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Sammanfattning 

 
Den digitala och tekniska utvecklingen som har skett under 2010-talet har påverkat hela 
samhället. För företag och kunder har samhällsutvecklingen inneburit att roller 
förändrats och kunderna är allt mer involverade i skapandet av tjänster. På grund av 
tjänstens karaktärsdrag skapas osäkerhet i kundens förväntningar kring tjänsten, och 
tjänsteföretagens svårighet är att skapa en trygghet för kunden i servicemötet. 
Traditionellt sett har denna trygghet skapats av servicepersonal, men teknikutvecklingen 
har gjort att kunderna allt oftare interagerar med teknologi, Self Service Technology 
(SST), istället för personal. När teknologi introduceras förändras förutsättningarna för 
mötet och tidigare forskning kring servicemötet utmanas. 
 
Syftet med denna studie är att utveckla förståelse för om SSTs kan vara en 
relationsbyggande faktor mellan kund och företag. Vi vill identifiera vad som har 
betydelse för kundrelationen i ett tekniskt servicemöte, för att kunna ge praktiska råd till 
företag inom tjänstebranschen som står inför beslutet att implementera SSTs i sin 
verksamhet. 
 
För att undersöka detta har vi studerat restaurangbranschen. Vi har genomfört åtta 
kvalitativa intervjuer med kunder till en restaurang som använder sig av SST i ett 
fysiskt servicemöte. Den teoretiska bakgrunden om tjänster, relationer och det tekniska 
samt mellanmänskliga servicemötet har ställts i relation till materialet från intervjuerna. 
Därefter har vi kunnat besvara studiens problemformulering:  
 
Hur upplever kunden relationen till ett företag i en fysisk tjänstemiljö när interaktionen 
mellan parterna sker via SST? 

 
Resultatet av studien visar på att det är möjligt att upprätta en relation mellan kund och 
företag när interaktionen sker via SST. Hur kunden upplever relationen beror på hur 
kunden hanterar de nya förutsättningarna som det tekniska servicemötet innebär. Det 
tekniska servicemötet innebär nya roller och manus vilka kunden och företaget måste 
lära sig. Det är även viktigt att förstå att förväntningarna bildas av tidigare erfarenheter 
från såväl det tekniska servicemötet samt från det mellanmänskliga servicemötet för att 
god tjänstekvalitet ska kunna uppnås. Vi har också identifierat att den upplevda 
trygghetskänslan är avgörande för att en relation ska ha möjlighet att upprättas mellan 
kund och företag. För att SST ska vara relationsbyggande är det viktigt att tekniken kan 
bidra till kundens upplevda trygghetskänsla. 
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1. Inledning 
I detta kapitel redogör vi för bakgrunden till studien samt presenterar det identifierade 
problemet. Vi börjar med att förklara varför denna studie är aktuell, sedan ger vi en 
teoretisk bakgrund till problemet. Det första teoretiska området är 
relationsmarknadsföring där kundrelationer är av särskilt fokus, det andra området är 
servicemötet i vilket relationer skapas och den avslutande teoretiska delen behandlar 
Self Service Technology (SST) och det tekniska servicemötet. Kapitlet avslutas med att 
vi identifierar problemet och presenterar studiens problemformulering samt syfte. 

1.1 Problembakgrund 
Traditionellt har servicepersonal och kunder haft sina bestämda roller och tillsammans 
har de byggt servicemötet och relationen, men under 2010-talet har gränsen mellan 
kund och företag suddats ut. Kunder har blivit allt mer involverade i att utveckla och 
skapa tjänster (Jaakkola & Alexander, 2014, s.247). Utvecklingen går från att kunden är 
medskapare av tjänsten till att vara den som har störst ansvar för att skapa tjänsten och 
begreppet “self-creation” har introducerats (Zainuddin et al., 2016, s.587). Kundens 
ökade deltagande i tjänsten genom teknikutvecklingen skapar stora möjligheter för 
företag att i skapandet av tjänster dra nytta av den kompetens och de resurser som 
kunderna besitter (Payne & Frow, 2017, s.13). Det är i servicemötet som tjänster 
produceras och konsumeras (Solomon et al., 1985, s.100-101). Utvecklingen av 
servicemötet under 2010-talet innebär att kunden ofta ansvarar för att skapa tjänsten 
genom att i en fysisk tjänstemiljö interagera med teknologi istället för personal. Då möts 
kunderna av Self Service-Technology, SSTs, som ersätter servicepersonalen.  
 
Att använda SSTs innebär att interaktionen mellan kund och företag skiftar från en 
mellanmänsklig interaktion till en teknisk interaktion. Nijssen et al. (2016, s.290-291) 
menar att skiftet har implikationer. Samhället påverkas i det avseende att tekniken kan 
medföra en exkludering av vissa individer. De individer som till exempel inte känner 
sig bekväma med att använda teknik, har svårt med inlärning, är funktionshindrade eller 
inte förstår språket kan ha svårigheter att använda sig av tekniken och stängs därmed ute 
från dessa tjänster. Det kan också finnas fördelar med den tekniska utvecklingen, då den 
kan innebära att fler människor kan ta del av tjänsterna. De kan exempelvis anpassas till 
funktionshindrade genom verktyg som gör tekniken mer tillgänglig, eller översättas till 
flera språk vilket ökar tillgängligheten för människor som talar andra språk. 
 
När en kund köper en tjänst är det svårt för kunden att utvärdera den innan den 
konsumerats, eftersom den ofta saknar tydliga fysiska element (Parakash & Mohanty 
(2013, s.1051) För att öka kundens trygghetskänsla är det fördelaktigt att en relation 
upprättas mellan kund och företag.  I en relation kan kunden lita på att företaget 
levererar en tjänst som kan leva upp till kundens förväntningar (Grönroos, 2004, s.103). 
Kundrelationer leder även till ökad lönsamhet och konkurrenskraft för företag. Detta är 
anledningar till att goda kundrelationer är något att eftersträva. Traditionellt sett har 
grunden för att upprätta en relation lagts i det mellanmänskliga servicemötet (Bitner et 
al., 2000, s.138; Solomon et al., 1985, s.101). Servicemötet är ett komplext samspel 
mellan kund och företag eftersom det bygger på båda parters deltagande och avgör 
kundens upplevelse av tjänsten. När teknologi introduceras i mötet förändras 
förutsättningarna, och tidigare forskning kring servicemötet utmanas. Frågan vi ställer 
oss i denna studie är vad det tekniska servicemötet innebär för kundens upplevda 
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relation till ett företag? För att få svar på denna fråga vill vi först ge en introduktion till 
den teoretiska bakgrunden denna studie är uppbyggd kring. 

1.1.1 Kundrelationen 
För att förklara kundrelationer börjar vi i begreppets ursprung. Fokus på relationer i 
affärssammanhang har funnits sedan människor började göra affärer med varandra 
(Grönroos, 2004, s.99), men det var först under 1980-talet som forskaren Leonard Berry 
introducerade begreppet ”relationsmarknadsföring” (Berry, 1995, s.236; Grönroos, 
2004, s.99). Sedan dess har intresset för att undersöka relationen mellan kund och 
företag fortsatt (Dwyer et al., 1987; Gremler & Gwinner, 2000, s.82; Grönroos, 2004; 
Gummesson, 2017; Ngai, 2005, s.582). Vi ser den pågående forskningen om ämnet som 
en indikation på att det fortfarande är aktuellt att studera, vilket också bekräftas av att 
det första numret av Journal of Services Marketing år 2017 uppmärksammar 
relationsmarknadsföring (JSM, 2017). Författarna Payne & Frow (2017) skriver att den 
teknikutveckling som har skett i samhället skapat nya möjligheter för 
relationsmarknadsföring, till exempel i form av IT-system som hanterar kundrelationer. 
Teknikens utveckling innebär att kundrelationerna hamnar i en tidigare outforskad 
kontext och det finns därför anledning att fortsätta utveckla forskningsområdet.  
 
Grunden i en relation är att det finns två parter, en säljare/leverantör av en tjänst eller en 
produkt och en kund/användare av tjänsten eller produkten (Grönroos, 2004, s.101). En 
relation mellan kund och företag är något mer än en enstaka transaktion, till skillnad 
från en transaktion bygger relationen på ett socialt utbyte mellan de två parterna (Dwyer 
et al., 1987, s.12). Kundrelationer har en stor betydelse för företag, menar flertalet 
forskare (Day, 2000, s.24; Gremler & Gwinner, 2000, s.82; Gummesson, 2017, s.17). 
För att behålla såväl konkurrenskraft som nöjda kunder bör företag lägga tid och 
resurser på att underhålla sina kundrelationer (Grönroos, 2004, s.102). Berry (1995, 
s.237) menar att lojala kunder som återkommer till företaget är mer lönsamma än att 
ständigt leta efter nya kunder, vilket bekräftas av Hennig-Thurau et al. (2002, s.231). 
Dwyer et al., (1987, s.17) menar att återkommande kunder som inte ser sig om efter 
andra alternativ är ett tecken på att en relation har upprättats. 
 
Utifrån ovanstående forskning kan vi se att relationer är viktiga för företags lönsamhet 
och konkurrenskraft, därför är det viktigt att vara medveten om vad som bygger en 
relation. Det är i interaktionen mellan företag och kund som relationen skapas, och 
interaktionen sker i mötet mellan parterna, i servicemötet. Hur interaktionen hanteras 
och dess utfall påverkar företagets lönsamhet och konkurrenskraft. 

1.1.2 Servicemötet 
Mötet mellan företag och kund kallas i ett tjänstesammanhang för servicemötet. 
Servicemötet är ett kritiskt ögonblick för skapandet av en relation, vilket bekräftas av 
Grönroos (2004, s.100), som menar att det är i servicemötet som fröet till en relation 
sås. Detta uppmärksammas även av Solomon et al. (1985, s.101), som menar att 
kundens upplevelse av servicemötet avgör om en relation kan skapas. Det traditionella, 
mellanmänskliga, servicemötet beskrivs som ett fysiskt möte mellan kund och 
representant för företaget, ansikte mot ansikte (Bitner et al., 2000, s.138). Författarna 
menar vidare att det mellanmänskliga servicemötet lägger grunden för bland annat 
kundnöjdhet, lojalitet och lönsamhet för företaget. Solomon et al. (1985, s.100-101) 
menar att servicemötet är en interaktion mellan kund och företag i ett sammanhang där 
köp av en tjänst sker. Detta är tillfället då företag levererar sin tjänst och syftet är att 
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maximera nytta och minimera kostnader genom ett socialt utbyte mellan parterna 
(Solomon et al., 1985, s.100-101).  
 
För att förstå servicemötet behöver vi få förståelse för vad en tjänst är. Grönroos (2008, 
s.63) definierar en tjänst som en process där produktion och konsumtion av tjänsten sker 
samtidigt, samt där kunden är medproducent och inte går att skilja från produktionen av 
tjänsten. Servicemötet är därför nödvändigt för att produktion och konsumtion av en 
tjänst ska kunna ske (Grönroos, 2004, s.100; Zeithaml et al., 1985, s.33-34). Ett viktigt 
ledord vid servicemötet är kommunikation eftersom utfallet av mötet är beroende av 
båda parters medverkan (Solomon et al., 1985, s.101).  
 
Deltagarna i servicemötet, företaget och kunden, har en stor roll för utfallet av mötet. I 
ett mellanmänskligt servicemöte definierar vi personalen i ett företag som har 
kundkontakt som servicepersonal. Servicepersonalen är företagets ansikte utåt och 
påverkar kundernas uppfattning av tjänsten (Gummesson, 1991, s.60; s.72, Solomon et 
al., 1985, s.100). Kunden har också en betydelse för utfallet av servicemötet. Förutom 
att vara konsument är kunden även medproducent till tjänsten och deltar i att skapa 
tjänstens värde (Grönroos, 1996, s.15). Servicemötets utveckling går alltmer mot att 
kunden tar ett större ansvar i värdeskapandet av tjänster, vilket vi särskilt kan se när 
teknologi introduceras i servicemötet. När Solomon et al. (1985) skrev studien om 
servicemötets betydelse grundades deras antaganden i ett mellanmänskligt servicemöte, 
men sedan 2000-talet ser situationen annorlunda ut och servicemöten kan även ske 
mellan kund och teknologi (Giebelhausen et al., 2014 s.113; Meuter et al., 2000). 

1.1.3 SSTs och servicebranschens tekniska utveckling 
Servicemötets natur har förändrats i takt med den digitala teknologins utveckling under 
2010-talet. Utvecklingen gör det möjligt för en konsument att köpa en tjänst utan att 
interagera en enda gång med en annan person (Zainuddin et al., 2016, s.587). 
Samhällets digitalisering är den största rekonstruktionen av samhället sedan 
industrialiseringen och påverkar alla branscher och verksamheter (SOU, 2016, s.7-8). 
Konsumenterna möts ständigt av nya system och lösningar, såsom förarlösa taxibilar 
(Uber), värmesystem som automatiskt anpassar sig efter dina behov (Nest) och hotell 
utan reception (U&Me). En fysisk tjänstemiljö har tidigare förknippats med en 
mellanmänsklig interaktion, där två personer möts ansikte mot ansikte (Bitner et al., 
2000, s.138). Författarna menar att utvecklingen har gått från den mellanmänskliga 
interaktionen mot en interaktion som allt oftare sker via teknik. En digital lösning för en 
teknisk interaktion i servicemötet är Self-Service Technology (SSTs). SSTs möjliggör 
ett servicemöte utan en mellanmänsklig interaktion. Med hjälp av denna teknologi kan 
ett köp ske helt utan interaktion med servicepersonal (Meuter et al., 2000, s.52). 
Exempel på SSTs är bankomater, självscanning på livsmedelsbutiker och 
biljettautomater. Att använda SSTs innebär både fördelar och nackdelar.  Kunder kan 
uppleva en fördel av att SSTs är flexibla och ofta har en hög grad av tillgänglighet 
(Scherer et al., 2015, s.196). SSTs kan även vara mer tidseffektiva än ett 
mellanmänskligt servicemöte (Meuter et al., 2000, s.59). En nackdel med att 
använda SST är ifall någonting i serviceprocessen går fel, då finns det ingen person där 
som kan rädda situationen (Meuter et al., 2000, s.58).  
 
När servicemötet går från en mellanmänsklig interaktion till en teknisk interaktion 
påverkas de roller och manus som ett servicemöte är uppbyggt kring. Enligt 
Giebelhausen et al. (2014) förändras kundens uppfattning av tjänsten när teknologi 
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införs i servicemötet, på grund av att roller och manus förändras. Tidigare forskning om 
servicemötet och relationer har till stor del fokuserat på den mellanmänskliga 
interaktionen (Bitner et al., 2000; Grönroos, 2004; Solomon et al., 1985). Därför finns 
det mycket att lära om servicemötet i en kontext där digital teknologi och SSTs ersätter 
den mellanmänskliga interaktionen (Heinonen & Michaelsson, 2010; Meuter et al, 
2000, s.50; Rosenbaum & Wong, 2015). Ytterligare forskning vi funnit handlar om 
attityder mot SSTs (Walker & Johnson, 2006), processen att använda tekniken (Meuter 
et al., 2000), teknikvana kopplat till SSTs (Gelderman et al., 2011) samt kundernas 
uppfattning om SSTs (Yen et al., 2004). Johns (2014) undersökte hur SST påverkar en 
relation i en relation företag emellan. Vi ser att relationer mellan företag och kund i 
tekniska servicemöten fortfarande är ett outforskat område. Samtidigt säger Nijssen et 
al. (2016, s.277) att det finns en möjlighet för företag att använda SSTs för att fördjupa 
relationen till kunden. De menar att företaget och personalen kan fokusera mer på 
kringliggande tjänster och bli mer effektiva genom att använda SSTs. Forskningen säger 
dock ingenting om huruvida SSTs är en relationsbyggande faktor eller ej. Detta 
outforskade område ämnar vi att undersöka i vår studie.  

1.2 Problemformulering 
Hur upplever kunden relationen till ett företag i ett fysiskt servicemöte när interaktionen 
mellan parterna sker via SST? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att utveckla förståelse för om SSTs kan vara en 
relationsbyggande faktor mellan kund och företag. Vi vill identifiera vad som har 
betydelse för kundrelationen i ett tekniskt servicemöte, för att kunna ge praktiska råd till 
företag inom tjänstebranschen som står inför beslutet att implementera SSTs i sin 
verksamhet.  
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
I detta kapitel redogör vi för vilka teoretiska metodval vi har gjort. Vi börjar med att 
beskriva varför vi har valt att studera kundrelationer i ett tekniskt servicemöte och 
redogör sedan för vår förförståelse för ämnet. Därefter presenterar vi studiens 
verklighets- och kunskapssyn, vilket vetenskapligt angreppssätt vi använder oss av, vår 
forskningsstrategi samt en redogörelse för hur vi har hittat litteratur och hur vi 
förhåller oss till den. Den praktiska metoden för empiriinsamlingen finner du i kapitel 
4, efter den teoretiska referensramen. Där diskuterar vi även studiens etiska 
implikationer. 

2.1 Ämnesval 
Studiens ämnesval grundar sig i våra personliga intressen samt i vilka lärdomar vi fått 
genom åren på Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management. Vårt 
intresse för kundrelationer har vi fått genom inriktningen på vår utbildning samt från 
våra arbetslivserfarenheter. Traditionellt sett startar en relation mellan företag och kund 
i det mänskliga mötet, med detta som utgångspunkt såg vi det intressant att undersöka 
hur den digitala och tekniska utvecklingen kan påverka denna syn. Teknologin 
utvecklas snabbt, därför tycker vi att det är intressant att se hur det tekniska 
servicemötet påverkar möjligheten att bygga en relation mellan företag och kund. Vi 
upptäckte att detta var ett till synes outforskat område inom företagsekonomin och vi 
fann således det gap som vi ämnar undersöka. Ur ett företagsperspektiv skapar 
kundrelationer konkurrensfördelar och är därför viktigt för ett företags lönsamhet. 
Förutom att företagen måste arbeta för goda kundrelationer är den digitala och tekniska 
utvecklingen en utmaning som företagen ställs inför. Digitala och tekniska lösningar 
lanseras ständigt och det gäller att hänga med för att inte bli utkonkurrerad, förlora 
kunder och därmed förlora lönsamhet. Vi anser att medvetenhet kring hur 
kundrelationer kombinerat med teknik uppfattas av kunden är av stor betydelse för ett 
företags framtida lönsamhet och framgång, vilket gör ämnesvalet i denna studie 
intressant. 

2.2 Förförståelse 
Då man inte föds med ett förhållningssätt till världen är författarens förförståelse och 
erfarenheter av vikt för att förstå den mer eller mindre omedvetna kunskapssynen, 
menar Johansson Lindfors (1993, s.25). I vår universitetsutbildning har vi erhållit 
kunskap om vikten av goda kundrelationer samt kunskap om tjänstebranschen. Vidare 
har vi genom våra universitetsstudier fått uppfattningen om att det är i det mänskliga 
mötet som relationer skapas och utvecklas. Johansson (2011, s.96) menar att 
författarens förförståelse påverkar hur man tar sig an det material och de teorier man 
tänkt använda sig av i sin studie. Författaren menar vidare att förförståelsen består av 
antaganden som är både medvetna och omedvetna. Dessa antaganden ligger sedan till 
grund för en preliminär tolkning av forskningsämnet, den preliminära tolkningen 
revideras eller styrks sedan av detaljstudier. För oss innebär detta att de tolkningar vi 
gör i arbetet med studien påverkas av de medvetna och omedvetna antaganden vi gör 
baserat på vår förförståelse. Vår forskningsfråga grundades i ett ifrågasättande av 
användandet av SSTs i ett tjänstesammanhang, vi har därför en viss skepsis gällande 
huruvida en interaktion med teknik är relationsbyggande överhuvudtaget. Detta innebär 
att vi har haft en något negativ uppfattning om SSTs i denna kontext vid det inledande 
arbetet med studien. Trots vår negativa uppfattning har vi i största möjliga utsträckning 
försökt hålla oss objektiva till fenomenet för att inte påverka den empiriska 
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insamlingen. Detta har vi gjort genom att de frågor vi ställt i empirin är helt grundade i 
teori, och inte grundade i vår egen subjektiva uppfattning. Under empiriinsamlingens 
gång har vår negativa uppfattning om SSTs dock förändrats. Vi kom till insikt att det 
finns fördelar med SSTs i servicemötet, och vår uppfattning av SSTs blev mer positiv 
under tidens gång. Vi har dock fortsatt förhållit oss objektiva till fenomenet SST under 
studiens gång. 

2.3 Verklighetssyn 
Verklighetssynen avgör hur individer uppfattar sociala fenomen (Bryman, 2011, s.35) 
och hur individen anser att verkligheten ser ut (Saunders et al., 2012, s.130). I denna 
studie vill vi undersöka en relation mellan två parter, företag och kund. Vi menar att 
parterna har möjlighet att påverka den kontext de lever i och därför har vi valt ett 
konstruktionistiskt perspektiv. Konstruktionistiska perspektivet innebär att man ser på 
verkligheten som att parterna i den påverkar varandra och att verkligheten är i ständig 
förändring (Bryman, 2012, s. 34). Vi menar att företaget och kunden kan påverka 
varandra, och att en relation bara kan utvecklas i samspelet mellan dem. Det är 
aktörerna i en kontext som skapar verkligheten, i ett socialt samspel (Bryman, 2011, 
s.38-39). 
 
Vår studie utgår från ett konstruktionistiskt perspektiv eftersom vi vill undersöka hur 
relationen mellan kund och företag upplevs när interaktionen sker genom SST. Bryman 
& Bell (2013, s.43-44) beskriver att perspektivet inte ser regler och formella egenskaper 
som givna på förhand utan dessa formas i det sociala samspelet, vilket även gäller de 
sociala kategorierna som människor använder sig av för att förstå verkligheten 
runtomkring. Den andra verklighetssynen, objektivism, innebär att sociala företeelser 
skapas och formas oberoende av aktörerna, att man möter företeelserna, accepterar dem 
utan att ha möjlighet att påverka den sociala verkligheten (Bryman, 2011, s.36). I vår 
studie vill vi förstå kundens upplevelse av relationen till ett företag samt utveckla 
förståelse för om teknik kan vara en relationsbyggande faktor. Därför är ett 
konstruktionistiskt perspektiv bättre lämpat för vår studie, då vårt syfte och 
forskningsfråga innebär att vi ska söka förståelse för det samspel som sker mellan kund 
och företag i servicemötet samt hur parterna påverkar varandra.  

2.4 Kunskapssyn 
Kunskapssynen i en studie handlar om vad man anser är kunskap och hur kunskap 
skapas (Bryman, 2011, s.29). I denna studie söker vi svar på hur relationen mellan 
företag och kund upplevs när interaktionen sker genom SST. Genom respondenternas, 
kundernas, individuella syn på verkligheten vill vi försöka tolka hur den sociala 
verkligheten ser ut. Tack vare vårt syfte att utveckla förståelse för om SST kan vara en 
relationsbyggande faktor eller ej, samt att identifiera vad som har betydelse för 
relationen i det tekniska servicemötet kommer vi att anta det hermeneutiska synsättet. 
Individens upplevelse och uppfattning av det tekniska servicemötet samt relationen till 
företaget är subjektiv och beror bland annat på tidigare erfarenheter, såväl teknik som 
tidigare restaurangbesök. Det hermenutiska synsättet innebär att man tolkar den 
intersubjektiva innebörden av till exempel handlingar och texter (Johansson Lindfors, 
1993, s. 40). Samhället är en social konstruktion och människan är aktiv och påverkar 
den (Johansson Lindfors, 1993, s.42-43) I denna studie kommer vi att ta kontakt med 
kunder för att förstå hur de upplever relationen mellan kund och företag. Vi tror att 
kunderna är aktiva individer som påverkar samhället, och själva kan styra huruvida de 
upprättar en relation till ett företag eller ej. För att utveckla förståelse för detta krävs det 
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att vi tolkar och även använder våra egna tankar i analysen av deras svar. Det kan 
likställas med ett hermeneutiskt synsätt, vilket Bryman & Bell (2013, s.38) bekräftar då 
de menar att i hermeneutiken tolkas sociala handlingar och individer för att skapa 
förståelse för en företeelse. Inom den andra kunskapssynen, positivismen, ämnar 
författaren till studien att förhålla sig objektiv till det man iakttar och undersöker 
(Saunders et al., 2012, s.135). Vi vill förstå respondenternas uppfattning av relationer 
till företag i det tekniska servicemötet. Vi vill utveckla förståelse för deras tankar och 
åsikter kring ämnet. Enligt Johansson (2011, s.96) är det hermeneutiska synsättet 
passande om studien syftar till att tolka ett fenomen genom att söka förståelse för det, i 
detaljer och helheten, vilket vi i vår studie ämnar göra. 

2.5 Vetenskapligt angreppssätt 
I vår studie utgår vi från insamling av kunskap genom befintliga teorier och studier och 
förhåller oss till teori och praktik genom ett deduktivt angreppssätt. En deduktiv studie 
testar befintliga teorier mot empirin (Saunders et al., 2012, s.143). Vår studie har grund 
i kvalitativ forskning, vilket enligt Bryman & Bell (2013, s.398) talar för en induktiv 
studie. En induktiv insamling utgår från observationer och teorin utgör resultatet av 
forskningen (Bryman, 2011, s.28) Vi argumenterar trots det för att ha ett deduktivt 
angreppssätt. Saunders et al. (2012, s.145) menar att en deduktiv studie är att föredra 
när det finns en god teorigrund som man kan utforma en forskningsfråga från. Den 
befintliga forskningen om relationer mellan kund och företag är omfattande, men det 
saknas forskning kring hur SST påverkar relationen och det är detta vi vill undersöka. 
Vår avsikt är att vår empiri ska komplettera redan befintliga teorier kring kundrelationer 
och utveckla detta forskningsområde vidare. Detta talar för ett deduktivt angreppssätt, 
vilket Bryman bekräftar (2011, s.26) genom att hävda att det deduktiva angreppssättet 
utgår från kartläggning av befintliga studier där den teori som samlas in syftar till att 
pröva hypoteser i en datainsamling, för att koppla tillbaka till teorin. Även Bryman & 
Bell (2013, s.50) anser att en kvalitativ studie kan använda ett deduktivt angreppssätt 
om syftet är att pröva och inte generera en teori. Vi utgick från den befintliga teorin när 
vi utformade vår intervjuguide för den empiriska insamlingen. Resultatet av 
datainsamlingen diskuteras i förhållande till teorin i kapitel 6 Analys. Vilket talar för att 
vi prövar en teori, snarare än genererar en ny. 

2.6 Forskningsstrategi 
Vi har valt att anta en kvalitativ forskningsstrategi i denna studie. Eftersom vårt syfte 
med studien är att utveckla förståelse för om SSTs kan vara en relationsbyggande faktor 
mellan kund och företag samt identifiera vad som har betydelse för kundrelationen i ett 
tekniskt servicemöte, är fokus i denna studie att tolka kundens subjektiva upplevelse av 
relationen. Metoden är även tillämpbar tack vare vår problemformulering, där vi söker 
svar på frågan: Hur upplever kunden relationen till ett företag när interaktionen sker 
genom SST?. Saunders et al. (2012, s.161) menar att problemformuleringen i en studie 
ska överensstämma med metoden. Valet av metod finner vi även stöd för hos Bryman & 
Bell (2013, s.390) som beskriver den kvalitativa forskningens fokus på ord snarare än 
kvantifiering. Vi ämnar att fokusera på respondenternas berättelse om relationer och 
upplevelsen av SST som interaktionskanal. Vi vill förstå hur en relation upplevs i det 
tekniska servicemötet och vad kunden upplever har betydelse för relationen. Johansson 
(2011, s.91) menar att i en kvalitativ forskning vill forskarna undersöka meningsfulla 
fenomen och identifiera dess innebörd. Vår studies verklighetssyn (konstruktionistisk) 
och kunskapssyn (hermeneutik) går i linje med den kvalitativa forskningsstrategin, 



 
 
 
 

8 

vilket Bryman & Bell (2013, s.390) bekräftar. Vi har sedan valt en deduktiv syn på 
förhållandet mellan teori och praktik. 
 
Den kvalitativa forskningen är inte lika styrd av riktlinjer och anvisningar som den 
kvantitativa forskningen (Bryman & Bell, 2013, s.418). Då det inte finns lika mycket 
riktlinjer inom den kvalitativa forskningen finns det aspekter som forskarna måste 
förhålla sig till. Vi måste vara medvetna om de svagheter med metoden som kan 
påverka studien. Den subjektiva aspekten av den kvalitativa forskningen är en av dess 
svagheter enligt Bryman & Bell (2013, s.416). Författarna menar att forskaren har en 
aktiv roll, interagerar med respondenterna och tar med sig sina egna uppfattningar och 
föreställningar in i studien. Vi har presenterat våra uppfattningar kring ämnet i avsnitt 
2.2 Förförståelse, för att läsaren ska vara medveten om vår förförståelse och hur vi har 
förhållit oss till detta under studiens gång. Ytterligare en svaghet med den kvalitativa 
metoden är replikerbarheten. I och med forskarens subjektiva uppfattning blir 
kvalitativa studier svåra att replikera (Bryman & Bell, 2013, s.416). Vilka detaljer som 
anses viktiga för studien och som bör fokuseras på avgörs av forskarens subjektiva 
uppfattning (Bryman & Bell, 2013, s.417). En tredje svaghet med den kvalitativa 
forskningen är att resultatet inte blir generaliserbart. Kritiker menar att resultaten från 
kvalitativa studier inte går att generalisera eller applicera på andra miljöer än den 
faktiska miljö som undersöks (Bryman & Bell, 2013, s.417). Replikerbarheten och 
generaliseringen är kritik som vi är medvetna om och förhåller oss till genom att vi 
kommer att förklara våra tillvägagångssätt i teori och empiri tydligast möjligt. Vi ämnar 
inte att generalisera vårt resultat på andra miljöer, utan ger istället förslag på framtida 
forskning relaterat till vår studie i avsnitt 7.4 Framtida forskning. Transparens är också 
något som diskuteras i samband med kritiken mot den kvalitativa forskningen, då det 
kan vara svårt att säkerställa hur forskarna har gått tillväga för att planera och 
genomföra studien (Bryman & Bell, 2013 s.418). För att bemöta denna kritik kommer 
vi att försöka redogöra så tydligt som möjligt för våra olika val och tillvägagångssätt. 
Kritiken mot den kvalitativa metoden kommer vi förhålla oss till efter bästa förmåga 
under arbetets gång. Fördelarna med den kvalitativa metoden är dock övervägande för 
vår studie då vi ämnar undersöka kundens subjektiva uppfattning kring ett fenomen. 
Detta bekräftar Bryman (2011, s.371) som menar att respondenternas uppfattning av ett 
fenomen undersöks bäst genom att genomföra en kvalitativ studie.  

2.7 Litteraturgenomgång 
För att hitta relevant litteratur till denna studie har vi framförallt använt oss av Umeå 
universitetsbiblioteks resurser i form av databaser såsom EBSCO Host och Esmerald, 
samt bibliotekets egen sökfunktion för artiklar. Universitetsbiblioteket har även 
tillhandahållit böcker relevanta för vår studie. Utöver detta har vi också sökt efter 
vetenskapliga artiklar via Google Scholar. Fokus för vår studie ligger på kunder och 
relationsmarknadsföring (relationship marketing). Relationsmarknadsföring har varit 
vår utgångspunkt och grundteori, och inom detta område har vi framförallt fokuserat på 
kundrelationer. Servicemötet (Service Encounter) samt Self Service Technology har 
också varit viktiga teoridelar vid arbetet med denna studie, en stor del av den teori vi 
använt behandlar dessa områden.  
 
Litteraturgenomgången vi har utfört kan sägas ha en narrativ stil. En narrativ 
litteraturgenomgång handlar om att ha en öppen ingång till vad man ska hitta och syftar 
till att hitta en stor massa material att använda sig av (Bryman & Bell, 2013, s.121). I 
processen att söka litteratur har vi haft ett öppet sinne. Vilka artiklar vi funnit i 
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utgångsläget har styrt vår fortsatta litteraturgenomgång, där nya infallsvinklar och 
möjliga sökord har funnits i processen att söka litteratur. För att hitta grundkällan till 
teorier har vi utgått från aktuella studier och sedan gått tillbaka till deras referenser för 
att slutligen, i den mån det varit möjligt, hamna i en källa som vi kan se som en pålitlig 
ursprungskälla. Vi har via referenslistor letat oss tillbaka till tidigare studier för att hitta 
bra och pålitliga grundteorier och källor. 
 
Sökorden vi har använt har vi genererat genom brainstorming. Vi har även använt oss 
av nyckelord från andra artiklar vi har läst. De huvudsakliga sökord vi använt oss av i 
litteraturgenomgången presenteras i tabellen nedan. Dessa sökord har sedan lett oss 
vidare till andra användbara artiklar. 
 
Tabell 1: Sökord 

Ämnesområden Kompletterande sökord 

Customer relations,  
Relationship marketing 

 

 Customer relationship 

 Relationship management 

 Customer loyalty  

SST  

 Customer + technology + digital 

 SST + customer  

 Technological self service + b2c 

Service encounter  

 Digital service encounter 

Övrigt  

 Hospitality industry 

 Marketing + Competitive advantage 

 Services definition 
 

2.8 Källkritik 
Som forskare bör man göra ett kritiskt teorival, menar Johansson Lindfors (1993, s.87). 
Vid arbetet med denna studie har vi noga granskat de källor som använts. Thurén (2013 
s.7-8) presenterar fyra kriterier som bör vara uppfyllda för att en god källkritik ska ha 
utförts. Nedan kommer vi att diskutera hur vi förhåller oss till dessa kriterier.  
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Äkthetskriteriet  
För att äkthetskriteriet ska vara uppfyllt ska källan som används vara det den utger sig 
för att vara (Thurén, 2013, s.7). De källor och den litteratur som ligger till grund för 
våra argument i denna studie består till stor del av vetenskapliga artiklar från 
fackgranskade tidskrifter. Vi har även varit uppmärksamma på vilka tidskrifter de 
vetenskapliga artiklarna publicerats i, för att säkerställa att vi håller oss inom relevanta 
ämnesområden, såsom Service Management, Service Marketing, marknadsföring.  
 
Oberoendekriteriet 
Oberoendekriteriet uppfylls när källan är just oberoende. Informationen ska inte ha gått 
i flera led, så som den gör när den är refererad från en annan källa eller är en avskrift 
(Thurén, 2013, s.8). Vi har så långt som möjligt försökt undvika användandet av 
sekundärkällor, men de förekommer i ett fall då vi inte har funnit grundkällan. Källan 
som berörs är Berry (1995). Författaren Leonard Berry (1995) har i refererat tillbaka till 
en egenförfattad akademisk artikel som vi inte haft åtkomst till, Berry (1983). I detta 
fall har vi utgått från att sekundärkällan är trovärdig, då det är samma författare som 
refererat tillbaka till sin egen studie. 
 
Tidssambandskriteriet  
Tidssambandskriteriet innebär att det finns större skäl att tvivla på en källa ju längre tid 
det gått mellan en händelse och källans berättelse om händelsen (Thurén, 2013, s.7).  I 
arbetet med denna studie har vi eftersträvat att använda oss av nya och uppdaterade 
källor, men en del av de källor vi använt oss av kan anses vara gamla och utdaterade 
(exempel Berry 1995; Dwyer et al. 1987). Vi bemöter denna kritik genom att 
argumentera för att vi har lagt stor vikt vid att använda grundkällor i vårt arbete för att 
uppfylla oberoendekriteriet. Vi anser även att litteraturen, trots dess ålder, fortfarande är 
aktuell och relevant då den är flitigt citerad till även i modern forskning. Vi är medvetna 
om att samhället utvecklats men vi anser att den litteratur som använts är aktuell för vår 
studie.  
 
Tendensfrihetskriteriet 
Tendensfrihetskriteriet innebär att källan ska vara objektiv (Thurén, 2013, s.8). Thurén 
menar vidare att det inte ska finnas misstanke om att källan ger en falsk bild av 
verkligheten på grund av författarens personliga åsikter och intressen. För att förhålla 
oss till detta kriterium har vi gjort en omfattande litteratursökning där målet varit att 
hitta olika perspektiv på de ämnen vi ämnar studera. Vi har också undersökt huruvida 
författarna till den använda litteraturen är erkända inom sitt område eller ej, och den 
huvudsakliga argumentationen i vår studie har vi grundat i flera källor. När vi beskriver 
hur det tekniska servicemötet har påverkat roller och manus har vi i stor omfattning 
använt oss av Giebelhausen et al. (2014). Vi är medvetna om det finns en risk för att 
trovärdigheten för vår studie kan ifrågasättas då vi inte har stärkt denna argumentation 
med någon annan källa. Anledningen till att studien av Giebelhausen et al. (2014) har 
fått stort utrymme i vår studie är att den visar på viktiga aspekter i det tekniska 
servicemötet. Studien av Giebelhausen et al. (2014) är unik i sitt slag, och vi har inte 
funnit några andra studier som kombinerar roller och manus med teknik. Vi anser att 
källan är tillförlitlig då den är fackgranskad samt refererad till i andra vetenskapliga 
artiklar.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogör vi för teorier relevanta för vår studie. Vi kommer att presentera 
tidigare forskning inom tjänster och dess karaktärsdrag, relationsmarknadsföring och 
kundrelationer, servicemötet uppdelat i ett mellanmänskligt och ett tekniskt möte och 
därefter hur man går tillväga för att rädda ett misslyckat servicemöte. Avslutningsvis i 
detta kapitel presenterar vi en sammanfattning av teorin inför empirin.  

3.1 Tjänster 
I vår studie utgör servicemötet en stor del. I servicemötet produceras och konsumeras 
tjänster och därför vill vi nu definiera vad en tjänst är. Det finns många olika sätt att se 
på tjänster (Edvardsson et al., 2005; Grönroos, 2000; Moeller, 2010; Zeithaml et al., 
1985). En tjänst kan beskrivas genom att definiera vad en tjänst är, genom dess 
karaktärsdrag (Grönroos, 2000; Zeithaml et al., 1985). Författarna Zeithaml et al. (1985, 
s.33-34) beskriver en tjänsts karaktärsdrag med att de inte går att ta på, de är heterogena, 
det går inte att skilja produktion och konsumtion åt och de går inte att lagra. En annan 
syn som definierar vad en tjänst är, är utvecklad inom den nordiska skolan inom Service 
Marketing. Där beskriver Grönroos (2006, s.319) att en tjänst särskiljer sig genom två 
karaktärsdrag: de konsumeras i en “öppen process”, det vill säga att kunden och 
företaget är båda synliga för varandra i konsumtion och produktion av tjänsten, samt att 
konsumtion och produktion av tjänsten sker simultant. Parakash & Mohanty (2013, 
s.1051) beskriver tjänster som alla ekonomiska aktiviteter där produktion sker samtidigt 
som konsumtion, samt att de innebär ett mervärde som huvudsakligen inte är påtagligt 
för köparen. Andra forskare har definierat tjänster som vad en tjänst bör göra för 
kunden (Grönroos, 2006, s.319). Edvardsson et al. (2005, s.118) beskriver tjänster som 
ett perspektiv där värdeskapandet, nyttan för kunden, är det viktiga och därför är större 
än själva tjänsteerbjudandet. Vidare menar författarna att ingen tjänst är den andra lik 
och därför är ett perspektiv bättre lämpat att anta istället för en definition. Vi anser att 
dessa definitioner visar på tjänsters komplexitet. Det kan vara svårt att utvärdera 
tjänstens värde och vilken nytta den innebär för kunden innan kunden konsumerat 
tjänsten. Detta är viktigt att vara medveten om under denna studie, då studien är utförd 
inom tjänstebranschen och ämnar undersöka en upplevd relation till tjänsteföretag.   
 
När en kund köper en tjänst är det svårt för kunden att i förväg veta om tjänsten kommer 
att nå upp till förväntningarna. Osäkerheten beror på tjänstens karaktärsdrag, att den 
sällan har tydliga fysiska element som går att utvärdera innan konsumtionen (Parakash 
& Mohanty, 2013, s.1051). Hur en kund upplever kvaliteten av en konsumerad tjänst 
brukar beskrivas som tjänstekvalitet (Grönroos, 1984, s. 36). Upplevd tjänstekvalitet är 
skillnaden mellan förväntad tjänst och upplevd tjänst (Grönroos, 1984, s.37; 
Parasuraman et al., 1988, s.17; Prakash & Mohanty, 2013, s.1058). Förväntningarna på 
tjänsten skapas utifrån de löften som företaget ger kunden innan köpet (Grönroos, 1984, 
s.38). Kunden köper en tjänst med en förväntning på tjänsten, under konsumtionen 
jämför kunden denna förväntning med den faktiska upplevelsen och det är skillnaden 
mellan dessa som avgör kundens upplevda tjänstekvalitet, huruvida kunden är nöjd med 
köpet eller ej. Kundens förväntningar kan beskrivas på två olika sätt, antingen som att 
de är kundens föreställningar om hur tjänsten kommer att vara eller som att 
förväntningarna är kundens önskemål på hur de vill att tjänsten ska vara (Parasuraman 
et al., 1988, s.17). Vi utgår från att kundens förväntningar handlar om hur tjänsten 
kommer att vara, för att vi anser att förväntningar framförallt skapas utifrån tidigare 
erfarenheter. Förväntningar som skapas utifrån erfarenheter innebär att man har en 
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uppfattning om hur man tror att tjänsten kommer att vara baserat på erfarenhet, snarare 
än baserat på hur man önskar att tjänsten ska vara.  
 
För att uppnå en hög upplevd tjänstekvalitet bör skillnaden mellan förväntad tjänst och 
upplevd tjänst vara så liten som möjligt (Prakash & Mohanty, 2013, s.1052). Storbacka 
et al., (1994, s.23) menar att god tjänstekvalitet ökar kundnöjdheten vilket skapar 
kundrelationer genom återkommande kunder som i sin tur leder till ökad lönsamhet, 
detta bekräftas av Qaisar et al., (2016) samt Prakash & Mohanty (2013, s.1053). 
Forskningen tar dock olika vägar kring huruvida tjänstekvalitet och kundnöjdhet är 
relaterade eller inte. Berry et al. (1988) samt Dabholkar (2000) anser att tjänstekvalitet 
och kundnöjdhet är skilda fenomen. Kundnöjdhet kan förutse beteenden medan 
tjänstekvalitet berör hur kunden utvärderar specifika element i tjänsten (Dabholkar, 
2000, s.166). Med diskussionen om tjänstekvalitet och kundnöjdhet i åtanke har vi i vår 
studie tagit ställning till att det finns en relation mellan kundnöjdhet och tjänstekvalitet. 
Vi menar att tjänstekvalitet och kundnöjdhet båda har en betydelse för kundens relation 
till företaget, utan nöjda kunder går det inte att skapa relationer. Upplevs en hög 
tjänstekvalitet blir kunden nöjd med tjänsten och en relation kan skapas. 
 
En annan aspekt som påverkar kundens upplevda tjänstekvalitet är till vilken grad en 
tjänst är kundanpassad. Coehlo & Hensler (2012, s.347) menar att tjänstekvaliteten inte 
har lika stor betydelse för den totala kundnöjdheten och lojaliteten om tjänsten är 
kundanpassad. En kundanpassad tjänst gör att kunden är mer lojal till företaget, trots att 
tjänstekvaliteten kan upplevas som låg (Coehlo & Hensler, 2012). Kasiri et al. (2017, 
s.96) diskuterar också vilken betydelse kundanpassade tjänster har på upplevd 
tjänstekvalitet och lojalitet. De menar att kundanpassade tjänster har positiv inverkan på 
den upplevda tjänstekvaliteten och således också på lojaliteten. När företag verkar i 
konkurrenssatta branscher är kundlojalitet viktigt att uppnå för att särskilja sig gentemot 
konkurrenter på marknaden (Coelho & Hensler, 2012, s.349; Dick & Basu, 1994, s.99). 
Genom att ha en kundanpassad tjänst ökar möjligheten att skapa lojala kunder på en 
konkurrensutsatt marknad.  
 
I detta avsnitt om tjänster kan vi se att tjänster är komplexa men att de kan definieras 
genom vad de är: icke påtagliga, heterogena, samtidig produktion och konsumtion och 
icke-lagringsbara. För att kunden ska uppleva hög tjänstekvalitet och på så vis bli nöjd 
med tjänsten, är det viktigt att tjänsteleverantören levererar en tjänst som för kunden är 
på godtagbar nivå. Utifrån forskningen som presenterats i detta avsnitt kan vi även se att 
kundnöjdhet har en betydelse för att skapa en relation i en tjänstekontext. 
Tjänstekvalitet och kundnöjdhet är en viktig aspekt för en relation och för ett företags 
lönsamhet. Med detta i åtanke går vi nu vidare till att närmare förklara kundrelationer. 

3.2 Kundrelationer  

3.2.1 Relationsmarknadsföring 
Kundrelationer är en del av forskningsområdet relationsmarknadsföring, vi vill därför 
börja med att kort redogöra för forskningsområdet. En definition av 
relationsmarknadsföring som myntades av Berry i en artikel från 1983 (s. 25, refererat i 
Berry, 1995, s.236) är att det handlar om att attrahera, upprätthålla och förstärka 
kundrelationer. Enligt författaren är marknadsföring mer än att attrahera nya kunder, det 
handlar om att behålla kunder, behandla dem som partners och att skapa förutsättningar 
för relationer och lojalitet. Marknadsföring av ett företag sker i all kontakt med kunden 
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(Grönroos, 2004, s.109). Varje tillfälle som företaget interagerar med kunden kommer 
att påverka kundens uppfattning och upplevelse av företaget. Relationsmarknadsföring 
innebär att ha ett kundfokus i alla interaktioner med kunden. Detta påvisar även 
Grönroos (2004, s.101) då han hävdar att relationsmarknadsföring handlar om att 
hantera processen från start till upplösning av relationen. Det ska grunda sig i en vinna-
vinna inställning där företag och kunder är partners (Grönroos, 1996, s.14). 
 
Berry (1995, s.237) menar att relationsmarknadsföring är ett verktyg som passar bra i 
tjänstebranschen tack vare tjänstens karaktärsdrag. Tjänster karaktäriseras av att de är 
icke påtagliga, heterogena, det går inte att skilja konsumtion från produktion och 
tjänster kan inte lagras (Zeithaml et al., 1985, s.33-34). Opåtagligheten i tjänster skapar 
en känsla av otrygghet hos kunden. Berry (1995, s.242) menar att kunden inte vet vilken 
kvalitet hen kommer att erhålla av tjänsten om den är svår att utvärdera och om 
tjänsteleverantören är okänd. Ett exempel på en tjänst där kunden upplever osäkerhet är 
vid sk. “black-box tjänster”. Black-box tjänster exemplifierar författaren genom ett 
restaurangbesök. Innan besöket på en ny restaurang vet kunden inte om hen kommer att 
vara nöjd med maten och servicen. Dessutom tillagas maten åtskilt från kundens 
närvaro vilket innebär att kunden inte har insikt i vad som sker under produktionen, och 
kunden blir därigenom mer sårbar. Vidare menar författaren att om kunden har en 
relation till tjänsteleverantören, i detta fall restaurangen, vet kunden vilka förväntningar 
på tjänsten hen kan ha. Då finns ett förtroende för vilken kvalitet som kommer att 
levereras (Berry, 1995, s.242). Även Grönroos (2004, s.99) menar att en relation mellan 
företag och kund tydliggör förväntningar, minskar osäkerhet och minskar kostnaden för 
att vara kund till ett företag. Tjänstens karaktärsdrag gör relationsmarknadsföring till ett 
användbart verktyg. Eftersom det finns en möjlighet att göra en kund mer trygg i 
servicemötet genom att upprätta en relation är det intressant att undersöka hur kunder 
upplever relationer till företag. Genom relationer ökar kundens upplevda trygghet för 
utfallet av tjänsten, sårbarheten hos kunden minskar och möjligheten att förväntningarna 
på tjänsten uppfylls blir större. Om relationer upprättas är det lättare för företag att 
uppfylla kundens behov och förväntningar på tjänsten. 
 
Subjektiviteten i en relation gör att det är svårt att identifiera huruvida en relation 
existerar eller ej. Enligt Dwyer et al. (1987, s.12) kan en relation utvärderas genom att 
se till vilket förtroende som finns mellan parterna. Författarna beskriver detta genom ett 
exempel från en marknad. De menar att om kunden har möjlighet att betala på kredit 
eller kan förbeställa varor till nästa vecka, är detta tecken på början till en relation. 
Vidare hävdar författarna att det då finns ett förtroende mellan parterna och båda är 
beroende av att de håller de löften som de har gett. När parterna stannar i relationen, 
utan att leta efter nya alternativ, är detta ett bevis på den ömsesidiga investeringen i 
relationen (Dwyer et al., 1987, s.17). Ett annat sätt att utvärdera om en relation finns är 
att se vilket engagemang som finns i relationen. Geyskens et al, (1996, s. 303) menar att 
ett ömsesidigt engagemang mellan parterna i en relation är kritiskt för att relationen ska 
vara välfungerande. Vidare menar Hennig‐Thurau, & Klee (1997, s. 752) att kundens 
engagemang gentemot företaget har betydelse för dennes långsiktiga inställning till att 
upprätta en relation med företaget.  

3.2.2 Relationens betydelse för aktörerna 
En relation mellan kund och tjänsteleverantör innebär en fördel för båda parter (Berry, 
1995). Ur ett företagsperspektiv är relationer viktiga att eftersträva i konkurrensutsatta 
branscher, forskare menar att relationer skapar konkurrensfördelar för företag 
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(Grönroos, 2004, s.103; Oliver, 2015, s.200). Det är också svårt för konkurrenter att 
kopiera en relation (Day, 2000, s.24). Ett fungerande koncept eller tjänst som ett företag 
erbjuder kan konkurrenterna lätt imitera, medan en relation bygger på ett förtroende 
mellan två parter. Relationer är alltså en viktig byggsten för en organisations framgång 
(Kandampully, 2006, s.181). Day (2000, s.25) menar att genom goda kundrelationer är 
det lättare att vara medveten om kundernas behov och vad konkurrenterna erbjuder. 
 
Ur kundens perspektiv skapas som tidigare nämnt en känsla av trygghet av att ha en 
relation till företaget, vilket är en av de fördelar som kunden upplever i en relation. I en 
artikel av Gwinner et al. (1998, s.109) identifieras tre relationsfördelar för kunden: 
sociala, ekonomiska, och en känsla av trygghet. Även Berry (1995, s.237) har 
identifierat dessa sociala fördelar som en kund upplever i en relation. När kunden 
interagerar med samma servicepersonal vid upprepade tillfällen kan kunden känna sig 
trygg i att personalen tar beslut utifrån kundens behov och önskemål (Gwinner et al., 
1998, s.104). I köp som är grundande i transaktion snarare än i relation är detta sociala 
samspel svårare att uppnå (Berry, 1995, s.238). Oliver (2015, s.206) menar att den 
sociala fördelen även kan grunda sig i att kunden känner samhörighet och kan 
identifiera sig i företaget. Den andra relationsfördelen, den ekonomiska, är kopplad till 
ekonomiska lättnader och kundanpassning, till exempel bättre pris eller snabbare service 
(Kim et al., 2010, s.1141) Den sista fördelen, en känsla av trygghet, är den som är av 
störst betydelse för kunden av de tre (Gwinner et al., 1998, s.109; Kim et al., 2010, 
s.1152). Kunden vet vad hen kan förvänta sig av företaget och känner då tillit till 
företaget (Kim et al., 2010, s.1141). I en relation mellan företag och kund minskar 
osäkerheten, kunden vet vad hen kan förvänta sig och kan lita på att det kommer att bli 
ett bra servicemöte (Gwinner et al., 1998, s.104). 
 
Alla kunder vill dock inte ha en relation (Day, 2000, s.24; Oliver, 2015, s.200). I en 
artikel skriven av Dowling (2002) som behandlar Customer Relationship Management 
ifrågasätter forskaren det fokus som kundrelationer har fått. Forskaren menar att många 
kunder faktiskt inte vill ha en relation till de flesta företag de interagerar med, eftersom 
det krävs tid, intresse och energi för att upprätta och underhålla relationen (Dowling, 
2002, s.89). En kund som gör sällanköp hos en tjänsteleverantör upplever inte de 
fördelar som en återkommande gör (Oliver, 2015, s.206). Om kunden inte återkommer 
får hen inte uppleva de tre ovan nämnda relationsfördelarna. Det finns därför anledning 
att anta att kunder som sällan besöker en tjänsteleverantör inte har någon anledning att 
ingå i en relation. Dock, som vi diskuterat i stycket ovan finns det fördelar för kunder 
att ingå en relation med företag. Vill kunden säkerställa att de förväntningar hen har på 
en tjänst uppfylls av företaget, bör en relation upprättas. 

3.2.3 Relationens beståndsdelar 
En relation är en process, något som sträcker sig över en längre tid (Grönroos, 2004, 
s.108). Avgörande för att en relation mellan företag och kund ska fungera är att det 
finns en dialog och interaktion mellan parterna (Balaji et al., 2016, s.186; Dwyer et al., 
1987, s.17; Grönroos, 2004, s.102). Dialogen hjälper parterna att ta hänsyn till 
varandras behov och önskemål, något som ligger till grund för relationen (Balaji et al., 
2016, s.186; Dwyer et al., 1987, s.17). Interaktionen är det möte som sker mellan 
parterna och i detta möte har relationen en möjlighet att utvecklas över tid (Grönroos, 
2004, s.104). Genom interaktionen skapas ett förtroende mellan parterna vilket är 
grundläggande för att skapa långsiktiga relationer (Balaji et al., 2016, s. 186).  
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För att upprätta en relation mellan företag och kund är det några aspekter som är extra 
viktiga. Som tidigare presenterats menar Dwyer et al. (1987, s.12) att förtroende är ett 
tecken på att det finns en relation. För att skapa en relation är det viktigt att skapa 
förtroende mellan parterna. Kunden måste lita på att företaget kommer att leverera en 
tjänst som kan leva upp till kundens förväntningar (Grönroos, 2004, s.103). Förutom ett 
förtroende belyser forskare betydelsen av kundnöjdhet, lojalitet, och utbyte av värde i 
relationer (Dagger et al., 2011, s.277; Grönroos, 2000, s.33; Grönroos, 2004, s.108; 
Oliver, 2015, s.205). Hur nöjd en kund är med en tjänst beror på den upplevda 
tjänstekvaliteten (Storbacka et al., 1994, s.23). Om tjänsten uppfyller kundens 
förväntningar blir kunden nöjd (Oliver, 2015, s.207). Kundnöjdhet är en förutsättning 
för att en kund ska vara lojal till ett företag (Kasiri et al., 2017, s.96). Hennig-Thurau et 
al. (2002, s.242) menar att kundnöjdhet och förtroende påverkar lojaliteten. En lojal 
kund har ett engagemang för ett företag som innebär att kunden har en positiv känsla till 
företaget och har en vilja att återkomma (Oliver, 1997, s.392). Författaren menar att 
detta engagemang inte påverkas av eventuella påtryckningar från andra företag genom 
marknadsföring. Den sista aspekten som är viktig för att bygga en relation är värde. 
Oliver (2015, s.205) fann i sin studie att ett utbyte av värde är viktigt för att kunden ska 
känna ett engagemang för företag och en vilja att inleda en relation. Även Day (2000, 
s.24) och Grönroos (2004, s.103) menar att värdeutbytet är centralt för en relation. 
Värdeskapande i en kundrelation är en process som inte kan ses i enskilda interaktioner 
och som skapas och förändras med tiden (Grönroos, 2004, s.108; Payne & Holt, 2001, 
s.170). Värde skapas i interaktionen mellan företag och kund (Gummesson, 1999, s.73), 
för att det ska vara möjligt är det viktigt att företaget vet vad som faktiskt skapar värde 
för kunden (Day, 2000, s.27; Grönroos, 2004, s.103). Gummesson (1999, s.73) 
diskuterar värde som något som ligger i betraktarens öga. Värdet är en subjektiv 
uppfattning som kunden själv avgör. Hur kunden uppfattar värdet i en relation beror på 
de upplevda kostnaderna och fördelarna av relationen (Grönroos, 2004, s.108; Tzokas & 
Saren, 1999, s.54). Tzokas & Saren (1999, s. 54) menar att det är kostnaden jämfört 
med fördelarna som avgör hur kunden uppfattar det övergripande värdet av relationen.  
 
Vi kan utifrån den forskning vi har tagit del av se att relationer bygger på förtroende, 
kundnöjdhet, lojalitet och ett utbyte av värde. Viktigt att ha i åtanke är att en relation 
uppstår först när kunden accepterar relationen, något Grönroos (2000, s.33) bekräftar. 
Vi måste därför undersöka kundens uppfattning för att avgöra om det finns en relation. 
Relationer byggs i mötet mellan kund och företag. Om mötet upplevs som positivt ur 
båda parters perspektiv skapas grunden till en relation (Giebelhausen et al., 2014, s.114; 
Grönroos, 2004, s.100; Solomon et al., 1985, s.101) Mötet i en tjänstekontext kallas för 
servicemötet, vilket vi kommer beskriva närmare under nästa avsnitt. 

3.3 Servicemötet 
Servicemötet, mötet mellan kund och företag, är kritiskt i det avseende att kunden ofta 
bildar sin uppfattning av tjänsten och företaget i detta möte (Bitner et al., 1990, s. 71). 
Servicemötet är som tidigare nämnt det tillfälle när en tjänst levereras, produceras och 
konsumeras av kunden. Vi har delat upp servicemötet i ett mellanmänskligt och ett 
tekniskt servicemöte. Det traditionella sättet att se på servicemötet är ett möte mellan 
företag och kund, ansikte mot ansikte, där en mänsklig interaktion sker mellan parterna 
(Bitner et al., 2000, s.138). Vi kallar detta för det mellanmänskliga servicemötet. Ett 
tekniskt servicemöte blir en annan typ av servicemöte. Vi har utgått från teorier om det 
mellanmänskliga servicemötet för att undersöka hur det tekniska servicemötet påverkar 
kundens upplevelse av en relation till ett företag. Vi har valt denna utgångspunkt då den 
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befintliga forskningen kring servicemöten i stor utsträckning bygger på det 
mellanmänskliga servicemötet snarare än det tekniska. 

3.3.1 Det mellanmänskliga servicemötet 
Ett servicemöte bygger på parternas, företagets och kundens, deltagande (Giebelhausen 
et al., 2014, s.114; Solomon et al., 1985, s.100). Det mellanmänskliga mötet är ett möte 
ansikte mot ansikte mellan kund och representant för företaget (Bitner et al., 2000, 
s.138). En teori inom servicemötet handlar om roller och manus. En roll definieras som 
en socialt definierad position (Solomon et al., 1985, s.101), manuset kan ses som en 
gemensam överenskommelse kring vilket beteende som är accepterat och syftar till att 
underlätta servicemötet (Solomon et al., 1985, s.103). Giebelhausen et al., (2014, s.115) 
tillägger att servicemötet guidas av sociala normer, vilka skapas i interaktionen. Vidare 
menar författarna att mötets utfall beror på parternas fullföljande av deras roller, kunden 
får en känsla av osäkerhet om parterna frångår roll eller manus. När kunden upplever en 
skillnad mellan förväntning och upplevelse skapas missnöje och osäkerhet (Solomon et 
al., 1985, s.103), vilket leder till lägre upplevd tjänstekvalitet. I ett rutinbaserat och 
återkommande servicemöte är förväntningarna på båda parters roller ömsesidiga, de är 
väl definierade och utförs enligt manus (Bitner et al., 1994, s.96; Solomon et al., 1985, 
s.103). Exempel på rutinbaserade servicemöten är att boka rum på ett hotell, beställa 
mat på en restaurang eller köpa mat i en affär (Giebelhausen et al., 2014, s.113). Vid 
dessa exempel vet kunden och servicepersonalen hur de ska agera och har förväntningar 
på den andre partens agerande. När förväntningarna uppfylls upplevs tjänstekvaliteten 
som hög och det finns en trygghetskänsla i mötet. 
 
Hur kunden förväntas agera kan skilja sig mycket åt vid olika servicetillfällen menar 
Solomon (1985, s. 102), som exemplifierar detta genom att ett beteende förväntas på 
fina restauranger, och ett annat vid snabbmatsrestauranger. Även om det förväntade 
beteendet kan skilja sig åt vid olika typer av tjänster har kunden alltid en förväntad roll 
vid det mellanmänskliga servicemötet (Solomon, 1985, s.101), i enlighet med teorin om 
roller och manus. Kundens roll är att interagera med servicepersonalen, en deltagande 
roll där bidraget till interaktionen med servicepersonalen är avgörande för hur utfallet av 
tjänsten blir, menar författarna. Oavsett tjänstens karaktär förväntas kunden ha denna 
interaktiva roll vid mellanmänskliga servicemöten. 
 
I det mellanmänskliga servicemötet är servicepersonalens roll att vara företagets ansikte 
utåt och hjälpa kunden uppnå sina behov (Gummesson, 1991, s.60, s.72; Solomon et al., 
1985, s.100). Hur servicepersonalen agerar för att hjälpa kunden uppnå sina behov 
avgör hur nöjd kunden blir med utfallet av tjänsten (Bitner et al., 1990). 
Servicepersonalen är en viktig aktör för kundnöjdheten i servicemötet. Genom 
kontakten mellan kund och servicepersonal kan företaget få information om kunden 
som de sedan kan dra nytta av för att skapa en tjänst som passar kundens behov (Bitner 
et al., 1994, s.96; Day, 2000, s.28). Servicepersonalen kan läsa av kundens behov och 
skapa en kundanpassad tjänst under pågående servicemöte. Som tidigare nämnt leder en 
kundanpassad tjänst till mer lojala kunder.  
 
Vi kan, baserat på ovanstående teori, se att servicemötet är ett komplext samspel mellan 
kund och företag. Diskussionen ovan är baserat på ett mellanmänskligt servicemöte men 
när teknologi introduceras förändras förutsättningarna för mötet och tidigare forskning 
kring servicemötet utmanas. Servicepersonalen som tidigare har interagerat med 
kunderna byts ut mot en teknisk lösning. Eftersom servicepersonalens roll har varit 
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viktig för kundens upplevelse av servicemötet påverkar förändringen servicemötets 
natur. Även Nijssen et al. (2016, s.290-291) menar att servicemötets skifte från en 
mellanmänsklig kontakt till en teknisk interaktion innebär implikationer. Ett möte som 
kännetecknas av en teknisk interaktion möjliggörs ofta med hjälp av SST. 

3.3.2 Self-Service Technology - det tekniska servicemötet 
Self-Service Technology, SST, är en teknologi som möjliggör produktion och 
konsumtion av en tjänst utan direkt kontakt med servicepersonalen (Meuter et al., 2000, 
s.50). Författarna menar att det blir allt vanligare med en teknologisk interaktion vid 
skapandet av tjänster. I det tekniska servicemötet där företaget använder sig av SST är 
kunden involverad i tjänsten i högre grad än vid mellanmänskligt möte (Cunningham et 
al., 2009, s.13). Kunden blir medproducent av tjänsten (Hilton & Huges, 2013, s.862; 
Meuter et al., 2000, s.59). Kunden har större ansvar för tjänstens resultat, om kunden 
blir nöjd med tjänsten eller inte beror på det egna bidraget.  
 
Det som kan skapa osäkerhet när man skiftar ett mellanmänskligt servicemöte till ett 
tekniskt servicemöte är de invanda rollerna och manuset. I en artikel av Giebelhausen et 
al. (2014) undersöks hur tekniken påverkar servicemötet. Författarna skriver om det 
skifte som skett i servicemötet, från en mellanmänsklig interaktion till en allt större 
involvering av teknologi. Giebelhausen et al. (2014, s.115) påvisar att det är svårt att 
bygga upp det manus som kunder är vana vid när företag använder SSTs. Det finns 
ingen person som guidar och lär kunderna normerna, dessutom är ingen SST är den 
andra lik. Giebelhausen et al. (2014, s.116) anser att det sociala utbytet är en viktig 
grundpelare i det mellanmänskliga servicemötet och det utbytet kan hämmas när mötet 
sker med hjälp av teknologi. I studien tittade forskarna på hur användning av SST 
påverkar den övergripande upplevelsen av köpet, inte enbart hur kunden upplever den 
tekniska lösningen. Den övergripande upplevelsen innefattar servicepersonal som finns 
runtomkring SSTs. Studien visade att tekniken kan dämpa såväl negativa som positiva 
upplevelser av servicemötet med personalen (Giebelhausen et al., 2014, s.121). I 
enlighet med teorin om roller och manus utvecklas manuset i mötet, parternas beteenden 
påverkar varandra (Solomon et al., 1985, s.103;106).  
 
Studien av Giebelhausen et al., (2014, s.121) visade på att kunderna upplever en 
rollkonflikt när de ska interagera med SST och trevlig servicepersonal. Tekniken 
upplevs som en barriär när kunden möts av en positiv servicepersonal och sedan ska 
genomföra köpet själv via SST, det skapas en osäkerhet kring manuset när 
koncentrationen slits mellan tekniken och servicepersonalen. Samtidigt visade studien 
att när personalen är otrevlig och frångår manus för situationen underlättar teknik för 
kunden, servicemötet upplevs då som bra eftersom kunden inte behöver påverkas av 
personalens beteenden i samma utsträckning. Förutom att manuset påverkas av en 
övergång från en mellanmänsklig till en teknisk interaktion, så förändras även rollerna i 
servicemötet. Zainuddin et al. (2016, s.588-589) menar att SST utvecklar kundens roll 
till att värdeskapandet sker genom self-creation. I det mellanmänskliga mötet delar 
kunden ansvaret för värdeskapandet med servicepersonalen, så kallad co-creation. Vid 
self-creation är kunden ansvarig för värdeskapandet med hjälp av företagets faciliteter 
(Zainuddin et al., 2016, s.588-589). Self-creation kräver mer resurser och engagemang 
från kundens sida jämfört med co-creation. 
 
Teknologi kan fungera som ett hjälpmedel för en organisation att hålla ett kundfokus, 
öka kundlojalitet och konkurrenskraft (Kandampully, 2006, s.181), vilket är en fördel 
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för företag med att använda SST. Genom teknologi har företagen också möjlighet att 
ständigt kunna tillfredsställa kundernas individuella behov, teknik ökar kundernas 
tillgänglighet till företag (Coehlo & Hensler, 2012, s.332) Genom att använda teknologi 
får företagen mer tid över för att fokusera på kringliggande tjänster (Nijssen et al., 2016, 
s.277). Grönroos (1996, s.12) menar att kunder letar efter det “totala tjänsteutbudet”, det 
som omger kärntjänsten bidrar också till kundens val av tjänst. Det är de kringliggande 
tjänsterna som skapar kundvärde och konkurrensfördelar (Grönroos, 1996, s.12). 
 
Som tidigare nämnt utgår vi från att kunden måste vara nöjd med utfallet av 
servicemötet för att en relation ska kunna byggas. Därför kommer vi nu att presentera 
Meuter et al. (2000, s.58-59) studie som ämnar undersöka vad som orsakar kundens 
nöjdhet eller missnöje med ett tekniskt servicemöte. Författarna har identifierat tre 
faktorer som ligger till grund för ett positivt servicemöte, SSTs förmåga att lösa 
eventuella problem i servicemötet är den första faktorn. Författarna menar att företaget 
får konkurrensfördelar genom att designa SSTn så att den löser kundernas eventuella 
problem. Den andra faktorn är att det finns fördelar med att använda en teknisk 
interaktion istället för servicepersonal när servicepersonalen har misslyckats med att 
serva kunden på ett tillfredsställande sätt. När kunder anser sig själva vara mer effektiva 
och kompetenta att leverera tjänsten på egen hand är SSTs att föredra. Detta påvisas 
även av Kevaney (1995, s.76), som i sin studie funnit att misslyckanden i servicemöten 
är en vanlig anledning till att kunder byter serviceleverantör. Även Giebelhausen et al. 
(2014, s.121) hävdar att SSTs kan vara fördelaktigt när servicepersonalen misslyckas 
med att leverera en service som motsvarar kundernas förväntningar. Den tredje faktorn 
som Meuter et al. (2000, s.59) identifierade för ett lyckat servicemöte innebär att 
teknologin måste fungera och producera den service den är ämnad att göra. Meuter et 
al., (2000, s.59) identifierade fyra faktorer till missnöje med ett SST-baserat 
servicemöte. Den främsta anledningen till missnöje är att teknologin inte fungerar. I 
dessa fall kan det vara svårt att implementera processer som räddar det misslyckade 
servicemötet, så kallade service-recovery processer. Kunden ställs då inför alternativet 
att återgå till det mellanmänskliga servicemötet, vilket kommer att innebära en 
överbelastning på företagets servicepersonal eller att kunden antingen byter 
tjänsteleverantör eller helt struntar i att köpa tjänsten. Inget av dessa utfall är särskilt 
fördelaktigt ur företagets synpunkt (Meuter et al., 2000, s. 59). Vidare kan en ineffektiv 
serviceprocess, bristfällig design och kundorsakade misslyckanden vara orsaker till ett 
misslyckat teknologiskt servicemöte. Hur nöjd eller missnöjd kunden blir i ett SST-
baserat servicemöte kan alltså avgöras av de faktorer Meuter et al. (2000, s.58-59) 
identifierat: teknologins design och funktion, kundens kompetens att leverera tjänsten 
jämfört med servicepersonal samt hur kompatibel SSTn är med serviceprocessen. Det 
finns alltså aspekter i det tekniska servicemötet man måste ta hänsyn till för att kunden 
ska bli nöjd, vilka man i det traditionella servicemötet inte har behövt tänka på. 
 
Scherer et al. (2015, s. 196) påvisar att kunder är mer benägna att vara lojala till ett 
företag om de kan välja mellan att interagera med företaget via SSTs eller genom 
mellanmänsklig interaktion. Författarna menar att kunder ska introduceras till båda 
kanalerna för att uppleva fördelarna med båda alternativen – tillgängligheten och 
flexibiliteten av att använda SST och den personligt anpassade uppmärksamheten 
kunden kan erhålla av servicepersonalen vid det mellanmänskliga mötet. Har kunden 
möjligheten att uppleva fördelarna med olika kanaler är hen mer benägen att vara lojal 
till företaget (Scherer et al., 2015, s.194). Det är särskilt viktigt att uppleva de olika 
alternativen i början av en relation, så att kunden får uppleva fördelarna med båda 
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kanalerna och att företaget kan erbjuda en tjänst som är både flexibel, tillgänglig och 
personligt anpassad utifrån vad kunden efterfrågar (Scherer et al., 2015, s.195). 
Samtidigt kan det förändras vilken kanal som skapar mest värde för kunden, vilket talar 
för att inte endast erbjuda en interaktionskanal (Scherer et al., 2015, s.192). En annan 
syn på att ha dubbla kanaler är att den tekniska interaktionen dämpar uppfattningen av 
det mellanmänskliga mötet. Giebelhausen et al. (2014, s.121) menar att en teknisk 
interaktion kan dämpa effekten av den mellanmänskliga interaktionen, vilket vi tidigare 
beskrivit. Författarna menar att beslutet om vilket sätt företaget vill interagera med 
kunden på bör grundas i hur företaget vill att servicemötet ska uppfattas. Om ett företag 
väljer att interagera genom båda kanalerna kan uppfattningen av det mellanmänskliga 
mötet dämpas. Kunden kan inte fullt uppleva det positiva i det sociala utbytet som det 
mellanmänskliga mötet erbjuder när kunden samtidigt ska interagera med teknologi 
(Giebelhausen et al., 2014, s.121).  Om ett företag istället väljer att endast interagera 
genom SSTs bör de tänka på att det ska vara enkelt för kunderna att få kontakt med en 
servicepersonal ifall något går fel i serviceprocessen (Åkesson et al., 2014, s.694). 
Vidare menar författarna att servicepersonalen då fyller en viktig roll för att minimera 
risken att kunden får en negativ upplevelse av tjänsten. 
 
Nijssen et al. (2016, s.291) menar att ett skifte från en mellanmänsklig interaktion till en 
teknisk interaktion har effekt på relationen, om kunden är osäker på varför företaget har 
infört SST leder det till en lägre värderad relation. Det är viktigt att kommunicera syftet 
med en SST för att kunden ska förstå varför företaget använder sig av tekniken (Nijssen 
et al., 2016, s.291). Kunder kan uppfatta en implementering av SST negativt om de tror 
att företaget har gjort det i syfte att spara pengar, men positivt om de ser nyttan med 
förändringen (Nijssen et al., 2016, s.280). Kundens uppfattning av SST beror vanligtvis 
på vilka tidigare erfarenheter hen har av tekniken (Nijssen et al., 2016, s.282). Det är 
viktigt att kunden får möjlighet och tid att lära sig sin roll i det tekniska servicemötet 
(Nijssen et al., 2016, s.291). Detta för att båda parter ska känna sig trygga i 
servicemötet. Trygghet gör att kunden vågar använda SSTs, vilket man annars kan dra 
sig från att göra enligt Åkesson et al. (2014, s.693). Först när kunden lärt sig sin roll i 
det tekniska servicemötet kan kunden uppleva de positiva faktorer SSTs kan innebära. 
Tre faktorer som bidrar till denna positiva upplevelse är att kunden uppfattar SSTs som 
flexibla, lättanvända och att kunden har kontroll över situationen (Åkesson et al., 2015, 
s.689). 
 
Ytterligare en aspekt som kan avgöra hur kunder ser på användningen av SST i ett 
servicemöte kan vara om de uppfattar att teknik används mycket i samhället. Enligt en 
studie av Rosenbaum & Wong (2015) vill konsumenter ha teknologiska pauser. Detta är 
ett outforskat område enligt författarna och ger ett nytt perspektiv till SST. Hur kunden 
ser sig själv i sammanhanget påverkar kundens upplevelse av att använda SST. En kund 
som är på semester vill vara ledig och vill kanske även ta en paus från all teknologi och 
använder hellre servicepersonal (Rosenbaum & Wong, 2015, s.1863). Studien av 
Rosenbaum & Wong (2015, s.1867) visade att det behövs mer forskning om hur den 
tekniska utvecklingen inom restaurang och hotell-branschen kan bromsas upp på grund 
av kundernas önskan om “teknologiska pauser”. 
 
Kunden har en ny roll i det tekniska servicemötet som innebär self-creation. Kunden 
deltar i skapandet av tjänsten i stor utsträckning och är på så vis en slags förlängning av 
företagets egna resurser. I det tekniska servicemötet behöver kunden upplärning och 
hjälp att förstå sin roll samt nyttan av SST. Forskningen visar att SST är fördelaktigt att 
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använda när kunderna ser sig som kompetenta och kan utföra tjänsten själva, samt att 
SSTs frigör tid för servicepersonalen till att lägga tid på kringliggande tjänster. Det kan 
skapa mervärde för kunden, ökad tjänstekvalitet och kundnöjdhet vilka är delar av 
grunden till en relation. Utifrån den befintliga forskningen inom det tekniska 
servicemötet kan vi se att mänsklig närvaro fortfarande har en viss betydelse. Detta 
gäller främst när tekniken på något sätt misslyckas att leverera en service, då krävs ofta 
en mänsklig interaktion för att lösa problemet. Att rädda ett misslyckat servicemöte 
kallas för service recovery, vilket vi kommer att beskriva närmare i nästa avsnitt. 

3.3.3 Service recovery 
Utfallet av ett servicemöte, mellanmänskligt eller tekniskt, är kritiskt för kundnöjdheten 
och därmed för relationen till företaget. Om kunden inte är nöjd med tjänsten som 
levererats finns det chans att åtgärda det. Den processen kallas för service recovery och 
är det begrepp som används för att konceptualisera processen när ett företag räddar ett 
servicemisslyckande (Hur & Jang, 2016, s.725; Smith et al., 1999, s.356). En service 
recovery-insats syftar till att göra en missnöjd kund nöjd igen, för att uppnå detta kan 
företaget antingen kompensera kunden ekonomiskt (“konkret” till exempel ersätta 
utgifter) eller socialt (“psykologiskt” ge en ursäkt, visa empati), alternativt genom en 
kombination av dessa två (Smith et al., 1999, s.358). Ett initialt servicemöte behöver 
inte vara lyckat för att en kund ska bli nöjd, med en service recovery-insats kan ett 
företag rädda en tidigare misslyckad situation. Hur & Jang (2016, s.723) visar i deras 
studie att relationen som finns mellan företaget och kunden har betydelse för hur en 
service recovery-insats mottas. Studien visade att kunder som har en relation till ett 
företag påverkas av såväl ekonomiska som sociala åtgärder, medan de kunder som inte 
har en relation till företaget endast blir nöjda med åtgärden om den är av ekonomisk 
karaktär. När det finns en relation mellan företag och kund finns det alltså fler sätt att 
åtgärda misslyckandet eftersom även sociala kompensationer är ett möjligt verktyg.  
 
Ett misslyckat servicemöte kan vara teknologiskt eller mänskligt orsakat (Mattila et al., 
2011, s.349). En misslyckad SST-process kräver ofta interaktion med en person för att 
lösa problemet, vilket kan skapa frustration hos konsumenten som använder SST i syfte 
att undvika mänskligt kontakt (Mattila et al., 2011, s.354; Meuter et al., 2000, s.59). För 
att genomföra en bra service recovery för SST beror åtgärden på vem som orsakat felet: 
ett tekniskt misslyckande löses bäst med teknik medan ett mänskligt orsakat 
misslyckande löses bäst med mänsklig interaktion (Mattila et al., 2011, s.354). 
 
Huruvida service recovery är användbart för att göra kunden mer nöjd än om 
misslyckandet aldrig skett har diskuterats inom forskningen. Den så kallade service 
recovery paradoxen menar att det är möjligt att göra kunden mer nöjd genom en lyckad 
service recovery-process än om misslyckandet aldrig skett (Hocutt et al., 2006; 
McCollough, 2000). Paradoxen är ifrågasatt och vissa forskare menar att en felfri, 
tillfredsställande tjänst är att föredra framför att eftersträva att genomföra en service 
recovery-insats, eftersom effekten av insatsen är oviss (Berry et al., 1990; Brown et al., 
1996; Michel & Meuter, 2008, s.452).  
 
Ett misslyckat servicemöte har möjlighet att rättas till genom en service recovery-insats. 
Det finns alltså möjlighet att rädda en tjänst som har misslyckats. Det är viktigt att vara 
medveten om detta eftersom upplevelsen av tjänsten avgör tjänstekvaliteten och 
kundnöjdheten, därmed företagets lönsamhet. 
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3.4 Sammanfattning 
Tjänster är icke påtagliga och svåra att utvärdera innan de konsumeras och därför är det 
särskilt viktigt att upprätta kundrelationer för tjänsteföretag. Forskningen har visat att 
kundrelationer spelar en betydande roll i att hålla ett företag konkurrenskraftigt och 
lönsamt. Kundrelationer skapas i servicemötet. Servicemötet är av särskild vikt för 
tjänsteföretag, eftersom tjänsten både levereras och konsumeras i servicemötet. Det är 
där kunden bildar sin uppfattning av både företaget och tjänstekvaliteten. Servicemötet 
kan ske genom ett mellanmänskligt möte eller ett tekniskt möte, vilka representerar den 
utveckling som har skett i samhället. Det vi är särskilt intresserade av att undersöka i 
denna studie är det tekniska servicemötet eftersom den mellanmänskliga kontakten som 
tidigare varit så viktig för relationen inte existerar i samma utsträckning i ett tekniskt 
servicemöte.  
 
Utifrån den teori som vi har redogjort för i detta kapitel kan vi se att de aspekter som 
ligger till grund för att en relation ska byggas är förtroende, lojalitet, kundnöjdhet och 
värde. Vi kan även se att skillnaden mellan det tekniska och det mellanmänskliga 
servicemötet framförallt handlar om hur servicemötets roller förändras. 
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4. Praktisk metod  
I detta kapitel redogör vi för studiens praktiska metod. Vi presenterar vårt val av metod 
för insamling samt utförande och framställning av det empiriska materialet. Som 
avslutning i detta kapitel diskuterar vi de etiska aspekterna som berör vår studie. 

4.1 Empirisk insamling 
I denna studie tillämpar vi en kvalitativ metod för att söka förstå hur kunden upplever 
en relation till ett företag då interaktionen sker genom SSTs. En metod för att samla in 
empiriskt material i en kvalitativ studie är intervjuer. Enligt Denscombe (2016, s.234) 
ska metoden som väljs vara passande för den studie som man ämnar genomföra, 
forskaren bör ställa sig frågan “vilken metod är bäst lämpad för uppgiften?”. Vår studie 
syftar till att förstå kundens upplevelse och då är intervjuer en lämplig metod för 
ändamålet, eftersom kundens upplevelse är svår att fånga genom en kvantitativ metod. 
Trost (2010, s.53) menar att den kvalitativa forskaren försöker förstå respondenten och 
vill få svar på frågan hur. Intervju gör det möjligt att ställa frågor till respondenten och 
följa upp med följdfrågor på de svar som respondenten ger. Detta gör att vi kan få en 
djupare förståelse för respondentens uppfattning och åsikter kring ämnet. 
 
Vi tillämpar en semistrukturerad metod för datainsamlingen i denna studie. En 
semistrukturerad intervju innebär att forskaren vet vad de vill undersöka hos 
respondenterna (Denscombe, 2016 s.266). Författaren menar vidare att metoden även 
tillåter att respondenten påverkar intervjuns utformning genom att utveckla sina 
synpunkter. För att detta ska ske är det viktigt att intervjuaren ställer öppna frågor och 
är flexibel med frågornas ordningsföljd (Denscombe, 2016, s. 266). Bryman & Bell 
(2013, s.414) menar att det är fördelaktigt att ha så lite struktur som möjligt i 
datainsamlingen, för att fånga de perspektiv som respondenterna upplever men som 
forskarna till en början inte såg. I vår studie kommer vi att utforma intervjufrågor 
baserade på teori men vi känner inte till respondenternas uppfattning om ämnet, således 
blir respondentens berättelse viktig. Hur vi utformat intervjuerna redogör vi för under 
avsnitt 4.2 Intervjuguide.  

4.1.1 Val av kontext  
I denna studie ämnar vi undersöka hur relationen till ett tjänsteföretag upplevs när 
interaktionen mellan kund och företag sker via tekniska lösningar, i form av SSTs En 
relation bidrar till en känsla av trygghet för kunden samt ett förtroende för tjänsten som 
ska levereras. Då det är svårt för kunder att utvärdera tjänster är kundrelationer särskilt 
viktiga för tjänsteföretag. I denna studie väljer vi att studera restaurangbranschen. Detta 
för att restaurangbesök är servicemöten där det mellanmänskliga mötet traditionellt sett 
har skapat värde för kunden. Vidare verkar restauranger “business-to-consumer” (B2C) 
vilket innebär att transaktionen av varor och tjänster sker mellan företag och kund, och 
kundens upplevelse av tjänsten är avgörande för hur kunden utvärderar både tjänsten 
och företaget. Omsättningen för restaurangverksamheten i Sverige har ökat sedan 2010 
enligt statistik från SCB (2017), vi vet också att av EU:s 28 medlemsländer ligger 
Sverige på tredje plats i rankningen av de mest digitaliserade länderna (European 
Commission, 2016). Vi är intresserade av att digitala och tekniska lösningar presenteras 
inom den växande restaurangbranschen. Det finns restauranger vars koncept är att 
interagera med kunder genom en applikation till kundens smartphone. Kunden bokar 
bord, tittar på menyn, beställer samt betalar sin mat och dryck genom sin smartphone. 
Denna typ av restaurang är den som vi ämnar studera närmare i vår studie. Vi har valt 
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denna restaurang då fenomenet med SST är relativt nytt inom restaurangbranschen, och 
vi ser det som troligt att fler restauranger kommer att implementera liknande tekniska 
lösningar i sin verksamhet i och med den digitala och tekniska utvecklingen i samhället. 
Syftet med vår studie är att utveckla förståelse för om SST kan vara en 
relationsbyggande faktor mellan kund och företag. Eftersom vi vill undersöka en 
relation mellan företag och kund har vi valt att studera en specifik restaurang. Detta för 
att kunna utvärdera relationsperspektivet i förhållande till SST samt för att kunna 
jämföra respondenternas upplevelser av restaurangbesöket och kunna identifiera vad det 
är som har betydelse för kundrelationen. Restaurangen har vi valt utifrån att den är unik 
i sitt slag, de använder SST i servicemötet och det mellanmänskliga mötet är begränsat. 
SSTn är en applikation, en så kallad app, till smartphones. Studien genomförs inte på 
uppdrag av restaurangen och därför har vi valt att ge den ett fiktivt namn. I studien 
benämns restaurangen som “Tallen”, i verkligheten heter den något annat. 

4.1.2 Val av respondenter 
För att undersöka vår forskningsfråga har vi valt att göra ett urval av respondenter från 
populationen. Man bör göra ett urval när hela populationen är för stor för att undersökas 
(Saunders et al., 2012, s.260). I den kvalitativa studien bör man sträva efter att få en 
variation av respondenter inom ramen för studiens syfte (Trost, 2010, s.137). 
Populationen för vår kontext, restaurang Tallens kundkrets, är okänd. Det finns inget 
kundregister som vi kan använda oss av för att göra ett slumpmässigt urval och vi 
kommer därför att använda oss av ett icke-sannolikhetsurval.  Denscombe (2016, s.65) 
menar att ett icke-sannolikhetsurval är ett passande tillvägagångssätt när populationen är 
okänd. För att säkerställa att vi valt rätt urvalsteknik använde vi Denscombes (2016, 
s.80) fem nyckelfrågor vid val av urvalsteknik. Frågorna behandlar syftet med urvalet, 
hur urvalet överensstämmer med forskningssyftet, vilken datametod som passar bäst 
med forskningsfrågan, tillgång till urvalsram samt tillgängliga resurser. Vårt syfte är att 
ha en explorativ metod där varje respondent studeras i detalj. Vidare är vår 
forskning småskalig och utifrån forskningsfråga och forskningssyfte är kvalitativ data 
mest lämplig. 
 
Det finns olika tekniker för icke-sannolikhetsurval (Saunders et al., 2012, s.281). För att 
komma fram till en lämplig teknik har vi använt oss av en modell som presenteras av 
Saunders et al., (2012, s.282, se appendix 1) Genom att följa den modellen har vi 
kommit fram till att ett subjektivt urval passar vår studie. Det finns två sätt att 
genomföra det subjektiva urvalet på, genom att publicera en förfrågan i något media, 
eller genom att tillfråga respondenterna personligen (Saunders et al., 2012, s.289). 
Risken med att låta respondenterna själva ta kontakt med forskaren är att det bara är 
personer som på något sätt känner sig särskilt motiverade att delta som söker sig till 
studien (Johansson Lindfors, 1993, s.96). Vidare menar författaren att detta kan ge en 
snedvriden bild som inte är representativ för populationen i övrigt. Vi har därför 
tillfrågat möjliga respondenter personligen för att undvika tidigare nämnda extremer. Då 
finns enligt Denscombe (2016, s.74) möjlighet att samla in relevant information som 
skapar nytta för studien. Även Bryman & Bell (2013, s.434) argumenterar för ett 
subjektivt urval så att urvalet och forskningsfrågan överensstämmer.  
 
För vår studie har vi valt tre kriterier som vi vill att våra respondenter ska uppfylla. Det 
första kriteriet är att respondenterna ska ha besökt en restaurang med mellanmänsklig 
service minst en gång. Det andra kriteriet är att respondenterna ska ha besökt Tallen 
minst en gång. Dessa två kriterier har vi valt då vi vill att respondenterna ska kunna 
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resonera kring både ett mellanmänskligt och ett tekniskt servicemöte vid 
restaurangbesök. Respondenterna ska också vara över 18 år gamla för att vi inte ska 
behöva målsmans tillstånd till deltagande. Vi har kontaktat respondenter i åldersspannet 
20-65 år för att få en bred åldersspridning bland de deltagande respondenterna.   
 
För att hitta respondenter till vår studie tillfrågade vi individer i vår omgivning. Vi valde 
att tillfråga respondenter utifrån vilka vi trodde uppfyllde våra kriterier, och för att få en 
heterogen grupp strävade vi efter att få en åldersspridning bland respondenterna. 
Anledningen till att ha en heterogen grupp var för att urvalet skulle spegla en större del 
av populationen. Enligt Trost (2010, s.137) bör man sträva efter en variation av 
respondenter i den kvalitativa studien. De tillfrågade respondenterna ingår inte i vår 
närmaste bekanskapskrets, detta för att vi ville undvika att vår relation till 
respondenterna skulle påverka studien. Vid kontakt med potentiella respondenter 
skickade vi en skriftlig eller muntlig förfrågan, och i den inledande kontakten 
säkerställde vi att de uppfyllde våra kriterier. Om kriterierna uppfylldes och 
respondenten tackade ja till att delta i studien bokades en tid och plats för intervjun in.  
 
Efter att vi hade tagit kontakt med några möjliga respondenter upptäckte vi att vi hade 
svårt att nå äldre respondenter. De äldre individer vi tillfrågade hade inte besökt Tallen. 
För att råda bot på detta valde vi att komplettera de sex respondenterna vi kommit i 
kontakt med genom det subjektiva urvalet med ett snöbollsurval. Snöbollsurvalet sker 
genom att man tar kontakt med någon i populationen och tar sig vidare genom att låta 
dem identifiera nya individer att tillfråga (Saunders et al., 2012, s.289). Vi frågade våra 
respondenter samt våra vänner och bekanta om de kände till någon i 50-60 årsåldern 
som uppfyllde våra kriterier. Genom snöbollsurvalet kunde vi ta kontakt med individer i 
populationen som hjälpte oss att komma i kontakt med ytterligare två respondenter, som 
båda var äldre. Enligt Ahrne & Svensson (2015, s.41) är ett snöbollsurval är att föredra 
om forskningsfrågan inte är direkt förknippad med en organisation eller vad människor 
gör samt när man vill undersöka omständigheterna kring en viss företeelse. 
Populationen i vår studie är inte känd och genom att kombinera det subjektiva urvalet 
med snöbollsurval var målet att få en större spridning bland respondenterna och täcka 
upp en större del av populationen, vilket snöbollsurvalet bidrog till.  
 
Vårt initiala mål var att genomföra intervjuer med sex respondenter. På grund av att de 
två första intervjuerna var relativt korta valde vi att kontakta ytterligare två respondenter 
för att säkerställa att vi skulle erhålla det material vi behövde för att kunna analysera, 
samt för att få en bra spridning bland respondenter i populationen. Enligt Saunders et al. 
(2012, s.283) finns det inte direkt någon särskild urvalsstorlek att sträva efter, det beror 
på den unika studien. Vidare menar författarna att man bör fortsätta samla in data tills 
dess att datamättnad har uppnåtts. När vi hade genomfört de åtta intervjuerna gick vi 
igenom det insamlade materialet och ansåg att vi hade en tillräcklig bredd i materialet 
för att inleda vår analys. Det slutliga urvalet blev åtta respondenter, från 23 till 49 år 
gamla. 

4.2 Intervjuguide 
För att kunna analysera och jämföra de olika intervjuerna skapade vi en intervjuguide 
som vi förhöll oss till. Trost (2010, s.71) menar att intervjuguiden bör utgå från teman 
och inte vara alltför detaljerad. Samtidigt menar författaren att intervjuguidens 
utformning beror på intervjuarnas tidigare erfarenheter. Vi har begränsad erfarenhet av 
att hålla intervjuer, vi har därför utformat en tydlig mall att utgå från för säkerställa 
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möjligheten att jämföra det insamlade materialet. Den semistrukturerade metoden gör 
det möjligt för oss att frångå guiden beroende på hur respondenten svarar. Bryman & 
Bell (2013, s.476) menar att guiden används som en grund men att intervjuprocessen i 
övrigt är flexibel. Ordningen på frågorna samt följdfrågor behöver inte vara samma i 
alla intervjuer utan anpassas utifrån respondentens svar. Att genomföra intervjuer är en 
process och guiden kan komma att förändras mellan intervjuerna (Trost, 2010, s.72). Vi 
har utgått från vår intervjumall i samtliga intervjuer, men följdfrågor och ordningsföljd 
har skiljt sig åt i de olika intervjuerna. Vi har inte gjort någon större förändring i mallen 
under tidens gång. 
 
Syftet med intervjuerna i denna studie var att samla in material som kan ge svar på 
studiens problemformulering. Därför har intervjuguiden byggts upp utifrån studiens 
teoretiska referensram. Den slutliga versionen av intervjuguiden bestod av tre delar, den 
första var av mer allmän karaktär där vi ställde frågor om restaurangbesök i allmänhet. I 
andra delen riktade vi in oss på tekniska restaurangbesök och den tredje delen var av 
jämförande karaktär med syfte att se skillnader och likheter, fördelar och nackdelar med 
ett tekniskt och traditionellt restaurangbesök. Bryman & Bell (2013, s.486) skriver att 
det är viktigt att fundera på hur man vill avsluta intervjun. Avslutningsvis ställde vi 
frågor av en mer öppen karaktär för att fånga upp övriga åsikter kring ämnet, samt 
tillfrågade vi respondenten om hen önskade tillägga någonting som inte behandlats 
under intervjun. Under arbetet med att utforma intervjuguiden har vi tagit hjälp av vår 
handledare för att få värdefulla tips kring formuleringen av frågor. Vi har även 
genomfört en pilotstudie som vi redogör för under avsnitt 4.2.1. Vi har lagt särskild vikt 
vid att inte ställa ledande frågor för att få respondentens egen uppfattning kring de 
frågor som ställts.  Författarna Bryman & Bell (2013, s.483) menar att ledande frågor 
ska undvikas i en intervju. 
 
Syftet i denna studie är att undersöka hur relationen till ett företag upplevs när 
interaktionen sker via teknologi, och för att undersöka detta ställer vi frågor med Tallen 
som exempel då de är en unik restaurang, det finns begränsat antal restauranger som 
tillämpar något liknande koncept i dagsläget. När vi utformade intervjuguiden upptäckte 
vi svårigheten i att förhålla oss till Tallen på ett sätt genom vilket restaurangen endast 
blir ett exempel för vår forskningsfråga utan att likna en kundundersökning för dem. 
Problemet uppkom eftersom vi vill undersöka upplevelsen av såväl restaurangens 
koncept som kundernas relation till den specifika restaurangen. För att ta reda på hur 
relationen upplevs krävs det att vi ställer specifika frågor om restaurang Tallen, vilket 
kan upplevas som en marknadsundersökning. Vi förhöll oss till denna svårighet genom 
att informera respondenterna om att studien inte genomfördes på uppdrag av 
restaurangen, utan att restaurangen fungerar som ett exempel på fenomenet att använda 
SST i ett servicemöte. 

4.2.1 Pilotstudie  
För att utforma en så bra intervjuguide som möjligt har vi genomfört en pilotstudie. Att 
göra en pilotstudie ger forskarna en möjlighet att se hur intervjufrågorna uppfattas 
(Bryman, 2011, s.422). Författarna menar vidare att det även ger forskarna en chans att 
bekanta sig med metodvalet. Genom vår pilotstudie fick vi en god uppfattning om hur 
våra frågor uppfattades och vi fick chansen att omformulera de frågor som var svåra för 
respondenten att förstå. För att vi skulle få en så bra uppfattning som möjligt om hur vår 
intervju var utformad var vi noga med att respondenten till pilotstudien uppfyllde våra 
urvalskriterier. Detta för att respondenten skulle vara införstådd i kontexten vi 
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undersöker för att kunna besvara specifika frågeställningar om detta. Efter att vi 
genomfört pilotstudien omformulerade vi några frågor för att vi skulle kunna få djupare, 
mer öppna svar från våra respondenter och på så vis förbättra vår intervjuguide. Till 
exempel omformulerades frågan “känner du dig tryggare när du har varit på Tallen 
flera gånger?” till “Upplever du några fördelar med att vara en återkommande kund på 
Tallen?”. På detta sätt kunde vi undvika att frågan blev ledande, och respondenten gavs 
möjlighet att tala fritt kring möjliga fördelar med att vara en återkommande kund. Efter 
denna förbättring av intervjuguiden höll vi vår första intervju och var då nöjda med 
strukturen. Den slutgiltiga intervjuguiden återfinns i appendix 2.  

4.3 Utförande 
Vi kontaktade respondenterna och bestämde tid och plats för intervju. Trost (2010, s.65) 
menar att det är viktigt att fundera på vilken plats man väljer för intervjun. Författaren 
skriver att miljön ska vara trygg för respondenten, platsen ska vara ostörd och det ska 
inte finnas några andra åhörare. Vi har försökt hitta miljöer som varit naturliga både för 
respondenten och för oss. Intervjuerna har hållits i grupprum vid Universitetet, på caféer 
nära respondenternas arbetsplatser samt på IKSU Sport. Vi har kunnat genomföra 
samtliga intervjuer utan störningar och de valda platserna har fungerat bra. Under 
intervjutillfällena deltog vi båda två. En av oss ansvarade för att föra intervjun framåt, 
ställa de nedskrivna frågorna och få respondenten att känna sig trygg. Den andra satt 
bredvid och lyssnade och fyllde på med följdfrågor eller åsikter som intervjuaren inte 
plockade upp. Dessa roller turades vi om att ta vid de olika intervjutillfällena. Det man 
bör vara uppmärksam på är att respondenten kan uppleva sig vara i underläge i 
intervjusituationen (Trost, 2010, s.67). För att undvika detta tänkte vi på hur vi satt 
placerade i rummet, för att skapa en så avslappnad miljö som möjligt för respondenten. 
Vi inledde med att informera respondenterna om studiens syfte, etiska principer, 
tillgång till resultat och frågade om tillåtelse att spela in intervjun. Bryman & Bell 
(2013, s.483) skriver att intervjun ska, utifrån respondenternas perspektiv, täcka 
studiens intresseområde och grunda sig i vad som är intressant eller oklart. Efter den 
inledande informationen ställde vi några öppna, generella frågor för att respondenten 
skulle få en chans att känna sig bekväm i situationen. Inledningen av en intervju är 
viktig för att få respondenten att känna sig bekväm och att bygga ett förtroende mellan 
intervjuaren och respondenten (Saunders et al., 2012, s.389).  
 
Samtliga intervjuer spelades in för att vi inte skulle behöva anteckna allting under själva 
intervjun, men ändå få möjligheten att i efterhand analysera allt som sagts under 
intervjun. En fördel med att spela in intervjuer är att det är möjligt att lyssna på till 
exempel tonfall, ord etcetera igen (Bryman, 2011, s.428; Trost, 2010, s.74). 
Respondenten kan också uppleva det som störande om man antecknar under intervjun 
(Trost, 2010, s.76).  Nackdelen menar Trost (2010, s.75) är att det är tidskrävande att 
lyssna på intervjun i efterhand. Vi anser att möjligheten att lyssna på materialet i 
efterhand ger oss en bättre helhetsbild av intervjuerna än om vi skulle antecknat under 
intervjuns gång. Detta tillvägagångssätt möjliggör också att vi båda kan lägga vårt fulla 
fokus på respondenten under intervjutillfället, för att kunna ställa följdfrågor och föra ett 
samtal kring respondentens svar.  
 
I anslutning till respektive intervju noterade vi en allmän anteckning om hur intervjun 
gick, var vi genomförde den och hur miljön var samt övriga anteckningar om 
utförandet. Enligt Bryman & Bell (2013, s.485) är det bra att göra dessa anteckningar 
efter den kvalitativa intervjun. Noteringarna kan hjälpa oss i tolkningen av intervjuerna i 
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efterhand. För att bearbeta ljudfilerna som vi spelat in transkriberade vi intervjuerna 
med hjälp av ljudprogrammet Quick Time Player som var enkelt att hantera samtidigt 
som vi antecknade. Vi transkriberade hälften av intervjuerna var och antecknade 
respondentens svar ordagrant för att få en så personlig bild som möjligt av deras åsikter. 
Våra intervjutillfällen var utspridda över cirka två veckor och därför valde vi att 
transkribera intervjuerna kontinuerligt i den ordning de genomfördes.  
 
Vi har sammanställt en tabell med information om våra intervjuer, där vi noterat 
samtalslängd, datum samt plats för intervjun. Skillnaden i intervjuernas längd beror 
främst på respondentens förmåga att själva resonera kring ämnet. Alla intervjuer har 
bidragit med användbart och intressant material, oavsett intervjuns längd.  
 
I tabellen har varje respondent tilldelats ett fiktivt namn. Det har vi gjort för att 
respondenternas identitet inte ska röjas när vi presenterar det insamlade materialet i 
enlighet med konfidentialitets- och anonymitetskravet. En kort bakgrund av 
respondenterna presenteras i kapitel 5. Empiri. 
 
Tabell 2: Översikt av intervjuer  
Respondent Samtalslängd Datum  Plats 

Tea 19.42 21/3 I grupprum i universum, universitetet. Neutral 
miljö för både respondent och intervjuare. 

Charlie 24.07 22/3 I grupprum i universum, universitetet. Neutral 
miljö för både respondent och intervjuare. 

Sara 27.49 22/3 På IKSU, neutral miljö för både respondent och 
intervjuare.   

Robin 39.22 23/3 I grupprum i universum, universitetet. Neutral 
miljö för både respondent och intervjuare. 

Birgitta 56.29 31/3 I grupprum i universum, universitetet. Neutral 
miljö för både respondent och intervjuare.   

Ida 30.14 3/4 Beteendevetarhuset, Universitetet. Neutral miljö 
för både respondent och intervjuare.  

Lovisa 18.28 4/4 Café på Avion Shopping. Neutral miljö för både 
respondent och intervjuare.  

Francis 25.44 7/4 På IKSU. Neutral miljö för både respondent och 
intervjuare.   

 

4.4 Empiriframställning 
I framställningen av vårt insamlade empirimaterial presenteras svaren från våra åtta 
intervjuer utifrån hur kunden upplever sitt tekniska restaurangbesök. Vi har valt att 
presentera en sammanlagd, gemensam, syn på respektive ämne samt den enskilda 
individens åsikter. Vi lyfter även citat som vi ser av särskild vikt för att skapa en 
tydligare och mer personlig bild av respondenternas åsikter. 
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4.5 Analysmetod 
I analysen av vår empiri utgår vi från vår teoretiska referensram, detta går i linje med 
vårt deduktiva angreppssätt. Vid kvalitativ forskning finns inget uttalat sätt för hur 
analysen av materialet ska gå till (Saunders et al., 2012, s.556). Detta bekräftar Trost 
(2010, s.147) som menar att kreativitet och fantasi kan vara hjälpmedel vid analys av 
kvalitativ data. En metod för att analysera är att identifiera återkommande teman och 
kategorier (Saunders et al., 2012, s.560). Vi har skapat en analysmall (Appendix 3) med 
olika teman och rubriker utifrån den teoretiska referensramen. Dessa har vi färgkodat 
och fört in i det transkriberade materialet. Om man lyckas sortera det insamlade 
materialet på ett logiskt och välgrundat sätt är det en fördel för forskaren (Ahrne & 
Svensson, 2015, s.220). Efter färgkodningen har vi identifierat vissa återkommande 
kategorier och sett mönster i vår data: förtroende, kundnöjdhet, värde och lojalitet. Från 
de fyra kategorierna kunde vi sedan identifiera vad som har betydelse för relationen i 
det tekniska servicemötet. Dessa blev nya kategorier som vi ansåg vara viktiga för att 
kunna besvara vår problemformulering. Kategorierna presenteras som rubriker i vårt 
analyskapitel. Enligt Saunders et al. (2012, s.560) kan man under analysens gång 
identifiera nya kategorier när man närmar sig att besvara forskningsfrågan och syftet 
med studien. 
 
För att undvika att färgas av varandras åsikter har vi gjort varsin färgkodning av den 
insamlade empirin för att sedan sammanföra och jämföra dem inför analysen. Ahrne & 
Svensson (2015, s. 223) menar att det insamlade materialet måste bearbetas om och om 
igen för att det ska kunna struktureras och överblickas. Trost (2010, s.149) menar att det 
är fördelaktigt att ha lite distans till det insamlade materialet för att kunna analysera den 
på ett rimligt sätt. Vidare menar författaren att analys och tolkning av materialet ska ske 
under avslappnade former. Vi har därför undvikit att analysera materialet i anslutning 
till intervjutillfället, för att få distans till intervjun och låta tankar och idéer landa. När 
materialet analyseras ska det undersökas som om man inte känner till det sedan tidigare 
(Ahrne & Svensson 2015, s.223). Efter att vi har färgkodat materialet har det tagit 
ytterligare tid innan vi sammanställt analyskapitlet. Det föll sig naturligt då våra 
intervjuer var utspridda över två veckor och vi hade tid att börja färgkoda 
transkriberingarna allteftersom, innan det sedan sammanställdes i en analys.  

4.6 Etik 
Vi måste ta hänsyn till de etiska aspekterna när vi genomför en studie som berör andra 
individer. Bryman & Bell (2013, s.137) räknar upp de vanligaste etiska principerna: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, 
nyttjandekravet samt falska förespeglingar. Vidare får en undersökning inte leda till 
skada för deltagarna, det måste finnas samtycke att delta, undersökningen får inte 
inkräkta på privatlivet och den får inte undanhålla viktig information eller bedra 
deltagarna på något sätt (Bryman & Bell, 2013, s.144). 
 
Informationskravet innebär att respondenterna är medvetna om studiens syfte och vilken 
roll de har i studien (Bryman & Bell, 2013, 137). Vi säkerställer att detta krav uppfylls 
genom att vi informerar respondenterna om syftet och deras roll vid intervjutillfället. 
Detta täcker även principen om falska förespeglingar, vilken enligt Bryman & Bell 
(2013, s.137) innebär att respondenterna ska få tillförlitlig information under hela 
processen.  Samtyckeskravet innebär att respondenterna är medvetna om att deras 
deltagande är frivilligt och inte bindande ifall de vill avbryta sin medverkan (Johansson, 
2011, s.250). Respondenternas deltagande i studien är frivilligt. Initialt tar 
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respondenterna ett beslut att delta när de accepterar vår förfrågan om att delta i studien, i 
vår fortsatta kontakt med dem informerar vi återigen om deras frivilliga deltagande. För 
att säkerställa respondenternas anonymitet har vi transkriberat samtliga intervjuer och 
tilldelat varje respondent ett fiktivt namn. Detta för att täcka upp konfidentialitets- och 
anonymitetskravet som enligt Bryman & Bell (2013, s.137) innebär att respondenternas 
identiteter inte får röjas eller hamna i fel händer. Den sista principen, nyttjandekravet, 
innebär att informationen som samlas in endast får användas i den specifika studien och 
inte för något annat syfte (Bryman & Bell, 2013, s.137). Vår avsikt är att endast 
använda respondenternas svar i denna studie. Vi har ansträngt oss för att förhålla oss till 
dessa etiska aspekter under arbetet med denna studie. 
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5. Empiri 
I detta kapitel presenterar vi resultatet av den empiriska insamlingen. Först ger vi en 
presentation av våra respondenter, och därefter redogör vi för hur respondenterna 
upplever restaurangbesök där interaktionen framförallt sker genom teknik. 
 
Tea är 25 år och student. Tea tycker om att gå på restaurang men gör det ganska sällan, 
en, max två gånger per månad, eftersom det är så dyrt och ibland är det mysigare att äta 
hemma. Telefonen använder hon alldeles för mycket enligt henne själv.  
 
Charlie är 23 år och student. Oftast är det sambon som drar med henne ut på restaurang, 
en till två gånger per månad, själv är det ingenting som hon vill lägga pengar på. Charlie 
beskriver sig själv som oteknisk men använder ändå telefonen till det mesta och känner 
sig bekväm med sin telefon. 
 
Sara är 23 år och student. Sara går på restaurang ungefär två gånger per månad, men 
skulle gärna gå fler gånger om hon hade råd. Telefonen är Saras assistent som hjälper 
henne att hålla ordning på livet, hon använder den till allting. 
 
Robin är 33 år, student och småbarnsförälder. Robin besöker restauranger två till tre 
gånger i månaden, då är det oftast lunchrestauranger. Telefonen använder Robin till i 
princip allting, bankärenden, musik, kalender och så vidare.  
 
Birgitta är 48 år, tonårsförälder och jobbar. Hon går på restaurang ungefär en gång i 
månaden, det finns alltid något att fira. Sin telefon använder Birgitta mycket, det är 
hennes kalender och mail. Hon använder den även till betaltjänster och bankärenden 
men har inte så många appar på telefonen. 
 
Ida är 49 år, har vuxna barn och jobbar. Restaurang besöker hon oftast för att fira något 
eller gå ut på en mysig middag med en kompis, ungefär varannan månad. Ida använder 
sin telefon till det mesta både i sin vardag och i sitt arbete.  
 
Lovisa är 42 år, är småbarnsförälder och jobbar. Innan hon fick barn gick hon ofta på 
restaurang men nu blir det ungefär fyra till fem gånger per år. Telefonen använder hon 
mest till praktiska saker som kalender, ringa, kolla mailen och göra bankärenden. 
 
Francis är 28 år och arbetar. Francis går på restaurang ungefär två gånger per månad och 
då i syfte att göra något roligt eller fira någonting. Telefonen följer med Francis 
överallt, tyvärr, säger han själv. 
 

5.1 Besökets inledning 
Restaurangbesöket på Tallen börjar, som vid ett traditionellt restaurangbesök, med att 
servicepersonalen hälsar kunden välkommen vid dörren och leder hen till sitt bord. Efter 
detta bemötande skiljer sig interaktionen som följer beroende på om kunden har varit på 
restaurangen förut eller inte. Är det första gången kunden besöker Tallen erbjuder 
servicepersonalen en introduktion till appen för att kunden ska förstå hur besöket går 
till. Restaurangbesöket på Tallen är ett tekniskt servicemöte där interaktionen mellan 
kund och restaurang till största del sker genom appen.  
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De förväntningar respondenterna hade på Tallen innan deras första besök byggde på vad 
de har hört om restaurangen från vänner och bekanta. Alla respondenter, med undantag 
för Francis, visste innan deras första besök på Tallen att de använder sig av en app i 
servicemötet. Det var först när Francis kom dit som han fick reda på att man använder 
en app, i övrigt visste han att maten serverades i mindre portioner och att det skulle vara 
ett cirkuskoncept. Sara och Robin å andra sidan visste ganska mycket om restaurangen 
innan deras första besök. Sara hade hört gott om maten och drinkarna, många av hennes 
kompisar hade berättat att det var en bra restaurang. Även Robin hade hört talas om den 
goda maten. För Charlie och Tea kom appkonceptet inte som någon överraskning. De 
hade hört talas om restaurangens koncept och förväntade sig att det skulle vara en rolig 
grej, något nytt och fräscht. Många av respondenterna beskriver att de såg på Tallen 
som en ny och spännande restaurang.  
 
¨Det var en ball restaurang, sjukt god mat, tapasställe, där man skulle sitta med 
mobilen och beställa. Det var så jag blev introducerad till det” - Tea 

5.2 Maten och att interagera med restaurangen 
Vid restaurangbesöket får kunden ta en aktiv roll. Efter att ha blivit visad till bordet ska 
kunden ladda ner appen och sedan beställa sin mat genom den på egen hand, utan att 
interagera med servicepersonalen. Respondenterna upplever att appen som sådan är 
användarvänlig och enkel då den går att anpassa efter kunden. Man kan till exempel 
enkelt välja vilken typ av mat man vill äta eller utesluta vissa rätter på grund av allergi. 
Sara, Ida och Robin uppskattar att appen är visuell. De menar att möjligheten att se 
bilder på maten i menyn förhöjer upplevelsen. I appen får kunden en sammanfattning av 
sin beställning innan den skickas iväg till köket, vilket gör att kunden får en tydlig 
överblick över vad som beställts och vad slutsumman blir. Det är också möjligt att få en 
utökad meny via appen där man kan se bilder på rätterna och en innehållsförteckning 
över ingredienserna, detta uppskattar Charlie medan Tea är mer negativt inställd till att 
läsa i appen. Hon menar att det ska vara enkelt att ta till sig av information, det ska inte 
vara något ansträngande.  
 
“Jag sitter och läser på min uppsats varje dag, jag pallar inte sitta och läsa på deras 
app också om allting.” - Tea 
 
Respondenterna upplever det fördelaktigt att använda appen eftersom man inte behöver 
vänta på servicepersonalen. Särskilt smidigt är det att använda appen när det är ont om 
tid eller om man av någon annan anledning vill att besöket ska gå fort. Tallens 
tapasrätter passar ett appkoncept, tycker Ida. Hon tycker att det är bra att hon kan sitta 
och välja rätt för rätt, ändra sig fram och tillbaka utan att bli störd av servicepersonal. 
När beställningen görs genom appen kan man beställa maten i lugn och ro. Birgitta 
tycker att det är en fördel att använda appen eftersom hon slipper den stressade 
situationen som kan uppstå om personalen kommer för att ta beställningen innan hon 
har bestämt sig. Det blir även mer flexibelt, eftersom sällskapet själva kan bestämma 
när det passar att beställa. 
 
“Om man sitter ett gäng och ska beställa, då bestämmer man ju själv när man är klara. 
Nu är vi klara, nu kör vi! Så får man försöka vara samtidigt. Kommer de och tar 
beställningen kan de komma lite tidigt, då blir man stressad. Ibland kommer de ju 
aldrig, då sitter man och väntar… och att då få alla att bli färdiga samtidigt när 
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kyparen står där och en inte är klar så kan det vara lite obehagligt. Man kan känna sig 
lite stressad där. Det gör man ju inte där i appen.” - Birgitta 
 
En nackdel med att använda en app är att kunden går miste om stödet som 
servicepersonal kan ge vid beställningen. När respondenterna har frågor om sin 
beställning vill de gärna ta kontakt med personalen för att få svar på frågorna. Tea 
tycker att det är mycket trevligare med en personlig interaktion vid sina restaurangbesök 
jämfört med en teknisk interaktion. Hon menar att det är då är mycket lättare att förstå 
hur saker och ting ska gå till, då kan man direkt säga, “jag förstod inte, vad menar du?”. 
Även Sara och Charlie lyfter särskilt fram möjligheten att ställa frågor till personalen 
som något positivt. Charlie har ofta många frågor om sin beställning och upplever att 
det känns tryggt att kunna ställa dem till personalen. Hon tycker att personalen är 
hjälpsam när hon har svårt att bestämma sig för vad hon ska beställa eller om hon har 
några frågor, hon finner inte samma stöd i appen. 
 
“...för jag har också alltid problem med att beställa, vad som är stark mat och så här, 
så då brukar jag alltid fråga 1000 frågor. Tycker ändå att det är lättare att fråga 
personal. Då kan man fråga - om du inte gillar det här, skulle du ta den här ändå? Om 
man tar bort det här tror ni det blir en god rätt ändå? Så jag tror ändå jag hade valt 
personal.” - Charlie 
 
Ida och Francis resonerar kring möjligheten att kunna framföra sin åsikt och visa 
uppskattning när man interagerar med personalen. Att kunna tacka och berätta att man 
uppskattar besöket och maten är något de gärna vill ha möjligheten att kunna göra. 
Denna möjlighet upplever de går förlorad när interaktionen sker genom en app.  
 
I och med Tallens appkoncept förflyttas en del av ansvaret från servicepersonalen till 
kunden. Appen innebär en högre grad av eget ansvar för kunden än när interaktionen 
sker med personal. Vid traditionella restaurangbesök, när servicepersonalen tar 
beställningen, kan de se till att beställningarna blir korrekta och att hela sällskapet 
beställer samtidigt. Med appen kan var och en i ett sällskap beställa när man själv vill 
och om det blir fel i beställningen är det kunden själv som är ansvarig för det. “Gör jag 
fel kan jag inte skylla på någon annan”, menar Ida. Robin beskriver det som att mer 
ansvar ligger hos kunden. Charlie tycker att det större ansvaret skapar otrygghet 
eftersom hon, som tidigare nämnt, gärna vill ha hjälp att komponera mat med passande 
dryck. Den hjälpen får hon inte genom appen. Graden av vilket ansvar kunden känner 
sig trygg med att ta varierar. Robin menar att priset på maten bidrar till om hen känner 
sig trygg eller inte med att ha stort eget ansvar.  
 
“...skulle jag betala 300 spänn för en middag så vill jag gärna att någon annan tar 
ansvaret, för att liksom, som man ändå inte kan påverka på något sätt som kund, utan 
då kan jag klaga på liksom ”nu fick jag ju torsk jag skulle ju ha oxfilé”. Medans om jag 
handlar för typ 50 spänn, om jag handlar då och något blir fel och kostar 50 spänn det 
gör inte lika mycket.” - Robin 
 
En fördel med att beställa genom appen är att kunden inte behöver interagera med 
personalen om hen inte vill. De respondenter som besöker restaurangen med syfte att 
spendera tid med sitt sällskap upplever att personalen ibland kan störa det samtal man 
har. Vid dessa tillfällen är appen att föredra, då kan interaktionen ske på kundens 
villkor. Ida menar att appkonceptet gör det möjligt för henne att fokusera mer på sitt 
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sällskap. Hon kan prata med sina vänner och fokusera på dem utan att bli avbruten av 
personalen. Charlie uppskattar kontakten med servicepersonal men vill gärna få sitta lite 
privat och inte ha kontakt hela tiden. Robin resonerar kring möjligheten att olika 
personlighetstyper kan föredra olika sätt att interagera. Är man mer introvert kanske 
man föredrar appen, medan en extrovert person kan tycka att upplevelsen av den 
personliga interaktionen höjer upplevelsen av besöket, menar Robin. Den tanken är 
även Ida inne på, då hon menar att man genom appen kan äta på restaurang och helt 
slippa interagera med andra människor. Dock är den generella uppfattningen bland 
respondenterna att de saknar den mellanmänskliga interaktionen när de besöker Tallen. 
 
“Det personliga mötet.. det beror också på vilket håll man är lagd åt som person. Vissa 
vill inte ha kontakt med någon annan men man vill ändå gå ut och äta och få den 
känslan liksom.  Jag kanske då gillar kontakten liksom, när man pratar med någon som 
kommer eller såhär. Jag kan ju känna att man tappar en dimension, för att jag gillar 
möten och gillar att se människor. Det beror väl helt på personlighet säkert.” - Robin 
 
När kunden har beställt sin mat och den är färdiglagad får kunden gå till köket och 
hämta den. Upplevelsen kring detta skiljer sig bland respondenterna. Birgitta tycker det 
är bra att gå och hämta maten själv för att man då får röra på sig litegrann. Sara 
upplever att det blir mycket spring, är man många i sällskapet kan det bli lite rörigt.  
 
““Oj har du hunnit beställa? Nej men vad tog du? Jag har inte hunnit… Jaha, nej ni 
tog förrätt först, men då väntar jag då” Just att när man ska skicka beställningarna att 
man hamnar i otakt, och sen kom de i olika fart. Så den som satt där skulle helt 
plötsligt  ut och hämta sin bricka, och sen skulle man själv gå. Det är lite, det är olika 
vad man tycker, jag blev inte stressad men det hade varit trevligare om det var… jo, lite 
oroligt.” - Sara 
 
Sara berättar i citatet ovan att det ibland händer att hela sällskapet inte får sin mat 
samtidigt. Det upplever hon som rörigt, vilket även Tea och Francis upplever. De har 
uppfattningen om att köket inte har koll på vilka beställningar som tillhör vilket 
sällskap. Vid deras besök har det hänt att någon i sällskapet blivit serverad maten 
tidigare än de övriga, eller att någon blivit serverad efterrätt medan övriga sällskapet 
fortfarande sitter med huvudrätten.  
 
Däremot så fick ju jag min efterrätt när mitt sällskap fortfarande satt med huvudrätten.. 
kanske lite svenskt men det kändes ju inte så jätteroligt. - Tea 
 
“Jag tror att, första gången vi var där så fick nog min sambo maten före mig. Så jag 
fick sitta och vänta och det är också någonting som jag inte uppskattar. Jag vill ha ut 
maten samtidigt så att man sitter och äter… För du delar ju på upplevelsen. Så att, det 
tyckte jag väl kanske inte riktigt var bra.” - Francis 
 
Birgitta upplever det inte som ett problem att maten serveras vid olika tillfällen. Hon ser 
det snarare som fördelaktigt att man inte behöver bestämma sig samtidigt. Då kan den 
som önskar beställa in en extra rätt eller dryck medan de andra funderar på vad de vill 
ha.  
 
“Man behöver inte bestämma sig samtidigt alla. Om jag har bestämt min dryck och 
skickat iväg den, och de andra inte har gjort det än så är det deras business... Om jag 
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känner att jag vill ha en extra mellanrätt och smaka det där revbensspjället och de 
andra säger att de väntar en stund då kan jag ju ta det så länge.” - Birgitta 
 
När måltiden är avslutad kan kunden betala antingen via appen eller i kassan. Därefter 
kommer servicepersonal ut med kvittot och kunden kan lämna restaurangen. 
Respondenterna har inte upplevt några svårigheter med att betala i appen, allting har 
fungerat smidigt för dem. Även här upplevs självständigheten som en fördel, att kunden 
själv kan bestämma när hen vill betala utan att behöva invänta servicepersonalen.  

5.3 Restaurangbesök och förväntningar 
Det finns många olika anledningar att gå på restaurang. Respondenterna tycker att det är 
värdefullt att få bryta av från vardagen och uppleva något annat. Robin och Ida brukar 
gå på restaurang för att fira eller för att lyxa till det någon gång. Birgitta och Francis 
väljer också att gå på restaurang för att fira, men även för att piffa upp en grå vardag. 
Tea och Lovisa går hellre sällan på restaurang men då lite lyxigare, på en restaurang 
med ett speciellt koncept eller extraordinär mat eller service. Det generella syftet är att 
få mat som är tillagad av någon annan, där priset ska motsvara såväl kvaliteten på maten 
som servicen. Charlie och Robin belyser särskilt det faktum att de går på restaurang för 
att få en lugn stund. 
 
“Att man får komma, sätta sig, ta det lugnt, och lämna allt sen. Det är det viktigaste.”- 
Robin 
 
Respondenterna förväntar sig god mat, bra service, trevlig miljö och att ha en trevlig 
stund när de besöker en restaurang. Bra service är starkt kopplat till hur 
servicepersonalen agerar och bemöter sina kunder under restaurangbesöket, menar 
respondenterna. Lovisa beskriver bra service som att bli trevligt bemött och att någon 
bryr sig om henne som kund. En annan aspekt är tajmingen som servicepersonal kan ha, 
att komma fram till bordet och fråga om något mer önskas, fylla på vatten när glaset är 
tomt, eller servera rätterna i precis rätt tid. Tea tycker att bra service är när 
servicepersonalen ofta kommer fram till bordet och är trevliga, passar upp och tittar till 
för att fråga om allting är bra. Hon vill bemötas av servicepersonal som är intresserad 
och som är där för att hjälpa henne att få ett så bra besök som möjligt, hon vill gärna 
känna sig viktig och uppassad när hon är på restaurang. Även Robin tycker att det 
speciella med att besöka en restaurang är att bli uppassad av personalen, att det får 
honom att känna sig på ett speciellt sätt. 
 
“Det är just uppassningen. Jag menar att man känner att nån kommer här och servar 
en. Det är ju.. rent psykologiskt är det nog ganska enkelt att se ”här kommer någon och 
jobbar för mig, vad härligt! Nu är jag viktig” men samtidigt icke att förringa att man 
funkar så. Man känner sig lite bra.” - Robin  
 
Lovisa, Ida och Birgitta var medvetna om att besöket på Tallen innebär att appen 
ersätter servicepersonalen i aspekten att ge service. De förväntade sig inget persoligt 
bemötande och blev därför positivt överraskade av det bemötande och den service som 
de fick av personalen. Servicepersonalen var enligt dem synliga och tillmötesgående.  
 
“...det blev inte det här som vi kanske var lite rädda för, eller som vi trodde sen i alla 
fall att det kunde ha varit. Att vi bara hade suttit med appen och gått och hämtat och 
vår mat och så, men så blev det inte alls tyckte jag.” – Ida 
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Hur mycket kontakt kunderna har haft med servicepersonal under besöket skiljer sig åt 
mellan respondenterna. Charlie, Francis och Tea upplevde att servicepersonalen bara 
höll sig i bakgrunden utan att interagera med kunderna, vilket de inte uppskattade under 
sina respektive besök. Deras förväntningar på interaktionen med servicepersonalen 
upfylldes inte under besöket. 
 
“Jag hade förväntning tror jag att om att om man inte behöver dom (servicepersonalen) 
till att beställa så har de ju tid att göra nåt, alltså att vara mycket trevligare. Men det 
var inte så det blev.” - Charlie 
 
På Tallen ersätts servicepersonalen av appen och respondenterna upplever att känslan av 
att bli uppassad förändras. Francis förknippar restaurangbesök med att bli servad och 
uppassad. Han var inledningsvis inte medveten om restaurangens appkoncept var inte 
beredd på servicepersonalens tillbakadragna roll på restaurangen.  
 
“...jag är van och jag vill ha just det här att en kypare kanske kommer och frågar hur är 
maten? Hur är upplevelsen? Är det något ni vill ha utöver? Som önskas? Såna grejer. 
Det är det jag förväntar mig. Så jag har väl tyckt alla gånger som jag har varit där (på 
Tallen) att det är för lite interaktion.” - Francis 
 
Förutom förväntningen om att ett restaurangbesök ska innehålla bra service och god mat 
förväntar sig även respondenterna att de ska ha en trevlig stund. Upplevelsen påverkas 
av allt från sällskapet till servicen och atmosfären. Sara har en favoritrestaurang som 
hon uppskattar mycket tack vare miljön och känslan inne på restaurangen. Restaurangen 
har en speciell känsla som hon har svårt att beskriva, men som hon tycker väldigt 
mycket om. När Ida besöker en restaurang förväntar hon sig att kunna ha det trevligt, då 
är det framförallt sällskapet som hon värderar högt. För att hon ska kunna ägna 
uppmärksamheten till sällskapet vill hon att maten och det bemötande hon får av 
servicepersonalen motsvarar hennes förväntningar och att miljön är trevlig att befinna 
sig i. Det är värdefullt att få möjligheten att spendera tid tillsammans och ägna sig åt 
varandra i en trevlig miljö. 
 
“Jag förväntar mig att jag ska ha trevligt, det är min största förväntning...Och det är 
klart att maten och den upplevelsen kommer in där också, att bli trevligt bemött och så. 
Men det är ju sällskapet som jag är mest intresserad av” - Ida 
 
Tallen är inte som alla andra restauranger. Lovisa tycker att besöket på Tallen var en 
annorlunda upplevelse, inte som ett restaurangbesök som det hon är van vid. Birgitta 
tycker att man måste vara beredd på att det är just en annorlunda upplevelse.  
 
“...jag tycker att om man går på ett sådant ställe så ska man vara beredd på att det blir 
inte som vanligt. Har man inställningen att det här kommer inte vara som vanligt, då 
går det bra.” - Birgitta 
 
Innan Tea och Charlies första besök på Tallen var de beredda på att det skulle vara 
annorlunda jämfört med en traditionell restaurang, eftersom det var så deras kompisar 
hade beskrivit restaurangen innan deras besök. Charlie tänkte att appen skulle skapa en 
underhållning under middagen. Tea hade fått uppfattningen om att det skulle vara en 
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häftig grej att beställa genom en app. Deras förväntningar uppfylldes inte på 
restaurangen. 
 
“Jag hade någon föreställning att det skulle vara skitkul att sitta där med en app. Jag 
tänkte väl att den skulle vara roligare också, att den skulle prata med en eller göra 
konstiga grejer.” - Charlie 

5.4 Tekniken i restaurangbesök 
Tallen skiljer sig från ett traditionellt restaurangbesök och det gör att det kan ta lite tid 
innan kunden lär sig hur servicemötet går till på restaurangen. Oavsett om man är van 
vid att använda smartphones och appar eller ej kan vissa personer behöva använda 
appen några gånger för att lära sig alla funktioner. Robin tycker att det enda tillfälle när 
han använder appen och får möjlighet att orientera sig i den är när han faktiskt besöker 
restaurangen, appen används endast i det sammanhanget. Efter att Robin har besökt 
restaurangen flera gånger har han lärt sig hur appen fungerar och det blir ett moment 
mindre att tänka på under restaurangbesöket. Birgitta förberedde sig inför sitt besök 
genom att i förväg ladda ner appen till sin telefon. På så vis kunde hon förbereda sig på 
hur appen fungerade och hade lite koll på hur besöket skulle gå till. Tea tyckte att appen 
var lätt att förstå och att orientera sig i men hon tror att hennes föräldrar skulle kunna 
uppleva problem, eftersom de är mindre vana vid appar. Att vara van vid att använda sin 
smartphone tror Ida underlättar besöket på Tallen. Robin tror att det är lättare för yngre 
personer att besöka Tallen, de lever med telefonen på ett annat sätt än de äldre 
generationerna. 
 
… alla har inte samma förförståelse för systemet som när man är ung och lever med 
telefonen på ett annat sätt” - Robin 
 
“Man får ju ha en viss smartphone-vana i alla fall” - Ida 
 
Respondenterna har uppfattningen att Tallen använder en app för personalen och 
restaurangens skull. Det är ett sätt för restaurangen att hålla kostnaderna nere, appen gör 
att man kan serva ett större antal kunder på färre antal anställda. Charlie tror att syftet 
med appen främst är för att underlätta för personalen, till exempel att de inte har lika 
stort ansvar för att beställningarna blir rätt. Enligt Robin är det “supersmart” ur aspekten 
att spara personalkostnader, vara tidseffektiv och ha fler kunder. Ytterligare en 
anledning till att Tallen använder appkonceptet är att samhället utvecklas mot att 
använda allt fler appar för olika syften. Respondenterna tror att restaurangen vill vara 
nytänkande och ligga i framkant i den teknologiska utvecklingen, appen blir en ny och 
rolig grej.  
 
“Jag tänker att det ska vara lite nytt, och annorlunda. Och att allting blir ju mer och 
mer modernisenat, mer teknik. Så de vill väl vara lite i framkant med det jämfört med 
andra. Kanske. Och jag har faktiskt inte varit på någon annan som har en app så att.” - 
Sara 
 
En nackdel med att använda appkonceptet på restaurang är att man förlitar sig på 
tekniken. Restaurangens koncept innebär att kunden ska använda en smartphone för att 
interagera med företaget, men ibland händer det att tekniken inte fungerar som den ska. 
Robin var med om att telefonens batteri tog när det var kallt utomhus och Sara råkade ut 
för att minnet i hennes telefon var fullt, hon kunde därför inte ladda ner appen till 
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telefonen. Både Robin och Sara kunde lösa sina problem utan servicepersonalens hjälp 
och genomföra sina besök genom att beställa tillsammans med någon annan i sitt 
sällskap. I övrigt har det gått bra för alla respondenter att använda appen och det har inte 
förekommit några tekniska problem, men det finns ändå en osäkerhet kring vad som 
skulle hända om appen eller tekniken skulle krångla. Francis och Ida funderar över vad 
som hade hänt om de inte hade haft en smartphone, Sara och Robin undrar vad som 
hade hänt om de inte hade kunnat beställa med någon annan i sitt sällskap. 
 
En annan negativ aspekt som respondenterna lyfter fram angående att använda sin 
telefon under restaurangbesöket är att det finns en risk att allt fokus hamnar på appen 
och inte på middagen, det har respondenterna dock delade åsikter om. Birgitta ser det 
som att appen blir ett trevligt samtalsämne, något man kan samlas runt under middagen. 
Sara, Tea och Charlie ser på det som att telefonerna stör det sociala och skulle helst 
lägga bort telefonen under besöket. När telefonen används till att interagera med 
restaurangen upplever Tea att det blir opersonligt, hon går miste om den personliga 
kontakten med restaurangen som hon tycker är viktig. Sara och Charlie tycker att det 
kan vara bra att lägga undan telefonen i vissa sammanhang, som till exempel vid 
restaurangbesök. 
 
“Alltså det är väl främst det här med att telefonerna alltid är framme. Då kan man ju gå 
in på facebook och göra annat. Man blir ju som, det är så svårt att inte göra det när 
man har telefonen i handen” - Charlie 
 

5.5 Att välja restaurang 
Respondenterna har besökt Tallen främst på grund av nyfikenhet, för att testa något 
nytt. När respondenterna väljer vilken restaurang de vill besöka testar de gärna olika 
ställen. Sara är ganska ny i Umeå och vill undersöka stadens restaurangutbud, även 
Charlie är ganska nyinflyttad och har inte hittat “sitt ställe” ännu. Francis testar nya 
restauranger och grundar sitt val utifrån vilken meny som erbjuds. Birgitta och hennes 
familj drivs av nyfikenhet, den nyfikenheten gör att de går till olika restauranger. 
 
“.. men det är inte så att vi alltid går på samma. Vi är inte riktigt den grejen. När vi 
beställer mat vid bordet så beställer jag och min man olika rätter och så delar vi sedan 
på dem.  Vi drivs litegrann av nyfikenhet.” - Birgitta 
 
Även fast Birgitta drivs av nyfikenhet har hon besökt Tallen flera gånger. Eftersom 
menyn förnyas med jämna mellanrum upplever hon att hon har ett intresse att besöka 
restaurangen igen. Respondenterna beskriver det som en fördel att vara en 
återkommande kund. Vid det andra, tredje eller femte besöket har man som kund bättre 
koll på hur allting fungerar, har testat några av rätterna och förstår hela konceptet bättre. 
Birgitta som har besökt Tallen minst fem gånger tycker att det är lättare nu, hon har 
förstått hur hon ska lägga upp beställningarna för att det ska bli så smidigt som möjligt 
och känner sig trygg i situationen. Charlie, som vill ha en interaktion med 
servicepersonalen för att bestämma mat och dryck, tror att hon skulle känna sig mer 
bekväm på Tallen om hon hade varit där fler gånger. Då behöver hon inte längre samma 
stöd av servicepersonalen eftersom hon har testat några olika rätter och vet vad hon vill 
ha. 
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“Jag tror, skulle jag gå regelbundet och veta vad jag vill ha så skulle jag säkert tycka 
att det var bra.” - Charlie 
 
Respondenterna väljer gärna att gå till en apprestaurang när de vill ha ett avslappnat 
restaurangbesök. Birgitta likställer traditionella restaurangbesök där man interagerar 
med servicepersonal med att gå på fest, tillfällen där man förväntas klä upp sig och 
anstränga sig litegrann. Om man istället kan beställa genom en app krävs inte detta på 
samma sätt och då blir det mer avslappnat menar hon. Robin tycker att appkonceptet 
känns som en lösning där kunden själv ser till att man får sin mat, man servar sig själv i 
restaurangens lokaler. Robin och Lovisa är båda småbarnsföräldrar och den avslappnade 
stämningen gör att de gärna väljer att besöka Tallen tillsammans med sina barn. Robin 
tycker att det är skönt att beställa genom appen och sköta sig själv vid dessa tillfällen. 
Det kan bli ganska stojigt och rörigt när barnen är med och då slipper han känna att de 
stör. Lovisa och Robin menar att appkonceptet bidrar till ett avslappnat restaurangbesök 
där det inte är så krystat och uppstyrt, vilket är bra om man har barn i sällskapet. 
 
“Sedan skulle jag gärna ta med barnen på Tallen då det inte är så kul för dem att sitta 
still jättelänge som du kanske gör på en annan restaurang, att, jamen dom får gå upp 
och röra sig och man får gå och hämta sitt… du får röra dig, det är inte så stelt och 
strikt. Det får vara lite liv och rörelse.” – Lovisa 
 
Sammanhanget och syftet med att gå på restaurang kan avgöra när teknik eller personal 
passar bäst. En generell åsikt bland respondenterna är att de föredrar att interagera med 
personal framför teknik, eftersom restaurangbesök enligt dem är starkt förknippade med 
mellanmänsklig service. Det är framförallt på en restaurang med hög kvalitet på maten, 
gott rykte och hög prisklass som respondenterna förväntar sig personlig service. 
Personalen kan se vad kunderna behöver, om deras glas behöver fyllas på eller om det 
är något de inte förstår. Denna typ av service är svårt för en app att ge, menar Francis 
och Tea. De väljer personal framför teknik vid alla tillfällen, även Lovisa och Charlie 
ser flest fördelar med att bemötas av personal men kan även se syftet med en teknisk 
interaktion. Vid ett restaurangbesök med syfte att äta middag vill Charlie helst beställa 
genom personal, men när hon vill att det ska gå snabbt, till exempel vid lunchtid, väljer 
hon gärna ett appkoncept. Även Francis kan uppskatta appkonceptet på 
snabbmatskedjor.   
 
“Om jag måste välja, då skulle jag välja personal. Då kan jag också fråga mera typ, 
och för att det är lite trevligare. Det är kul att se dom som jobbar där också, så det 
skulle nog vara genom personalen. Typ på Max väljer jag alltid expresskassan, jamen 
det är ju för att den heter “express” man känner att det kommer gå jättefort. Och för att 
det inte är så härligt möte att stå framme vid fritösen och prata ändå.” - Charlie 
 
Robin och Birgitta har svårt att ställa teknik och personal mot varandra eftersom de 
innebär olika upplevelser för restaurangbesöket. När besöket ska gå snabbt eller barnen 
är med kan Robin se fördelar med att använda appen. Birgitta väljer helst teknik om hon 
vill ha ett avslappnat besök, medan personal passar bättre för festliga tillfällen där man 
vill bli uppassad och få hela traditionella restaurangupplevelsen. Hon poängterar dock 
att interaktionen med personalen inte är det hon värdesätter högst vid restaurangbesök. 
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“Men varför går jag på restaurang? Är det för att prata med personalen, nej. Det är en 
avvägning, det är trevligt men det är inte därför jag går på restaurang, för att prata 
med en person som jag inte känner.” - Birgitta 
 
Även Ida och Sara ser att det kan vara olika syften med att besöka restaurang med 
teknisk respektive mellanmänsklig interaktion. Idas val beror på anledningen med 
restaurangbesöket. Personal passar bättre vid finare tillfällen, medan en app passar vid 
avslappnade situationer där fokus inte ligger lika mycket på servicen, menar hon.   
 
“Jag tror faktiskt att det skulle bero på anledningen med restaurangbesöket. Om jag är 
ute med min kompis och vi vill bara ha kul och snacka lite, då skulle jag gärna ta via en 
app. Men skulle jag gå ut, om det ska vara lite finare, vi kanske vill fira någonting eller 
liksom, man är ute med jobbet eller nåt. Då tror jag att jag hellre skulle vilja ha det 
traditionella sättet, det koncept som man är van vid. Det vanliga, servitris/servitör 
konceptet helt enkelt. Så det beror nog på situation.” - Ida 
 
Respondenterna har skilda åsikter gällande hur de skulle uppfatta en restaurang i fall de 
ändrar sitt koncept från en mellanmänsklig interaktion till att interagera med sina kunder 
genom en app. Hur de uppfattar förändringen avgör deras vilja att besöka restaurangen 
igen. Respondenternas initiala tanke om denna förändring är att restaurangen försöker 
vara hipp och hänga med i utvecklingen, de anser också att restaurangen skulle förlora 
sin själ av en sådan förändring. Tea skulle helt och hållet sluta besöka en restaurang om 
den gör en sådan förändring, då det framförallt är den personliga interaktionen som hon 
uppskattar vid restaurangbesök. Sara och Robin å andra sidan skulle inte sluta besöka 
restaurangen men uppfattningen av den skulle förändras. Robin skulle känna att 
restaurangen byter ned sig om de skulle ändra till ett appkoncept, men han tycker ändå 
att helheten på restaurangen är det viktiga. Om konceptet går hand i hand med pris och 
förväntningar skulle Robin inte ha några problem med ett nytt koncept. Birgitta och Ida 
tycker inte att det skulle vara några problem att byta interaktionskanal, så länge de 
fortfarande erbjuds god mat och en trevlig miljö. Birgitta väljer gärna att beställa genom 
app på restaurang men vill inte att alla restauranger byter till detta koncept, hon 
uppskattar att det finns olika alternativ. Hon menar att servicepersonal är passande vid 
finare tillfällen då man vill njuta av att bli uppassad och uppskattar att valmöjligheten 
finns.  
 
Om det skulle finnas båda alternativen till interaktionskanaler på en restaurang, både 
SST och servicepersonal, är den generella uppfattningen bland respondenterna att det 
skulle vara bra för dem som vill, att valmöjligheten finns. Lovisa tror att det skulle bli 
svårt med logistiken, Birgitta, Sara och Robin håller med. Robin tror att det skulle bli 
svårt att kommunicera upplägget. Francis å andra sidan skulle inte ha någonting emot 
det, bra att det finns valmöjligheter för alla menar han. Även Ida menar att det finns 
fördelar med att kunna välja, beroende på i vilket sällskap hon besöker restaurangen 
skulle hon då välja personal respektive appen. Charlie ser fördelen att hon första gången 
skulle kunna ta hjälp av personal, men sedan när hon känner sig trygg så kan hon istället 
använda appen. 
 
Det finns flera anledningar till att respondenterna vill gå tillbaka till en restaurang de har 
besökt. Ida och Lovisa vill gå tillbaka om de upplevde besöket som trevligt. Tea lägger 
stor vikt vid matens och servicens kvalitet och vill att det ska vara ”top notch”. Vad som 
avgör om Robin vill gå tillbaka eller inte är om han får det han förväntar sig, vilket han 
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får om konceptet fungerar och han tycker att det är prisvärt. Detsamma tycker Francis, 
han vill att besöket ska uppfylla hans förväntningar om god mat och god service. 
Charlie har en favoritrestaurang i sin hemstad som hon och hennes familj gärna 
återkommer till när tillfälle ges. Där känner hon sig trygg och restaurangen ligger bra 
till i förhållande till hem och jobb, vilket hon uppskattar. Birgitta och Sara tilltalas av 
nya rätter och nya upplevelser, en förnyad meny kan göra att de vill återkomma till en 
restaurang. Respondenterna gör ingen skillnad på anledningarna att återkomma till en 
traditionell restaurang jämfört med en apprestaurang, förutom Charlie. Charlie skulle 
inte gå tillbaka till en apprestaurang om det inte lades mer fokus på personalen. Sara ser 
att det finns en fördel med att vara en återkommande kund på Tallen. En vän till henne 
hade erbjudits gratis rätter på Tallen då hon var en återkommande kund, en fördel enligt 
Sara. 
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6. Analys 
I detta kapitel presenterar vi vår analys vilken är baserad på vårt empiriska material 
samt de teorier som studien grundar sig på. Syftet med denna studie är “att utveckla 
förståelse för om SSTs kan vara en relationsbyggande faktor mellan kund och företag. 
Vi vill identifiera vad som har betydelse för kundrelationen i ett tekniskt servicemöte, 
för att kunna ge praktiska råd till företag inom tjänstebranschen som står inför beslutet 
att implementera SSTs i sin verksamhet.” Analysen presenteras genom rubriker vilka vi 
har funnit viktiga för relationen i det tekniska servicemötet. Rubrikerna har identifierats 
genom bearbetningen av empirin. 

6.1 Nya roller i det tekniska servicemötet 
Enligt Giebelhausen et al. (2014, s.113) är servicemötet uppbyggt av roller och manus, 
och eftersom restaurangbesök är rutinbaserade möten utförs roller och manus baserat på 
vana. Traditionellt sett har kundens roll vid restaurangbesök varit att interagera med 
servicepersonalen (Solomon, 1985, s.101). När det mellanmänskliga servicemötet 
skiftar till ett tekniskt servicemöte förändras rollerna och den tidigare, trygga och vana 
rollen är inte densamma. 
 
I det tekniska servicemötet är kundens roll att interagera med SSTs. Servicepersonalen 
har en tillbakadragen roll och det är främst upp till kunden att skapa värdet i tjänsten, 
genom self-creation. Kunden får en självständig och flexibel roll i det tekniska 
servicemötet. Det är upp till kunden själv att utforma besöket. När interaktionen endast 
sker med SST kan kunden själv välja hur hen ska lägga upp besöket, kunden kan 
beställa precis när hen vill, i vilken ordning som helst och behöver inte vänta på att 
personalen ska ge service. I och med att rollerna i det tekniska servicemötet är 
förändrade, behöver kunden tid och någon som guidar dem genom servicemötet för att 
lära sig hur det ska gå till (Giebelhausen et al., 2014, s.115). För att introducera nya 
kunder till servicemötet på Tallen erbjuds kunderna en introduktion till appen och 
konceptet. Detta kan ses som ett sätt att introducera och lära ut de nya rollerna som 
Tallens koncept innebär. Respondenterna uppskattar möjligheten till denna 
introduktion. När kunden har lärt sig sin roll kan hen uppleva de fördelar som SST 
innebär (Åkesson et al., 2015, s.689). Alla respondenter i denna studie har god 
teknikvana och använder dagligen sina telefoner till diverse ärenden, till exempel till 
betaltjänster, mobilbanken och liknande. Att de är vana vid teknik anser vi är en 
bidragande faktor till att de kände att det gick bra att använda appen på Tallen, att de var 
trygga i den rollen. Enligt Åkesson et al. (2014, s.693) måste kunden vara trygg för att 
våga använda SST. 
 
Kundens roll i det tekniska servicemötet är att vara ansvarig för värdeskapandet. Värde 
är en viktig del i relationsprocessen (Grönroos, 2004, s.103). Att ha en tydlig överblick 
över vilka faktorer som är värdeskapande för kunden kommer underlätta processen att 
upprätta en relation (Day, 2000, s.27; Grönroos, 2004, s.103). Vid traditionella 
restaurangbesök skapas värde för respondenterna genom att de blir uppassade av 
servicepersonalen och inte behöver ta ansvar över serviceprocessen själva. I det tekniska 
servicemötet är kundens roll att skapa värdet på egen hand, self-creation. Enligt 
Zainuddin et al. (2016, s.588-589) innebär self-creation att kunden bär störst ansvar för 
värdeskapandet i tjänsteprocessen. I det tekniska mötet beror utfallet av tjänsten därför 
på kundens deltagande i större grad än i ett mellanmänskligt möte. Detta ansvar för 
värdeskapande kan kunderna uppleva på olika sätt. Upplevda kostnader och fördelar 



 
 
 
 

42 

avgör hur kunden uppfattar värdet i en relation, enligt Tzokas & Saren (1999, s. 54). En 
del kunder upplever kostnader med att använda appen i form av att de inte blir 
uppassade på samma sätt som vid en mellanmänsklig interaktion. När de tycker att 
dessa kostnader överväger fördelarna i servicemötet upplever de inte att 
serviceprocessen är värdeskapande. Fördelarna, värdet, i ett servicemöte måste överväga 
kostnaderna, nackdelarna, för att en relation ska upprättas. 
 
Ansvaret för värdeskapandet upplevs som positivt om kunden vet vad hen vill och 
känner sig säker på serviceprocessen. Respondenterna menar att de då känner sig trygga 
i att skapa värdet i tjänsten på egen hand. Meuter et al. (2000, s.58-59) menar att kunder 
upplever en positiv känsla av att använda SSTs när kunden känner sig mer kompetent 
än personalen att utföra uppgiften. Vissa av respondenterna nämner att det inte finns 
någon anledning till att ta hjälp av personalen när de vet vad de vill ha. En respondent 
upplever att hen har koll på sin beställning när beställningen utförs genom appen. Är 
man till exempel allergisk mot något kan innehållet i alla rätter tydligt överblickas, och 
respondenten upplever då att hen har mer kontroll på beställningen och känner sig säker 
på att det blir rätt. Andra kunder upplever ansvaret som negativt och känner sig otrygga 
med den nya, aktiva rollen de förväntas ta. De som är osäkra på vad de vill beställa och 
känner behov av att få hjälp från servicepersonalen för att få råd och svar på frågor om 
menyn och beställningen, känner sig inte trygga i sin roll i det tekniska servicemötet. En 
anledning till att det kan uppstå osäkerhet i servicemötet på en restaurang är att det är en 
tjänst där utfallet av tjänsten är svårt att utvärdera innan besöket. Berry (1995, s.242) 
menar att detta kan skapa en känsla av otrygghet hos kunden. I det mellanmänskliga 
mötet upplever kunderna att servicepersonalen har en betydande roll för att hjälpa till i 
beslutsprocessen, och om någonting går fel tar servicepersonalen ansvar för det, vilket 
gör att kunden känner sig trygg. Detta stöd från servicepersonalen är något som de 
osäkra kunderna saknar i det tekniska servicemötet.  
 
I det tekniska servicemötet har tekniken en stor roll, en roll som tidigare varit okänd för 
kunden. Traditionellt, i det mellanmänskliga mötet, har servicepersonalen rollen att 
interagera med kunden. I det tekniska servicemötet håller sig servicepersonalen i 
bakgrunden och SST är den roll som kunden måste interagera med för att konsumera 
tjänsten. SSTs roll är att tillhandahålla menyn och att fungera som ett verktyg för att 
beställa samt betala. Vid det tekniska servicemötet är tekniken ständigt närvarande och 
kunderna kan lättillgängligt interagera med tekniken under hela besöket. Tekniken får 
på så vis en stor roll i det tekniska servicemötet. 
 
Traditionellt sett är det genom interaktion med servicepersonal som förtroende och 
trygghet har skapats i servicemötet. När interaktionen sker med teknik blir det istället 
appen som ska skapa förtroende och trygghet hos kunden. Att kunden upplever en 
känsla av trygghet i servicemötet är viktigt för att kunden ska känna tillit till företaget, 
och veta vad hen kan förvänta sig av tjänsten (Kim et al., 2010, s.1141). Det i sin tur 
ökar möjligheten för att det ska bli ett lyckat servicemöte och Gwinner et al. (1998, 
s.104) menar att en relation därmed kan upprättas. Det finns funktioner i appen som ska 
bidra till en känsla av förtroende och trygghet genom att stötta kunden i hens beslut att 
beställa mat. I appen visas bilder på alla rätter och innehållet i rätterna skrivs ut på ett 
tydligt sätt. När kunden beställer maten i appen summeras priset, vilket gör att kunden 
får en tydlig överblick över det totala priset på de rätter man valt. Trots dessa stöttande 
funktioner saknar respondenterna någon som guidar dem i val av maträtter och särskilt 
någon som kan tipsa om passande dryck till maten. Respondenterna upplever att appen 
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som den är utformad idag inte kan fylla samma funktion som servicepersonalen 
traditionellt har gjort, och därmed skapas inte samma trygghetskänsla. För att uppnå 
trygghetskänsla i det tekniska servicemötet måste kunden lära sig att interagera med 
tekniken för att förstå både teknikens och sin egen roll i servicemötet (Nijssen et al., 
2016, s.291; Åkesson et al., 2014, s.693)  
 
Enligt Giebelhausen et al (2014, s.121) kan kunden uppleva en rollkonflikt vid de 
tillfällen som kunden förväntas interagera med både SST och trevlig servicepersonal i 
samma tjänsteprocess. Vi kan argumentera både för och emot detta. På Tallen är SST 
den huvudsakliga interaktionskanalen men det finns även servicepersonal närvarande på 
restaurangen. De respondenter som uppskattar personalen och tycker att den kontakt de 
hade med personalen var trevlig hade hellre interagerat med dem än hänvisats till 
tekniken. I detta fall kan vi se att Giebelhausen et al. (2014, s.121)’s teori bekräftas, när 
personalen är trevlig vill man inte interagera med teknik. Det skapar då en rollkonflikt 
för kunden som känner sig osäker på hur hen ska interagera med restaurangen och hur 
servicemötet ska gå till. De respondenter som känner sig mer självständiga uppskattar 
flexibiliteten som appen innebär och upplever ingen rollkonflikt trots att personal finns 
närvarande, vilket talar emot Giebelhausen et al. (2014)’s teori, då dessa kunder inte 
upplever någon rollkonflikt i servicemötet trots att både SST och servicepersonal finns 
närvarande. 

6.2 Manus i det tekniska servicemötet 
För att ett servicemöte ska fungera måste servicepersonal och kund utföra sina roller 
enligt manus (Giebelhausen et al., 2014, s.115). Eftersom Tallen är en unik restaurang 
med en unik app är det endast vid restaurangbesöken som kunden har möjlighet att öva 
på manuset för servicemötet. Därmed är det först när man är en återkommande kund 
som man har möjlighet att lära sig manuset. Då kan man lära sig hur konceptet fungerar, 
hur man ska agera i sin roll som kund, hur servicepersonalen agerar, vilken roll SST har 
och vilka förväntningar som finns i servicemötet. Kunderna uppskattar Tallens koncept 
mer när de har besökt restaurangen ett par gånger. Med tiden minskar den upplevda 
osäkerheten i servicemötet, roller och manus i servicemötet blir allt mer rutinbaserade. I 
ett rutinbaserat servicemöte finns det tydliga förväntningar, vilket ökar möjligheten till 
att kunden blir nöjd och känner sig trygg (Solomon et al., 1985, s.103) och på sikt kan 
en relation upprättas.  
 
En del av manuset i besöket på Tallen som upplevs otydligt av respondenterna är vad 
som skulle hända om någonting går fel i serviceprocessen. Det finns en otrygghet kring 
vad som skulle hända om något går fel till den grad att kunden inte kan lösa problemet 
själv. Service recovery är en insats som kan rädda ett tidigare misslyckat servicemöte 
(Hur & Jang, 2016, s.725). En nackdel med SST är enligt Meuter et al. (2000, s.58) att 
det inte finns någon person närvarande som kan rädda en misslyckad situation. 
Respondenternas erfarenhet är att de har kunnat hantera misslyckade servicemöten på 
Tallen på egen hand, utan interaktion med personal. På grund av att personalen har en 
tillbakadragen roll på Tallen upplevs en osäkerhet kring hur kunden ska hantera 
problem som kunden inte kan lösa på egen hand. 
 
Respondenterna ser att det finns fördelar med att använda SST, men vissa av 
respondenterna har svårt att se nyttan av SST när det sätts i relation till att interagera 
med servicepersonal. Detta eftersom de föredrar den mellanmänskliga interaktionen 
framför att interagera med teknik. Nijssen et al., (2016, s.280) menar att det är viktigt att 
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kunderna förstår vilken nytta SST har för dem. Kunderna är medvetna om vad 
servicepersonal kan bidra med i ett servicemöte, och om de inte ser nyttan med SST ser 
de heller inte någon anledning till varför en restaurang skulle använda SST istället för 
ett mellanmänskligt servicemöte. För att kunden ska förstå vilka fördelar SST innebär 
och vilken roll kunden spelar i interaktionen är det viktigt att kommunicera nytta med 
SST till kunden. Då kan parterna agera i samförstånd i servicemötet. Det är också 
viktigt att kommunicera nyttan i de fall där ett företag väljer att byta interaktionskanal. 
Nijssen et al. (2016, s.291) menar att kundrelationen påverkas av förändringen från 
mellanmänsklig till tekniskt interaktion. Respondenterna ser en förändring till teknisk 
interaktion som ett försök att vara modern och detta uppskattas inte, respondenterna 
förstår inte syftet med att byta bort personal. Om ett företag väljer att förändra 
interaktionskanalen är det samma sak här som med att förstå syftet, det är viktigt att 
kommunicera nyttan med SST. 

6.3 Teknik, dialog och interaktion  
Interaktion och dialog mellan kund och företag är viktiga faktorer för att skapa 
förtroende mellan parterna och gör det möjligt att skapa långsiktiga relationer (Balaji et 
al., 2016, s. 186; Grönroos, 2004, s.104). Vidare menar Balaji et al. (2016, s.186) att 
dialogen är ett sätt för parterna att kommunicera sina önskemål och behov. I det 
tekniska servicemötet har dialogen och interaktionen förändrats jämfört med hur det har 
sett ut i det mellanmänskliga servicemötet. Först och främst sker interaktionen med 
teknik istället för med en person. Hur det upplevs beror på vilka behov kunden har. En 
del vill kunna ställa frågor och få svar direkt, vilket respondenterna upplever är enklast 
att göra genom interaktion med servicepersonal. Andra tycker att det är skönt att inte 
behöva interagera med en annan person. De upplever då att det krävs mer av dem, de 
förväntas bete sig på ett speciellt sätt i interaktionen med en annan person. När 
kunderna interagerar med SST upplever de att de blir flexibla och självständiga vid 
besöket, de kan beställa sin mat i lugn och ro och behöver inte invänta servicepersonal 
för att beställa sin mat. Detta visar även Scherer et al. (2015, s. 196)’s studie på, de 
menar att fördelen med att använda SSTs är att tekniken upplevs som flexibel och 
tillgänglig av kunderna. De kunder som förväntar sig att ha en trevlig stund tillsammans 
med sitt sällskap vid restaurangbesök uppskattar att inte bli störda av servicepersonalen, 
vilket de inte behöver bli när de använder SST i serviceprocessen. Dessa kunder 
upplever det mer värdeskapande att umgås med sitt sällskap än att bli uppassad av 
servicepersonalen. De menar också att deras syfte med att gå på restaurang inte är att 
interagera med servicepersonalen, utan syftet är att äta god mat och umgås med sitt 
sällskap. Eftersom interaktionen med personalen inte är värdeskapande för dessa kunder 
har de inget behov av att interagera med dem, utan kan lika gärna interagera med teknik 
under serviceprocessen. 
 
Det finns dock ett annat perspektiv på detta. Som ovan nämnt uppskattar en del kunder 
att tekniken möjliggör att man ostört kan umgås med sitt sällskap. Andra kunder menar 
dock att tekniken tar uppmärksamhet från sällskapet och att den tekniska interaktionen 
gör att man går miste om det sociala utbytet. Teknologin hamnar i fokus och påverkar 
umgänget på ett negativt sätt. Giebelhausen et al. (2014, s.116) menar att det sociala 
utbytet kan hämmas i en teknisk interaktion. De kunder som upplever att tekniken 
påverkar sällskapet och umgänget negativt uttrycker en önskan om teknologiska pauser. 
Önskan om teknologiska pauser inom tjänstebranschen har även identifierats i 
Rosenbaum & Wongs (2015) forskning.  I vår studie kan vi se att det särskilt är de 
yngre kunderna som tycker att telefonerna får för stor plats vid besök på Tallen, vilket 
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upplevs negativt. De menar att det vid vissa tillfällen, till exempel vid restaurangbesök, 
kan vara läge att ta en paus från teknik, mobiler och sociala medier. Att interagera med 
teknik upplevs inte i sig som något negativt, men när telefonen ligger framme är det lätt 
att sociala medier tar tid från det sociala umgänget och påverkar värdet av 
restaurangupplevelsen negativt. Kunderna ser restaurangbesök som ett tillfälle när man 
ska lägga undan telefonerna för att fokusera på att umgås med sitt sällskap. De upplever 
att det är värdeskapande att ta en teknologisk paus vid dessa tillfällen då fokus kan 
läggas på sällskapet och upplevelsen av restaurangbesöket. 
 
Genom interaktionen mellan en kund och servicepersonal kan kundens förtroende till 
restaurangen öka. När en kund interagerar med samma servicepersonal vid upprepade 
tillfällen kan ett förtroende skapas hos kunden. Då känner sig kunden trygg med att 
servicepersonalen tar ansvar och tar rätt beslut utifrån kundens behov. Gwinner et al. 
(1998, s.104) menar att detta är den sociala fördelen med att upprätta en relation mellan 
kund och företag. På Tallen saknas en återkommande interaktion med 
servicepersonalen, interaktionen sker istället med appen. Respondenterna upplever att 
appen inte kan uppfylla den sociala relationsfördelen på det sätt som den är utformad 
idag. Å andra sidan kan den sociala fördelen även uppnås av att kunden känner en 
samhörighet till företaget genom att hen kan identifiera sig i företaget, menar Oliver 
(2015, s.206). De respondenter som har varit nöjda med Tallen beskriver att de känner 
att de trivs i den miljön, vilket kan tolkas som att de identifierar sig i företaget och att 
den sociala fördelen är uppnådd. 

6.4 Förväntningar på det tekniska servicemötet 
Till vilken grad en kund upplever tjänstekvalitet avgörs av hur kundens upplevelse av 
tjänsten överensstämmer med kundens förväntningar på tjänsten (Grönroos, 1984, s.37). 
Upplever kunden tjänstekvalitet blir kunden nöjd, och kundnöjdhet är en av 
grundpelarna till att en relation ska kunna byggas. Om en tjänsteleverantör inte klarar att 
leverera en tjänst som möter kundens förväntningar blir kunden missnöjd. 
Respondenternas förväntningar på Tallen har skiljt sig åt och beroende på hur 
restaurangen har lyckats leva upp till förväntningarna har kundnöjdheten varierat. Bland 
annat har förväntningarna skiljt sig åt gällande förväntningar på restaurangens 
servicepersonal och vilken roll de har. De respondenter som har förväntat sig att 
personalen ska ha en tillbakadragen roll, eller de som inte förväntat sig någon service 
överhuvudtaget, har generellt sett varit nöjda med Tallen och upplevt god 
tjänstekvalitet. De upplevde att den interaktion de hade med personalen överträffade 
deras förväntningar och blev positivt överraskade. De respondenter som förväntade sig 
personlig service och uppassning upplevde större missnöje med tjänsten eftersom de 
saknade den mellanmänskliga interaktionen vid sina besök. De trodde att appen skulle 
frigöra tid för personalen att fokusera på kringliggande service, men upplevde snarare 
att personalen höll sig i bakgrunden. Enligt Kandampully (2006, s.181) kan ett företag 
fokusera på sina kunder med hjälp av teknologi. Teknologin möjliggör att företaget kan 
lägga mer fokus på kringliggande tjänster (Nijssen et al., 2016, s.277) Kringliggande 
tjänster skapar värde för kunden, menar Grönroos (1996, s.12). Resurserna, 
servicepersonalen, som tidigare användes till att ta beställningar frigörs med SST och 
det finns möjlighet att använda dem till andra värdeskapande faktorer och kringliggande 
tjänster. 
 
Restaurangbesök bygger traditionellt på en mellanmänsklig interaktion mellan kund och 
servicepersonal. Det är denna typ av restaurangbesök som kunderna är vana vid och det 



 
 
 
 

46 

ligger till grund för deras förväntningar på restaurangbesök i allmänhet. Har man inte 
upplevt ett tekniskt restaurangbesök faller det sig naturligt att de förväntningar man har 
på ett tekniskt restaurangbesök skapas utifrån det traditionella restaurangbesöket, där 
den mellanmänskliga interaktionen spelar stor roll. När en sådan kund besöker Tallen 
första gången ifrågasätts erfarenheter och förväntningar, vilket kommer att påverka 
kundnöjdheten. Förutom tidigare erfarenheter av det mellanmänskliga servicemötet 
påverkas kundens förväntningar även av tidigare erfarenheter av det tekniska 
servicemötet. Enligt Nijssen et al. (2016, s.282) påverkar tidigare erfarenheter av SST 
vilka förväntningar en kund har i andra SST-sammanhang. Det är bara en av våra 
respondenter som har använt SST på någon annan restaurang än på Tallen, bortsett från 
i snabbmatssammanhang där nästan alla respondenter har erfarenhet av SST. 
Respondenternas erfarenhet från snabbmatssammanhang ligger till grund för deras 
förväntningar på att använda SST vid andra tillfällen. I snabbmatssammanhang 
kommuniceras nyttan med SST ofta genom benämningar såsom snabbkassa eller 
expresskassa. På Tallen förväntar de sig därför att serviceprocessen ska gå fort och att 
det ska vara en avslappnad stämning. Kundernas uppfattning om att Tallen har en app 
kan påverkas av att SSTs ofta används på snabbmatsrestauranger, i en miljö där det är 
meningen att varje besök ska gå fort och där miljön i sig inte är värdeskapande. Det kan 
även påverka hur kunderna förväntar sig att serviceprocessen på Tallen kommer att 
vara. 
 
I och med att man beställer sin mat genom en app på Tallen förväntade sig många av 
respondenterna att besöket skulle vara en annorlunda upplevelse. De trodde att appen i 
sig skulle vara en rolig upplevelse och att den skulle ha ett underhållsvärde. 
Respondenterna upplevde dock inte att appen var underhållande, den var tydlig och lätt 
att använda, men skapade inget underhållsvärde. Eftersom kunderna förväntade sig att 
det skulle vara en annorlunda upplevelse att besöka Tallen krävs det något mer än det 
som finns idag, någonting som överraskar, för att skapa underhållsvärde. Samtliga 
respondenter är vana teknikanvändare och att använda en app är i sig inget spännande 
moment eftersom de dagligen använder appar av olika slag. Det är viktigt att 
förväntningarna överensstämmer med upplevelsen. Enligt Storbacka et al., (1994, s.23) 
ökar god tjänstekvalitet kundnöjdhet som i sin tur skapar kundrelationer. Då appen inte 
skapar något särskilt underhållsvärde lyckades Tallen inte leva upp till respondenternas 
förväntningar, när förväntningarna inte överensstämmer med upplevelsen uppnås ingen 
kundnöjdhet vilket förhindrar möjligheten att skapa kundrelationer. 

6.5 Lojalitet och återkommande kunder 
Ett sätt att uppnå lojala kunder är att kundanpassa tjänsten. Enligt respondenterna är 
servicepersonal bättre lämpade att leverera en kundanpassad tjänst än vad SST är. 
Coehlo & Hensler (2012, s.347) menar att en kundanpassad tjänst kan öka den upplevda 
tjänstekvaliteten, kundnöjdheten, förtroendet och slutligen lojaliteten till en 
tjänsteleverantör. Respondenterna upplever att servicepersonal kan erbjuda en tjänst 
som är anpassad efter deras specifika behov, något som de inte upplever att appen kan 
göra på det sätt den är utformad idag. Personalen kan till exempel ge speciella 
erbjudanden eller anpassa en rätt efter kundens unika behov.  
 
Ett annat sätt genom vilket kunder kan bli lojala till en tjänsteleverantör är genom att de 
erbjuds en valmöjlighet mellan interaktionskanaler. På Tallen är servicemötet utformat 
så att kunderna beställer genom SST, men servicepersonal finns i lokalen. 
Respondenterna skulle uppskatta att kunna välja mellan att beställa antingen genom 
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personal eller genom SST beroende på i vilket sammanhang de besöker restaurangen. 
De två olika kanalerna bidrar med olika typer av värde i tjänsteprocessen för kunden. 
Att beställa genom servicepersonal innebär att kunden får värdet av den 
mellanmänskliga kontakten, medan att beställa genom en app skapar värde genom 
självständighet och flexibilitet. Scherer et al. (2015, s.196) menar att det är fördelaktigt 
att ha båda alternativ, både SST och personal, i sin verksamhet för att kunderna ska 
uppleva fördelarna med båda alternativen. Författarna menar vidare att en kund är mer 
benägen att vara lojal till ett företag om det finns möjlighet att välja mellan SST eller 
mellanmänsklig interaktion vid servicemötet, då får kunden uppleva fördelarna med de 
olika kanalerna. Eftersom respondenterna uttryckt att de skulle uppskatta möjligheten 
att kunna välja interaktionskanal, är det möjligt att det bidrar till lojaliteten.  
 
Vid återkommande besök på Tallen kan kunden samla ihop bonuspoäng till gratis tapas. 
Att erbjuda denna ekonomiska relationsfördel är ett sätt att belöna de kunder som 
återkommer till restaurangen. Respondenterna upplever dock inte att detta bidrar till att 
de vill återkomma till Tallen. De återkommer snarare för att de gillar restaurangens 
koncept, eller för att syftet med deras besök har passat konceptet. Den fördel som 
respondenterna upplever med att vara återkommande kund på Tallen är att det blir 
enklare att beställa och genomföra servicemötet. Återkommande kunder lär sig hur 
besöket går till och servicen blir då snabbare, vilket är en annan aspekt av den 
ekonomiska relationsfördelen (Kim et al. (2010, s.1141). 
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7. Slutsatser 
I detta kapitel presenterar vi studiens resultat genom att besvara vår forskningsfråga: 
“Hur upplever kunden relationen till ett företag i ett fysiskt servicemöte när 
interaktionen mellan parterna sker via SST?”. Vi redogör sedan för vad som har 
betydelse för relationen i det tekniska servicemötet. Vidare diskuterar vi studiens 
teoretiska bidrag, ger praktiska rekommendationer till företag inom tjänstebranschen 
samt förslag till framtida forskning inom ämnet SST och kundrelationer. 
 
I denna studie har vi undersökt kundens upplevelse av restaurangbesök när 
interaktionen med företaget till största del är teknisk och sker via SST. Studiens utfall 
tyder på att det är möjligt att upprätta en relation mellan kund och företag när 
interaktionen sker via SST. Hur kunden upplever relationen beror på hur kunden 
hanterar de nya förutsättningarna som det tekniska servicemötet innebär. Vi har 
identifierat att SST innebär nya roller och ett nytt manus i servicemötet samt att 
förväntningarna skapas av erfarenheter från såväl det tekniska som det mellanmänskliga 
servicemötet. Förutom dessa nya förutsättningar har en känsla av trygghet en stor 
betydelse för att upprätta en relation mellan kund och företag. Tidigare har den 
mellanmänskliga interaktionen varit viktig för att skapa relationen, eftersom 
servicepersonalen då har byggt upp ett förtroende hos kunden. Genom detta förtroende 
har tillit, lojalitet och till sist en relation utvecklats. I det tekniska servicemötet existerar 
inte den personliga interaktionen i samma utsträckning, vilket är den största skillnaden 
mellan de två servicemötena. Kunden är van att ha en personlig interaktion, men om ett 
tekniskt servicemöte kan skapa samma förtroende som personal kan göra finns det 
anledningar att tro att även det tekniska servicemötet kan leda till lojala kunder och 
kundrelationer. Vår studie visar att kunder kan uppleva en känsla av trygghet i ett 
tekniskt servicemöte, men att denna känsla beror på kundens förväntningar på 
servicemötet gällande såväl manus och roller som tjänstekvalitet. 

7.1 Vad har betydelse för relationen?  

7.1.1 Kundens nya roll 
I det tekniska servicemötet har kundens nya roll betydelse för upprättandet av en 
relation. I det tekniska servicemötet är kundens roll att skapa värde i tjänsten på egen 
hand samt interagera med SST.  
 
Kunden ansvarar själv för att skapa värde i det tekniska servicemötet genom self-
creation, och utfallet beror på kundens bidrag i mötet. Interaktionen med teknik skapar 
en avslappnad stämning där kunden blir flexibel och självständig och själv kan 
bestämma över besöket. När kunden känner sig kompetent och kunnig att utföra sin roll 
i det tekniska servicemötet uppskattas den tekniska interaktionen. Detta bekräftar 
Meuter et al. (2000, s.58-59) som menar att SST är fördelaktigt när kunden känner sig 
kompetent att utföra sina uppgifter i servicemötet. Vi kan även se att kunderna föredrar 
self-creation vid restaurangbesök när de värdesätter sitt sällskap och då vill sköta sig 
själva utan att bli störda av servicepersonalen. Flexibiliteten är en annan fördel med 
self-creation, kunden kan titta i menyn och beställa nya rätter när hen önskar utan att 
behöva tillkalla servicepersonal.  
 
En aspekt som är viktig att ha i åtanke för det tekniska servicemötet är konsekvensen av 
kundens ökade ansvar. Det ökade ansvaret innebär att kunder som känner sig otrygga 
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med ansvaret inte uppskattar rollen och därmed inte blir nöjda med tjänsten. För de 
kunder som upplever att de har kontroll över servicemötet och själva kan styra mötets 
utfall kan ansvaret innebära en ökad trygghetskänsla. Hur ansvaret upplevs av kunden 
påverkar kundens upplevda värde av tjänsten. 
 
Kundens nya roll kan vara ovan för kunden, därför krävs det några besök innan kunden 
lär sig rollen. Att kunden lär sig rollen har en stor inverkan på den upplevda 
trygghetskänslan i mötet. Förutom konsekvensen av kundens ökade ansvar, är 
trygghetskänslan en viktig aspekt i det tekniska servicemötet. SST skapar värde i 
kundrelationen först när kunden är trygg i sin roll i serviceprocessen och känner sig 
kompetent att utföra sina uppgifter på egen hand. När servicepersonalen inte är 
tillgänglig för att skapa trygghet måste tekniken uppfylla kundens behov av att känna 
trygghet. I det tekniska servicemötet förlorar kunden den trygghet som 
servicepersonalen traditionellt skapat. Detta kan upplevas som en kostnad, om 
kostnaderna i relationen överväger fördelarna upplever kunden inget värde i relationen.  
 
Samtliga respondenter i denna studie har en god teknikvana och kände sig trygga med 
att använda teknik. Det är därför svårt för oss att resonera kring hur SST upplevs av 
någon med mindre god teknikvana, men det är tänkbart att osäkerheten skulle öka 
ytterligare hos en sådan kund. Det kan tänkas att en kund som redan är van vid att 
interagera med teknik vid andra tjänster är mer benägen att använda SST även vid 
restaurangbesök än vad en kund som är ovan vid teknik är. Den teknikvana kunden har 
fördelen att den är bekväm med den tekniska interaktionen som den nya rollen innebär, 
det blir ett moment mindre att lära sig i det tekniska servicemötet.  
 
Vi kan dra slutsatsen att kunden i det tekniska servicemötet måste känna sig trygg i sin 
roll som grundar sig i self-creation. Rollen innebär ett ansvar som kunden måste vara 
trygg med att ta. Det finns fördelar med denna roll vilka måste överväga kostnaderna 
som den tekniska interaktionen innebär för att en relation ska upprättas.  

7.1.2 Teknik som interaktionskanal 
Teknikens roll som interaktionskanal i det tekniska servicemötet har betydelse för 
relationen. Tekniken, SSTs, roll är att tillhandahålla menyn samt fungera som ett 
beställnings- och betalningsverktyg. Det är en ny roll och en ny interaktionskanal i 
servicemötets manus, vilken kunden ska interagera med. Traditionellt sett är 
restaurangbesök rutinbaserade möten. Kunden följer det manus som hen är van vid och 
har tydliga förväntningar på sin egen och servicepersonalens roll. I det tekniska 
servicemötet ifrågasätts det tidigare invanda manuset och rollerna vilket påverkar 
kundens trygghetskänsla, och en osäkerhet uppstår. I servicepersonalens roll ingår det 
att skapa en trygghetskänsla för kunden i servicemötet, vilket uppskattas av kunder som 
känner sig osäkra i mötet. När servicepersonalen ersätts med teknik är det viktigt att 
SST tar över denna roll och designas på ett sätt som bidrar till ökad trygghetskänsla för 
kunden. SSTn bör utformas på ett sätt som gör att det är enkelt att få råd och stöd i 
tjänsteprocessen och tydliggör manuset för kunden. Om kunden upplever att hen får det 
stöd hen behöver och kan få svar på sina frågor genom tekniken kommer 
trygghetskänslan att öka vilket kommer att ha positiva effekter på relationen.  
 
När tekniken introduceras i servicemötet skapas en viss oro bland kunderna att tekniken 
inte ska fungera, eller att kunden själv orsakar ett fel i servicemötet. Enligt Meuter et al. 
(2000, s.59) är kunddrivna misslyckanden en orsak till att SST inte fungerar. Risken att 
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kunden kan orsaka ett misslyckande bidrar till osäkerhet och en känsla av otrygghet. För 
att minska denna upplevda otrygghet bör service recovery-processen tydliggöras. Det 
skulle förtydliga manuset för mötet samt öka trygghetskänslan genom att parterna vet 
hur de ska agera om något går fel i mötet. Den ökade trygghetskänslan innebär att en 
relation är möjlig att upprätta. 
 
Förutom att manus och roller ska vara tydliga är det även viktigt att tydliggöra 
sammanhanget i vilket manuset ska utspela sig. Företaget måste klargöra varför de 
använder SST och vilken nytta det innebär för kunden att använda SST. Detta för att 
kunden ska förstå fördelarna och syftet med tekniken, för att kundens upplevda fördelar 
ska överväga de kostnader kunden kan uppleva med att använda SST istället för 
servicepersonal. När fördelarna överväger kostnader ser kunden värdet i att ha en 
relation till företaget, och relationen kan upprättas. 
 
Dialog och interaktion i ett servicemöte är viktigt för att skapa trygghet och 
gemensamma förväntningar i servicemötet, vilket senare kan leda till en relation. Detta 
bekräftas av Balaji et al. (2016, s.186) som menar att en dialog och interaktion är en 
förutsättning för att en relation ska kunna utvecklas. För att göra dialog och interaktion 
tydliga i servicemötet är det viktigt att manuset tydliggörs. Vi menar att en relation kan 
byggas i det tekniska servicemötet när manus är tydligt för de inblandade aktörerna. När 
kunden och företaget följer samma manus finns det goda möjligheter att kunden känner 
sig trygg i servicemötet och blir nöjd med tjänsten. Det finns då en grund för att en 
relation ska kunna byggas.   
 
Tekniken har en möjlighet att underlätta interaktion och dialog mellan företag och kund, 
eftersom tekniken är flexibel och ständigt tillgänglig för kunden. Det finns dock en risk 
att det sociala utbytet under restaurangbesöket blir lidande genom att tekniken tar fokus 
från sällskapet. När dialog och interaktion med servicepersonalen har skiftat till teknik 
är det tänkbart att det är ännu viktigare att det sociala utbytet inom sällskapet inte 
påverkas negativt av teknikens närvaro, eftersom kunderna uppskattar socialt utbyte 
under restaurangbesök. 
 
Vi kan dra slutsatsen att tekniken som interaktionskanal påverkar manus och roller samt 
dialog och interaktion. Med tekniken som interaktionskanal är det viktigt att skapa en 
känsla av trygghet i servicemötet för att en relation ska kunna byggas. Det är genom 
dialog och interaktion samt tydliggörande av manus som företaget har möjlighet att 
skapa en känsla av trygghet för kunden, och på så vis upprätta en relation.  

7.1.3 Tjänstekvalitet och kundnöjdhet i det tekniska servicemötet 
I det tekniska servicemötet har tjänstekvalitet och kundnöjdhet betydelse för relationen. 
Svårigheten med att upprätta en relation mellan företag och kund där servicemötet sker 
genom en teknisk interaktion är att kundens förväntningar bildas från två olika håll, 
både från erfarenheter av traditionella restaurangbesök och från erfarenheter av SST. 
Dessa erfarenheter bildar en kombination av förväntningar som kan vara svår att förena 
med den tjänst som företaget erbjuder. Erfarenheter av SST på restauranger är relativt 
begränsade till snabbmatsrestauranger, de förväntningar som skapas utifrån denna 
kontext handlar om snabb service och en avslappnad stämning. De kunder som bildar 
sina förväntningar utifrån traditionella restaurangbesök förväntar sig mellanmänsklig 
service och uppassning, där appen endast ska verka som ett hjälpmedel för beställning. 
Något vi kan se är att kunden som i dagsläget är missnöjd med SST som interaktion ofta 
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förväntar sig en kringliggande tjänst som kan skapa mervärde. Enligt Nijssen et al. 
(2016, s.277) kan teknologi användas för att fokusera på kringliggande tjänster. Det 
frigör tid som en restaurang annars lägger på att ta emot beställningar och att interagera 
med kunden.  
 
I och med att kundens förväntningar skapas både från traditionella restaurangbesök och 
av tidigare erfarenhet av SSTs är det svårt att veta exakt vad kunden förväntar sig av det 
tekniska servicemötet. Det är då svårt att matcha förväntningarna med tjänsten som 
levereras, vilket kan ha implikationer på den upplevda tjänstekvaliteten, kundnöjdheten 
och möjligheten att bygga en relation. Dessutom är restaurangbesök tjänster som är 
svåra att utvärdera, Berry (1995, s.242) beskriver dem som “black-box”-tjänster där 
kunden inte vet vilken tjänst som hen kommer att erhålla under besöket vilket skapar 
osäkerhet kring vad kunden kan förvänta sig. Då även manus och roller är nya i det 
tekniska servicemötet är det en ytterligare aspekt som gör att det svårt för kunden att 
veta vad hen kan förvänta sig av det tekniska servicemötet.  
 
Eftersom restauranger med SST som interaktionskanal är ett nytt koncept är det viktigt 
att tydliggöra löften och erbjudanden till kunden, enligt Grönroos (1984, s.38) skapas 
förväntningar även av de löften som företaget ger kunden. Ett tydligt tjänsteerbjudande 
gör att kunderna vet vad de kan förvänta sig, därmed ökar möjligheten att 
förväntningarna möts och att kundnöjdhet kan uppnås. Det skulle då göra det möjligt att 
upprätta en relation, då kundnöjdhet är en grundförutsättning för relationer. 
 
En kund som upplever god tjänstekvalitet och är nöjd med tjänsten har de 
förutsättningar som krävs för att bli lojal till företaget. Tjänstekvalitet och kundnöjdhet 
skapas av förväntningar, därmed är det förväntningar som skapar grunden för att uppnå 
en lojal kund. I en relation mellan kund och företag är lojalitet en viktig beståndsdel. 
Det är möjligt att en kund blir lojal genom ett tekniskt servicemöte. Dock blir en kund 
lojal först när kunden är nöjd, när det finns ett förtroende till företaget och när företaget 
erbjuder någonting som kunden anser är av värde (Hennig-Thurau et al., 2002, s.242; 
Kasiri et al., 2017, s.96; Oliver, 2015, s.205). I vår studie ser vi att de kunder som inte 
har uttryckt någon lojalitet till Tallen har saknat förtroende för företaget och upplevt 
otrygghet i servicemötet. De har inte upplevt något värde i tjänsten och har därför inte 
haft något incitament att upprätta en relation till företaget. Tjänstekvalitet och 
kundnöjdhet är viktigt för att lojalitet ska uppstå, vilket även påverkar viljan att upprätta 
en relation.  
 
Vi kan dra slutsatsen att tjänstekvalitet och kundnöjdhet är viktiga för att skapa en 
relation när interaktionen sker via teknik. Det är svårt för ett företag att leva upp till 
kundens förväntningar i det tekniska servicemötet eftersom förväntningarna grundar sig 
i både det mellanmänskliga och tekniska servicemötet. Detta har implikationer på att 
upprätta en relation mellan kund och företag.  

7.2 Teoretiskt bidrag 
Teorin som presenteras i denna studie visar på betydelsen av kundrelationer, 
servicemötets betydelse samt vilka möjligheter och svårigheter SSTs kan innebära i ett 
servicemöte. Vi kan bekräfta att det finns likheter mellan det mellanmänskliga och 
tekniska servicemötet i vad som leder till kundrelationer. Förväntningar måste 
överensstämma med upplevelsen, betydelsen av roller och manus, samt att det är viktigt 
att kunden får möjlighet och tid att lära sig sin roll i servicemötet. Kundrelationer är 
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viktiga för företag och någonting som är lönsamt att eftersträva. Vi har kunnat 
identifiera vad som har betydelse för relationen i det tekniska servicemötet, vilket 
tidigare inte har undersökts och därför är resultatet ett bidrag till den befintliga 
forskningen. 
 
Resultatet av vår studie visar att det tekniska servicemötet kan bygga en relation mellan 
kund och företag. Vi har identifierat att ett nytt manus och nya roller har introducerats i 
det tekniska servicemötet. För att en relation ska upprättas måste kunden känna sig 
trygg i det nya manuset och den nya rollen och företagets tjänst måste överensstämma 
med kundens förväntningar. Kundens roll är self-creation, vilket bekräftar Zainuddin et 
al. (2016, s.588-589) teori som visar på att kundens roll med SST är att skapa värdet på 
egen hand. Vidare kan vi se att kundens förväntningar på manus och roller har betydelse 
för kundnöjdheten. Solomon et al. (1985, s.103) och Giebelhausen et al. (2014, s.115) 
menar att roller och manus måste vara tydliga för kunden för att kunden ska bli nöjd, 
vilket vår studie kan bekräfta. Forskning publicerad på senare delen av 2010-talet har 
fokuserat på den tekniska interaktionen mellan företag och kund. Nijssen et al. (2016) 
har undersökt skiftet från mellanmänsklig till teknisk interaktion och menar att 
relationen mellan kund och företag påverkas. Giebelhausen et al. (2014) skriver också 
om skiftet och kring det manus och roller som kunden är van vid i servicemöten. Som 
dessa forskare påvisat kan även vi se att det tar ett tag för kunderna att lära sig hur den 
tekniska interaktionskanalen fungerar. Vi kan även bekräfta studien av Giebelhausen et 
al. (2014, s.116) som visar att det sociala utbytet kan hämmas i en teknisk interaktion. 
Vissa kunder värderar det sociala utbytet högt och anser att den tekniska interaktionen 
hämmar det sociala utbytet vilket påverkar relationen negativt. 
 
Kundens upplevda tjänstekvalitet är en avgörande aspekt för att upprätta en relation 
mellan företag och kund. Vi har utgått från att kundens uppfattning av tjänsten kan 
förstås genom hur kunden upplever tjänstekvaliteten, och vi kan se att det är av största 
vikt att förväntningar och upplevelser överensstämmer för att kunden ska uppleva 
servicemötet som positivt. Detta bekräftar tidigare teorier om tjänstekvalitet (Grönroos, 
1984, s.37; Prakash & Mohanty, 2013, s.1058). Vi kan också bekräfta Storbacka et al. 
(1994, s.23), Qaisar et al. (2016) och Parakash & Mohanty (2013) som menar att god 
tjänstekvalitet ökar kundnöjdhet, vilket i sin tur leder till återkommande kunder och 
möjlighet till att upprätta en relation. En kund som upplever god tjänstekvalitet är nöjd 
med tjänsten och kan tänka sig att komma tillbaka till den specifika restaurangen, vilket 
även gäller i det tekniska servicemötet. En tjänst som är kundanpassad ska enligt 
Coehlo & Hensler (2012, s.347) innebära att tjänstekvaliteten har lägre betydelse för 
kundnöjdhet och lojalitet. Vi kan dock inte se några belägg för denna teori i vår studie. 
 
Denna studie har undersökt ett tidigare outforskat område inom SST och kundrelationer. 
Genom att använda teorier för det traditionella, mellanmänskliga servicemötet och 
tillämpa dem på vår empiri om det tekniska servicemötet, har vi bidragit till forskningen 
inom kundrelationer och SST. Grönroos (2004, s.100) menar att servicemötet är 
tillfället där en relation kan byggas, och detta kan även vi se i vår studie. Enligt den 
tidigare forskningen är det i det mellanmänskliga servicemötet som en relation kan 
skapas. Bitner et al. (2000, s.138) menar att det mellanmänskliga servicemötet lägger 
grunden för kundnöjdhet och lojalitet. Resultatet från vår studie visar att även ett 
tekniskt servicemöte kan lägga grunden för en relation mellan kund och företag.  
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7.3 Praktiska rekommendationer 
Företag i tjänstebranschen som vill implementera SST i sin verksamhet bör ha ett antal 
saker i åtanke för att bli framgångsrika med detta. 
 
Det är viktigt att tydliggöra tjänsteerbjudandet. Ett företags förmåga att leva upp till 
förväntningarna avgör upplevd tjänstekvalitet och kundnöjdhet, därför är det viktigt för 
ett företag som strävar efter att upprätta kundrelationer att försöka leva upp till kundens 
förväntningar så långt det är möjligt. Företag har möjlighet att påverka de förväntningar 
på tjänsten som kunden tar med sig till servicemötet genom att tydliggöra sitt 
tjänsteerbjudande. Då är kunden medveten om vilka förväntningar som hen kan ha på 
företaget och tjänsten, vilket skapar möjligheter för god upplevd tjänstekvalitet. 
 
SST måste designas på ett lämpligt sätt. I det mellanmänskliga servicemötet uppskattar 
kunder den trygghetskänsla som servicepersonal kan ge. För att SST ska kunna ge 
samma känsla av trygghet är det viktigt att den utformas på rätt sätt. SSTn bör kunna ge 
tips och råd vid val av mat och dryck, eftersom det är ett moment i servicemötet där 
kunderna upplever osäkerhet. Det bör även vara enkelt att tillkalla servicepersonal för 
att be om hjälp ifall någonting går fel i serviceprocessen. Att ha en funktion där kunden 
vid behov kan tillkalla servicepersonal till bordet, eller en hjälpfunktion i SSTn som 
svarar på eventuella frågor skulle bidra till en ökad trygghetskänsla för kunden. 
 
Serviceprocessen i det tekniska servicemötet bör vara tydlig. Kundens osäkerhet i 
servicemötet grundar sig ofta i att hen inte är säker på sin roll i mötet och inte vet hur 
serviceprocessen går till. En kund som har besökt en restaurang flera gånger vet hur 
processen går till, men en ny kund måste lära sig hur processen ser ut. Det är även 
viktigt att tydligt visa hur kunden går tillväga när ett servicemöte misslyckas, det vill 
säga att tydliggöra restaurangens service recovery-insats. En kund som är medveten om 
sin roll, hur serviceprocessen går till och att ett misslyckat servicemöte kan räddas, är 
trygg och känner förtroende för företaget. Det kan leda till upprättandet av en relation. 
 
Företaget bör informera kunden om syftet med SST och vilken nytta tekniken har för 
kunden i servicemötet. Det är viktigt att kunden förstår fördelarna och nyttan med att 
interagera med teknik istället för personal för att kunden ska uppleva att fördelarna med 
tekniken överväger kostnaderna av att använda den. När fördelarna överväger 
nackdelarna upplever kunden att det är värdeskapande att använda tekniken.  
 
Företaget bör erbjuda sina kunder olika interaktionskanaler. Kunder uppskattar att 
kunna välja interaktionskanal. De ser fördelar med både teknisk interaktion och 
mellanmänsklig interaktion beroende på tillfälle och syfte. För att skapa förutsättningar 
för lojala kunder ska båda interaktionskanalerna erbjudas. Det är dock viktigt att se till 
att interaktionskanalerna kompletterar varandra utan att skapa förvirring i servicemötet. 
Genom att ha både personal och teknik som interaktionskanal kan det frigöra tid för 
personalen att fokusera på kringliggande tjänster för att skapa värde för kunden. Vad 
som är värdeskapande för kunden är dock unikt och kan skilja sig åt mellan olika 
företag och koncept. Företaget bör därför hålla en dialog och interaktion med kunderna 
för att säkerställa att de kan leva upp till förväntningarna och identifiera vilka 
kringliggande tjänster som skapar värde för kunden. 
 
Ett företag som väljer att byta interaktionskanal från mellanmänsklig interaktion till 
teknisk interaktion bör vara medveten om att det förändrar kundens uppfattning om 
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företaget. Att byta till en teknisk interaktionskanal uppfattas som ett försök att vara 
modern och nytänkande, det kan även uppfattas som att restaurangen byter till ett mer 
avslappnat koncept. För att kundernas uppfattning av restaurangen inte ska förändras är 
det viktigt att informera om syftet till förändringen. Det är även viktigt att informera 
kunderna om vilken nytta den nya interaktionskanalen innebär för dem, så att de förstår 
fördelarna med förändringen.  
 
Det är viktigt för företag att vara medvetna om kundens önskan att ta en teknologisk 
paus. Teknik används allt oftare i vardagen, och bland studiens yngre respondenter 
påtalas viljan att ta en teknologisk paus vid tillfällen då man vill fokusera på att umgås 
med sitt sällskap, till exempel vid restaurangbesök. Ett företag som funderar på att 
implementera SST i sin verksamhet bör vara medveten om denna aspekt för att förstå 
varför kunden kan vara ovillig att använda SST. 

7.4 Framtida forskning 
Denna kvalitativa studie är en början på forskningsområdet kundrelationer inom SST. 
Studien har funnit att SST kan vara relationsbyggande och att kunder kan uppleva en 
relation till ett företag som använder SST, men det är fortsatt intressant att se vad som 
faktiskt bygger en relation när interaktionen är teknisk. Det finns behov av 
fördjupningsstudier inom detta ämne för att få djupare förståelse. Vi har identifierat att 
SST innebär nya roller och nytt manus i servicemötet och att förväntningarna skapas av 
erfarenheter skapade i såväl det tekniska som det mellanmänskliga servicemötet. 
Förutom dessa nya förutsättningar har en känsla av trygghet en stor betydelse för att en 
relation ska kunna upprättas. Eftersom denna studie undersöker kundens uppfattning av 
en relation till ett företag är det intressant för framtida forskning att undersöka 
företagets uppfattning av relationen till kunden när interaktionen sker via SST. Vidare 
ser vi ett behov av att undersöka de kunder som beskriver sig själva som ovana 
teknikanvändare. Detta för att se om relationen uppfattas annorlunda när teknik är en 
obekant interaktionskanal.  
 
Vidare är denna studie utförd inom restaurangbranschen. Eftersom studien inte går att 
generalisera på tjänstebranschen i stort är det intressant att genomföra framtida studier 
inom andra tjänsteföretag. Branscherna har olika egenskaper och det är intressant att 
undersöka om den tekniska interaktionen är mer lämpad för vissa branscher, samt vilka 
likheter och skillnader det finns mellan branscherna. En intressant aspekt som vi har 
funnit i denna studie är behovet av teknologisk paus bland kunderna. Tidigare forskning 
om teknologisk paus har genomförts inom hotell och då vi kan se tecken på behov av 
teknologisk paus även i restaurangbesök menar vi att det är intressant att undersöka 
vilken effekt det kan ha på företag inom restaurangbranschen. 
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8. Sanningskriterier och etiska implikationer 
I det avslutande kapitlet presenterar vi kriterier utifrån vilka studiens kvalitet kan 
bedömas. Vi redogör även för vilka samhälleliga implikationer studien kan komma att 
ha. 

8.1 Sanningskriterier 
För att bedöma forskning inom företagsekonomi används vanligtvis tre kriterier: 
reliabilitet, replikerbarhet och validitet (Bryman & Bell, 2013, s.62). I en kvalitativ 
forskning används dock andra kriterier eftersom de vanligtvis använda kriterierna inte 
anses vara relevanta för forskningsmetoden. Enligt Bryman & Bell (2013, s.402) kan 
trovärdighet ses som ett grundkriterium för kvalitativ forskning, detta bryts sedan ner i 
fyra delkriterier. Dessa redogör vi för närmare nedan.  
 
Tillförlitlighet 
Kriteriet innebär att studien är genomförd efter de regler som finns, vilket kan 
säkerställas genom att presentera resultatet för de som deltagit i studien (Bryman & 
Bell, 2013, s.403). Därigenom kan de avgöra om resultatet ger en rättvis bild av 
verkligheten. Vi erbjöd alla respondenter möjligheten att läsa igenom empirikapitlet i 
sin helhet. Detta för att ge dem möjlighet att kontrollera att vi framställer en rättvis bild 
av dem. Två av respondenterna önskade kontrollera empirikapitlet. De var båda nöjda 
med hur de framställts och önskade inte ändra något. Övriga respondenter tackade nej 
till erbjudandet att kontrollera empirin. Genom att vi givit respondenterna möjligheten 
att kontrollera materialet har vi stärkt kriteriet tillförlitlighet i vår studie. 
 
Överförbarhet 
De kvalitativa studierna baseras oftast på ett fåtal individer (Bryman & Bell, 2013, 
s.403), en generalisering är därför inte möjlig. Överförbarheten i en kvalitativ studie 
handlar istället om hur fyllig och detaljrik datan är, ju mer detaljerad desto mer 
överförbar är studien till andra kontexter eller situationer (Bryman & Bell, 2013, s.404).  
Vi anser inte att det är möjligt att direkt överföra resultatet från vår studie till andra 
kontexter eller situationer. Detta på grund av att vi har studerat en relation till en 
specifik restaurang. Vi tror dock att det kan finnas likheter inom tjänstebranschen i hur 
kunder uppfattar tekniska servicemöten. I och med de möjliga likheterna kan resultatet 
av vår studie komma till nytta i andra kontexter och situationer, men resultatet går inte 
att generalisera. 
 
Pålitlighet 
Detta kriterium innebär att säkerställa att studien har redogjorts för på ett 
tillfredsställande sätt, att alla delar i studien har diskuterats fullständigt (Bryman & Bell, 
2013, s.405). Vi har säkerställt detta kriterium genom att redogöra för våra 
tillvägagångssätt och ställningstaganden genomgående i studien. Vi har motiverat de val 
vi gjort samt varit noga med att inte utesluta avsnitt av vikt för studiens pålitlighet. 
 
Bekräftelse/konfirmering 
De personliga värderingarna hos forskaren ska inte medvetet ha påverkat studiens 
resultat (Bryman & Bell, 2013, s.405). I den kvalitativa forskningen är forskarna nära 
studien, det kan därför vara svårt att hålla sig objektiv till den. Genom att redogöra för 
vår förförståelse samt bakgrunden till ämnesvalet blir läsaren medveten om våra tidigare 
erfarenheter och de tankesätt som vi tar med oss in i studien. Vi har varit medvetna om 
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våra personliga åsikter kring ämnet och ämnat vara objektiva och hålla dessa åsikter 
utanför studien. 

8.2 Samhälleliga implikationer 
Enligt Johansson (2011, s.247) kan forskningsframsteg leda till samhälleliga effekter 
som leder till moraliska ställningstaganden. Vi vill därför diskutera vilka effekter vår 
forskning kan ha i samhället. I denna studie har vi funnit att SST kan vara en 
relationsbyggande faktor mellan kund och företag. Detta fynd innebär en samhällelig 
risk då företag kan besluta sig för att byta ut servicepersonal mot SST och tekniska 
lösningar vilket på sikt kan förändra arbetsmarknaden.  
 
Denna studie visar även på att vad kunder uppskattar och värdesätter i en tjänst kan 
skilja sig åt mellan olika individer och vid olika tillfällen. Vad som uppskattas och 
värdesätts beror också på tidigare erfarenheter och vilka förväntningar kunden har på 
tjänsten. Förväntningarna kan påverkas av extern kommunikation från företag, till 
exempel genom reklam. Sådan kommunikation kan diskuteras huruvida den är 
moraliskt rättfärdig eller ej, då den kan skapa behov hos kunderna och bidra till en vilja 
att köpa tjänster de egentligen inte behöver.  
 
Vi har även identifierat kundens önskan om att ta en teknologisk paus vid konsumtion 
av tjänster, som till exempel vid restaurangbesök. Att implementera SSTs i 
tjänsteföretag går emot kundernas önskan om att lägga ifrån sig tekniken för att umgås 
med varandra. Vilka implikationer den ökade teknikanvändningen kan ha på samhället i 
framtiden är svårt att förutspå, men det är viktigt att vara medveten om att det finns en 
önskan bland kunder att vara utan tekniken vid vissa tillfällen.  
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Appendix 1: Urvalsteknik 

 
 
Källa: Saunders et al., 2012, s.282. ”Figure 7.5 Selecting a non-probability sampling technique” 
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Appendix 2: Intervjuguide 
 
Hej!  
Vi vill börja med att tacka för att du är här och vill medverka i vår studie. Som vi informerat om 
tidigare kommer intervjun att ta ca 45 minuter och kommer att handla om hur man uppfattar 
användningen av teknik vid restaurangbesök. 
Vi vill att du bortser från matupplevelsen på restaurangen under intervjun, fokus är istället på 
konceptet att använda en app eller inte. 
Som vi tidigare har informerat om är du helt anonym och kan avbryta din medverkan om du vill. 
Är det okej för dig att vi spelar in intervjun?  
 

Fråga Teori Analys 

Information om respondenten:   

Profil - berätta lite om vem du är och hur 
gammal du är 
Hur använder du din telefon i vardagen? 

- - 
Teknikvana 

Restaurang    

Hur ofta går du på restaurang? 
I vilka sammanhang? 
Vart går du?  
Återkommer du till restauranger? Varför?  
Vad är viktigt för dig när du besöker en 
restaurang? (Vad värdesätter du) 
Vilka förväntningar har du vanligtvis på 
restaurangbesök? 

Dowling, 2002, 
s.89) 
 
Grönroos, 1984 

Lojalitet, vilja att ha relation 
 
Tjänstekvalitet, 
förväntningar 

Tallen   

Hur många gånger har du besökt 
apprestaruanger likt Tallen? I vilka 
sammanhang? (kort berätta om de 
besöken) 
 
Vad visste om Tallen innan ditt första 
besök? Hur var dina förväntningar innan 
besöket?  
 
Vill du berätta om ditt senaste besök? 

- Lojalitet/kundnöjdhet 

Hade du någon kontakt med 
servitris/servitör under besöket? Hur var 
den kontakten?  

Giebelhausen et al. 
(2014), Solomon et 
al (1985), Dwyer et 
al (1987) 

Roller & manus 
Förväntningar 

Var det något vid besöket/besöken som 
inte fungerade? Vad? Vad hände?  

 Service recovery 

(Vid flera besök)  Gwinner et al (1998) Relationsfördelar 
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Du har varit på Tallen/apprestaurang 
flera gånger, hur ser du på konceptet idag 
jämfört med första gången du var där?  
Vilka fördelar/nackdelar med att 
använda appen upplever du?  
 
Varför tror du att de har en app?  
 
Om du jämför dina besök, skiljer de sig åt 
eller har du haft liknande upplevelser?  
 
Upplever du några fördelar med att vara 
en återkommande kund på Tallen?  

 
Njissen et al (2016) 

 

(Vid endast ett besök) 
Hur ser du på konceptet att man 
interagerar med en app i ett restaurang-
sammanhang?  
 
Vilka är  fördelarna?  
 
Nackdelar?  
 
Varför tror du att de har en app?  

Berry (1995), 
Grönroos (2004), 
Edvardsson et al 
(2005) 
 
Njissen et al (2016) 

Värdeskapande, kunderna 
vill ha företag som 
anstränger sig  

Jämför restaurang och koncept-
restaurang 

  

Om vi nu tänker oss att du får välja 
mellan att beställa genom app eller 
genom personalen, vad skulle du välja?  
Vill du berätta mer om detta val, vad är 
bra med det?  
 
Skulle du välja likadant vid alla tillfällen?  
 
När skulle det andra alternativet vara 
mer fördelaktigt?  
 
Hur skulle du se det om det fanns båda 
alternativen på samma restaurang? 

Giebelhausen et al 
(2014)  

Vilka kanaler? 
Socialt utbyte 
 
(app= ej benägen att ha 
relation, personal = vill ha 
relation?)  

Vi fortsätter på temat att jämföra. När du 
beställer via app eller via personal, 
upplever du någon skillnad i vilken roll 
du som kund har och vad du förväntas 
göra? Vill du beskriva den skillnaden?  
 
Alltså, vilka “uppgifter” har som kund på 
restaurangen? Vad ska du göra/utföra? 
Hur känner du för det?  
Känner du dig trygg i en situation där du 
beställer via en app? Kan du jämföra det 

Cunningham et al., 
(2009), 
Giebelhausen et al 
(2014), Solomon et 
al (1985) 

co-creation/self-creation, 
roller 
Delaktighet → relationer 
Kompetens att utföra 
tjänsten 
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med personal? 

Avslutningsvis:   

Vad skulle motivera dig att gå tillbaka till 
en apprestaurang? 

 Fånga upp åsikter som inte 
tidigare sagts 

Tänk dig nu din favoritrestaurang, hur 
skulle du uppfatta den om den använde 
sig av appkonceptet?  

 Befintlig relation till 
restaurang och hur en 
teknisk interaktion skulle 
påverka den  

Vad har du för tankar om Tallen 
generellt, helheten på restaurangen?  

  

Är det någonting som du vill tillägga?   
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Appendix 3: Analysmall 
Kort sammanfattning av respondenten: 

• Profil  
• Teknikvana 
• Allmän inställning/uppfattning till Tallen  
• Kort intervjusammanfattning 
• Varför har de SST? - personens uppfattning  

 
Relationsfördelarna:  
Sociala 
Ekonomiska 
En känsla av trygghet 
 
Tecken på relation 
Lojalitet 
Förtroende 
Värdeskapande 
Kundnöjdhet  
 
Tjänstekvalitet 
Förväntningar 
Service recovery 
Kringliggande tjänster 
Kundanpassning  
 
Servicemötet, customer experience  
Roller & manus 
 Socialt utbyte 
Dialog & interaktion 
Self-creation 
Co-creation 
 
Meuters faktorer 
Positivt servicemöte med SST: 

Förmåga att lösa problem  
Kund mer kompetent än personal  
Teknologin fungerar och gör det den är tänkt att göra  

Missnöjd med servicemötet i sst:  
Teknologin fungerar inte 
Ineffektiv serviceprocess 
Bristfällig design  
Kundorsakade misslyckanden  
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