerna gjordes därför en liknande regression enligt 

figur 7. 

 

 

Figur 7. Modell med SSTförmåga-variabler 
 

Efter att ha gjort regressionerna enligt de två ovan modellerna (figur 6 & figur 7) testades 
ytterligare en modell som motiveras utifrån vad resultaten visade. Den sista modellen kom 

att bli den slutgiltiga och presenteras i figur 8. 
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3.5.5.2 Studiens	analysmodell	

 

Figur 8. Studiens analysmodell med regressioner 
 
Modellen i figur 8 är den slutgiltiga modellen som utgör grunden för analysen. Modellen 

består av två multipla regressioner, Regression 1 med preferensvariabler och Regression 2 
med SSTförmåga-variabler. Detta kompletteras med en enkel linjär regression mellan 

resultatvariabler, Regression 3. Ekvationerna för respektive regression presenteras i nedan 
tabell.  

 

Tabell 9. Regressionernas ekvationer 

Variabel Ekvation 

Preferensvariabler INST = - BI(x) + DT(x) + KV(x) + TM(x)  
SSTförmåga-variabler INST = SST_BI(x) + SST_DT(x) + SST_KV(x) + TM(x)  
Resultatvariabler ANV = INST(x)  

 

3.6 Studiens	relevans	och	kvalitet	
Denna studie tar avstamp i nuvarande forskning och anses relevant huvudsakligen på 
grund av teknologins ständiga förändring och implementering i hotellbranschen. Studiens 

kvalitet säkerställs genom användande av trovärdiga källor samt ett noga efterföljande av 

forskningsetiska principer. 
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3.6.1 Relevans	

Redan 1985 gjordes studier i försök att förstå kundens beteende i valet mellan traditionell 

service och självservice (Bateson, 1985). Självservice har sedan dess utvecklats på många 

vis, speciellt i och med teknologins framfart då begreppet SST växt fram. I takt med 
teknologins utveckling förändras SST och dess förutsättningar vilket motiverar uppföljning 

av studier kring dess förståelse. När det gäller kunders intentioner att använda teknologi 
har det lyfts att det finns intresse att koppla det till nya typer av SST (Oyedele & Simpson, 

2007) där effekter av användande samt förståelse för vad som triggar adoption efterfrågas 
(Weijters m.fl., 2007). Hur teknologi driver servicebranschen mot mindre mänsklig 

interaktion har uppmärksammats mer och mer och ett behov att studera det empiriskt 

inom just hotellbranschen har identifierats (Fisher & Beatson, 2002). Detta beskrivs som 
ett gap i nuvarande forskning där konsekvenser av mindre mänsklig interaktion kopplat till 

lojalitet och en djupare förståelse för kundens syn på situationen efterfrågas (Kandampully 
m.fl., 2015). Att teknologi skapar förutsättningar för en allt mer aktiv kund är ytterligare 

något som motiverar en förståelse då adoption av SST hävdas vara avgörande för 
servicebranschen framöver (Chathoth m.fl., 2013). Vidare har det har visat sig att kunder 

inte bara påverkas av personliga preferenser och karaktärsdrag. Händelsespecifika faktorer 
kan också påverka beteende och val (Oyedele & Simpson, 2007) men detta är inget som 

följts upp inom SST-forskning i någon större utsträckning (Kokkinou & Cranage, 2013; 

Dabholkar, 1996; Dabholkar & Bagozzi, 2002). Det har därmed uppmärksammats att 
händelsespecifika faktorer behöver involveras i studier kring adoption av SST (Kokkinou & 

Cranage, 2013; Dabholkar, 1996; Dabholkar & Bagozzi, 2002). 
 

3.6.2 Etiskt	förhållningssätt		

I denna studie har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer och krav använts 

som utgångspunkt för att säkerställa ett korrekt etiskt förhållningssätt. Informationskravet 
har beaktats genom att säkerställa respondenternas kännedom om syftet med studien och 

deras roll i den samt deras rätt att avbryta processen (Vetenskapsrådet, 2002). I både 
förstudien och enkäten upplystes respondenterna om att studien syftade att från ett 

kundperspektiv få inblick i deras inställning till SST. De informerades även om att 
deltagandet var frivilligt samt att de hade valmöjligheten att när som helst avbryta. 

Respondenterna blev också informerade om att svaren skulle behandlas konfidentiellt och 

aldrig kopplas till dem personligen. Som stöd vid eventuella frågor under 
enkätundersökningen fick de kontaktuppgifter via mail. Det framgick också tydligt att 

studien utfördes i form av ett samarbete mellan Scandic och studenter vid Linköpings 
universitet. Samtyckeskravet som handlar om att deltagarna ska ha samtyckt till att vara 

med i studien innan intervju eller enkät påbörjas (Vetenskapsrådet, 2002) säkerställdes i 
form av frivilligt deltagande. Vid förstudiens intervjuer tillfrågades respondenterna tydligt 
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med en inledande fråga om de ville delta i en studie. Vid enkäten kunde samtycke 

säkerställas genom att skicka ut tydlig information tillsammans med en länk där de sedan 
själv aktivt klickade vidare och skickade in sitt enkätsvar (Vetenskapsrådet, 2002). 

Konfidentialitetskravet beaktades genom att behandla all data konfidentiellt och säkerställa 

att det aldrig nyttjas till något annat än studiens syfte samt att ingen obehörig ska få 
tillgång till svaren vilket också kommunicerades till respondenterna. Nyttjandekravet 

uppfylldes genom att säkerställa att respondenterna informerades tydligt om vad datan och 
resultatet syftade användas till (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

3.6.3 Reliabilitet	och	validitet		

Studiens reliabilitet har beaktats genom att arbeta för trovärdighet med en inställning att 
undersökningen skulle visa samma resultat om den replikerades. Detta har säkerställts 

genom att inte lämna utrymme för respondenterna att tolka frågorna på ett annat sätt än 
vad som är syftat att undersöka (Saunders m.fl., 2012) vilket förhindrades genom en väl 

genomarbetad och välutformad enkät. Vidare testades enkäten flertalet gånger för att 
garantera hög kvalitet. Språket bearbetades noggrant för att undvika missförstånd och ett 

eventuellt ifrågasättande av studiens reliabilitet på grund av översättning från engelska. 
Intern reliabilitet har kontrollerats genom Cronbachs alfa-tester på framtagna index samt 

hantering av outliers (Bryman & Bell, 2013). Vidare har intern validitet kontrollerats för att 

säkerställa om de oberoende variablerna är orsak till variationen i den beroende variabeln 
(Bryman & Bell, 2013). Detta har gjorts genom att ta fram en korrelationsmatris samt 

undersöka VIF- och toleransvärden. Studiens externa validitet som handlar om 
generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2013) kan ifrågasättas i och med urvalsmetoden. 

Målpopulationen på 1033 personer kan anses relativt liten. Vidare gör  svarsfrekvensen på 
21% resultatets generaliserbarhet något begränsat, i och med stickprovets storlek. 

Fördelningen av demografiska variabler är ytterligare något som kan påverka 

generaliserbarheten, exempelvis då det visade sig att respondentgruppen bestod av 80% 
män. Validitet har därutöver säkerställts genom en väl genomarbetad operationalisering 

som säkerställer att studien ska mäta det den är tänkt att mäta (Saunders m.fl., 2012). 
Flertalet enkätfrågor var väl testade i tidigare studier och de egendesignade frågorna 

baserades på förstudiens resultat. Intervjuerna i förstudien utfördes med utgångspunkt i 
Roos (1999) välbeprövade guide där syftet var att ställa en inledande fråga för att få 

respondenterna att berätta sin historia. Något som stärker validiteten ytterligare är 

användandet av index, alltså att flera frågor ställts för varje variabel så inte någon fråga 
riskerar att bli bortkastad på grund av feltolkningar eller liknande (Bryman & Bell, 2013). 

Genom att utföra en webbaserad enkät reducerades antal steg och därmed risken för fel 
gjorda av den mänskliga faktorn vilket ytterligare stärker studiens validitet (Bryman & Bell, 

2013).  
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3.6.4 Kritik	mot	primärdata	

3.6.4.1 Kritik	mot	operationalisering	
De något sämre värden som identifierades på ett par av de skapade indexens Cronbach alfa-

tester tyder på eventuella svagheter i operationaliseringen. Under enkätens uppbyggnad 
fick svarstiden vara avgörande och antal frågor per variabel fick i vissa fall ge vika för detta. 

Det hade varit önskvärt att fördela fler enkätfrågor per variabel men enkätens svarstid 

värderades högre i hopp om att nå en bättre svarsfrekvens. Utifrån Cronbach alfa-testerna 
kan tydas att de mer abstrakta variablerna troligen kunde förbättrats med fler frågor medan 

de mindre abstrakta variablerna kunde tilldelats färre frågor. Denna slutsats dras från 
faktum att BI samt SST_BI-variabeln anses vara de mest abstrakta och samtidigt de index 

med lägst Cronbach alfa-värde. Vidare kan operationaliseringen av Teknikmognad 
diskuteras som en avgörande faktor för det faktum att variabelns funktion som 

interaktionsvariabel inte fungerade. Teknikmognad operationaliseras vanligen med 

kompletta teorier med tillhörande frågemallar. Med samma argument som ovan, att minska 
svarstiden, valdes alternativet att använda kompletta frågemallar bort. Istället 

komponerades en egen variabel, TM, ihop som en kombination inspirerad av tidigare 
använda frågemallar. Indexvariabeln TM visade goda värden men modellen kunde 

statistiskt inte fylla sin tänkta funktion vilket troligen hade kunnat undvikas genom en 
annan operationalisering med kompletta teorier och frågemallar. 

 

3.6.4.2 Kritik	mot	studiens	analysmodell	
Studiens analysmodell komponerades på ett sätt där data för samtliga delar samlades vid 

ett och samma tillfälle, genom samma enkät. Detta gjordes i enlighet med hur modeller 

vanligen komponeras inom studiens forskningsområde och kan förklara den relativt höga 
förklaringsgraden gentemot andra typer av modellering och analysmetoder. Detta kan lyfta 

frågor kring huruvida modellen behandlar datan objektivt vilket i detta fall aktivt bortses 
från i och med att modellbygget är i linje med studiens forskningsområde och liknande 

studier som ligger i grunden för den teoretiska referensramen. Detta stöds av jämförandet 
av förklaringsgrader som gjorts med de studier enkätfrågorna baseras på.  

 

3.6.4.3 Kritik	mot	studiens	resultat	
Vidare bör det uppmärksammas att studien kan speglas av förutsättningar kopplade till det 

undersökta fallets specifika situation. Detta då hotellgästerna agerat i sin roll som gäst hos 

Scandic. Vid intervjuerna och enkäten informerades respondenterna om studiens syfte, 
men i och med att kontakten huvudsakligen skedde via Scandic finns risk att beteenden och 

svar är specifikt kopplat till deras relation med Scandic. Studiens avgränsning att endast 
undersöka Scandics lojalitetsmedlemmar förklaras som tidigare nämnt huvudsakligen av 
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access och ses som en styrka då gästerna är väl insatta i situationen. Samtidigt innebär det 

en del begränsningar i studiens resultat som ovan nämnt. Studiens resultat visade som 
tidigare nämnt på ett stort antal män i enkätens respondentgrupp. Vidare var en stor 

majoritet av respondenterna gäster som huvudsakligen reser i tjänsten. Detta kan begränsa 

generaliserbarheten i studiens resultat något. Enkätfrågornas utformning är ytterligare en 
faktor som kan ha haft stor effekt på utfallet. I detta fall togs beslutet att utforma frågorna i 

form av påståenden vilket kan göra att de uppfattas som ledande. Frågorna utformades 
mycket noggrant och med stöd av formuleringar från de studier enkätfrågorna baserades på 

som vanligen är i påstående-form. 
 

3.6.5 Kritik	mot	sekundärdata	

Studiens ämne kan betraktas som relativt nytt vilket har gjort det svårt att begränsa 

litteratursökningen till endast välciterade artiklar. Ett kritisk förhållningssätt och en initial 
vilja att alltid söka upp originalkällan har varit genomgående. I och med att de artiklar 

studien bygger på är publicerade i vetenskapliga tidskrifter anses de vara trovärdiga. 
Studien bygger på välkända teorier i grunden där trovärdigheten styrks genom väl 

renommerade forskare. Detta kompletteras med nyare artiklar som är anpassade efter 
teknologins framfart vilket är i linje med studiens explorativa inslag som syftar att bidra 

med nya insikter till studiens forskningsområde. Litteraturgenomgångens utförande stöds 

av studiens metodval där den teoretiska referensramen inte styr studien i och med den 
kombinerade ansatsen.  
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4 RESULTAT	
 

 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Det inleds med det kvalitativa resultatet från 
förstudien som mynnar ut i identifierade triggers. Fortsatt följer det kvantitativa 

resultatet från huvudstudien i form av en beskrivande del, en del som behandlar 

presentation av enskilda variabler samt en avslutande del med statistisk analys. 

 
 

4.1 Förstudie	

4.1.1 Gästens	upplevelse	

Förstudiens resultat baseras på 21 intervjuer. Generellt kunde en positiv inställning till SST 

uppfattas bland respondenterna och det nämndes att det var efterlängtat “det är på tiden 
att dessa lösningar äntligen har nått hotellbranschen”. Detta var extra utmärkande bland 

de som berättade att de ofta reser i tjänsten “för mig som reser mycket är ju detta nåt jag 
förväntar mig kunna göra”. Inte sällan kopplades detta samman med utvecklingen inom 

flygindustrin "det är ju smidigt att kunna checka in själv, precis som på flygplatsen, det 

har man ju blivit van med nu". Endast ett par negativa kommentarer förekom vilka var mer 
eller mindre skämtsamma "jaha, här får man jobba själv" men som ändå indikerar en något 

lägre vilja att delta. Det fanns en genomgående inställning att SST bör implementeras som 
ett komplement och inte ersätta receptionen som erbjuder mänsklig interaktion "själva 

incheckningen kan jag ju lösa själv, men om något går snett eller så vill jag gärna att 
personalen finns nära till hands". Många uttryckte det som att personalen ska finnas där 

för interaktion på egna villkor "jag kommer prata med personalen ändå men när det passar 
mig" och när gästen har behov av det "det viktiga är ju att de finns där när jag behöver 

dem". I samma linje lyftes det att behovet av mänsklig interaktion kan tillgodoses på andra 

vis än att få hjälp i själva incheckningsmomentet "heja kan jag ju göra på han i baren eller 
någon annan vid ett senare tillfälle". Det fanns dock en genomgående inställning att ett 

trevligt bemötande kan vara avgörande för gästens upplevelse "visst är det trevligt att 
mötas av ett leende efter många timmar i bilen".  

 
Flertalet av respondenterna ansåg att tekniska lösningar underlättar vardagen och att SST 

ses som en naturlig utveckling baserat på hur samhället i övrigt ser ut idag "man har ju 

blivit van att sånt här är en del av livet nu, det känns helt rätt i tiden av Scandic". 
Incheckningen ansågs vara en simpel del i servicemötet "jag kan sköta mig själv" som inte 
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kräver mänskliga faktorn för att uppfylla behov och önskningar "det känns som en sån 

okomplicerad grej, att checka in... jag tror inte det krävs en människa för att ladda 
nyckeln på ett kort faktiskt". Vissa härledde till en nyfikenhet "det är alltid kul att testa 

nya saker och se vad det är för nåt" medan några antydde ett driv för utveckling "jag 

brukar alltid testa på saker när det erbjuds, jag gillar att vara med och driva sånt här 
framåt". 

 
Trots den generellt positiva inställningen till tjänsten ledde samtliga intervjuer till det 

faktum att teknologi ersätter mötet med personal och den mänskliga interaktionen uteblir. 
Många uttryckte negativa känslor "visst är det trist att inte få prata med personalen" 

medan andra såg på det på motsatt vis "för mig är det perfekt att slippa, jag vill bara upp 
på rummet så snabbt som möjligt". Ofta relaterades detta till möjligheten att spara tid på 

ett eller annat vis där några såg det som en "win, win". "Dels slipper jag möta personal och 

dels spar jag tid, det kan inte bli bättre". Majoriteten lyfte det dock som motsatser "jag 
gillar inte att vänta, men jag gillar service", "helst skulle jag vilja gå till receptionen, det 

känns trevligare, men är det jättelång kö kan jag tänka mig att välja maskinen istället". I 
samband med detta lyftes det personliga mötets centrala roll "jag värdesätter att få prata 

med personal" och tankar kring vad som gör det mänskliga mötet unikt "en maskin kan ju 
inte skratta". Återigen nämndes att SST skulle fungera som ett alternativ att använda under 

vissa förutsättningar "jag brukar använda självservice när det underlättar, men skulle 

nog sakna kontakten med personal i längden". Kö är den återkommande variabeln som 
diskuteras i relation till reducerandet av mänsklig interaktion "kö är sån waste of time, jag 

gillar mötet med personal men kö avgör". Mycket tyder på att gästen ser på valet mellan 
SST och reception som en tradeoff mellan mänsklig interaktion och möjligheten att slippa 

kö och väntan. Många antydde att kontakten med personal är värdefull men att det kan 
bortses när det finns chans att spara tid. Detta illustreras väl med ett citat från en gäst som 

själv identifierade detta som en tradeoff i stunden. 

 

"Det blir som en tradeoff mellan att det ska gå fort men samtidigt va trevligt, är det 

kö väljer jag maskinen helt klart - är det däremot tomt i receptionen när jag 
kommer söker jag gärna upp personalen för att få det sociala." 

 

4.1.2 Identifiering	av	triggers	

Den mest återkommande triggern var Interaktion, som nämndes i samtliga 21 intervjuer på 
ett eller annat vis. Några såg det som något negativt då SST minskar mänsklig interaktion 

medan andra såg det som positivt att kunna välja bort mötet med personal. Detta lade 
grunden för huvudstudiens variabel BI. Sedan följde Naturlig utveckling som nämndes i 14 

intervjuer och innehöll delar där respondenterna syftade till sin nyfikenhet och teknologins 
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centrala roll i dagens samhälle. Naturlig utveckling lade grunden för hur INST-variabeln 

skulle mätas i enkäten. Deltagande nämndes 13 gånger och inspirerade 
operationaliseringen av variabeln DT som alltså fokuserar deltagande, valbarhet och 

kontroll. På samma vis lade Kö & väntan, som nämndes 12 gånger, grunden för variabeln 

KV. En överblick över hur frekvent respektive trigger nämndes i intervjuerna illustreras i 
nedan figur.   

 

 

Figur 9. Förstudiens identifierade triggers 
 

4.2 Huvudstudie	

4.2.1 Beskrivande	resultat	

Studiens resultat baseras på 212 svar där 170 (80%) av respondenterna var män. Figur 10 
illustrerar könsfördelningen i %. Åldersfördelningen var spridd från 26 år och uppåt. Ingen 

svarande tillhörde åldersgruppen 18-25 år. 71% av respondenterna var mellan 36-55 år. 
Figur 11 visar åldersfördelningen i %. Respondenterna fick även svara på hur många nätter 

per år de bor på hotell. Resultatet visar att väldigt få i urvalsgruppen bor på hotell färre än 6 
nätter per år medan de övriga tre intervallen visar en jämn fördelning och urvalsgruppen 

kan därmed kategoriseras som frekventa hotellgäster. Figur 12 visar fördelningen i %. 

Respondenterna fick även besvara huruvida deras relation till hotell huvudsakligen är i 
privat syfte eller gäller resor i tjänsten där 83% primärt reser i tjänsten. Figur 13 visar 

fördelningen i %. 
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Figur 10. Könsfördelning i % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 11. Åldersfördelning i % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 12. Fördelning frekventa hotellgäster 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Respondenternas relation till hotell 
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För att få en inblick i respondenternas teknikmognad ställdes en fråga om deras 

benägenhet att ta sig an ny teknologi där de fick svara på en skala från 1 till 5 där 1 innebar 
“instämmer inte alls” och 5 innebar “instämmer helt”. Största delen av respondenterna 

angav att de är bland de första i sin omgivning att ta sig an ny teknologi då majoriteten 

placerade sig till höger på skalan vilket illustreras i figur 14. Respondenterna fick också 
svara på om de känner sig bekväma med att använda SST-lösningar i vardagen, där stora 

delar av respondenterna värderade det i mitten på skalan. Av de resterande visas ett 
övervägande högre instämmande. Figur 15 visar fördelningen i %. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 14. Respondenternas teknikmognad ”ta sig an” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Respondenternas teknikmognad ”bekväm”  
 
Till sist fick respondenterna svara på om de i samband med sitt besök valde att testa 
tjänsten eller inte. Fördelningen är jämn vilket tyder på god validitet vad gäller möjlighet 

att generalisera studiens resultat på båda grupper. Figur 16 visar fördelningen i %. 
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Figur 16. Fördelning testat tjänsten eller ej 
 

4.2.1.1 T-tester	
T-testerna som gjordes i syfte att lära känna respondenterna och testa teknikmognadens 

påverkan visade att det förekom signifikanta skillnader i teknikmognad mellan kvinnor och 
män samt mellan de som valde att testa tjänsten och de som valde att inte testa. T-testet 

med könsvariabeln visade att det finns en skillnad i teknikmognad mellan kvinnor och män 
vilket innebär att män tenderar att vara något mer teknikmogen. Detta kan dock 

ifrågasättas då resultatet kan vara missvisande i och med att 80% av respondenterna var 

män. T-testet som gjordes med den grupp som valde att testa SST jämfört med den grupp 
som inte valde att testa SST visade att gruppen som valde att testa generellt är mer 

teknikmogen än de som inte testade. Resultatet från dessa tester redovisas i nedan tabeller. 
 

Tabell 10. T-test: Kvinnor och mäns teknikmognad 

T-test Kön N Medelvärde Std. Deviation Sig. 

TM Man 170 3,8647 0,83520 0,041 
  Kvinna 42 3,5714 0,80070 0,039 

 
 

Tabell 11. T-test: Teknikmognads påverkan på test av tjänsten 

T-test Testat N Medelvärde Std. Deviation Sig. 

TM Ja 93 4,0753 0,69527 0,000 
  Nej 119 3,5966 0,87643 0,000 

 
 	

44%

56% Ja Nej
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4.2.2 Resultat	och	kontroll	av	enskilda	variabler	

Via ett t-test togs medelvärde och standardavvikelse för samtliga variabler fram vilket 

redovisas i tabell 12. Medelvärdena är beräknade på 204-212 individer och är mellan 3 och 

4 vilken tyder på relativt neutrala svar med vikt åt högre värden då 3 är mittenvärdet på den 
femgradiga skalan. SST_KV visar det högsta medelvärdet på 3,9976 vilket betyder att SST i 

hög grad anses minska kö och väntan. Medelvärdet på SST_BI visar 3,6833 vilket innebär 
att SST anses ha en medelhög förmåga att kunna ersätta mänsklig interaktion vid 

incheckning. SST_DT har ett något lägre medelvärde på 3,6214 och innebär att SST anses 
erbjuda en medelhög nivå av deltagande. INST har ett medelvärde på 3,7949 vilket betyder 

att den generella inställningen till SST är hög. ANV-variabelns medelvärde på 3,8679 tyder 

på högt sannolikt framtida användande som dessutom är högre än INST. TM har ett 
medelvärde på 3,8066 vilket tyder på att respondenterna är teknikmogna. BI har det lägsta 

medelvärdet på 3,1627 och tyder på ett måttligt behov av interaktion med personal. DT har 
ett medelvärde på 3,6316 och tyder på en medelhög vilja att delta i värdeskapandet. KV 

visar ett medelvärde på 3,6160 vilket betyder att gästen har en medelhög vilja att undvika 
kö och väntan. 

 

Tabell 12. Variablernas medelvärde 
Variabel N Medelvärde Std. Deviation 
SST_KV 212 3,9976 0,92810 
SST_BI 210 3,6833 0,86171 
SST_DT 206 3,6214 0,94171 
INST 206 3,7949 0,95992 
ANV 212 3,8679 1,17699 
TM 212 3,8066 0,83488 
BI 212 3,1627 0,85331 
DT 209 3,6316 0,85787 
KV 204 3,6160 0,90195 

 

 

4.2.2.1 Korrelationsmatris	
Korrelationsmatrisen i tabell 13 visar att det förekommer både positiva och negativa 

korrelationer mellan variabler. Faktum att BI har negativ korrelation med de två beroende 
variablerna INST och ANV visar att variabelns formulering gav en hämmande effekt som 

väntat. Vidare visar ingen korrelation mellan variabler ett värde som understiger -0,8 eller 
överstiger 0,8 vilket tyder på goda förhållanden. Värdenas signifikans illustreras under 

respektive korrelationsvärde i matrisen och visar att alla korrelationer utom den mellan DT 
och BI är signifikanta.  
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Tabell 13. Korrelationsmatris 
  TM BI DT KV INST  ANV SST_KV SST_BI SST_DT 
TM 1 

        
          BI -0,375 1 

       
 

0,000 
        DT 0,270 [-0,11] 1 

      
 

0,000 [0,875] 
       KV 0,302 -0,188 0,228 1 

     
 

0,000 0,007 0,001 
      INST 0,579 -0,535 0,323 0,452 1 

    
 

0,000 0,000 0,000 0,000 
     ANV 0,492 -0,500 0,258 0,336 0,797 1 

   
 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
    SST_KV 0,418 -0,371 0,249 0,465 0,686 0,546 1 

  
 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   SST_BI 0,491 -0,435 0,281 0,261 0,622 0,514 0,461 1 

 
 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  SST_DT 0,498 -0,333 0,458 0,418 0,696 0,548 0,559 0,444 1 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

	

4.2.2.2 Tolerans	och	VIF	
Ytterligare utfördes tester för tolerans och VIF för att analysera resultatets säkerhet och de 
oberoende variablernas förhållanden sinsemellan. Inget värde över- eller understiger 2,5 

respektive 0,5 vilket tyder på att ingen multikollinearitet råder. Nedan tabell redovisar 

variablernas tolerans och VIF-värde.  
 

Tabell 14. Tolerans och VIF 
Variabel Tolerans VIF 
BI 0,714 1,401 
DT 0,763 1,31 
KV 0,744 1,345 
TM 0,652 1,534 
SST_KV 0,582 1,717 
SST_BI 0,598 1,674 
SST_DT 0,525 1,906 
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4.3 Statistiska	analyser	

4.3.1 Regressioner	med	preferensvariabler	

Två olika regressioner gjordes med preferensvariabler som oberoende variabler mot två 
olika resultatvariabler som beroende variabler vilket illustreras i figur 17. Båda 

regressionerna visar att Behov av interaktion, Deltagande, Kö & väntan samt 
Teknikmognad påverkar både Inställning till SST och Användande av SST. 

 
För att se de olika variablernas påverkan på INST respektive ANV utfördes regressioner 

enligt nedan modell. 
 

 
Figur 17. Modell med preferensvariabler inklusive förklaringsgrader 

 
 

Med INST som beroende variabel blir alla värden signifikanta. Vidare visar modellen en 

förklaringsgrad på 55,7%. BI visar starkast påverkan på INST med ett negativt betavärde på 
-0,455. Detta betyder att högt behov av interaktion påverkar inställning till SST negativt 

och har därmed hämmande effekt. KV visar ett positivt betavärde på 0,275 som betyder att 
höga värden på KV, som innebär negativ relation till kö och väntan, bidrar till en mer 

positiv inställning till SST. DT visar ett liknande betavärde som KV och innebär att ju mer 
en gäst uppskattar deltagande desto mer positiv inställning till SST tenderar gästen att ha. 

TM visar ett positivt värde på 0,356 vilket betyder att högre teknikmognad bidrar till en 
mer positiv inställning till SST. Samtliga värden sammanställs i tabell 15.  
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Tabell 15. Regression med preferensvariabler mot INST 
Beroende variabel: INST   

  Beta Std. Error Sig. 
Intercept 2,043 0,395 0,000 
KV 0,275 0,054 0,000 
BI -0,455 0,060 0,000 
DT 0,223 0,057 0,000 
TM 0,356 0,064 0,000 
Justerad R2=55,7% 

   
Med ANV som beroende variabel blir alla värden signifikanta. Vidare visar modellen en 

förklaringsgrad på 39,6%. Även här visar BI högst betavärde och behov av interaktion har 
negativ påverkan på ANV på samma sätt som INST men med något ökad effekt. Resterande 

variabler påverkar även de användande av SST i samma riktning som inställning till SST 

men KV och DT har en något lägre effekt på användande. Vidare har TM ett högre 
betavärde vilket innebär att en gästs teknikmognad påverkar användande av SST i högre 

grad än inställning till SST. Samtliga värden redovisas i tabell 16. 
 

Tabell 16. Regression med preferensvariabler mot ANV 
Beroende variabel: ANV   
  Beta Std. Error Sig. 
Intercept 2,674 0,563 0,000 
KV 0,209 0,077 0,008 
BI -0,536 0,084 0,000 
DT 0,194 0,080 0,016 
TM 0,373 0,091 0,000 
Justerad R2=39,6% 

   

4.3.2 Regressioner	med	SSTförmåga-variabler	

Två olika regressioner gjordes med SSTförmåga-variabler som oberoende variabler mot två 

olika resultatvariabler som beroende variabler vilket illustreras i figur 18. Båda 

regressionerna visar att SSTs förmåga att möta preferensvariablerna Behov av interaktion, 
Deltagande, Kö & väntan samt Teknikmognad påverkar både Inställning till SST och 

Användande av SST. 
 

För att se hur väl varje preferensvariabel anses kunna tillgodoses via SST utfördes 
regressioner där relationen mellan SSTförmåga-variablerna och INST respektive ANV 

analyserades enligt nedan modell. 
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Figur 18. Modell med SSTförmåga-variabler inklusive förklaringsgrader 
 
 
Med INST som beroende variabel blir alla värden signifikanta. Modellens förklaringsgrad 

är 68,7%. Alla variabler har positiv påverkan på INST. SST_KV visar högst betavärde på 
0,349 vilket betyder att SSTs förmåga att minska kö och väntan har den starkast positiva 

påverkan på inställning till SST. SST_DT har näst högst betavärde och betyder att SSTs 
förmåga att erbjuda deltagande påverkar inställning till SST positivt. SST_BI har även den 

ett positivt värde som betyder att SSTs förmåga att ersätta mänsklig interaktion påverkar 

inställning till SST positivt. Även TM visar ett positivt värde vilket betyder att en gästs 
teknikmognad även i denna modell påverkar inställning till SST positivt. Samtliga värden 

redovisas i nedan tabell. 
 

Tabell 17. Regression med SSTförmåga-variabler mot INST 
Beroende variabel: INST   
  Beta Std. Error Sig. 
Intercept -0,530 0,218 0,016 
SST_KV 0,349 0,052 0,000 
SST_BI 0,290 0,054 0,000 
SST_DT 0,328 0,053 0,000 
TM 0,173 0,056 0,002 
Justerad R2=68,7% 

   

Med ANV som beroende variabel blir alla värden signifikanta. Modellens förklaringsgrad är 
42,8%. SST_KV visar precis som i INST-regressionen det högsta betavärdet vilket betyder 

att SSTs förmåga att minska kö och väntan har högst påverkan på användande av SST. Den 

största skillnaden mellan INST-regressionen och ANV-regressionen är att här är det näst 
högsta betavärdet SST_BI vilket betyder att SSTs förmåga att ersätta mänsklig interaktion 

har starkare påverkan på användande av SST än på inställning till SST. SST_DT har 
därmed ett lägre värde mot ANV än mot INST vilket betyder att SSTs förmåga att erbjuda 

deltagande påverkar inställning av SST starkare än användande av SST. TM visar ett högre 
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betavärde mot ANV vilket betyder att teknikmognad påverkar användande av SST i högre 

grad än inställning till SST. Samtliga värden redovisas i nedan tabell. 
 

Tabell 18. Regression med SSTförmåga-variabler mot ANV 
Beroende variabel: ANV   
  Beta Std. Error Sig. 
Intercept -0,378 0,355 0,288 
SST_KV 0,312 0,085 0,000 
SST_BI 0,297 0,089 0,001 
SST_DT 0,265 0,086 0,002 
TM 0,252 0,092 0,007 
Justerad R2=42,8% 

   

4.3.3 Studiens	analysmodell	

Som tidigare nämnt visar resultatet att samtliga oberoende variabler påverkar båda de 

beroende variablerna. Regressionernas förklaringsgrad skiljer sig dock vid byte av beroende 
variabel. Förklaringsgraden i regressionerna med preferensvariabler mot INST är 55,7% 

och anses hög medan förklaringsgraden i regressionen mot ANV som är 39,6% anses 
måttlig. I regressionerna med SSTförmåga-variabler visar modellen med INST som 

beroende variabel en förklaringsgrad på 68,7% som kan anses vara hög medan modellen 

med ANV som beroende variabel visar en måttlig förklaringsgrad på 42,8%. Detta innebär 
att båda variabeltypernas regressioner visar bättre förklaringsgrad med INST som beroende 

variabel. Utifrån detta utvecklades studiens analysmodell där preferensvariablerna och 
SSTförmåga-variablerna ingår i en och samma modell bestående av tre olika regressioner. I 

den första regressionen testas preferensvariablerna som oberoende variabler mot 
resultatvariabeln INST. I den andra regressionen testas SSTförmåga-variablerna som 

oberoende variabler mot resultatvariabeln INST för att sedan i en tredje regression testa 

INST mot resultatvariabeln ANV.   
 

4.3.3.1 Regression	med	två	resultatvariabler	
Resultatet från de olika regressionerna med preferensvariabler och SSTförmåga-variabler 
som oberoende variabler mot INST som beroende är oförändrat från ovan gjorda 

regressioner. Resultaten från tabell 15 och 17 kan därmed tillämpas med tillägg i form av 
regressionen INST mot ANV för att göra studiens analysmodell (figur 19) komplett. Denna 

enkla linjära regression redovisas i tabell 19 och visar ett signifikant positivt samband 
mellan INST och ANV. Förklaringsgraden är 63,3% och anses hög. Betavärdet 0,955 

betyder att inställning till SST påverkar användande av SST mycket starkt då en ökning 

med en enhet av INST ger en nästan lika stor effekt på ANV.  
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Tabell 19. Regression mellan resultatvariabler 
Beroende variabel: ANV   
  Beta Std. Error Sig. 
Intercept 0,285 0,198 0,153 
INST 0,955 0,051 0,000 
Justerad R2=63,3% 

   

4.3.3.2 Resultatöverblick	
Resultatet från studiens analysmodell illustreras i figur 19. Varje multipelregression består 

av fyra betavärden och en förklaringsgrad. Vidare visar den enkla regressionen mellan INST 
och ANV ett betavärde och en förklaringsgrad.  

 

 

Figur 19. Studiens analysmodell inklusive regressionernas resultat 
 

Resultatet visar att regressionen med preferensvariabler har en förklaringsgrad på 55,7% 
medan regressionen med SSTförmåga-variabler har en förklaringsgrad på 68,7%. Vidare 

har regressionen med resultatvariabler en förklaringsgrad på 63,3%. BI är den trigger med 
starkast effekt på INST. Samtidigt är SST_BI en av de SSTförmåga-variablerna med svagast 

effekt på INST. Alltså är BI den starkaste triggern, och behovet av mänsklig interaktion har 

stark hämmande effekt på inställning till SST, medan SSTs förmåga att möta denna 
preferens inte har speciellt stark påverkan. Vidare är SST_KV den SSTförmåga-variabel 

med högst påverkan på inställning till SST. Samtidigt är KV en av de svagaste triggersen 
och ogillande av kö och väntan har inte speciellt stark triggande effekt på inställning till 

SST. Logiken fortsätter genom hela modellen där motsvarande preferensvariabel och 
SSTförmåga-variabel inte rangordnas lika för någon triggerkategori. DT är den allra 

svagaste triggern och viljan att delta har därmed lägst triggande effekt medan SST_DT har 
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en relativt stark påverkan på inställning till SST. Värdena för TM visar återigen att 

teknikmognad påverkar inställning till SST. INST påverkan på ANV är stark och betyder att 
en positiv inställning till SST tenderar att leda till användande av SST. 
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5 ANALYS	
 

 

Detta kapitel utgår från studiens analysmodell som kopplas till den teoretiska 
referensramen samt förstudiens resultat. Analysen är uppdelad efter varje 

variabelkategori där resultatet analyseras dels för de enskilda regressionerna separat 

men också tillsammans. Detta avslutas med en övergripande analysdiskussion. 
 

 

 
Ett antal tester av olika modeller ledde slutligen fram till studiens analysmodell. Samtliga 

variabler visar signifikanta samband med Inställning till SST och Inställning till SST visar 
ett signifikant samband med Användande av SST. Alla variabler utom Behov av interaktion 

visar ett positivt samband. Behov av interaktions negativa samband var som tidigare nämnt 
väntat i och med variabelns formulering som beskrivs som hämmande. Detta betyder att 

alla testade variabler påverkar en gästs inställning till SST, som i sin tur påverkar 

intentionen att använda SST, vilket styrker att relevanta triggers identifierades i förstudien. 
Modellens förklaringsgrader på 55,7%, 68,7% och 63,3% är på liknande nivå som de studier 

som enkäten är baserad på (Lin & Hsieh 2006; Kokkinou & Cranage, 2015; Weijters m.fl., 
2007). Vidare hamnar alla i den kategori som Wahlin (2011) värderar som hög och utifrån 

detta dras slutsatsen att studiens förklaringsgrader är bra. Den generella inställningen till 
SST är positiv och det finns ett sannolikt högt framtida användande. 

5.1 Behov	av	interaktion	och	SSTs	förmåga	att	möta	det	
Den hämmande effekt som behov av interaktion har på inställning till SST bekräftar teorin 

som ligger bakom operationaliseringen av variabeln (Bitner, 2011; Meuter m.fl., 2005) där 
en gäst med högt behov av mänsklig interaktion förväntas ha ett lägre intresse för SST 

(Meuter m.fl., 2005). Samtidigt går resultatet emot Bitner m.fl. (2000) teori om att 
teknologi ofta kan fungera som en förstärkare av nöjdhet. Trots att nöjdhet inte har 

undersökts specifikt talar den hämmande effekten på inställningen inte för en positiv effekt 
på nöjdhet. Kokkinou och Cranage (2013) och Weijters m.fl. (2007) presenterar en annan 

teori där SST anses bidra till nöjdhet i och med möjligheten att välja bort receptionsmötet. 

Den starkt hämmande effekten av gästens behov av interaktion tyder inte på detta. Även 
om enskilda enkätsvar, som stöds av kommentarer i intervjuerna, kan antas gå i linje med 

teorin gör variabelns hämmade effekt på inställningen inte det. Medelvärdet indikerar att 
styrkan av gästens behov av interaktion inte är direkt avgörande, det är snarare påverkan av 
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det behov som finns som bidrar med den starkt hämmande effekten på inställningen till 

SST. 
 

När gästen blir en allt mer aktiv deltagare i värdeskapandet (Chathoth m.fl., 2013) sätts 

invanda roller och manus på spel. Gästens behov av interaktion kombinerat med den starkt 
hämmande effekten av behovet kan tolkas som att hotellgästen initialt är kvar i Det 

traditionella servicemötet. Värdesättandet av mänsklig interaktion tyder på att de inte är 
redo att låta SST leda dem in i Det nya servicemötet. Vidare är den hämmande effekten helt 

i linje med Det traditionella servicemötet präglat av “high-touch, low-tech” (Bitner m.fl., 
2000) vilket återigen tyder på att gästen preferensmässigt är kvar i Det traditionella 

servicemötet och inte riktigt redo för teknologins framfart. Det obehag som enligt tidigare 
studier ansetts förknippas med avvikande från roller och manus (Solomon m.fl., 1985; 

Giebelhausen m.fl., 2014; Bagozzi, 1995) kan bekräftas i denna studies resultat. Rapport 

som argumenterats vara en viktigt del i Det traditionella servicemötet (Gremler & Gwinner, 
2000) verkar fortfarande ha en betydande roll. Resultatet antyder att mänsklig interaktion 

är viktigt, där roller och manus samt rapport har visat sig vara avgörande. 
 

I och med att servicemötet, som enligt Giebelhausen m.fl. (2014) liknas vid ett socialt spel, 
utvecklas i takt med teknologins framfart är det viktigt att fortsatt upprätthålla hög kvalitet 

på servicen. Därför är det viktigt att förstå vad som händer när spelreglerna ändras och 

gästen tvingas lämna roller och manus vilket ligger bakom analysen mellan 
preferensvariabeln behov av interaktion och motsvarande SSTförmåga-variabel. Resultatet 

visar att SSTs förmåga att möta gästens behov av mänsklig interaktion inte har speciellt 
stark påverkan på inställning till SST. Med Giebelhausen m.fl. (2014) slutsats i åtanke, att 

företag behöver fokusera på att garantera bra service även via teknologi, uppmuntras detta 
att ses över. Den starkt hämmande effekt som gästens behov av interaktion har gör detta 

särskilt betydande. Dock bör Giebelhausen m.fl. (2014) resultat att rapportbyggande och 

teknologi är en ofördelaktig kombination beaktas. Detta då implementering av teknologi 
ger gästen en ny roll som kräver anpassning, vid rapportbyggande i kombination med detta 

kan förvirring uppstå då gästen är van vid traditionella roller och manus. Istället kan det ses 
över huruvida det finns potential för rapportbyggande med teknologi som bärare snarare än 

personal (Gremler & Gwinner, 2000). I relation till tidigare teori som hävdar att kunden 
fokuserar på potentiella fördelar i valet mellan SST och traditionell service (Weijters m.fl., 

2007; Bateson, 1985; Meuter m.fl., 2000), skulle det å andra sidan kunna diskuteras 
huruvida SSTs förmåga att ersätta mänsklig interaktion kan bortses. Detta då gästen ändå 

kommer att fokusera på upplevda fördelar och bortse från hinder. Gästen skulle snarare 

värdera huruvida SST har en förmåga att erbjuda deltagande samt minska kö och väntan.  
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5.2 Deltagande	och	SSTs	förmåga	att	möta	det	
Preferensvariabelns resultat visar att ju mer en gäst uppskattar att vara med och delta i 

värdeskapandet samt få en känsla av kontroll och valbarhet, desto mer positiv inställning 
har denne till SST. Detta är helt i linje med teori om co-creation, som bygger på en högre 

grad av deltagande från kundens sida (Prahalad & Ramaswamy, 2004a; Vargo m.fl., 2008; 

van Beuningen m.fl., 2009). Det betyder därmed att SST bidrar till co-creation som i sin tur 
uppfyller gästens individuella behov och önskemål (Chathoth m.fl., 2013; Prahalad & 

Ramaswamy, 2004b).  
 

Teknologins drivkraft mot ökad co-creation inom hotellbranschen kräver att gästen 
anpassar sig efter den nya rollen (van Beuningen m.fl., 2009) för att SST ska bidra positivt 

till gästerbjudandet. Att gästen kan tydas vara kvar i Det traditionella servicemötet kan 

delvis ligga bakom det relativt låga betavärde som preferensvariabeln deltagande visar. 
Deltagandets relativt svaga effekt på inställningen skulle kunna förklaras av att alla gäster 

inte har anpassat sig tillräckligt mycket, och initialt inte heller roas av att delta i 
värdeskapandet över huvud taget (van Beuningen m.fl., 2009). Detta speglas även i 

förstudien genom en del negativa kommentarer som indikerade en lägre vilja att delta. Det 
anses helt rätt i tiden att erbjuda kunden möjlighet att delta i skapandet (Walls m.fl., 2011; 

Vargo m.fl., 2008) och enligt Bitner m.fl. (2000) finns stor vinning i att erbjuda kunden en 

mer aktiv roll. Resultatet i denna studie visar att viljan att delta är medelhög och att 
deltagande har triggande effekt på inställningen, vilket är i linje med tidigare studier. 

SSTförmåga-variabeln tyder å andra sidan på att SSTs förmåga att möta önskan om att få 
vara med och delta i skapandet påverkar inställningen mer. Detta betyder att SST anses ge 

möjlighet till deltagande medan gästen inte värderar möjligheten att delta lika högt och att 
det därmed finns andra, mer relevanta, triggers att fokusera på för att öka inställningen till 

SST. 
 

5.3 Kö	&	väntan	och	SSTs	förmåga	att	möta	det	
Att SSTs förmåga att minska kö och väntan påverkar inställningen till SST starkt är i 

enlighet med teori som lyfter väntetid som avgörande för en lyckad tjänst (Durrande-
Moreau & Usunier, 1999; Dickson m.fl., 2005) samt teorier som menar att tidssparande 

triggar adoption av SST (Bateson, 1985; Kokkinou & Cranage, 2015). Att SSTs förmåga att 
minska kö och väntan är den SSTförmåga-variabel med starkast effekt på inställningen 

styrker Batesons (1985) teori om att tid är avgörande, medan preferensvariabeln inte riktigt 
visar samma resultat. Kö och väntan är inte den starkaste triggern men visar ändå påverkan 

på inställning till SST. Vidare antyder Bielen och Demoulin (2007) att kunden kan bli lojal 

till en tjänst som visar sig minska kö och väntan och flertalet studier har påvisat att 
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minskad väntan bidrar till nöjdhet (Kokkinou & Cranage, 2013; 2015; Bielen & Demoulin, 

2007; Weijters m.fl., 2007). Även detta är något denna studie styrker med det starka 
betavärdet då SSTs förmåga att minska kö och väntan bidrar till en positiv inställning. Med 

Bielen och Demoulins (2007) argument som grund finns därmed stor potential till att öka 

användande samt få kunder lojala till SST genom att kommunicera dess effekt på väntetid.  
 

5.4 Teknikmognad	
Teknikmognads påverkan på switchen från Det traditionella servicemötet till Det nya 
servicemötet (Parasuraman, 2000) kan bekräftas med resultatet i denna studie som visar 

att hög teknikmognad bidrar till en mer positiv inställning till SST. Oyedele och Simpson 
(2007) menar att personer som generellt inte använder tekniska lösningar ofta söker sig till 

traditionell service, även detta stämmer överens med denna studies resultat som visar en 

signifikant skillnad i teknikmognad vad gäller de som testade tjänsten och de som inte 
testade. Vidare visar de respektive regressionerna med preferensvariabler och SSTförmåga-

variabler att teknikmognad har en starkare påverkan på användande av SST än inställning 
till SST. Detta innebär att en gästs teknikmognad kan vara en barriär för användande trots 

en god inställning till SST och det är därför viktigt att SST utformas på ett sätt som gör 
gästen bekväm och därmed upplever det enkelt att använda.  

 

5.5 Inställning	och	användande	av	SST	
Meuter m.fl. (2000) slutsats om att teknologi gör ett servicemöte mer effektivt, smidigt och 
tillfredsställande kan mer eller mindre bekräftas med gästens höga inställning till SST. 

Samtidigt kan det faktum att intentionen att använda SST är ännu högre kopplas till 
Giebelhausen m.fl. (2014) klargörande om att teknologi både kan förstärka och försämra en 

upplevelse. Adoption är därmed mer komplext än att det bara förklaras av gästens 
inställning till SST vilket gör switchen svårare att förstå. Det högre värdet på användande 

styrker därmed Kokkinou och Cranage (2013; 2015) teori att ett beteende kan gå emot 

individens preferenser, samtidigt som det mycket starka sambandet mellan inställning och 
användande visar att inställningen också har betydande effekt. 
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5.6 Analysdiskussion	

5.6.1 Tradeoff	

Förstudien visar att gästen värdesätter mötet med personal, samtidigt som det finns en vilja 
att undvika kö och väntan. Detta exemplifieras med ett citat från en gäst som lyfter 

motsägelsen att han trots ett högt behov av mänsklig interaktion väljer SST om kö är 
påtagligt i situationen. Kokkinou och Cranages (2013; 2015) teori om den händelsespecifika 

faktorns effekt bekräftas därmed i förstudien där flera gäster själva identifierade denna 
tradeoff. Resultatet visar vidare att gästens behov av mänsklig interaktion hämmar 

inställningen mycket starkt. Samtidigt har SSTs förmåga att ersätta mänsklig interaktion 
lägst påverkan på inställningen. Något ytterligare som är intressant är att SSTs förmåga att 

minska kö och väntan har starkast påverkan på inställningen. Tillsammans med förstudiens 

resultat samt Kokkinou och Cranages (2013; 2015) teori går det att tyda att det anses 
viktigare att SST kan möta den händelsespecifika faktorn, kö och väntan, vilket innebär att 

preferensvariablernas värdering bortses när det i stunden handlar om att minska 
väntetiden. Därmed kan en tradeoff uppstå och gästens preferenser utmanas när 

händelsespecifika faktorer istället blir avgörande. 
 

Samtidigt antydde gästerna att en maskin saknar människans unika egenskaper som att 

skratta eller le. Detta kan underliggande förklara den låga effekt på inställningen som SSTs 
förmåga att möta behov av mänsklig interaktion visar. Eftersom maskinen inte anses kunna 

ersätta människan värderas förmågan inte särskilt högt medan tidsaspekten som är lättare 
att relatera till värderas högre. Detta styrker att gästen inte anser att teknologi kan ersätta 

människan, vilket också ordagrant nämndes i förstudien. Däremot anser de att SST kan 
bidra till effektivitet genom att spara tid vilket väger upp den totala inställningen. Vidare 

går det som tidigare nämnt att utifrån regressionen mellan inställning och användande tyda 

att gästen har en högre intention att använda SST än vad deras inställning till SST visar. 
Detta innebär att gästen är villig att agera utanför sina preferensramar. Variabeln Kö & 

väntan involverades i studien mycket på grund av förstudiens indikation på att den 
händelsespecifika faktorn har visat sig vara avgörande. För att återigen koppla till Kokkinou 

och Cranages (2013; 2015) teori finns likheter med deras resultat om att de 
händelsespecifika faktorerna kan leda till avvikande från initiala preferenser. Trots att 

inställningen hämmas av gästens behov av mänsklig interaktion kan händelsespecifika 
faktorer som kö leda till användande. 
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5.6.2 Rapport	med	teknologi	som	bärare	

I och med att den hämmande effekt som behov av interaktion har på en gästs inställning till 

SST är så pass stark, bör åtgärder för hur detta kan bemötas ses över. Inställningens starka 

effekt på användande tyder på att en liten reducering av den hämmande effekten kan öka 
användandet mycket. Det gäller att fortsätta leverera service till hög kvalitet men nu genom 

teknologi. Gästens höga värdering av mänsklig interaktion går att tillfredsställa på andra 
vis. Förstudiens resultat tyder på att gästen gärna vill interagera med personal men att det 

inte behöver ske just vid incheckning. Genom att se till att ha personal tillgänglig på gästens 
villkor kan motsägelsen i huruvida rapport och teknologi är en bra kombination hanteras 

genom att aldrig aktivt kombinera det på personalens initiativ men däremot finnas 

tillgänglig för interaktion när det sker på gästens villkor. Istället kan fokus läggas på att 
förbättra interaktionen med SST i linje med Gremler och Gwinners (2000) teori om att 

rapportbyggande kan ske med teknologi som bärare. Med dagens innovativa lösningar finns 
oändliga möjligheter att reducera gästens behov av interaktion genom att erbjuda rätt typ 

av tekniska lösningar. 
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6 AVSLUTNING	
 

 

Detta kapitel sammanfattar studiens resultat och analys i en slutsats under tillhörande 
frågeställning. Detta rundas av med en sammanfattande slutsats som huvudsakligen 

återkopplar till analysdiskussionen och avslutas med implikationer för framtida 

forskning. 

 
 

6.1 Slutsats	

6.1.1 Frågeställningar	och	svar	

 
Vad triggar en hotellgästs adoption av SST? 
Vad som triggar en hotellgäst besvarades genom förstudien och resulterade i 

variabelkategorierna Interaktion, Kö & väntan, Deltagande samt Naturlig utveckling som 

sedan med stöd av aktuell teori formade variablerna Behov av interaktion, Deltagande, Kö 
& väntan samt Inställning till SST. Dessa variabler kompletterades sedan med 

Teknikmognad samt Användande av SST för att vidare testas i syfte att besvara resterande 
frågeställningar. 

 
Hur triggar Behov av interaktion, Deltagande samt Kö & väntan en hotellgästs 
Inställning till SST? 
Samtliga variabler visar triggande effekt på Inställning till SST där Deltagande och Kö & 
väntan visar positivt triggande effekt medan Behov av interaktion som väntat visar en 

hämmande effekt. Behov av interaktion är den variabel med starkast effekt följt av Kö & 
väntan och till sist Deltagande. Behov av mänsklig interaktion har en stark hämmande 

effekt på en hotellgästs inställning till SST vilket tyder på att det kan vara fördelaktigt att 
lägga fokus på rapportbyggande aktiviteter med teknologi som bärare. Detta för att göra 

gästen redo för Det nya servicemötet där teknologin har huvudrollen. Hotellgästens vilja att 
undvika kö och väntan har en triggande effekt vilket visar att det är en god idé att 

implementera SST som ett komplement som kan avlasta vid högtryck i receptionen. Viljan 

att delta i värdeskapandet triggar också inställningen. En SST-tjänst bör därmed utformas 
på ett sätt som får gästen att känna sig delaktig och där det finns möjlighet för gästen att 

skräddarsy sin upplevelse. 
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Hur triggar SSTs förmåga att möta Behov av interaktion, Deltagande samt Kö 
& väntan en hotellgästs Inställning till SST? 
Samtliga variabler som mäter SSTs förmåga att möta Behov av interaktion, Deltagande 

samt Kö & väntan visar positiv effekt på Inställning till SST. Förmågan att möta Kö & 

väntan visar starkast effekt på inställningen följt av Deltagande och till sist Behov av 
interaktion. SSTs förmåga att minska kö och väntan har därmed störst påverkan på gästens 

inställning vilket innebär att det är viktigt att en SST-tjänst utvecklas på ett sätt som gör att 
kunden upplever effektivitet vid användande. SSTs förmåga att erbjuda deltagande visar 

också positiv effekt på inställningen, detta innebär att det är viktigt att möta kundens vilja 
att delta genom att designa en SST-tjänst som ger möjligheter för detta. Tillägg i form av 

valmöjligheter för gästen skulle öka inställningen, men inte lika starkt som reducerad kö 
och väntan. SSTs förmåga att ersätta mänsklig interaktion har svagast effekt på 

inställningen. Hotellgästen anser inte att en maskin kan ersätta människan men däremot 

att behovet av mänsklig interaktion kan tillfredsställas på andra vis än vid incheckning. 
Därmed bör det ej fokuseras på SSTs förmåga att ersätta människan utan istället se till att 

SST effektivt kan fylla sin funktion och att personal finns tillgänglig för interaktion på 
gästens villkor utanför incheckningsmomentet. 

 
Hur triggar Teknikmognad en hotellgästs Inställning till SST? 
Teknikmognad visar i samtliga tester ett positivt samband till en gästs adoption av SST och 

visar sig påverka gästens inställning till SST. Gästens teknikmognad har därmed en 
triggande effekt på Inställning till SST och högre teknikmognad betyder en mer positiv 

inställning. Dock är sambandet mellan teknikmognad och intention att använda SST högre 
vilket innebär att en gästs teknikmognad kan vara en barriär för användande trots positiv 

inställning och det är viktigt att erbjuda en tjänst som är lätt att förstå och använda. 
 

Hur triggar Inställning till SST en hotellgästs Användande av SST? 
Inställningen påverkar i allra högsta grad en gästs intention att använda SST. Vidare visar 
resultatet att intentionen att använda SST är högre än gästens inställning. Detta tyder på att 

användande förklaras av mer än inställning och att faktorer som är specifika för situationen 
kan få en gäst att gå utanför sina initiala preferenser. Gästen kan alltså använda SST trots 

en lägre inställning. 
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6.1.2 Sammanfattande	slutsats	

Hotellgästen är generellt kvar i Det traditionella servicemötet och ännu inte helt redo för 

hur teknologins framfart förändrar roller och manus i servicemötet. Överlag finns en god 

inställning till SST vid incheckning vilket till stor del förklaras av SSTs förmåga att minska 
kö och väntan. Gästernas olika typer av relation till mötet med personal blir därför 

avgörande. För de med ett litet behov av interaktion, som gärna sköter incheckningen själv, 
blir online check in en win, win. Samtidigt som SST vid incheckning anses vara en naturlig 

utveckling är behovet av mänsklig interaktion starkt hämmande och för de med starkt 
behov blir online check in en tradeoff mellan mötet med personal och minskad kö och 

väntan. För att reducera den starkt hämmande effekt som gästens behov av interaktion har 

bör det fokuseras på ett sätt att bedriva rapportbyggande aktiviteter med teknologi som 
bärare och se till att SST upplevs som ett effektivt och smidigt alternativ som kan minska kö 

och väntan. Genom att samtidigt se till att personal finns tillgänglig för interaktion på 
gästens villkor skapas de perfekta förutsättningarna för en hotellgäst att blir redo för Det 

nya servicemötet vilket i sin tur leder till en mer positiv inställning och högre grad av 
användande av SST vid incheckning. 

6.2 Framtida	forskning	
Under studiens gång har flera forskningsområden som skulle vara intressanta att 

undersöka kartlagts. Något som utifrån denna studies resultat anses vara relevant att 
studera vidare är rapportbyggande med teknologi som bärare. Detta är något som skulle 

underlätta förståelsen framöver när fler hotell implementerar SST och det behövs en metod 
för att reducera den starkt hämmande effekten som behov av mänsklig interaktion har på 

inställningen. Vissa gäster ser på adoption av SST vid incheckning som en tradeoff mellan 
preferensvariabler och händelsespecifika faktorer där tid anses vara avgörande. Det vore 

därför intressant att djupare studera hur just de händelsespecifika faktorerna påverkar 

valet. Detta skulle kunna vara i form av kvalitativa intervjuer för att få en djupare förståelse 
för hur kunden tänker i denna situation. Då denna studie är begränsad till ett 

kundperspektiv kan det också vara intressant att genomföra en liknande studie ur ett 
företagsperspektiv, speciellt eftersom personalen tycks ha en fortsatt betydande roll i 

servicemötet. Ett nytt försök till att se på teknikmognad som interaktionsvariabel kan också 
vara en idé och då med en annan form av operationalisering innehållande fler frågor. 

Ytterligare vore det intressant att genomföra en studie där triggerlogiken får en större roll. 
Denna studie har inspirerats av logiken och det resulterade i flera intressanta vinklar som 

skulle kunna utforskas vidare genom en full tillämpning av logiken. Vidare är denna studie 

något begränsad då ett stort antal respondenter angett att de primärt reser i tjänsten och 
det skulle därför kunna göras en studie med jämnare fördelning eller rent av endast 

privatresenärer för att se skillnad i resultat. Denna studie är även begränsad till 
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lojalitetsmedlemmar vilket kan anses visa en skev bild och därför vore det av intresse att 

göra en liknande studie med ett annorlunda urval.  
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Bilagor	
Bilaga	1.	Enkäten	
 

1. Jag är 
O 18-25 år 
O 26-35 år 
O 36-45 år 
O 46-55 år 
O 55+ 
 

2. Jag är 
O Kvinna 
O Man 
O Vill ej ange 
 

3. Jag bor på hotell 
O 0-5 nätter per år 
O 6-25 nätter per år 
O 26-45 nätter per år 
O >45 nätter per år 
 

4. Jag reser i första hand 
O I tjänsten 
O Privat 
 

5. Jag är generellt bland de första i min omgivning att ta mig an ny teknologi 

Instämmer inte alls  O    O    O    O    O  Instämmer helt  

 
6. Jag känner mig bekväm med att använda självservicelösningar i vardagen 
Instämmer inte alls  O    O    O    O    O  Instämmer helt  

 

7. Det stressar mig att behöva stå i kö 
Instämmer inte alls  O    O    O    O    O  Instämmer helt  

 

8. Jag förknippar kö med väntan 
Instämmer inte alls  O    O    O    O    O  Instämmer helt  

 
9. Jag förknippar kö med folksamling 
Instämmer inte alls  O    O    O    O    O  Instämmer helt  



 

 
10. Självservicelösningar minskar köer i incheckningsmomentet 
Instämmer inte alls  O    O    O    O    O  Instämmer helt  

 
11. Att använda självincheckning gör det möjligt att spara tid 
Instämmer inte alls  O    O    O    O    O  Instämmer helt  

 

12. Självincheckning på hotell är en naturlig utveckling 
Instämmer inte alls  O    O    O    O    O  Instämmer helt  

 
13. Jag gillar att interagera med personal i servicemötet 
Instämmer inte alls  O    O    O    O    O  Instämmer helt  

 
14. Det besvärar mig att använda en maskin när jag skulle kunna 

prata med en person istället 
Instämmer inte alls  O    O    O    O    O  Instämmer helt  

 
15. Jag är övertygad om att det fungerar lika bra att checka in själv via 

självservicelösningen som att checka in med hjälp av personal i receptionen 
Instämmer inte alls  O    O    O    O    O  Instämmer helt  

 
16. Incheckningstillfället kräver inte mänsklig kontakt 
Instämmer inte alls  O    O    O    O    O  Instämmer helt  

 
17. Jag tycker om att som kund få vara med och skapa min upplevelse 
Instämmer inte alls  O    O    O    O    O  Instämmer helt  

 
18. Att få vara med i skapandet ger mig en känsla av kontroll 
Instämmer inte alls  O    O    O    O    O  Instämmer helt  

 
19. Att få vara med i skapandet ger mig en känsla av valbarhet 
Instämmer inte alls  O    O    O    O    O  Instämmer helt  

 
*20. Jag tycker om teknik som tillåter mig att ta fram skräddarsydda lösningar efter mina 

egna behov 
Instämmer inte alls  O    O    O    O    O  Instämmer helt  

 



 

21. En självincheckningslösning kan ha inslag som är speciellt anpassade för mig 
Instämmer inte alls  O    O    O    O    O  Instämmer helt  

 
22. Självincheckning ger mig kontroll över incheckningsmomentet 
Instämmer inte alls  O    O    O    O    O  Instämmer helt  

 
23. Självincheckning tillåter mig att göra saker på mina villkor 
Instämmer inte alls  O    O    O    O    O  Instämmer helt  

 
24. Hotellets självincheckning kan göra det lättare för mig att checka in 
Instämmer inte alls  O    O    O    O    O  Instämmer helt  

 
25. Hotellets självincheckning kan vara användbar för mig 
Instämmer inte alls  O    O    O    O    O  Instämmer helt  

 
26. Jag har testat Scandics Online Check In under något av mina senaste besök 

      O Ja O Nej 
 
27. Jag planerar att använda hotellets självincheckning i framtiden 
Instämmer inte alls  O    O    O    O    O  Instämmer helt  

 
28. Jag kommer sannolikt rekommendera hotellets självincheckning till en vän 
Instämmer inte alls  O    O    O    O    O  Instämmer helt  
 

*borttagen från indexvariabeln DT 
 

  



 

Bilaga	2.	Enkätfrågor	med	detaljerade	referenser	
 

Variabel Enkätfråga Referens 

Ålder 1. Jag är Egendesign 

Kön 2. Jag är Egendesign 
Nätter_per_år 3. Jag bor på hotell Egendesign 
Privat_tjänst 4. Jag reser i första hand Egendesign 
TM1 5. Jag är generellt bland de första i min omgivning att 

ta mig an ny teknologi 
Parasuraman 
(2000) 

TM2 6. Jag känner mig bekväm med att använda 
självservicelösningar i vardagen 

Förstudie 

KV1 7. Det stressar mig att behöva stå i kö Förstudie 
KV2 8. Jag förknippar kö med väntan Förstudie 
KV3 9. Jag förknippar kö med folksamling Förstudie 
SST_KV1 10. Självservicelösningar minskar köer i 

incheckningsmomentet 
Weijters m.fl. 
(2007)  

SST_KV2 11. Att använda självincheckning gör det möjligt att 
spara tid 

Kaushik m.fl. 
(2015) 

INST1 12. Självincheckning på hotell är en naturlig utveckling Förstudie 
BI1 13. Jag gillar att interagera med personal i servicemötet Gelderman 

m.fl. (2011) 
BI2 14. Det besvärar mig att använda en maskin när jag 

skulle kunna prata med en person istället 
Gelderman 
m.fl. (2011) 

SST_BI1 15. Jag är övertygad om att det fungerar lika bra att 
checka in själv via självservicelösningen som att checka 
in med hjälp av personal i receptionen 

Kokkinou & 
Cranage 
(2015) 

SST_BI2 16. Incheckningstillfället kräver inte mänsklig kontakt Förstudie 
DT1 17. Jag tycker om att som kund få vara med och skapa 

min upplevelse 
Förstudie 

DT2 18. Att få vara med i skapandet ger mig en känsla av 
kontroll 

Förstudie 

DT3 19. Att få vara med i skapandet ger mig en känsla av 
valbarhet 

Förstudie 

DT4 20. Jag tycker om teknik som tillåter mig att ta fram 
skräddarsydda lösningar efter mina egna behov 
(borttagen) 

Parasuraman 
(2000) 

SST_DT1 21. En självincheckningslösning kan ha inslag som är 
speciellt anpassade för mig 

Lin & Hsieh 
(2006) 

SST_DT2 22. Självincheckning ger mig kontroll över 
incheckningsmomentet 

Kokkinou & 
Cranage 
(2015) 

SST_DT3 23. Självincheckning tillåter mig att göra saker på mina 
villkor 

Kokkinou & 
Cranage 
(2015) 

INST2 24. Hotellets självincheckning kan göra det lättare för 
mig att checka in 

Kaushik m.fl. 
(2015) 

INST3 25. Hotellets självincheckning kan vara användbar för 
mig 

Kaushik m.fl. 
(2015) 

Testat 26. Jag har testat Scandics Online Check In under 
något av mina senaste besök 

Förstudie 

ANV1 27. Jag planerar att använda hotellets självincheckning 
i framtiden 

Kaushik m.fl. 
(2015) 

INST4 28. Jag kommer sannolikt rekommendera hotellets 
självincheckning till en vän 

Gelderman 
m.fl. (2011) 



 

Bilaga	3.	ANOVA		
 

ANOVA Ålder N Medelvärde Std. Deviation Sig. 

TM 26-35 år 15 3,8333 0,69864 
 

 
36-45 år 65 3,8077 0,86011 

 
 

46-55 år 85 3,7647 0,82227 
 

 
55+  47 3,8723 0,88138 

 Total   212 3,8066 0,38488 0,915 
 

  



 

Bilaga	4.	Resultat	från	förkastad	modell	
 
Beroende variabel: INST   
  Beta Std. Error Sig. 

Intercept 3,414 0,327 0,000 
BI -0,646 0,178 0,000 
DT -0,189 0,230 0,412 
KV 0,502 0,205 0,015 
BI*TM 0,050 0,046 0,277 
DT*TM 0,106 0,057 0,063 
KV*TM -0,058 0,053 0,272 
Justerad R2=55,5% 

	    
 
Beroende variabel: ANV   
  Beta Std. Error Sig. 

Intercept 4,170 0,463 0,000 
BI -0,968 0,238 0,000 
DT -0,199 0,298 0,506 
KV 0,643 0,289 0,027 
BI*TM 0,112 0,062 0,072 
DT*TM 0,101 0,075 0,178 
KV*TM -0,114 0,074 0,128 
Justerad R2=39,5% 

	    


