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Sammanfattning 
Den teknologiska utveckling som skett under 2000-talet har resulterat i att vi idag lever i ett 
digitaliserat samhälle. Samhället befinner sig fortfarande mitt i den digitala transformationen. 
Det lanseras ständigt nya teknologiska lösningar till marknaden vilka fortsätter driva den 
digitala utvecklingen framåt. Digitaliseringen påverkar inte bara vårt levnadssätt utan även 
företagsvärlden och de varor och tjänster som finns på marknaden. Som ett resultat av den 
digitala samhällsutvecklingen har rollerna för både kunder och företag förändrats i 
affärssammanhang. Detta är framförallt framträdande i tjänstesamhället, där mänskliga 
interaktioner i allt större utsträckning ersätts av teknologiska, och de grundläggande 
förutsättningarna i branscherna förändras.  
  
Med utgångspunkt i marknadsföring undersöker denna studie komplexiteten av digitalisering 
i tjänstesamhället. Utifrån tidigare forskning inom området identifierades ett forskningsgap i 
relationsmarknadsföringen; hur self service bidrar till kundens upplevelse av relationer till 
företag. För att undersöka digitaliseringens effekter på relationer har vi studerat 
hotellbranschen, som tidigare karaktäriserats av de mänskliga interaktionerna men som idag 
utmanats av samhällets utveckling. Detta har undersökts med forskningsfrågan; hur upplever 
kunden relationen till företag inom hotellbranschen när interaktionen mellan parterna sker 
via self service?  
  
Tidigare forskning om framförallt relationer, servicemötet och teknologi sammanställdes i en 
teoretisk referensram. Utifrån denna ram konstrueras en konceptuell modell för studien, 
vilken ligger till grund för den empiriska insamlingen. Syftet med denna studie är att, genom 
att undersöka relationen mellan kund och företag vid self service, skapa en djupare förståelse 
för kundens upplevelse av denna. För att uppnå detta utgår studien från en kvalitativ 
forskningsansats och semistrukturerade intervjuer. Till grund för studiens resultat ligger 
således en empirisk insamling på åtta intervjuer som analyserats relaterat till tidigare 
forskning. 
  
Resultatet av undersökningen visar på att relationsbyggande kan ske inte bara i ett 
mellanmänskligt utan även i ett digitalt servicemöte. Hur kunden upplever relationen till ett 
företag beror däremot på hur kunden ställer sig till de nya förutsättningarna. Vårt resultat 
tyder på att den upplevda relationen påverkas av kundens inställning till både relationer och 
teknologi, vilka i sin tur bidrar till upplevelsen av förväntningar och ansvar i det digitala 
servicemötet. Det finns ett tydligt mönster i det digitala servicemötet att kunder ställer sig 
mer likgiltiga inför en relation eftersom de inte upplever samma relationsfördelar som i det 
tidigare mellanmänskliga mötet. Vi har identifierat att en positiv attityd mot teknologi inte 
utesluter betydelsen av den mänskliga närvaron i relationen, då den bidrar till trygghet i det 
nya sammanhanget. Ett digitalt servicemöte skapar förändrade förväntningar och roller för 
både kund och företag, vilka är viktiga att förstå för att möjliggöra ett relationsbyggande.  
  
Nyckelord: digitalisering, relationsmarknadsföring, relationer, self service, hotell, teknologi 
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Begreppsdefinitioner 
I följande avsnitt presenteras samt definieras begrepp som kommer användas i vår studie som 
är bra för läsaren att ha en förståelse för.  
 
Tabell 1. Begreppsdefinitioner 

Begreppsdefinitioner   

Digitalisering 
(eng. digitalization) 

Integreringen av digitala teknologier i samhället (Business 
Dictionary, 2018) 

Tjänstesamhälle Ett samhälle där ekonomin domineras av tjänstesektorn och 
majoriteten är sysselsatta inom den (Nationalencyklopedin, 
2018a)   

Tjänst 
 
 
 
 

En tjänst är en process där produktion och konsumtion sker 
samtidigt och kunden är medskapare (Grönroos, 2015, s. 63) 
Tjänster har fyra karaktärsdrag; de är heterogena, går inte att ta 
på, produktion och konsumtion är oskiljaktiga samt de går inte 
att lagra (Zeithaml et al. 1985, s. 33) 

Servicemöte 
(eng. service encounter) 
 

Interaktionen mellan en kund och företag i det sammanhang där 
tjänsten konsumeras (Solomon et al., 1985, s. 100), ofta kallat 
för sanningens ögonblick (Grönroos, 2015, s. 96) 

Relation En relation grundar sig på att det finns två parter, kund och 
företag (Grönroos, 2004, s. 101) samt att det sker ett socialt 
utbyte mellan dem (Dwyer et al., 1987, s. 12) 

Lojalitet  Kundens upplevelse av en relation och hur det påverkar 
sannolikheten att kunden återkommer till företaget (Palmatier, 
2008, s. 45) 

Self service 
(sv. självbetjäning) 

Kunden betjänar sig själv (Nationalencyklopedin, 2018b) 

Self service technology Ett tekniskt hjälpmedel som gör det möjligt för kunden att 
producera och konsumera en tjänst utan mänsklig interaktion 
(Meuter et al., 2000, s. 50) 

Begreppsdefinitioner i studiens kontext 

Self service 
 

Kunden betjänar sig själv via teknologiska lösningar vid sitt 
hotellbesök, ex. checka in, betala, få nyckeln och checka ut 

Self service hotell  
 

Ett hotell som använder sig av någon form av self service i 
tjänsten, men exkluderar inte mänskliga interaktioner  

Relation Består av kunden och företaget, och det sker upprepade 
teknologiska eller sociala utbyten mellan parterna  
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel ger vi en introduktion till vår studie. I kapitlet presenteras vårt 
ämnesval samt dess aktualitet, vi belyser problembakgrunden för studien och tidigare 
forskning inom området. Detta leder slutligen fram till vårt identifierade forskningsgap 
som ligger till grund för vår forskningsfråga samt studiens syfte.  
 

1.1 Ämnesval 
Den teknologiska utvecklingen har under 2000-talet gått snabbt framåt och samhället 
blir allt mer digitaliserat. De nya teknologiska och digitala lösningarna som ständigt 
lanseras på marknaden idag är självklara drivkrafter till denna utveckling. Samhället står 
idag mitt i den digitala transformationen som bidrar till stora förändringar i vårt 
levnadssätt (Digitaliseringskommissionen, 2016, s.18). Vidare förklaras att 
digitaliseringen även påverkar företagsvärlden och de varor och tjänster som 
konsumeras på marknaden (Digitaliseringskommissionen, 2016, s. 18). Digitaliseringen 
innebär en ökad individualisering för konsumenterna, samtidigt som den skapar 
konkurrenskraft och innovationsmöjligheter för företagen 
(Digitaliseringskommissionen, 2016, s. 19).  
 
Många företag i dagens samhälle väljer därför att använda sig av mer teknologiska 
lösningar, både i det administrativa flödet och i sina kundmöten 
(Digitaliseringskommissionen, 2016, s. 19). Denna utveckling har framförallt påverkat 
tjänstesamhället, som traditionellt karaktäriseras av de personliga interaktionerna, men 
där teknologin nu har resulterat i förändringar av både hur tjänster skapas och levereras 
(Curran et al., 2003, s. 209; Meuter et al., 2002, s. 50; Meuter et al., 2000, s. 61). Det 
blir allt mer vanligt att företag använder sig av self service i tjänstesammanhang, där 
interaktionen med företaget sker utan den mänskliga interaktionen och med hjälp av 
teknologin (Larivière et al., 2017, s. 238).  
 
Vårt ämnesval för examensarbetet grundar sig inom området marknadsföring. Tack vare 
ett gemensamt intresse för relationsmarknadsföring och tjänstemarknadsföring, två 
grundläggande områden för vår utbildning på Civilekonomprogrammet med inriktning 
Service Management, ville vi utforska komplexiteten av digitalisering i 
tjänstesamhället. Vi frågade därmed oss själva vilka effekter samhällets digitalisering 
skulle komma att ha i det tjänstesamhälle som vår utbildning riktar sig till. Vi såg det 
intressant att undersöka en bransch som tidigare karaktäriserats av interaktioner mellan 
människor, men som idag influerats av digitaliseringen och tillämpar allt mer 
teknologiska interaktioner. Därmed kommer studien, utifrån ett 
marknadsföringsperspektiv, att undersöka hotellbranschen med fokus på framförallt self 
service och dess effekter på kundrelationer.  
 

1.2 Problembakgrund 
"What is good for society is also good for business." - Petter Stordalen 
 
Tjänstesamhället i Sverige har utvecklats sedan 1960-talet då det växte fram som ett 
resultat av industrisamhällets behov av kompletterande tjänster (Nationalencyklopedin, 
2018a). I dagens samhälle har tjänster kommit att få en allt mer inflytelserik roll, för 
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konsumenter och företag, men även för Sveriges ekonomi. I takt med att 
tjänstesamhället utvecklats under de senaste decennierna har även tjänsternas andel av 
Sveriges BNP ökat. Idag utgör tjänster ungefär 70 procent av Sveriges BNP, jämfört 
med varor som står för resterande 30 procent (Statistiska Centralbyrån, 2018).  
 
Det svenska tjänstesamhället blomstrar med sin tillväxt. En av de branscher som ökat 
sin tillväxt och utvecklats framförallt de senaste åren är turismnäringen (Tillväxtverket, 
2017). År 2000 tog utvecklingen fart och sedan dess har den totala turismkonsumtionen 
i Sverige ökat med i genomsnitt 4,3 procent per år (Tillväxtverket, 2017). Denna 
utveckling har resulterat i att turismens andel av Sveriges BNP har ökat, och år 2016 
utgjorde den 2,7 procent av BNP (Tillväxtverket, 2017). En bakomliggande faktor till 
denna positiva utveckling är att konsumentbeteendet har förändrats. I dagens samhälle 
konsumerar människor inte turismtjänster på samma sätt som tidigare (Tillväxtverket, 
2017), utan konsumenten sköter i många fall processen från start till slut på egen hand.  
 
Då tjänstesamhället ständigt utvecklas är det viktigt att skapa en förståelse för tjänster 
och deras betydelse för både kund och företag. En tjänst definieras enligt Grönroos 
(2015, s. 63) som en process där produktion och konsumtion sker samtidigt och 
tillsammans med kunden. Tjänster produceras och konsumeras i det så kallade 
servicemötet, där även interaktionen mellan kund och företaget sker (Solomon et al., 
1985, s. 100). Från ett traditionellt perspektiv bygger branscher i tjänstesamhället på 
interaktioner mellan kunder och företagets personal i servicemötet (Bitner et al., 1994, s. 
95; Bitner et al., 1990, s. 71; Meuter et al., 2002, s. 50). De flesta så kallade klassiska 
tjänster har en hög grad av personlig interaktion (Solomon et al., 1985, s. 99). Idag har 
företagen börjat anpassa sig efter den digitala utvecklingen som sker i samhället, vilket 
leder till ett moderniserat servicemöte. Trenden idag är att använda self service för att 
konsumera tjänster (Considinea & Cormicana, 2016, s. 104; Larivière et al., 2017, s. 
239). Detta har resulterat i att kunderna fått en mer avgörande roll i skapandet av 
tjänsten, eftersom de numera är ännu mer involverade i processen (Zainuddin, 2016, s. 
589). I takt med digitaliseringen har kunden utvecklats från att vara en medskapande 
part i konsumtionen till att i stor utsträckning konsumera den själv genom self service.  
 
Interaktionerna mellan kund och företag har med andra ord förändrats; från att bestå av 
personlig kontakt mellan människor till att bestå av en teknologisk kontakt mellan 
människor och teknologi (Considinea & Cormicana, 2016, s.104). Vad som går att 
konstatera är att teknologiska lösningar kommer fortsätta utvecklas som en viktig del av 
företags interaktion med kunder (Beatson et al., 2006, s. 854; Stockdale, 2007, s. 205; 
Zainuddin et al., 2016, s. 588). Det blir därmed viktigt för företag att förstå hur kunder 
upplever det nya, teknologiska servicemötet och hur relationen mellan dem påverkas när 
kunden inte längre integrerar endast med människor.  
 
En bransch som traditionellt sett bygger på mycket interaktioner mellan kund och 
företag är hotellbranschen (Kattara & El-Said, 2014, s. 68; Stockdale, 2007, s. 205). 
Branschen är en del av den växande turismnäringen i Sverige och denna positiva 
utveckling reflekteras även tillbaka på hotellbranschen. Antalet hotellövernattningar i 
Sverige år 2017 ökade med 1,2 miljoner, motsvarande 2 procent, jämfört med tidigare år 
(Tillväxtverket, 2017). Den teknologiska utvecklingen är synlig även här, då trenden 
inom hotellbranschen idag har blivit att introducera kunderna till self service och 
teknologin, som alternativ till personalen (Stockdale, 2007). Samtidigt som 
hotellbranschen växer så befinner den sig därmed även i förändringen från en 
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traditionell till modern bransch i tjänstesamhället i och med implementeringen av 
teknologiska lösningar (Kattara & El-Said, 2014; Kim & Qu, 2014). Idag är det möjligt 
att boka hotellövernattningar på internet eller via applikationer i telefonen, checka in 
självständigt via digitala incheckningsstationer i receptionen, betala för din vistelse och 
checka ut från rummet. Detta resulterar i att de grundläggande förutsättningarna inom 
branschen förändras samtidigt som tidigare forskning inom området utmanas. Därför är 
det intressant att undersöka hur hotellbranschen anpassar sig efter digitaliseringen och 
utvecklingen i samhället.  
 

1.3 Tidigare forskning 
I företagsvärlden är och har det alltid varit viktigt att fokusera på nätverk och relationer 
till andra och framförallt till sina kunder. Marknadsföring som forskningsområde har 
däremot inte alltid fokuserat på relationer. Fram till 1970-talet dominerade den 
standardiserade marknadsföringen och marknadsföringsmixens 4 P; produkt, pris, 
påverkan och plats (Gummersson, 2017, s. 17). Begreppet relationsmarknadsföring 
introducerades för första gången under 1980-talet av Leonardo Berry (1995, s. 236). 
Fokus skiftar till kundrelationer och idéen grundar sig på att som företag skapa 
relationer till sina kunder och att arbetet med lojalitet också är en viktig del av 
marknadsföringskonceptet (Berry 1995, s. 236; Grönroos, 1995, s. 253). Sedan dess har 
intresset för forskning om relationsmarknadsföring fortsatt.  
 
Flertalet forskare visar på betydelsen av att fokusera på relationer i dagens affärsliv 
(Day, 2000; Grönroos, 2004; Gummesson 2017). En relation utgörs av två parter; 
kunden och företaget, och det kritiska ögonblicket för att skapa en relation till kunden 
sker vid servicemötet (Grönroos, 2004, s. 101). Solomon et al. (1985, s. 99) bekräftar 
även detta och menar att det är kundens upplevelse av tjänsten som avgör den framtida 
relationen mellan kund och företag. Länge har servicemötet karaktäriserats av ett 
mellanmänskligt möte, där företagets personal är marknadsförare av tjänsten (Solomon 
et al., 1985, s. 100). En annan viktig faktor för interaktionen mellan parterna är 
omgivningen där tjänsten utspelar sig (Solomon et al., 1985, s. 109). Tidigare forskning 
har därmed huvudsakligen fokuserat på det mellanmänskliga mötet, där kunden och 
servicepersonalen stått i centrum.  
 
I takt med digitaliseringen och den teknologiska utvecklingen av samhället har ett nytt 
perspektiv inom relationsmarknadsföring vuxit fram. Nya möjligheter skapas tack vare 
de teknologiska lösningarna (Payne & Frow, 2017). Flertalet forskare har 
uppmärksammat behovet att studera teknologins betydelse när tjänster levereras i 
servicemötet (Bitner et al., 2002; Lawrence et al., 2009; Meuter et al., 2000; Taillon et 
al., 2017). Idag kan kunder köpa och konsumera en tjänst utan att integrera med andra 
människor (Taillon et al., 2017, s.1). Denna utveckling i samhället har skapat nya 
digitala lösningar för kontakten mellan kund och företag, så kallade self service 
technologies.  
 
Inom marknadsföringsområdet har forskare intresserat sig för den digitala utvecklingen 
och därmed fortsatt studerat self service technologies. Forskare har undersökt 
bakgrunden till implementeringen av self service technologies och varför det är 
fördelaktigt ur ett företagsperspektiv (Bitner et al., 2002, s. 98). Dessa forskare har även 
undersökt vikten av att anpassa teknologin efter kundens individuella behov. Vidare 
finns det mycket forskning kring kunders attityder mot self service technology (Bitner et 
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al., 2002, s. 98; Lawrence et al., 2009; Meuter et al., 2000). Det handlar om vad som 
motiverar kunder till att använda teknologin och vad som skapar nöjdhet respektive 
missnöje (Meuter et al., 2000), och Taillon et al. (2017, s. 2) visar på att nöjda kunder 
leder till lojalitet och tillit. Forskning har även fokuserat på kundens upplevelse av 
tjänsten vid användandet av self service technologies (Meuter et al., 2000) samt på 
kundens förväntningar av tjänsten (Bitner et al., 2002). Mycket av den tidigare 
forskningen handlar således om betydelsen av att behålla ett kundfokus i de mer 
teknologiska interaktionerna.  
 
Sammanfattningsvis kan vi, utifrån den tidigare forskningen presenterad ovan, se att det 
finns gott om studier inom marknadsföringen som forskningsområde, gällande både 
relationsmarknadsföring och tjänstemarknadsföring. Inom relationsmarknadsföringen 
har fokus framförallt varit att undersöka kundrelationer (Berry, 1985; Day, 2000; 
Grönroos, 2004; Grönroos, 1995, s. 253; Gummesson 2017) samt tjänsteprocessen och 
den gemensamma produktionen och konsumtionen när tjänsten utspelar sig i 
servicemötet (Solomon, 1985; (Zeithaml et al. 1985; Giebelhausen, 2014; Zainuddin 
2016). Vad gäller tjänstemarknadsföring, och self service technologies, har forskningen 
fokuserat på företagsperspektivet samt kring kunders attityder och upplevelse av self 
service technologies (Bitner et al., 2002; Lawrence et al., 2009; Meuter et al., 2000; 
Taillon et al., 2017). Relationen mellan kund och företag vid teknologiska interaktioner 
i servicemötet är ett outforskat område i den tidigare forskningen. Detta gör att det 
forskningsgap vi identifierat framförallt grundar sig i relationsmarknadsföringen. 
Relationer i sig är ett välstuderat område, men i kombination med ett digitalt kontext 
utgör de ett nytt perspektiv till den tidigare forskningen. Det vi, mer specifikt, 
identifierat som forskningsgap är self service betydelse för kundens upplevelse av 
relationer till företag. Vår studie kommer att, utifrån ett kundperspektiv, undersöka hur 
relationen mellan kund och företag upplevs när interaktionerna sker via self service.  
 

1.4 Aktualitet  
För att identifiera aktuella marknadsföringsproblem har Marketing Science Institute, en 
organisation som samlar akademiker och ledande affärsmän, listat prioriteringsområden 
för framtida forskning. Listan inkluderar digitaliseringens betydelse i samhället samt 
nya innovativa lösningar (Marketing Science Institute, 2016, s. 14). Marketing Science 
Institute (2016, s. 10) presenterar följande ämne som relevant för framtida forskning: 
“How does engaging in technology change consumers? How does it influence emotions, 
decision making, and behavior?” Även forskare inom marknadsföring anser att vidare 
forskning bör riktas mot effekten av digitalisering. Kattara och El Said (2014) föreslår 
att framtida forskning bör fokusera på hur kunder upplever teknologin samt deras 
förväntningar på denna. Meuter et al. (2000) rekommenderar att framtida forskning bör 
studera hur den bristande mänskliga interaktionen vid servicemötet påverkar kundens 
lojalitet till företaget. Sammanfattningsvis lyfts innovativa tjänster och relationer fram 
som två av de viktiga områdena för vidare forskning. Det kan därmed konstateras att det 
finns både ett praktiskt och ett teoretiskt behov att vidare undersöka ämnet samt att vårt 
val av ämne är relevant för vidare forskning.   
 

1.5 Forskningsfråga 
Vi har genom problembakgrunden och det forskningsgap som identifierats kommit fram 
till följande forskningsfråga för vår studie:  
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Hur upplever kunden relationen till företag inom hotellbranschen när interaktionen 
mellan parterna sker via self service? 

 
 

1.6 Syfte  
Huvudsyftet med vår studie är att med utgångspunkt i marknadsföring och det 
digitaliserade tjänstesamhället undersöka hur relationer mellan kund och företag 
upplevs vid användandet av self service. Vidare vill vi utveckla en djupare förståelse för 
det servicemöte som sker med self service genom att undersöka relationen ur ett 
kundperspektiv. Med grund i studiens syfte önskar vi att i slutändan kunna bidra på 
följande tre sätt; 1. identifiera vad som har betydelse för kundrelationer i ett self service 
kontext, 2. till forskningsområdet marknadsföring och fylla det gap som identifierat 
inom relationsmarknadsföringen, samt 3. ge praktiska råd och rekommendationer till 
företag verksamma inom hotellbranschen.  
 

1.7 Avgränsningar 
För att genomföra studien utifrån de riktlinjer vi har att förhålla oss till samt tidsramen 
för vår studie är det nödvändigt med avgränsningar. Eftersom vi valt att skriva vårt 
examensarbete inom området marknadsföring är undersökningen begränsad till detta 
perspektiv av företagsekonomin.  
 
 
Marknadsföring För att skapa ett relevant ramverk för undersökningen har 

marknadsföringsområdet avgränsats ytterligare, och studien kommer 
fokusera främst på relationsmarknadsföring. 
 

Bransch Studien avgränsas till hotellbranschen, eftersom den tidigare 
karaktäriseras av den mänskliga kontakten mellan kund och företag, 
men idag utmanats av samhällets digitala utveckling. Branschen är 
därmed aktuell för vidare forskning.  
 

Perspektiv Studien är avgränsad till ett kundperspektiv eftersom den söker svar på 
frågan hur kunden upplever relationer när interaktionen sker via self 
service. Studien kommer dock inte avgränsas från att samla information 
även från företag och representanter från branschen.  
 

Respondenter Vår undersökning är avgränsad till att inkludera endast respondenter 
med erfarenhet från self service hotell, för att därmed kunna uppnå 
studiens syfte. 

  
 
 
 
 
 



 
 
 

  6 

 
 
  



 
 
 

  7 

2. Teoretisk metod 
Detta kapitel inleds med en presentation av författarnas teoretiska och praktiska 
förförståelse av ämnesvalet. Vidare i kapitlet presenteras och beskrivs de vetenskapliga 
utgångspunkterna samt det vetenskapliga angreppssättet för undersökningen. Kapitlet 
avslutas med en redogörelse av vårt tillvägagångssätt vid litteratursökningen och val av 
teorier samt vårt förhållningssätt till källkritik.  
 

2.1 Förförståelse  
Inom all forskning är det relevant att visa den förförståelse som forskaren besitter inom 
ämnet för sin vetenskapliga studie. Det är därför viktigt för forskare att diskutera sin 
förförståelse innan en studie och på så sätt skapa en medvetenhet om hur denna kan 
komma att påverka processen (Bryman & Bell, 2013, s. 52). I följande avsnitt 
presenteras vår teoretiska samt praktiska förförståelse om vårt ämnesval samt diskuteras 
hur detta kan påverka studien.  
 
Den teoretiska förförståelsen för denna studie grundar sig i den teoretiska bakgrund som 
vi fått från vår utbildning på Civilekonomprogrammet med inriktning Service 
Management. Genom våra sju terminer på programmet har vi studerat kurser som gett 
oss en bred grund inom ämnet företagsekonomi. Ämnesvalet inför denna studie grundar 
sig i vårt gemensamma intresse för relationsmarknadsföring och tjänstemarknadsföring. 
Detta är två ämnen som varit centrala för alla år på vår utbildning, men framförallt i vår 
C-kurs som gav oss ytterligare djupare kunskap för områdena. Våra fördjupningskurser 
på D-nivå studerade båda på University of Economics i Prag. Genom att läsa valbara 
kurser fick vi möjligheten att fördjupa oss inom flertalet företagsekonomiska ämnen; 
marknadsföring, ledarskap och logistik. Vår kunskap från denna termin skiljer sig något 
då vi studerat olika kurser inom dessa ämnen. Vi är medvetna om att vår teoretiska 
förförståelse kan påverka vår studie. Den tidigare kunskap som vi besitter inom ämnet 
kan påverka framförallt val av teoretisk referensram, utformning av empiriinsamlingen 
samt analys och slutsatser. Därmed har en kritisk arbetsprocess skapats, där vi strävat 
efter att undvika detta inflytande genom att ständigt reflektera och ifrågasätta de val 
som görs.  
 
Den praktiska förförståelsen vi som författare besitter inför denna studie är våra 
erfarenheter från näringslivet. Båda har arbetat inom tjänstebranschen i roller som 
innefattar service till kunder, samt att båda har arbetat inom hotell- och 
restaurangbranschen. Tack vare dessa erfarenheter anser vi att vi har goda praktiska 
kunskaper om kundbemötande vilket utifrån vårt syfte, bedöms som en fördel för vår 
studie. Detta innebär att våra erfarenheter kan användas i kombination med den 
teoretiska referensramen för studien för att utforma vårt forskningsverktyg för 
insamlingen av empiri. Detta kan i sin tur leda till djupare reflektioner bland våra 
respondenter och på så vis hjälpa oss att förstå deras upplevelse samt därmed vidare 
uppnå vårt syfte. Bådas praktiska förförståelse har inhämtats från samma bransch, vilket 
kan ses som en negativ aspekt eftersom det inte skapar ett brett perspektiv. Eftersom 
våra erfarenheter kommer från olika arbetsplatser så skiljer sig kunskapen ändå åt. Då vi 
är medvetna om hur den kan komma att påverka vår studie har vi ständigt förhållit oss 
till detta för att undvika subjektiva resonemang.  
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2.2 Vetenskapliga utgångspunkter 

2.2.1 Verklighetssyn   
Verklighetssyn kallas med ett annat ord för ontologi och beskriver den syn på 
verkligheten som antas i en forskning samt de sociala aktörernas art eller natur (Collis & 
Hussey, 2014, s. 49) Vidare finns det två olika synsätt för de sociala aktörernas 
verklighet; konstruktionism och objektivism. Denna studie kommer att förhålla sig efter 
en konstruktionistisk verklighetssyn. Detta synsätt innebär att sociala händelser och 
betydelsen av dessa är något som sociala aktörer ständigt skapar tillsammans (Bryman 
& Bell, 2013, s. 43). Anledningen till att ett konstruktionistiskt synsätt antas i vår studie 
är att den syftar till att undersöka relationen mellan kund och företag. Då sociala 
interaktioner är en process så innebär det att sociala fenomen är i en ständig förändring 
(Saunders et al., 2012, s. 132). Då vi syftar till att undersöka hur en relation upplevs vid 
self service interaktioner inom hotellbranschen antas att relationer är under ständig 
förändring och beror på hur respondenterna uppfattar sin upplevelse av den. Motsatsen 
till konstruktionism är objektivism, där man istället ser verkligheten som oberoende från 
sociala aktörers påverkan (Bryman & Bell, 2013, s. 42). Detta styrker ytterligare vårt 
val av verklighetssyn, då objektivismen inte stödjer det sociala skapandet. Vi utgår från 
att relationen skapas i samspelet mellan parterna då vi vill skapa en djupare förståelse 
för den subjektiva verkligheten vilket alltså talar för en konstruktionistisk 
verklighetssyn.  
 

2.2.2 Kunskapssyn  
Kunskapssynen i en studie handlar om vad som anses som kunskap (Saunders et al., 
2012, s. 132). Det finns två huvudsakliga perspektiv för kunskapssynen; positivism och 
interpretivism. Positivismen utgår från ett naturvetenskapligt förhållningssätt (Bryman 
och Bell, 2013, s. 36) och handlar om att samla in data från vilken man grundar 
generaliserade mönster (Saunders et al., 2012, s. 134). Interpretivismen har sin 
utgångspunkt i att förstå olikheter mellan individer samt dess roll i den sociala miljön 
(Saunders et al., 2012, s. 137). För att avgöra vilket synsätt som är lämpligt för vår 
studie har vi utgått från syftet att undersöka hur relationer mellan kund och företag 
upplevs vid interaktioner som sker via self service. Utgångspunkten för studien är att 
skapa en djupare förståelse för en upplevelse utifrån ett kundperspektiv. Ur ett 
positivistiskt perspektiv sker forskningen på objektivt och värderingsfritt (Bryman och 
Bell, 2013, s. 36), medan ett interpretivistiskt perspektiv handlar om att förstå 
verkligheten från individens perspektiv (Saunders et al., 2012, s. 137). Detta bekräftas 
av Collis och Hussey (2014, s. 46) som förklarar att i det interpretivistiska synsättet 
skapas kunskap genom respondenternas subjektiva erfarenheter. Därmed kommer ett 
interpretivistiskt synsätt antas i studien, då det anses att som det synsätt som är mest 
lämpligt utifrån vårt syfte med studien samt kommer möjliggöra att forskningsfrågan 
besvaras.  
 
Det interpretivistiska perspektivet anammar ett så kallat tolkningsperspektiv, vilket 
grundar sig på hermeneutiken. Hermeneutiken handlar om att forskaren ska analysera 
och tolka ett sammanhang utifrån perspektivet av upphovsmannen (Bryman & Bell, 
2013, s. 567). Ett tolkande synsätt utgår enligt Bryman och Bell (2013, s. 38) från att 
skapa en förståelse för människans beteende och handlingar i den sociala miljön, 
snarare än att fokusera på förklaring av det som det positivistiska synsättet gör. Vi vill 
undersöka hur relationen mellan kund och företag upplevs i det allt mer digitaliserade 
samhället. Då studien syftar till att skapa en djupare förståelse för denna upplevelse 
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passar det vår studie att tolka individernas syn på verkligheten. Då detta kommer att 
undersökas ur ett kundperspektiv innebär det att varje individuell kund har olika 
upplevelser av relationen. Detta synsätt ger oss möjligheten att tolka och värdera den 
individuella kundens upplevelse av verkligheten.  
 

2.3 Vetenskapliga angreppssätt 

2.3.1 Forskningsansats 
Forskningsansatsen är det som kopplar ihop teori med verklighet (Saunders et al., 2012, 
s. 143). Det finns två olika ansatser att grunda en vetenskaplig studie på; deduktiv och 
induktiv. Den deduktiva forskningsansatsen har den befintliga forskningen som 
utgångspunkt (Collis & Hussey, 2014, s. 7) och handlar om att, genom att använda 
existerande teorier, formulera hypoteser som sedan testas i verkligheten (Saunders et al., 
2012, s. 145). Det är ett vanligt tillvägagångssätt vid studier när målet är att förkasta 
eller bekräfta redan befintliga teorier. Ett alternativ är att använda sig av en induktiv 
forskningsansats. Det innebär att man istället fokuserar på att förstå verkligheten och 
utifrån denna skapa nya teorier (Saunders et al., 2012, s. 146). Den induktiva 
forskningsansatsen gör det enklare för forskare att tolka problem från nya perspektiv 
(Bryman & Bell, 2013, s. 35). Här utgår man från verkligheten, samlar in ny 
information och därefter tolkar informationen. För att uppnå syftet med studien samt 
fylla det identifierade forskningsgapet kommer vi att utgå från en deduktiv 
forskningsansats och basera vår empiriska insamling på den befintliga forskningens 
teorier. Då vi samtidigt vill skapa en förståelse för hur relationen mellan kund och 
företag upplevs så kommer studien även ha inslag från den induktiva 
forskningsansatsen. Därmed argumenterar vi för att kombinera de båda ansatserna, för 
att med hjälp av tidigare forskning söka svar på vår forskningsfråga samt komplettera 
denna med nya perspektiv från vår empiri. Bryman och Bell (2013, s.35) menar 
dessutom att det viktigt att inte se forskningsansatsens som strikt det ena eller det andra, 
utan gränser mellan dem kan vara flytande. Detta talar för att vi kan kombinera de två 
forskningsansatserna i vår studie.  
 

2.3.2 Forskningsstrategi  
När det kommer till genomförandet av studien finns det två alternativa 
forskningsstrategier att överväga; kvalitativ och kvantitativ. Dessa kan användas separat 
alternativt kombineras i en undersökning. Generellt sett kan den kvantitativa 
forskningen beskrivas som en kvantifierad metod med fokus på data jämfört med den 
kvalitativa forskningens fokus på information (Bryman & Bell, 2013, s.  49). Saunders 
et al. (2012, s. 161) menar att den generella skillnaden är att kvantitativ metod 
förknippas med numeriska data och kvalitativ med icke-numerisk data. I vår studie har 
vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsstrategi, och även detta val grundar sig 
i vårt syfte och forskningsfråga. Då studien syftar till att skapa en förståelse för kundens 
upplevelse av relationen till ett företag vid teknologiska interaktioner är en kvalitativ 
metod lämpligast. Detta kan bekräftas av Dalen (2015, s. 16) som menar att det är en 
kvalitativ forskningsstrategi som är lämplig när man söker svar på frågan hur och vill 
skapa en förståelse för sina respondenter och deras erfarenheter. Den kvantitativa 
forskningsstrategin behandlar en numerisk datainsamling med en objektiv syn på 
verkligheten (Bryman & Bell, 2013, s. 162) vilket därmed inte passar för vår 
undersökning. Vidare förklaras att den kvalitativa forskningen anammar en 
konstruktionistisk verklighetssyn samt interpretivistisk kunskapssyn (Bryman & Bell, 
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2013, s. 390; Saunders et al., 2012, s. 163) vilket ytterligare styrker vårt val av strategi. 
Samtidigt är en induktiv ansats vanligtvis den som är förknippad med kvalitativ 
forskning (Bryman & Bell, 2013, s. 390); medan vi valt att utgå framförallt från den 
deduktiva ansatsen i vår studie.  
 
Den kvalitativa forskningen är inte lika strukturerad som den kvantitativa (Bryman & 
Bell, 2013, s. 421). Förklaringen till detta kan vara att den kvalitativa forskningen inte 
har samma behov av att följa anvisningar och riktlinjer i sin metod (Ryen, 2015, s. 159). 
Detta innebär att en forskare måste vara medveten om vilka faktorer som kan påverka 
studien och alltså vilka svagheter som finns med den kvalitativa strategin. Den kritik 
som ofta uppmärksammas vid kvalitativa studier är subjektiviteten (Bryman & Bell, 
2013, s. 416). Författarna menar att forskaren tar med sig sina egna erfarenheter i 
undersökningen vilket i sin tur kan påverka resultatet. För att hantera denna kritik i vår 
studie presenteras vår förförståelse inom vårt ämnesval samt hur vi förhållit oss till 
denna under studiens gång. Vidare menar Ryen (2015, s. 16) att ett annat problem med 
kvalitativa studier är svårigheten att replikera studien. Detta beror på 
subjektivitetsaspekten, det vill säga att forskaren formar undersökningen utifrån sin 
uppfattning om vad som är relevant. Vi är medvetna om problematiken med 
replikerbarheten och tänker förhålla oss till denna aspekt genom att noggrant beskriva 
vårt tillvägagångssätt samt presentera samtliga steg i vår undersökning. Detta kommer 
även att bidra till att motverka den bristande transparensen i vår undersökning. Bryman 
och Bell (2013, s. 418) förklarar att den bristande transparensen beror på avsaknaden av 
information om planering och utförande. Resultatet från en kvalitativ undersökning är 
svårt att generalisera utanför det kontext som undersöks (Bryman & Bell, 2013, s. 417). 
Vi syftar inte till att generalisera våra resultat, utan önskar fylla det identifierade 
forskningsgapet och på så vis bidra med praktiska rekommendationer till företag inom 
hotellbranschen som undersökts.  
 
Den kritik som riktas mot den kvalitativa forskningen har vi förhållit oss till under hela 
processen. Samtidigt är den kvalitativa forskningsstrategin mest lämpad för vårt syfte 
och fördelarna är övervägande då vi vill undersöka kundens individuella upplevelse. 
Detta bekräftas av forskare (Bryman & Bell, 2013, s. 413; Ryen, 2004, s. 14; Saunders 
et al., 2012, s. 16; Tjora, 2012, s. 19) som menar att en kvalitativ metod är att föredra 
vid undersökningar om respondenternas individuella uppfattningar i ett specifikt 
kontext.  
 

2.4 Litteratursökning 
Det är litteratur som ligger till grund för vår vetenskapliga studie, vilket motiveras med 
en utgångspunkt i den deduktiva forskningsansatsen. Detta visar på vikten av att 
genomföra en noggrann litteraturundersökning, vilket bekräftas av Saunders et al. 
(2012, s. 99), som även menar att en beskrivning av litteratursökningen skapar 
transparens i en studie. I kommande avsnitt presenteras hur vi gått tillväga för att hitta 
relevant litteratur.  
 
Till att börja med är det, för att kunna identifiera forskningsgap och formulera aktuella 
forskningsfrågor, viktigt att veta vilken kunskap som redan existerar (Bryman & Bell, 
2013, s. 111). Vi har använt oss av både vetenskapliga artiklar och böcker för att 
generera kunskap om relevanta teorier och modeller inom marknadsföringsområdet. För 
att finna vetenskapliga artiklar har vi använt oss av Umeå Universitetsbiblioteks 
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sökfunktion och Google Scholar för att därmed få en omfattande sökning. För att finna 
böcker har Universitetsbiblioteket använts, både som sökfunktion samt för att låna 
litteratur. Studien har ett källkritiskt förhållningssätt till litteraturen och de artiklar och 
böcker som inkluderas i den teoretiska referensramen samt undersökningen baseras på 
är noggrant utvalda. Målet med all litteratur är att den ska vara både så aktuell och 
trovärdig som möjligt. Därmed har det eftersträvats att använda endast använda 
primärkällor i studien. För att finna primärkällor har vi dessutom, utöver ovan nämnda 
sökfunktioner och databaser, sökt från referenslistor i utvalda, relevanta artiklar.   
 
Fortsättningsvis kan den litteratursökning som genomförs vara antingen systematisk 
eller narrativ. En systematisk sökning grundar sig på att kritisk granskning av 
litteraturen för att minimera bias med i förväg bestämda kriterier (Bryman & Bell, 2013, 
s. 114). En narrativ undersökning har mer ett öppet tillvägagångssätt där man, till 
skillnad från systematisk, försöker skapa förståelse för ämnet och inte förbestämt sin 
slutdestination i litteratursökningen (Bryman & Bell, 2013, s. 121). Vår förförståelse om 
ämnet påverkade valet av teorier, men valet av artiklar grundar sig på en narrativ 
sökning för få en mer omfattande litteratursökning. Sökningen startade med 
övergripande ord inom vårt ämne genom brainstorming. Saunders et al. (2012, s. 77) 
menar att brainstorming är ett bra hjälpmedel för att utveckla sökandet och för att 
komma fram till nya idéer. Efter att syftet och forskningsfrågan definierats syftet  kunde 
mer specifik litteratur eftersökas. De sökord som framförallt används i vår 
litteratursökning presenteras nedan.  
 
Sökord: digitalization, service marketing, relationship marketing, customer relations, 
loyalty, self service, self service technology, technology acceptance, technology attitude, 
service encounter, digital service encounter, hospitality industry, hotel sector 
 

2.5 Källkritik  
Det är viktigt att forskaren förhåller sig källkritiskt i sina litteraturval för att finna 
trovärdiga källor (Saunders et al., 2012, s. 77). Detta hjälper forskaren att få en 
förståelse för vad som är sant och relevant. Denna studie har förhållit sig till fyra 
kriterier; äkthetskriteriet, tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet 
(Nationalencyklopedin, 2018c; Thurén, 2013) för att säkerställa litteraturens 
trovärdighet.   
 
För att skapa ett källkritiskt förhållningssätt har vi, med samtliga referenser, förhållit oss 
till äkthetskriteriet, vilket innebär att identifiera vem som står bakom källan, varför den 
uppstått och dess upphovsman (Nationalencyklopedin, 2018c). Detta syftar enligt 
Thurén (2013, s. 7) till att säkerställa dess trovärdighet. Fortsättningsvis är det viktigt att 
finna aktuella källor, vilket presenteras som tidskriteriet (Nationalencyklopedin, 2018c). 
Detta innebär att en artikel som är publicerad närmare i tiden innehåller mer aktuell 
forskning och kunskap. För att hitta teorier och modeller som är relevanta för vår studie 
har därmed aktuell forskning eftersökts och artiklar har valts utifrån publiceringsdatum. 
Som komplement till de aktuella artiklarna har vi också letat efter primärkällor. Utifrån 
referenslistor har ursprungskällor för teorier och modeller funnits, som använts för att få 
förstahandsinformation och originaldata. Fortsättningsvis ska en trovärdig källa inte 
vara påverkad av en annan, vilket definieras som beroendekriteriet 
(Nationalencyklopedin, 2018c). Informationen ska alltså inte ha förflyttat sig i för 
många olika led. Detta styrker även argumentet varför vi valt att aktivt leta efter 
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primärkällor.  Slutligen har vi förhållit oss till tendenskriteriet, vilket handlar om syftet 
bakom källan (Thurén, 2013, s. 8). Har författaren ett personligt motiv med att publicera 
artikeln kan det förvränga innehållet i källan för att möta dessa motiv 
(Nationalencyklopedin, 2018c). Därför har vi även undersökt vem författaren är samt 
vem som står bakom publiceringen för att på så vis säkerställa tillförlitliga referenser. 
Det som publiceras i vetenskapliga tidskrifter är granskat av andra forskare inom samma 
område (Saunders et al., 2012, s. 86). Därmed har vi använt oss endast av publicerade 
artiklar, i framförallt Journal of Marketing och Journal of Service Marketing. Vi har 
dessutom valt att använda oss av flera olika källor för att på ett ytterligare sätt 
säkerställa att källorna inte är partiska utan har ett objektivt perspektiv.  
 

2.6 Sammanfattning 
För att få en överblick för de vetenskapliga utgångspunkter och vetenskapliga 
angreppssätten i vår studie har vi sammanfattat dem i tabellen nedan.  
 
 

Tabell 2. Vetenskapliga utgångspunkter och angreppssätt i studien 

Verklighetssyn Konstruktionism 

Kunskapssyn Interpretivism 

Forskningsansats Deduktiv med inslag av induktiv 

Forskningsstrategi Kvalitativ 
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3. Teoretisk referensram  

 

I detta kapitel presenterar vi relevanta teorier och modeller från tidigare forskning som 
ligger till grund för vår undersökning. Vår teoretiska referensram är indelad i tre 
huvudområden; relationer, servicemötet och teknologi. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av nyckelteorierna för studien samt en presentation av vår konceptuella 
modell.  
 

3.1 Kundrelationer och relationsmarknadsföring 
Relationsmarknadsföring introducerades av Berry (1995) och området har intresserat 
flertalet forskare efter honom. En som definierat begreppet relationsmarknadsföring är 
Grönroos (2004, s. 101) som definierar det som “the process of identifying and 
establishing, maintaining, enhancing and when necessary terminating relationships 
with customers and other stakeholders”. Det centrala är med andra ord relationen, 
vilken består av två parter, en kund och ett företag (Grönroos, 2004, s. 101). Dwyer et 
al. (1987, s. 12) bekräftar detta och menar dessutom att en relation är mer än en 
transaktion, det är ett socialt utbyte. Vi kommer hädanefter att följa dessa definitioner 
för begreppet relation, men vi inkluderar även teknologin i det sociala utbytet.   
 

3.1.1 Relationstyper 
Inom forskningen om relationsmarknadsföring har Liljander och Strandvik (1995) 
identifierat tre olika typer av relationer som kan uppstå mellan en kund och ett företag. 
Författarna menar att kunden kan uppleva relationen som antingen en valued relation, 
en indifferent relation eller en forced relation. Relaterat till respektive relationstyp har 
författarna identifierat tre möjliga scenarion för hur företaget förhåller sig till relationen.   
 
 
 

 
Figur 1. Olika relationstyper 

Källa: Liljander & Strandvik (1995, s. 20)  
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I figur 1 presenterar vi modellen över de olika relationstyperna identifierade av 
Liljander och Strandvik (1995). Nedan väljer vi även att presentera deras förklaring av 
förkortningarna som används i modellen (Liljander & Strandvik, 1995, s. 20): 
 

C Kunden 
S Företaget 
+ Vilja att etablera och behålla relation 
? Likgiltighet gällande relation 
- Vilja att försvåra eller avsluta relation 

 
Den första relationstypen kallas för valued relations och karaktäriseras av att kunden har 
en stark samhörighetskänsla med företaget (Liljander & Strandvik, 1995, s. 20). Kunden 
värderar relationen högt, men författarna menar att företaget kan värdera relationen 
annorlunda utifrån följande tre alternativ. Till att börja med kan det finnas ett ömsesidig 
beroende av varandra där båda parterna är mycket motiverade att etablera, behålla och 
utveckla relationen (Liljander & Strandvik, 1995, s. 21). Det andra scenariot är att 
kunden är väldigt positivt inställd och lojal till företaget medan företaget inte ger 
kunden någon speciell behandling eller belöning för dess lojalitet (Liljander & 
Strandvik, 1995, s. 21). Kunden behandlas som en i mängden av företaget och det görs 
ingen skillnad mellan lojala och icke-lojala kunder. Det tredje scenariot är att kunden 
vill behålla en relation till företaget medan företaget vill avsluta relationen på grund av 
att den inte är lönsam (Liljander & Strandvik, 1995, s. 21).  
 
Kunden kan även uppleva en relationstyp kallad indifferent relations. Det som 
kännetecknar denna relation är att kunden använder sig av företagets tjänst av vana 
(Liljander & Strandvik, 1995, s. 21). Kunden är varken negativt eller positivt inställd till 
företaget och är därmed inte lika involverade i beslutsprocessen (Liljander & Strandvik, 
1995, s. 20). Detta innebär att kunden köper tjänsten av samma företag utan att 
reflektera över varför eller överväga andra företag som erbjuder samma tjänst. Ett 
alternativ som Liljander och Strandvik (1995, s. 21) diskuterar är att företaget har mer 
intresse i kunden. Företaget vill därför försöka etablera en stark relation till kunden som 
inte bryr sig om att skapa någon relation. Forskarna menar även att det finns situationer 
där varken kunden eller företaget bryr sig om relationen eller att vara lojala till varandra 
(Liljander & Strandvik, 1995, s. 21). Slutligen menar Liljander och Strandvik (1995, s. 
21) att även företaget kan vara negativt inställda till att etablera en relation med kunden 
om förväntningarna inte möts. 
 
Den sista relationstypen som Liljander och Strandvik (1995, s. 22) diskuterar är forced 
relations. Det som kännetecknar denna relation är att kunden är bunden att fortsätta 
relationen trots att denne kan vara negativt inställd och önskar byta tjänst egentligen. 
Detta kan bero på kontrakt, lagar eller att det inte finns något annat alternativ att byta till 
(Liljander & Strandvik, 1995, s. 22). Detta innebär däremot inte att företaget också 
måste dela samma åsikt och vara negativt inställda, utan det kan fortfarande vara en 
lönsam relation för företaget. Företaget kan, i enlighet med modellen (se figur 1), 
antingen vilja behålla den negativa inställda kunden, inte bry sig om relationen eller 
vilja avsluta relationen (Liljander & Strandvik, 1995, s. 23).  
 
Vi väljer att följa Liljander och Strandviks (1995) kritiska förhållningssätt till relationer 
och utgår därmed fortsättningsvis från att kunder kan uppleva en relation som valued, 
indifferent eller forced. De tre relationstyperna som identifierats av Liljander och 
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Strandvik (1995) är än idag en grundpelare för forskare som undersöker relationer 
(Bove & Johnson, 2001; Dalziel et al., 2011; Naumann et al. 2017). Vi argumenterar 
därmed för att Liljander och Strandviks (1995) fortfarande är aktuell. Genom att 
använda dessa relationstyper som en grund i vår empiriska insamling kan vi vidare 
identifiera hur respondenterna upplever en relation i ett self service kontext. 
 

3.1.2 Fördelar med relationsmarknadsföring  
I linje med konceptet relationsmarknadsföring är det fördelaktigt för både kunder och 
företag att skapa relationer till varandra. Gwinner et al. (1998) presenterar i sin 
forskning att kunden kan uppleva fyra olika typer av fördelar, utöver kärntjänsten, med 
att utveckla en relation till ett företag; sociala, psykologiska, ekonomiska och 
kundanpassning. De sociala fördelarna handlar om att kunden utvecklar en genuin 
relation till företaget (Gwinner et al., 1998, s. 104). Författarna menar att kunderna kan 
uppleva att de får mer service vid upprepade konsumtion av tjänsten, känna sig 
uppskattade och därmed skapa en sorts vänskap till de anställda. De psykologiska 
fördelarna är istället att kunden känner sig trygg med företaget och utvecklar tillit till 
företaget (Gwinner et al., 1998, s. 104). De upplever mindre stress eftersom det vet vad 
som väntar vid servicemötet. Sedan finns det ekonomiska fördelar med att skapa en 
relation. Detta uttrycker sig ofta i form av rabatter och kampanjer (Gwinner et al., 1998, 
s. 104). Författarna menar att även den tidssparande faktorn räknas till denna, då 
återkommande kunder inte behöver lägga ned tid på att söka nya alternativ eller lära sig 
nya system. Kundanpassning som relationsfördel handlar om att företaget anpassar 
tjänsten efter kundens individuella behov och förväntningar (Gwinner et al., 1998, s. 
105).  Samtliga av de presenterade relationsfördelarna är enligt Gwinner et al. (1998, s. 
109) motivationsfaktorer för kunden att utveckla en relation till företag. Med hjälp av 
dessa relationsfördelar som Gwinner et al. (1998) presenterar kan vi fortsatt undersöka 
om dessa går att applicera även i ett self service kontext.  
 
Med ovan resonemang går det att identifiera att relationer är fördelaktigt ur ett 
kundperspektiv, men hur ser det ut från ett företagsperspektiv? För att företag ska kunna 
konkurrera på marknaden idag är viktigt att de skapar, bevarar och utvecklar sina 
kundrelationer. För att visa hur relationsmarknadsföring leder till företagsekonomiska 
fördelar har Anderson och Mittal (2000, s. 107) formulerat the satisfaction-profit chain. 
Modellen beskriver hur en förbättring av tjänstens beståndsdelar kommer att leda till att 
kunderna blir mer nöjda. Nöjda kunder kommer tillbaka till företaget, vilket slutligen 
innebär att företaget går med en ökad vinst (Anderson & Mittal, 2000, s. 107). Det är 
alltså en strategisk nödvändighet idag för företag att få nöjda kunder. Från ett 
företagsperspektiv går det vidare att identifiera att relationer är fördelaktigt, då de leder 
till återkommande gäster, och i sin tur finansiella fördelar.   
 

3.1.3 Lojalitet  
Eftersom begreppet relationsmarknadsföring inkluderar att bibehålla relationer med 
kunder är även begreppet lojalitet en viktig aspekt att diskutera. Det finns en rad olika 
definitioner av begreppet, men vi väljer att följa Palmatiers (2008). Författaren 
definierar lojalitet som sannolikheten att kunden återkommer till företaget. Palmatier 
(2008, s. 56) förklarar att lojalitet inte förknippas med upprepade konsumtion, utan 
snarare beror på hur kunden upplever relationen och huruvida de känner en stark 
samhörighetskänsla med företaget.   
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Som tidigare konstaterat är lojalitet en viktig faktor för både kund och företag. För att 
lojalitet ska uppstå måste det finnas en känsla av tillit i relationen från respektive part 
(Anderson & Mittal, 2000; Gwinner et al., 1998; Palmatier, 2008). Kunden kan hamna i 
tre olika typer av lojalitetszoner efter mötet med företaget; defection zone, consideration 
zone och trust zone (Anderson & Mittal, 2000, s. 116). Vid defection zone är kunden 
missnöjd med servicen och mötet med företaget (Anderson & Mittal, 2000. s. 116). 
Denna zon försöker företag således att undvika då det inte leder till upprepade besök 
eller konsumtion från kundens sida. Exempelvis kan det handla om ett dåligt bemötande 
eller att förväntningarna på i servicemötet inte blir uppfyllda. Vidare karaktäriseras den 
så kallade consideration zone av att kunden blir allt mer nöjd med tjänsten och därmed 
känner sig mer benägen att upprepa köpet (Anderson & Mittal, 2000. s. 116). Här har 
företaget således lyckats tillfredsställa sina gäster och sannolikheten för att de 
återkommer ökar. Den sista, mest eftersträvade zonen är trust zone. Här utvecklas 
relationen till en ömsesidig tillit mellan parterna (Anderson & Mittal, 2000, s. 116). Då 
kunden utvecklar en känsla av tillit ökar chansen att de kommer vara lojala och stanna 
kvar hos företaget. Med hjälp av lojalitetszonerna kan vi i studien identifiera vilken nivå 
av lojalitet hotellgästerna upplever och applicera dem i ett self service kontext.  
 
Sammanfattningsvis kan vi därmed konstatera att företag måste därmed identifiera och 
förstå hur kunder blir lojala genom de fördelar de upplever med att utveckla en relation 
till företaget. När kunden är lojal och upplever tillit till företag minskar risken att 
kunden kommer att lämna företaget och att de istället vill utveckla en långsiktig 
relation. Relationer bildas när kund och företag interagerar med varandra och detta möte 
kallas i tjänstensammanhang för ett servicemöte. För att skapa en förståelse för detta 
möte kommer vi diskutera begreppet vidare i nästa avsnitt.  
 

3.2 Servicemötet 
Begreppet servicemöte är centralt inom marknadsföringen och förklaras generellt som 
mötet mellan kunden och företagets personal. Servicemötet kallas enligt Grönroos 
(2015, s. 96) för sanningens ögonblick, och det är i detta möte som företaget har 
möjlighet att visa upp vilken kvalitet tjänsten upprätthåller. Samtidigt menar Bitner et 
al. (1990, s. 71) att från kundens synvinkel ses servicemötet ofta som själva tjänsten. 
Således kan servicemötet ha en påverkan för hur kunder upplever tjänsten eller för hur 
de uppfattar företaget. I vår studie delar vi upp servicemötet i ett mellanmänskligt 
servicemöte och ett digitalt servicemöte samt diskuterar hur servicemöten ser ut i 
hotellbranschen.  
 

3.2.1 Mellanmänskligt servicemöte 
I situationer där tjänsten i sig utgör den största delen av ett erbjudande har servicemötet 
stor betydelse. Många tjänster karaktäriseras i stor utsträckning av interaktioner mellan 
människor (Solomon et al., 1985, s. 99), vilket vidare i vår studie kommer att benämnas 
som ett mellanmänskligt servicemöte. Det mellanmänskliga servicemötet består av 
interaktioner mellan två parter; kunden och företagets personal (Solomon et al., 1985, s. 
100). Fler forskare behåller samma resonemang och förklarar också servicemötet som 
den fysiska interaktionen mellan kunden och företaget (Bitner et al., 1994, s. 95; Bitner 
et al., 1990, s. 71). Det är i servicemötet som kunden avgör tjänstens kvalitet och i sin 
tur även sin tillfredsställelse med tjänsten (Bitner et al., 1994, s. 95; Solomon et al., 
1985, s. 101). Fortsättningsvis menar Bitner et al. (1994, s. 95) att det därmed är viktigt 
för företag att utgå från kundens upplevelse för att upprätthålla en hög servicenivå i 
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mötet. Det klassiska servicemötet karaktäriseras således av mänskliga interaktioner 
mellan två parter, som är direkt avgörande för resultatet av tjänsten.  
 
För att vidare förstå det mellanmänskliga servicemötet menar Solomon et al. (1985, s. 
101) att det kan liknas med ett rollspel. Författarna beskriver att alla aktörer förväntas 
uppträda utifrån ett förutbestämt mönster. I ett servicemöte intar respektive part en roll 
med ett förutbestämt manus. Solomon et al. (1985, s. 103) definierar en roll som en 
socialt definierad position och ett manus som en överenskommelse mellan parterna om 
vilket beteende som är accepterat. Giebelhausen et al. (2014, s. 115) förklarar att vilka 
beteenden som är accepterade grundar sig på de sociala normerna i samhället. Ett manus 
skapas utifrån tidigare erfarenheter av servicemöten (Giebelhausen et al., 2014, s. 114) 
och deltagarna lär sig på så vis vilka beteenden som lämpar sig bäst för olika situationer. 
Syftet med detta manus är att underlätta servicemötet för både kund och företag 
(Solomon et al., 1985, s. 103). Den slutliga upplevelsen av servicemötet påverkas av hur 
väl parterna agerar i sina roller, med andra ord hur väl det faktiska beteendet speglar det 
förväntade beteendet (Solomon et al., 1985, s. 104). Detta bekräftas även av 
Giebelhausen et al. (2014, s. 115) som förklarar att resultatet av ett servicemöte beror på 
hur väl respektive part följer sina roller.  
 
Servicemötet är ett samspel mellan kund och företag vilket således innebär att det är 
viktigt för båda parter att leva upp till förväntningarna på sina roller. Bitner et al. (1994, 
s. 96) menar att om rollerna i ett möte är tydligt definierade kommer upplevelsen av det 
vara relativt densamma för kund och företag. I ett mellanmänskligt möte är företagets 
personal ansiktet utåt och personalen som är delaktig i ett servicemöte representerar 
företaget och kommunicerar tjänsten till kunderna (Solomon et al., 1985, s. 100). 
Genom att interagera med kunden är det även personalen som får information om 
kundens behov och kan utifrån detta anpassa sitt beteende för att möta förväntningarna 
(Bitner et al., 1994, s. 96). Eftersom kunderna själva är en del av tjänsteprocessen 
innebär det att även dem har en viktig roll i servicemötet. Solomon et al. (1985, s. 101) 
menar att kundens roll i skiljer sig åt beroende på hur servicemötet ser ut, och vilket 
beteende som förväntas. Författarna konstaterar att kunden alltid har en roll vilket är att 
interagera med företagets personal. Således handlar det om att kund och företag måste 
kommunicera, kunden måste synliggöra sina behov så att företagets personal kan 
anpassa tjänsten utifrån dessa. Detta resonemang sammanfattas av Bitner et al. (1990, s. 
72) som förklarar att kvaliteten av hela upplevelsen påverkas av kvaliteten i 
interaktionen mellan kund och företag.  
 
Servicemötet är ett komplext samspel mellan kund och företag. Förutsättningarna för 
interaktionen mellan kund och företag som sker i ett mellanmänskligt servicemöte 
förändras när interaktionen istället sker i ett digitalt kontext. Interaktionen mellan kund 
och företag skiftar från att ske via personalen till att ske via teknologiska lösningar.  
 

3.2.2 Digitalt servicemöte  
I takt med digitaliseringen i dagens samhälle har servicemötet utvecklats och förändrats. 
Det blir allt vanligare att introducera teknologiska lösningar i servicemötet (Larivière et 
al., 2017, s. 238). Kunden möts numera av möjligheten i servicemötet att endast 
interagera med teknologiska hjälpmedel, utan någon kontakt med företagets personal 
(Curran et al., 2003, s. 209; Meuter et al., 2002, s. 50). De teknologiska hjälpmedel som 
används i servicemötet kallas för self service technologies. Kunden kan med hjälp av 
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dessa både producera och konsumera tjänster på egen hand, vilket benämns som self 
service. Larivière et al. (2017, s. 239) introducerar begreppet service encounter 2.0. 
Detta begrepp innefattar samtliga interaktioner som sker mellan kund och företag; via 
teknologiska hjälpmedel och via mellanmänskliga interaktioner, i både fysiska och 
digitala miljöer. Vår studie undersöker self service inom hotellbranschen. Vi väljer att 
följa definitionen ovan eftersom studien fokuserar på self service hotell, vilket vi 
definierat som hotell som använder någon form av self service i tjänsten men inte 
exkluderar mänskliga interaktioner. Detta möte kommer fortsättningsvis att benämnas 
som det digitala servicemötet. 
 
I ett digitalt servicemöte utmanas de roller som kund respektive företag vanligtvis 
utövar i ett mellanmänskligt servicemöte. I en studie av Zainuddin et al. (2016) 
förklaras att i och med skiftet från ett mellanmänskligt till ett digitalt servicemöte har 
det även skett ett skifte i hur involverad kunderna och företaget är i tjänsteprocessen. 
Författarna presenterar ett kontinuum av värdeskapandet som sträcker sig från value 
delivery via value co-creation till value self-creation. Value delivery innefattar utbytet 
av varor och en passiv kund. Det kommer däremot inte att diskuteras vidare, eftersom 
vår studie utgår från tjänster och att kunden är involverad i värdeskapandet. Det som 
enligt Zainuddin et al. (2016, s. 588) presenteras som value co-creation och value-self 
creation är däremot båda processer som involverar kunden i olika utsträckning. I en 
value co-creation process bär kunden och företaget lika stort ansvar för värdeskapandet 
(Zainuddin et al., 2016, s. 589). I en value self-creation process är det istället kunden 
som är ansvarig för värdeskapandet, och företaget är de som erhåller tjänsten 
(Zainuddin et al., 2016, s. 589). Vidare förklarar författarna att i en value self-creation 
process har de mellanmänskliga interaktionerna ersatts av teknologiska lösningar men 
att personalen fortfarande finns bakom kulisserna av processen. I en value self-creation 
process är det med andra ord kunderna som genom self service skapar en tjänst 
(Zainuddin et al., 2016, s. 589). Således har kundens roll förändrats i det digitala 
servicemötet, då de numera inte är endast medskapare av tjänsten utan själva bär största 
ansvaret för den. Följaktligen kräver value self-creation processen mer resurser och 
engagemang från kunden jämfört co-creation processen.  
 
Det är också viktigt att belysa att implementeringen av teknologi representerar två sidor 
av myntet och kan leda till både positiva och negativa resultat. För att bygga vidare på 
teorin om roller och manus från det mellanmänskliga servicemötet presenterar vi därför 
en studie från Giebelhausen et al. (2014). Författarna behandlar i denna studie hur 
kunden kan uppleva en rollkonflikt i och med implementeringen av teknologiska 
lösningar i servicemötet då deras tidigare roller och manus förändras. Giebelhausen et 
al. (2014, s. 115) menar att teknologi i ett servicemöte påverkar kundens upplevelse av 
det. Vidare förklaras att teknologin påverkar upplevelsen i båda riktningar och kan med 
andra ord dämpa både positiva och negativa erfarenheter av mötet. I en situation där 
kunden har en positiv upplevelse av servicepersonalen uppfattas teknologin som ett 
hinder och förvirrar kunden (Giebelhausen et al., 2014, s. 121). Detta resulterar, enligt 
författarna, i att den positiva upplevelsen av den mellanmänskliga interaktionen minskar 
på grund av teknologin. I den motsatta situationen, att kunden inte är nöjd med 
upplevelsen av personalens bemötande fungerar teknologin istället som dämpande för 
dessa negativa upplevelser (Giebelhausen, 2014, s. 121).  
 
Således är det viktigt att skapa en förståelse för vad som skapar en positiv respektive 
negativ upplevelse i just det digitala servicemötet. I en undersökning av Meuter et al. 
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(2000) presenteras vilka faktorer som bidrar till nöjdhet respektive missnöje hos kunder 
när de interagerar via teknologi och self service. Samtliga faktorer utgår från self service 
technologies, och vi väljer att använda studien för att applicera faktorerna i ett self 
service kontext inom hotellbranschen. Författarna identifierar tre faktorer som skapar 
kundnöjdhet i det digitala servicemötet. Till att börja med beskrivs self service 
technologies flexibilitet och förmåga att lösa problem i servicemötet som en av de 
uppskattade faktorerna bland kunderna (Meuter et al., 2000, s. 55). Den andra faktorn är 
att, om self service technologies tillhandahåller fördelar jämfört med mänskliga 
interaktioner, upplevs som det bättre alternativet för tjänsteprocessen. Self service anses 
som fördelaktigt om teknologin är enkel att använda och kunderna anser sig själva 
kompetenta att använda den (Meuter et al., 2000, s. 55). Vidare fördelar inkluderar att 
kunderna upplever flexibilitet i self service technologies, som resulterar i att de sparar 
tid genom att kunna konsumera tjänsten när och var de vill. Den slutliga faktorn som 
skapar kundnöjdhet är om teknologin fungerar som den ska samt gör vad den är tänkt att 
göra. Meuter et al. (2000) identifierar även fyra faktorer som leder till missnöje bland 
kunderna i det digitala servicemötet. Den första är om teknologin inte fungerar som den 
ska när kunden interagerar med den. En annan faktor som identifierats handlar istället 
om att kunden upplever svårigheter att interagera med teknologins uppbyggnad och 
design. Vidare menar författarna att även om interaktionen med teknologin fungerar 
som den ska, kan kunden uppleva missnöje med själva processen vilket resulterar i att 
kunden möter problem efter de interagerat med teknologin och konsumerat tjänsten. 
Den slutliga faktorn är att kunden upplever missnöje på grund av sina egna handlingar i 
tjänsteprocessen. Med hjälp av dessa totalt sju faktorer som Meuter et al. (2000) 
identifierat kan vi utvärdera kundernas upplevelse av det digitala servicemötet.  
 
I det digitala servicemötet förändras det grundläggande förutsättningarna för samspelet 
mellan kund och företag. Både kunden och företaget tillskrivs nya roller då 
interaktionerna nu sker till stor del sker via self service. Då vi valt hotellbranschen som 
kontext för vår studie kommer vi fortsättningsvis att presentera hur servicemötet 
utvecklats i takt med digitaliseringen inom denna bransch.  
 

3.2.3 Servicemöte inom hotell  
Som tidigare presenterat är trenden inom tjänstebranschen generellt att skifta stora delar 
av servicemötet till teknologi och self service (Bitner et al., 2002, s. 96; Considinea & 
Cormicana, 2016, s. 10; Larivière et al., 2017, s. 239). Denna trend är synlig även inom 
hotellbranschen (Beatson et al., 2006, s. 873; Stockdale, 2007, s. 205). I dagens 
samhälle är det möjligt för kunder att själva planera, boka och konsumera sina 
hotellvistelser med hjälp av teknologi, utan någon mänsklig mellanhand (Stockdale, 
2007). Detta innebär med andra ord att en hotellgäst, i ett digitalt servicemöte, kan göra 
allt från att boka ett rum till att checka in själv, betala och slutligen checka ut från sitt 
rum. Allt utan någon interaktion med hotellets personal.  
 
Som tidigare konstaterat förändras både kundens och företagets roller när 
förutsättningarna i servicemötet förändras. I en studie av Kelly et al. (2017) undersöks 
kundens upplevelse av sin egen roll i ett digitalt servicemöte inom turismnäringen. Då 
vår studie utgår från ett kundperspektiv av self service inom hotellbranschen har vi valt 
att använda denna artikel. I sin undersökning identifierar Kelly et al. (2017, s. 227) 
följande sex roller som kunden kan inta i det digitala servicemötet; convenience seeker, 
motivated worker, judge, enforced worker, unskilled worker och assistance provider. Vi 
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kommer fortsättningsvis att diskutera samtliga av dessa roller. Vi vill skapa en djupare 
förståelse för kundens upplevelse av relationen och det är därmed väsentligt att förstå 
hur de upplever sin roll i servicemötet, eftersom det är där relationen skapas.  
 
Kunder som intar rollen convenience seeker tar aktivt till sig self service lösningar 
(Kelly et al. 2017, s. 227). Det krävs inte så stor ansträngning av kunden för att använda 
teknologin och det resulterar i en effektiv process som kunden själv kontrollerar menar 
författarna. Författarna menar att rollen motivated worker skiljer sig från den 
föregående då kunden upplever att de har ett ansvar att bidra till en effektiv process, 
vilket gör att nivån av ansträngning höjs. Self service lösningar upplevs som 
tidskrävande av dessa kunder då de anser att mycket arbete krävs från deras sida och gör 
allt i sin kraft för att bidra till en effektiv tjänsteprocess och undvika misstag (Kelly et 
al., 2017, s. 228). Kunder som gärna utvärderar teknologin och tjänsteprocessen samt 
ger feedback till företaget intar rollen judge (Kelly et al., 2017, s. 228). Författarna 
menar att dessa kunder är engagerade och gärna delar med sig av sina upplevelser till 
företaget för att förbättra det digitala servicemötet. Sedan finns det kunder som intar 
rollen som enforced worker. Författarna menar att det är personer som känner sig 
tvingade att interagera med teknologin för att det inte finns något annat sätt att 
konsumera tjänsten. De känner sig ofta tvingade till att sköta processen själva och 
tycker att de får inta personalens roll. Vidare finns det även kunder som är positivt 
inställda till self service technologies, men anser att de själva inte har den teknologiska 
kompetensen som krävs för att effektivt konsumera tjänsten (Kelly et al., 2017, s. 229). 
Författarna kallar denna roll för unskilled worker. Dessa personer är däremot inte rädda 
för att fråga andra om hjälp, andra kunder eller företagets personal, för att därefter 
genomföra processen via teknologin. Det finns alltså även de kunder som hjälper andra 
kunder med teknologin och intar därför rollen som assistance provider (Kelly et al., 
2017, s. 230). Författarna menar att det finns två aspekter av denna roll, de som gör det 
för att de gärna vill samt de som gör det för att de känner att de måste. Kelly et al. 
(2017, s. 231) menar slutligen att beroende på kundens uppfattning av det digitala 
servicemötet kan inta en blandning av flera roller och inta olika roller under mötets 
gång.  
 
Digitaliseringen inom hotellbranschen är något som sker nu och implementeringen av 
self service har skett framförallt under den senare delen av 2000-talet. Således finns det 
aktuell forskning inom området. I tabell 3 nedan sammanfattar vi fyra artiklar som har 
undersökt hotellbranschen i ett liknande kontext som denna studie. Tidigare 
undersökningar inom hotellbranschen behandlar däremot framförallt self service och 
dess effekter på servicemötet. Vi kan därmed konstatera att vårt identifierade 
forskningsgap är aktuellt även inom vår valda bransch.  
 
 
 
 

Tabell 3. Sammanfattning av tidigare forskning inom hotellbranschen 

Författare År  Metod Kontext  Viktiga insikter för vår 
studie  

Bijoylaxmi et al. 2017 Kvantitativa 
enkäter 

Applikationer 
inom 
hotellbranschen 

Strategier för att använda 
innovationer i form av 
applikationer för att 
förbättra servicemötet 
inom hotellbranschen. 
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Kattara & El- 
Said  

2014 Kvantitativa 
enkäter  

Self service 
technology vs 
mänsklig kontakt 

Anledning till varför 
kunden väljer att använda 
self service technology 
eller mänsklig kontakt 
inom hotellbranschen.  

Kelly et al. 2017 Kvalitativa 
intervjuer 

Self service mötet 
inom 
turismnäringen 
 

Kunderna kan inta sex 
olika roller i mötet som 
antingen är negativt eller 
positivt för 
värdeskapandet av 
tjänsten.  

Kelly et al. 2013 Kvalitativa 
intervjuer 
 
 

Self service inom 
hotellbranschen 
 

Förstå hur och varför 
kunder använder self 
service inom 
hotellbranschen. 

 

3.3 Teknologi 
Digitaliseringen inom hotellbranschen innebär således att nya teknologiska lösningar 
implementeras vilket påverkar både kundens och företagets roll i servicemötet. Tidigare 
forskning har konstaterat att intresset till att använda samt anpassa sig till teknologin 
handlar om kundernas attityd och inställning till den (Curran et al., 2003; Davis, 1986). 
I kommande avsnitt kommer vi därmed presentera två modeller som behandlar detta. 
 

3.3.1 Technology Acceptance Model 
En modell som beskriver motivationsfaktorerna till att använda sig av teknologi är 
Technology Acceptance Model utvecklad av Davis (1986). Modellen bygger på de två 
aspekterna upplevd användarnytta och upplevd användarvänlighet, vilka resulterar i 
kundens attityd till teknologi och slutligen kundbeteendet (Davis, 1986, s. 24). I figur 2 
nedan presenteras modellen i sin helhet.  
 

 
 

Figur 2. Technology Acceptance Model 

Källa: Davis (1986, s.24) 
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Designen och utformningen av teknologin har ett direkt samband med både den 
upplevda användarnytta och användarvänligheten (Davis, 1986, s. 24). Den upplevda 
användarnyttan handlar om vilket värde kunden upplever av att använda teknologin som 
ett hjälpmedel till att utföra tjänsten (Davis, 1986, s. 26). Det vill säga, om slutresultatet 
kommer förbättras eller processen blir enklare att genomföra när kunden istället väljer 
att använda sig av teknologiska hjälpmedel. Det är även viktigt att kunden faktiskt 
känner att teknologin ger verkliga förmåner, vilket kan vara i form av tid eller pengar 
(Davis, 1986, s. 26). Det kan handla om att processen på hotellet är mer effektiv, 
exempelvis att det är kort kö till den digitala incheckningen eller att gästen slipper 
småprata med personalen. Användarvänligheten inkluderar vilken attityd kunden har 
mot teknologins funktioner och vad dessa funktioner kan tillföra i tjänsten (Davis, 1986, 
s. 26). Det kan handla om allt från informationen i den fysiska miljön i lobbyn till 
navigeringen på skärmen. Författarna menar därmed att kunden måste ha inställningen 
att användandet av teknologin kommer att vara fritt från både fysiska och psykiska 
ansträngningar. 
 
Dessa två faktorer ligger till grund för vilken attityd kunden har mot teknologi och 
vilket beteende kunden utvecklar (Davis, 1986, s. 25). Syftet med vår studie att 
undersöka hur self  service påverkar den upplevda relationen en kund har gentemot ett 
företag inom hotellbranschen. Technology Acceptance Model visar alltså vilka 
förväntningar kunder har mot teknologin och hur de upplever användandet av tjänsten.  
För att belysa modellens aktualitet kopplat till vår studie vill vi presentera en studie av 
Kim och Qu (2014). Forskarna har använt sig av Technology Acceptance Model i ett 
hotellkontext där de utifrån ett företagsperspektiv undersökt hur relationen till kunder 
påverkas vid användandet av hotellets self service stationer (Kim och Qu, 2014) med 
hjälp av användarnyttan och användarvänligheten. Vår studie syftar till att undersöka 
relationen ur ett kundperspektiv, och modellen kommer således att kunna användas på 
ett liknande sätt i vår undersökning.  
 

3.3.2 SST Attitude-Intention Model    
För att bygga vidare på Technology Acceptance Model som presenteras ovan 
presenteras en studie av Curran et al. (2003). I studien undersöks kundens attityder till 
både mellanmänskliga och teknologiska servicemöten för att skapa en förståelse för 
deras intentioner att använda self service technologies. I artikeln presenterar Curran et 
al. (2003) The SST Attitude-Intention Model (figur 3) som fortsättningsvis kommer att 
diskuteras.  
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Figur 3. The SST Attitude-Intention Model 

Källa: Curran et al. (2003, s. 211) 
 
Modellen visar att det finns flera attityder som är drivkrafter bakom kundernas 
intentioner att använda self service technologies i servicemötet (Curran et al., 2003, s. 
220). I enlighet med modellen kommer författarna fram till att det finns två drivkrafter 
som får kunder att använda self service technologies. Den första är kundens attityd till 
företagets personal, vilket inkluderar även den övergripande attityden till företaget. I ett 
mellanmänskligt servicemöte utvecklar kunden en attityd mot företagets personal 
(Curran et al., 2003, s. 212). Författarna förklarar att detta sedan kommer leda till att en 
övergripande attityd mot hela företaget. Den andra drivkraften är kundens attityd till self 
service technologies, både specifika och övergripande attityder. I ett digitalt servicemöte 
å andra sidan, utvecklar kunden en attityd mot en specifik self service technology 
(Curran et al., 2003, s. 212). Samtidigt menar författarna att kunder, genom att 
interagera med olika teknologier, även kan utveckla en attityd till self service generellt.  
 
Författarna kommer fram till att kundens attityd till respektive dimension kan påverka 
deras intention till att konsumera tjänsten med self service både positivt och negativt. 
Om kunden har en negativ upplevelse av företagets personal influerar det den 
övergripande bilden av hela företaget, och visar även på ökat intresse för self service 
technologies (Curran et al., 2003, s. 221). Samtidigt menar författarna att en positiv 
erfarenhet av personalen eller av företaget kan leda till mindre intresse self service 
technologies. Detta resonemang går i linje med det vi tidigare presenterat av 
Giebelhausen et al. (2014). Sett från den andra dimensionen menar författarna att 
kunden kan attraheras av fördelarna med en specifik self service technology vilket 
resulterar i en positiv attityd till self service generellt sett. En negativ upplevelse av 
företagets self service har motsatt effekt och leder till istället till att kunden får en 
negativ inställning till teknologi överlag (Curran et al., 2003, s. 221). 
Sammanfattningsvis är det med både enskilda och övergripande attityder som påverkar 
kundens inställning till self service samt deras beteende.  
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Kundernas intentioner till att använda self service technology beror enligt Curran et al. 
(2003, s. 221) därmed på hur bekanta de är med teknologi. Kunder som kontinuerligt 
använder self service technologies förlitar sig ofta på sin upplevelse av en specifik 
teknologi, medan de som sällan använder dem snarare förlitar sig på sin övergripande 
upplevelse till teknologiska lösningar (Curran et al., 2003, s. 221). Utifrån studien går 
det att konstatera att det är viktigt att inkludera både specifika och generella 
inställningar till teknologi eftersom båda aspekterna påverkar kundens intentioner till att 
använda self service technologies. Eftersom self service inom hotellbranschen är ett 
relativt nytt fenomen lämpar sig denna modell för vår undersökning. Vi kan då bygga på 
kundernas inställning till teknologi överlag, kombinerat med specifik inställning, för att 
skapa en förståelse för deras intentioner till att använda self service vid hotellbesök.  
 

3.4 Sammanfattning och konceptuell modell  
För att sammanfatta detta kapitel har vi valt att presentera nyckelteorier utifrån vår 
teoretiska referensram (se tabell 4) samt skapa en konceptuell modell för vår 
undersökning (se figur 4).  
 
För att få en tydlig överblick av den teoretiska referensramen har vi sammanfattat de 
viktigaste teorierna i tabell 4 nedan. De är grupperade i de tre huvudområdena i studiens 
teoretiska referensram; relationer, servicemötet och teknologi. Det är även dessa teorier 
som ligger till grund för den empiriska insamlingen.  
 
 
Tabell 4. Sammanfattning av nyckelteorier 

Författare År  Kontext  Viktiga insikter för vår studie  

Relation    

Liljander & 
Strandvik 

1995 Relationstyper Modellen bestående av tre olika relationstyper, ger 
insikter om hur kunder upplever en relation. 
Företag kan i respektive relationstyp förhålla sig på 
tre alternativa sätt till relationen.  

Gwinner et al.  1998 Kundfördelar med 
relationsmarknadsföring 

Relationsfördelar från kundens perspektiv 
kategoriseras i sociala, psykologiska, ekonomiska 
och kundanpassade fördelar. 

Anderson & 
Mittal 

2000 Företagets fördelar med 
relationsmarknadsföring 

Satisfaction-Profit Chain bidrar med insikter om 
hur relationer är fördelaktiga ur ett 
företagsperspektiv. Företagen ska arbeta med att 
förbättra tjänsten vilket leder till nöjda och lojala 
kunder som i slutändan ger vinst. 

Anderson & 
Mittal 
 

2000 Lojalitet Det finns tre olika lojalitetszoner som kunden 
hamnar i efter mötet med företaget, som baseras på 
nivån av tillit som kunden kan upplever till 
företaget. 

Servicemötet    

Solomon et al.  1985 Manus och roller  Servicemötet kan liknas med ett rollspel som 
bygger på roller och manus. Kunden respektive 
företag intar en roll med ett förutbestämt manus att 
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följa och förväntningar leva upp till. Om dessa inte 
följs påverkas upplevelsen. 

Giebelhausen 
et al.  

2014 Manus och roller Bygger vidare på liknelsen av ett rollspel och visar 
också att servicemötet bygger på roller och manus, 
men inkluderar även teknologin samt hur den kan 
påverka kundens upplevelse av mötet och 
eventuellt orsaka rollkonflikter. 

Zainuddin et 
al.  

2016 Roller, co-creation vs 
self-creation 

Reflekterar över hur kunden respektive företagets 
roll har förändrats i och med implementeringen av 
teknologi i servicemötet, där det skett ett skifte från 
co-creation till self-creation och kunden fått 
ytterligare större roll i processen samtidigt som 
företagets roll förändrats. 

Meuter et al. 2000 Faktorer för kundnöjdhet 
och missnöje 

Beskriver tre faktorer som leder till kundnöjdhet 
respektive fyra faktorer som leder till missnöje vid 
ett digitalt servicemöte. Dessa faktorer bidrar med 
ett verktyg för att utvärdera kundens upplevelse 
samt skapa en förståelse för den.   

Kelly et al.  2017 Roller inom self service 
hotell 

Identifierar sex roller som kunder kan inta i ett self 
service kontext inom turismbranschen, som skiljer 
sig beroende på kundens inställning till teknologi. 
Dessa kan påverka upplevelsen både positivt och 
negativt.   

Teknologi     

Davis 1986 Attityder till teknologi Beskriver motivationsfaktorerna till att använda sig 
av teknologi. Detta grundar sig på användarnytta 
och användarvänlighet, som resulterar i vilken 
attityd och beteende kunden utvecklar mot 
teknologin.  

Curran et al. 2003 Attityder till self service 
technologies 

Bygger på en modell som identifierat att kundens 
attityd mot företaget samt self service technologies 
är faktorer som påverkar deras intentioner till att 
använda teknologi i servicemötet.  
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För att underlätta den empiriska insamlingen har vi, utifrån vår forskningsfråga samt 
syfte med studien, konstruerat en konceptuell modell i figur 4 nedan. Modellen är vidare 
baserad på de nyckelteorier vi presenterat i tabell 4 utifrån den teoretiska referensramen. 
Inställning till relationer är baserade på relationstyper (Liljander & Strandvik, 1995), 
relationsfördelar (Gwinner, 1998) samt lojalitet (Anderson & Mittal, 2000). Inställning 
till teknologi inkluderar attityder till teknologin (Davis, 1985) och attityder till self 
service (Curran et al., 2003). I det digitala servicemötet finns teorierna om rollspel 
(Giebelhausen, 2014; Solomon et al., 1985), tjänsteprocessen (Meuter, 2000; Zainuddin, 
2016) och roller i det digitala kontextet i hotellbranschen (Kelly et al., 2017) 
representerade. Den konceptuella modellen utgör således det som kommer undersökas 
vidare i studien. Den konceptuella modellen bygger att inställningen till relationer 
respektive teknologi påverkar det digitala servicemötet och i sin tur resulterar i kundens 
upplevelse av relationen till hotellföretaget.  
 

 

Figur 4. Konceptuell modell 

 
Skapad av författarna; Towa Andersson & Sandra Jonsson 
 
 
 
  



 
 
 

  27 

4. Praktisk metod 

 

I kommande kapitel presenterar vi den praktiska metoden och vårt tillvägagångssätt för 
insamlingen av empiri. Vi börjar med att presentera studiens forskningsdesign samt 
population och urval och redogör sedan för de forskningsverktyg som använts. Vi 
beskriver undersökningens genomförande samt analysmetod för empirin. Kapitlet 
avslutas med en diskussion av de etiska principer vi förhållit oss till.  
 

4.1 Forskningsdesign  
Denna studie grundar sig på en kvalitativ forskningsstrategi, vilken karaktäriseras av att 
skapa en förståelse för sina respondenter och deras upplevelser (Dalen, 2015, s. 16). 
Detta motiveras utifrån vårt syfte och identifierade forskningsgap. Syftet är att skapa en 
förståelse för hur kunder upplever relationen till ett hotellföretag när interaktionen sker 
via self service. Vi vill skapa en heltäckande bild och förståelse kring vårt valda område 
genom att utgå från tidigare forskning, vilket enligt Bryman och Bell (2013, s. 77) 
kallas för en tvärsnittsstudie. Vi är alltså intresserade av att beskriva, tolka och förstå 
respondenternas individuella upplevelser. En metod för att samla in empiriskt material 
är intervjuer, och Dalen (2015, s. 14) definierar en intervju som ett samtal mellan två 
individer angående ett på förhand bestämt tema. Författaren menar även att intervjuer är 
bäst lämpade för att samla information om människors upplevelser. Detta bekräftar även 
Ryen (2004, s. 91) och Braun och Clark (2013, s. 81) vilka menar att metoden är 
passande när man försöker spegla hur respondenten upplever världen utifrån deras 
subjektiva verklighet. För att anpassa vår forskningsdesign utifrån syftet med studien 
har vi därför valt intervjuer som metod för att därmed kunna besvara frågan hur samt 
kunna skapa en förståelse för kundernas upplevelser.  
 
Vidare finns det tre olika typer av intervjuer; strukturerade, semistrukturerade och 
ostrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2013, s. 474). Strukturerade intervjuer 
karaktäriseras av att forskaren utgår från en lista med intervjufrågor som inte får avvikas 
från under intervjun. Detta är vanligt vid kvantitativa undersökningar för att på så sätt 
inte särskilja mellan respondenterna (Bryman & Bell, 2013, s. 215). Däremot kan viktig 
information förbises då respondenterna själva inte får framföra vad de anser är viktigt i 
intervjun. Vi har därför valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. 
Semistrukturerade intervjuer utgår från att skapa intervjufrågor som kan förändras och 
utvecklas utifrån respondenten och dess svar (Bryman & Bell, 2013, s. 475; Tjora, 2012, 
s. 81). Vi kan därmed inkludera även frågor som inte är bestämda på förhand, och 
formulera följdfrågor utifrån den individuella respondentens svar. På så vis kan vi 
utveckla en djupare förståelse för respondenternas upplevelse kring self service och hur 
det påverkar relationen till hotellföretag. Den sista typen av intervju karaktäriseras, till 
skillnad från de andra, av att inte ha bestämda intervjufrågor utan är mer ett informellt 
samtal där man upptäcker frågor och svar under själva intervjun (Bryman & Bell, 2013, 
s. 475). Risken med att utföra en ostrukturerad intervju är att sväva iväg från studiens 
syfte och forskningsfråga. Vår studie utgår från en teoretisk referensram och för att 
säkerställa att vi får svar som förklarar vårt identifierade forskningsgap, men även 
tillåter respondenternas subjektiva upplevelser stå i fokus så är, som tidigare nämnt, 
semistrukturerade intervjuer den mest passande forskningsdesignen.  
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4.2 Population och urval 

4.2.1 Urvalsmetod 
I vår undersökning har vi valt att göra ett urval av respondenter från populationen. Ett 
urval gör man enligt Saunders et al. (2012, s. 260) när hela populationen är för stor för 
att undersökas. I vår studie utgörs populationen av samtliga kunder till self service 
hotell. Detta innebär även att vår population är okänd eftersom vi inte har tillgång till ett 
fullständigt register över dessa kunder. I och med detta kan vi inte genomföra ett 
sannolikhetsurval, då detta urval innebär att alla enheter i populationen har lika stor 
sannolikhet att bli utvalda (Saunders et al., 2012, s. 261). Därför har vi valt att 
genomföra ett icke-sannolikhetsurval för vår undersökning. Denna typ av urval innebär 
istället att forskarna väljer vilka som representerar populationen (Ryen, 2004, s. 77). För 
att komma fram till vilken typ av icke-sannolikhetsurval som lämpar sig bäst för vår 
studie har vi utgått från vår forskningsfråga och syfte. Utifrån detta har vi sedan 
konstaterat att purposive sampling är den urvalsmetod som passar vår studie. Saunders 
et al. (2012, s. 287) förklarar att i ett purposive sampling utgår forskarna från sin egen 
bedömning av vilka respondenter som bör medverka i studien för att möjliggöra att 
forskningsfrågan besvaras. Då vi undersöker self service inom hotellbranschen är det 
viktigt att våra respondenter har erfarenheter av detta, eftersom det annars inte kommer 
vara möjligt för oss att besvara studiens frågeställning och därmed inte heller uppfylla 
våra syften. Med denna urvalsmetod kan vi som forskare bedöma vilka respondenter 
som bör medverka i vår studie för att möjliggöra en besvarad frågeställning. Samtidigt 
förklarar Saunders et al. (2012, s. 284) att det är viktigt att forskarna sätter upp kriterier 
för ett sådant urval för att på så sätt kunna kontrollera det. Till att börja med satte vi 
därmed upp följande två kriterier för vårt urval; respondenten är över 18 år samt har bott 
på minst ett self service hotell.  
 
Anledningen till att respondenten måste vara över 18 år är för att vi inte ska behöva 
målsmans tillstånd för deras medverkan i studien vilket förklarar vårt första kriterium. 
Anledningen till vårt andra kriterium är för att försäkra oss om att respondenterna i vårt 
urval har använt sig av self service vid ett hotellbesök. För att skapa en djupare 
förståelse för hur kunden upplever relationen till ett företag när tjänsten konsumeras 
genom self service, måste våra respondenter ha tagit del av en sådan process i vår valda 
kontext. Dessa kriterier använde vi som utgångspunkt inför valet av våra respondenter 
för studien.  
 
Fortsättningsvis finns det olika sätt att genomföra purposive sampling, där det som 
lämpar sig bäst för vår studie är ett heterogeneous sample. Denna urvalsmetod innebär 
att forskarna väljer respondenter som skiljer sig åt för att på så vis uppnå variation i 
empirin (Saunders et al., 2012, s. 287). Vidare förklarar författarna att metoden 
tillämpas i forskning som baseras på teman och tillåter forskarna att utifrån empirin 
upptäcka och förklara de teman som uppenbarar sig i undersökningen. Vi kan utifrån 
detta vidare konstatera att ett heterogeneous sample är rätt metod för vår undersökning. 
Då vi syftar till att skapa en djupare förståelse för relationer i ett self service kontext 
behöver vi variation bland respondenterna för att fånga samtliga perspektiv. Vår 
konceptuella modell för denna studie är uppbyggd kring olika teman, vilka vi även 
önskar kunna analysera och förklara med hjälp av erfarenheter och reflektioner från vårt 
urval. Denna metod tillåter vidare att ytterligare teman kan observeras utifrån den 
insamlade empirin vilket kan komplettera den tidigare forskning som modellen är 
baserad på och därmed fylla det identifierade forskningsgapet.  
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4.2.2 Val av respondenter  
I följande avsnitt kommer vi att diskutera hur vi utifrån vår urvalsmetod gått tillväga för 
att välja respondenterna för vår undersökning. Tillvägagångssättet för att hitta 
respondenter för medverkan i undersökningen grundar sig i de kriterier som tidigare 
presenterats. Vi vill att samtliga respondenter i studien är över 18 år samt har erfarenhet 
från self service hotell. Vår urvalsmetod, ett purposive sampling, kan genomföras 
genom att gå ut med en förfrågan i media alternativt genom att förfråga respondenter 
personligen (Saunders et al., 2012, s.289). Vi har valt det senare alternativet och har 
därmed tillfrågat personer som vi tror uppfyller våra kriterier. För att hitta dessa 
respondenter har vi har tillfrågat personer i våra kontaktnät. Kommunikationen till våra 
potentiella respondenter har skett via mail eller telefon. Vid den första kontakten 
informerade vi om studiens syfte och säkerställde att respondenten uppfyllde våra 
kriterier. Om så var fallet samt om respondenten var villig att medverka i vår studie 
bokade vi in datum, tid och plats för en intervju. Vi har uteslutit personer som ingår i 
vår närmaste bekantskapskrets för att undvika att studien eventuellt påverkas av en 
relation till dessa.   
 
Vidare har vi även valt att inte endast tillfråga kunder för deltagande i studien, utan även 
representanter från företag inom hotellbranschen. Vi argumenterar för att denna 
inkludering skapar ytterligare perspektiv för studien och därmed bidrar till en djupare 
förståelse av kundrelationer. Eftersom det finns ett self service hotell i Umeå har vi valt 
att tillfråga personer som arbetar med den verksamheten. Den initiala kontakten med 
dessa potentiella respondenter skedde via mail, där vi förklarade syftet med studien 
samt gick ut med förfrågan om de ville medverka. Om respondenten tackade ja, bokades 
intervjuer in utifrån datum, tid och plats som passade denna.  
 
I enlighet med vår urvalsmetod, ett heterogeneous sample, har vi strävat efter en så stor 
spridning som möjligt bland våra respondenter. För att generera ett heterogent urval har 
vi utifrån våra kriterier tillfrågat personer i olika åldrar och kön i våra nätverk. Valet att 
inkludera ett företagsperspektiv i studien grundar sig också i att vi vill skapa en stor 
spridning i vårt urval. Anledningen till att vi strävar efter en heterogen grupp 
respondenter grundar sig i vårt syfte. För att kunna skapa en djup förståelse av ett 
fenomen anser vi att olika perspektiv och reflektioner behöver finnas representerat. 
Samtliga respondenter som medverkar i studien hjälper oss att analysera och förklara de 
teman i vår konceptuella modell som ligger till grund för vår undersökning. 

 

4.2.3 Bortfall   
I diskussionen om urvalsmetod och val av respondenter är det viktigt att belysa bortfall. 
Ett bortfall är enligt Bryman och Bell (2011, s. 188) personer som tillhör populationen 
för studien men som inte är tillgängliga eller har möjlighet att medverka. I processen att 
tillfråga potentiella respondenter för medverkan i undersökningen upptäcktes så 
småningom att det var svårt att finna äldre personer som uppfyller kriterierna. Vi 
försökte därmed, med hjälp av våra redan fastställda respondenter och deras nätverk, att 
hitta äldre respondenter som uppfyllde våra kriterier. Trots detta hittade vi ingen från 
den äldre generationen som uppfyllde dessa och de finns därmed inte representerade i 
vårt urval. Vi är medvetna om att detta bortfall minskar vår spridning i urvalet. 
Samtidigt argumenterar vi för att vi har en tillräckligt stor spridning av respondenter för 
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vår studie, då vi har ett åldersintervall mellan 20 och 50 år samt båda könen finns 
representerade. För att säkerställa att insamlad information är tillräcklig har vi 
genomfört intervjuer tills informationen är mättad (se diskussion i avsnitt 4.4 
Genomförande). I enlighet med vår kvalitativa metod syftar studien inte till att 
generalisera resultatet från urvalet till hela populationen. Därmed argumenterar vi för att 
urvalet är tillräckligt stort för studien.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att, trots bortfall i vårt urval, vårt urval utgör ett 
heterogeneous sample som tidigare förklarats. Tack vare en spridning av respondenter 
vad gäller kön och ålder samt att olika perspektiv från kund och företag finns 
representerade kommer vi att uppnå syftet med studien. Därmed kan vi utifrån vårt urval 
skapa en djupare förståelse för hur kunder upplever relationer vid self service 
interaktioner som speglar populationen.  
 

4.3 Forskningsverktyg 

4.3.1 Intervjuguide 
Vår forskningsdesign utgörs som tidigare presenterat av semistrukturerade intervjuer. 
För att underlätta insamlingen av empiri menar Dalen (2015, s. 35) att det är fördelaktigt 
att använda sig av intervjuguider. Vi har således valt att använda oss av 
forskningsverktyget intervjuguide. Eftersom våra respondenter utgörs av både 
hotellgäster och hotellföretag har vi konstruerat två olika intervjuguider.  
 
För att utforma en detaljerad intervjuguide förklarar Magnusson och Marecek (2015, s. 
46) vikten av att tänka på vad respektive fråga täcker samt hur den hjälper forskaren att 
besvara forskningsfrågan. Därmed startade vi processen genom att skapa nedanstående 
tabell. I tabell 5 presenteras intervjufrågorna kopplat till teoretisk referensram samt 
potentiell analys, i tre separata kolumner; fråga, teori och analys. Denna tabell 
presenterar dock endast ett kundperspektiv. Anledningen till detta är att intervjun med 
respondenten från ett hotellföretag framförallt syftar till att få en inblick i en self service 
verksamhet inom hotellbranschen. Därmed är de flesta frågorna relaterade till 
hotellverksamheten och få frågor är direkt kopplade till den teoretiska referensramen för 
studien.  
 
I kolumnen fråga presenteras samtliga intervjufrågor som vi själva skapat och som 
kommer att ställas till respondenterna. Frågorna grundar sig på våra tre huvudsakliga 
områden från den teoretiska referensramen; relationer, servicemötet och teknologi, som 
finns representerade under kolumnen teori. Där presenteras vad respektive intervjufråga 
kommer att undersöka från tidigare forskning, och kopplingen mellan intervjufråga och 
tidigare forskning presenteras med hjälp av namnet på forskarna som presenterat teorin. 
I kolumnen analys presenteras vad respektive intervjufråga är tänkt att analysera i vår 
studie. Detta för att skapa ett tydligt samband mellan vilka frågor vi ställer och hur de 
förhåller sig till referensramen för att slutligen kunna underlätta analysprocessen. I 
enlighet med Magnusson och Mareceks (2015, s. 46) resonemang ger detta en klar 
överblick av vad intervjufrågorna bidrar med till studien.  
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Tabell 5. Intervjufrågor kopplade till teoretisk referensram 

Fråga Teori Analys 

Om respondenten   

Berätta lite om dig själv (ålder, 
sysselsättning, intressen) 

  

Hur använder du teknologin i 
vardagen? 

Davis (1986)  Teknikvana 
TAM  

Inställning till relation   

Hur ofta bor du på hotell?   

Återkommer du till samma 
hotellföretag? Varför/Varför inte?  

Liljander & Strandvik (1995) 
Anderson & Mittala (2000) 

Relationstyp och lojalitet 

Vad värdesätter du när du bor på 
hotell? 

Gwinner et al. (1998) Relationsfördelar vid hotellbesök 

Inställning till relation (self 
service) 

  

Hur ofta har du besökt hotell med 
self service? 
 
Återkommer du till sådana 
hotellföretag? Varför? 
 
 
Vilka fördelar upplever du som 
kund med dessa hotell?  
Finns det några nackdelar? 

 
 
 
Liljander & Strandvik (1995) 
Anderson & Mittal (2000) 
 
 
Gwinner et al. (1998)  
 

Relationer vid self service och 
lojalitet 
 
Är relationstyperna samt lojalitet 
synligt även i digitalt 
servicemöte?  
 
Kan relationsfördelarna speglas i 
ett self service kontext?  

Inställning till teknologi   

Hur ser du på att använda 
teknologi själv vid ditt 
hotellbesök?  
 
Vad är främsta anledningen till att 
du väljer teknologiska lösningar?  

Davis (1986)  
Curran et al. (2003) 
 
 
Davis (1986) 

Inställning och attityd till 
teknologin 
 
 
Användarnytta och 
användarvänlighet i digitalt 
servicemöte 

Hur tycker du att teknologin bidrar 
positivt alternativt negativt till ditt 
hotellbesök? 
 
Beskriv gärna en positiv 
upplevelse du haft av teknologin.  
 
Har du någon negativ upplevelse 
av den? Vad? Hur utspelade sig 
den situationen? 
 
Vilka funktioner tycker du är 
viktiga på teknologin du integrerar 
med?  

Meuter et al. (2000) 
Giebelhausen et al. (2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Davis (1985) 

Faktorer till nöjdhet och missnöje 
bland kunder vid self service 
 
 
 
 
 
 
 
 
Användarnytta och 
användarvänlighet 



 
 
 

  32 

Hade du någon kontakt med 
personalen under ditt besök?  
Av vilken anledning? 
Hur upplevde du denna?  

Solomon et al. (1985) 
Giebelhausen et al. (2014) 
 
 

Manus och roller 
Rollkonfikter 
 

Digitalt servicemöte   

Tänk dig att du kommer till ett 
hotell som har både en reception 
med personal och en digital 
incheckningsstation, hur skulle du 
reagera? Vill du beskriva dina 
känslor?  
 
Om du får välja mellan att checka 
in själv på hotellet via teknologi 
eller checka in med hotellets 
personal, vad väljer du? Varför? 
 
Skulle du göra samma val vid alla 
hotellbesök? 
 
När skulle du istället välja det 
andra alternativet?  

Solomon et al. (1985) 
Giebelhausen et al. (2014) 
Curran et al. (2003) 
 
 
 
 
Giebelhausen et al. (2014) 
Curran et al. (2003) 
 
 
 
 
 
 

Manus och roller 
Eventuell rollkonflikt  
Attityd till personal respektive 
teknologi 
 
 
 
Intentioner till att använda self 
service 
 
 
 
Attityden för anställda och 
teknologi, spelar den någon roll? 
 

Upplever du någon skillnad i ditt 
ansvar som kund när du 
interagerar med teknologi jämfört 
med personal?  
Vill du beskriva denna skillnad?  
 
Hur skulle du beskriva din roll 
som kund i detta sammanhang?  
 
Vilka är dina uppgifter?  
Hur känner du för dem?  
Känner du dig trygg i situationen 
när du checkar in själv?  

Zainuddin et al. (2016) 
 
 
 
 
 
Kelly et al. (2017) 
 
 
Kelly et al. (2017) 
Liljander & Strandvik (1995) 

Value co-creation skiftar till 
value self-creation?  
 
 
 
 
Roller inom hotell vid self 
service 
 
Roller och relationstyper vid self 
service 
Upplever kunden att det är värt?  

Upplever du någon skillnad i 
företagets ansvar och roll vid ditt 
hotellbesök? Vill du beskriva den? 
 
Varför tror du att hotell använder 
teknologiska lösningar istället för 
personal?  

Zainuddin et al. (2016) 
 
 
 
 
Gwinner et al. (1998)  

Value co-creation skiftar till 
value self-creation? 
 
 
 
Kundens fördel? Företagets 
fördel?  

Avslutning   

Om ditt favorithotell skulle 
implementera self service 
lösningar, vad skulle du tycka om 
det? eller 
Om det redan har det, varför är det 
ditt favorithotell? 

 Befintlig relation, upplevelsen av 
skiftet, fånga upp attityder  
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Frågorna som presenteras i tabellen ovan utgör grunden för vår intervjuguide till 
respondenter i egenskap av hotellgäster. En intervjuguide är ett forskningsverktyg som 
består av en serie intervjufrågor som hjälper forskaren med empiriinsamlingen (Braun 
och Clarke, 2013, s. 80). Vid semistrukturerade intervjuer arbetar forskaren med öppna 
frågor (Tjora, 2012, s. 82). Dessa frågor har inga förutbestämda svar, utan tillåter att 
respondenterna reflekterar och berättar om sina upplevelser och erfarenheter (Dalen, 
2015, s. 36; Magnusson & Marecek, 2015, s. 47; Tjora, 2012, s. 82). I och med att vi 
syftar till att skapa en djupare förståelse för våra respondenters upplevelse har vi i 
största möjliga mån utformat öppna frågor i våra intervjuguider. Detta för att ta del av 
respondenternas upplevelser och tankar omkring ämnet.  
 
I utformandet av en intervjuguide är det viktigt att skilja på studiens forskningsfråga och 
intervjufrågor. Forskningsfrågan är den forskaren ställer sig själv och söker svar på i sin 
undersökning, medan intervjufrågor är de som riktas till respondenterna och låter dem 
berätta om sina erfarenheter av ämnet (Magnusson & Marecek, 2015, s. 50). Vidare 
menar författarna att forskaren utgår från forskningsfrågan för att identifiera teman för 
intervjufrågorna. Dessa teman kan utgå från tidigare teorier och forskning eller från 
egna erfarenheter, men samtliga teman bör vara förståeliga för de tilltänkta 
respondenterna (Magnusson & Marecek, 2015, s. 50). Även Dalen (2015, s. 35) menar 
att det är viktigt att identifiera centrala teman för att säkerställa att forskningsfrågan 
besvaras. I linje med vår konceptuella modell är inställningen till relationer respektive 
teknologi samt det digitala servicemötet det vi undersöker. Därmed är det dessa teman 
som ligger till grund för vår intervjuguide. Enligt Magnusson och Marecek (2015, s. 52) 
karaktäriseras bra intervjufrågor av att de bidrar med material relaterade till dessa 
teman. För att möjliggöra att studiens forskningsfråga besvaras är därmed samtliga 
intervjufrågor skapade med dessa teman som utgångspunkt. Magnusson och Marecek 
(2015, s. 52) och Ryen (2004, s. 44) förklarar också vikten av att intervjufrågorna 
uppmuntrar respondenternas personliga reflektioner och berättelser av erfarenheter. Då 
vi undersöker kundens upplevelse av sin relation är många intervjufrågor även baserade 
på att de delger sina upplevelser och tankar. Således kan vi koppla deras upplevelse till 
teorin och därmed besvara forskningsfrågan.  
 
Intervjuguiderna som vi utformat kommer att användas som en grund i intervjuerna och 
inte ses som ett strikt manus att följa. Detta ger oss möjligheten att ställa ytterligare 
följdfrågor som uppstår under själva intervjun. Magnusson och Marecek (2015, s. 52) 
skiljer på generella och fokuserade följdfrågor. De generella följdfrågorna syftar till att 
få respondenten att utveckla sitt resonemang medan de fokuserade söker mer specifika 
detaljer kring ämnet (Magnusson & Marecek, 2015, s. 52). I vår intervjuguide 
inkluderas en del generella följdfrågor i direkt anslutning till intervjufrågan. 
Anledningen till detta är för att säkerställa ett vidareutvecklat resonemang från våra 
respondenter. Vid intervjutillfällena ställs istället de fokuserade följdfrågorna, som 
syftar till ett mer utvecklat resonemang och skapa ytterligare förståelse för 
respondenternas upplevelse.  
 
Utifrån tabell 5 som vi presenterat ovan konstruerade vi sedan vår intervjuguide till 
hotellgästerna (se bilaga 1). Det är viktigt att tänka på i vilken ordning frågorna ställs 
menar Magnusson och Marecek (2015, s. 55). I den inledande fasen av intervjun bör 
forskaren först presentera sig själv och sitt projekt samt informera respondenten om dess 
rättigheter (Magnusson & Marecek, 2015, s. 56). De inledande frågorna ska vara enkla 
för respondenterna att besvara menar Dalen (2015, s. 35) och Braun och Clark (2013, s. 
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81) föreslår att en bra inledning är att låta respondenten berätta lite om sig själv. I 
huvuddelen av intervjuguiden presenteras de mer specifika frågorna (Dalen, 2015, s. 35) 
och de är med fördel indelade i olika sektioner där frågorna relaterar till de tidigare 
identifierade temana (Magnusson & Marecek, 2015, s. 56). Detta bekräftas även av 
Braun och Clark (2013, s. 84) som också menar att frågorna bör ställas temavis, men 
tillägger även att de bör följa en röd tråd. Vår intervjuguide följer de teman vi 
identifierat som mest centrala för vår undersökning. Däremot är dessa teman inte 
benämnda i guiden, utan frågorna delas in i sektioner med hjälp av streck. Anledningen 
till detta är att vissa teman ibland överlappar varandra. För att följa en röd tråd i 
intervjun har vi valt att strukturera intervjuguiden på detta sätt istället. Som ett 
komplement till huvudfrågorna finns följdfrågorna som diskuterats av Magnusson och 
Marecek (2015, s. 56) inkluderade i respektive sektion samt det som benämns "Om vi 
har tid" frågor, vilka ställs i mån av tid. Intervjuguiden bör avslutas med frågor som 
låter respondenten tillägga ytterligare reflektioner (Braun & Clark, 2013, s. 81; 
Magnusson & Marecek, 2015, s. 57). Det är även viktigt att tacka respondenten för 
medverkan som avslutning i intervjun.  
 
I utformandet av våra intervjuguider har vi haft samtliga av dessa synpunkter i åtanke. 
För att säkerställa att intervjuguiden hjälper oss att besvara vår studies forskningsfråga 
samt uppnå syftet har vi även ställt oss följande frågor av Braun och Clark (2015, s. 85); 
Vad vill vi undersöka med denna fråga? Får vi den informationen? Hjälper denna fråga 
oss att besvara frågeställningen? Vi argumenterar för att intervjuguiden är godkänd 
utifrån dessa frågor, eftersom vi har en tydlig koppling mellan fråga, teori och analys (se 
tabell 5). För att ytterligare försäkra oss om att intervjuguiden är tydlig och konkret 
valde vi att genomföra en pilotstudie, som kommer diskuteras i kommande avsnitt. 

 

4.3.2 Pilotstudie  
För att säkerställa att intervjufrågorna är tydliga och väl utformade valde vi att 
genomföra en pilotstudie. En pilotstudie är enligt Dalen (2015, s. 40) ett sätt att testa 
frågorna innan genomförandet av intervjuerna med de faktiska respondenterna för att 
kontrollera dess relevans, vilket även bekräftas av Bryman och Bell (2013, s. 276). 
Dalen (2015, s. 40) menar att det ger personerna som håller i intervjun en känsla av 
vana och trygghet genom att genomföra och testa intervjuprocessen innan de riktiga 
intervjuerna ska ske. Frågor som respondenten inte förstår eller känner obehag av 
revideras efter pilotstudien genomförts (Dalen, s. 40). Man kan därmed undersöka vilka 
formuleringar i intervjuguiden som är bra och vilka som är mindre tydliga. Bryman och 
Bell  (2013, s. 277) menar även att man inte ska genomföra pilotstudien med personer 
som ingår i studiens urval, utan istället välja respondenter som är jämförbara med 
urvalet men som inte skapar bias. Därför valde vi att genomföra en pilotstudie med en 
annan student som uppfyllde kriterierna men som inte ingår i vårt faktiska urval för 
studien. Pilotstudien genomfördes endast utifrån kundperspektivets intervjuguide.  
 
Pilotstudien gav oss viktiga insikter i hur vi hade utformat intervjuguiden och hur  
frågorna kunde förbättras. För det första förklarar vi nu forskningstermen self service i 
intervjuguiden med självbetjäning eller teknologi för att säkerställa att alla 
respondenterna ska förstå frågan samt för att undvika missförstånd. En annan fråga som 
omformulerades var att skriva "tänk dig att" istället för "hur skulle du reagera". Detta 
för att förtydliga att respondenten själv måste tänka sig in i situationen. En fråga som 
togs bort efter pilotstudien var; vilka förväntningar har du generellt på ett hotellbesök? 
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Vi insåg att den inte hade någon direkt koppling till den teoretiska referensramen och 
därmed inte fyllde något syfte i intervjun. Ytterligare en fråga som adderades var vilka 
funktioner respondenter tycker är viktiga vid användandet av teknologin för att 
analysera användarnyttan och användarvänlighet. Eftersom vår pilotstudie tog närmare 
60 minuter så valde vi att omstrukturera intervjuguiden med att sortera vissa frågor som 
"om vi har tid” frågor. Detta för att se till att de mest relevanta och viktigaste frågorna 
kommer att diskuteras i intervjun. "Om vi har tid" frågorna är fortfarande relevanta för 
studien men kommer att användas för att ytterligare styrka vissa teoriområden vid 
behov. Ändringarna efter pilotstudien gjorde intervjuguiden mer anpassad utifrån syftet 
med vår studie, vilket Braun och Clarke (2013, s. 85) menar är en av de viktigaste 
orsakerna till varför man genomför en pilotstudie.  
 

4.4 Empirisk insamling 
Efter våra förberedelser, med skapandet av intervjuguider och den initiala kontakten 
med respondenterna, kunde vi sedan börja den empiriska insamlingen och genomföra 
intervjuerna. För att underlätta för respondenten samt säkerställa en neutral miljö gavs 
respondenterna möjligheten att själva påverka valet av datum, tid och plats för 
genomförandet av intervjun. Fyra intervjuer genomfördes i grupprum på Umeå 
Universitet medan två intervjuer genomfördes på caféen i Umeå centrum, för att 
underlätta för vissa respondenter. En viktig förutsättning för att genomföra en bra 
intervju är till att börja med att skapa en god stämning, vilket lägger grunden till hur 
intervjun kommer att utspela sig (Tjora, 2012, s. 84). Fortsättningsvis rekommenderar 
Ryen (2004, s. 48) att man inleder med en informell konversation innan själva intervjun 
för att på så sätt skapa en bra stämning. Därför inledde vi alla möten med 
respondenterna med ett kortare informellt samtal oss emellan.  
 
Vi valde strategiskt hur vi skulle placera oss i grupprummet och på caféerna för att 
respondenten inte skulle känna sig utpekad. Detta för att försöka skapa en så avslappnad 
miljö som möjligt för respondenten. Vi turades om att intervjua och att ta anteckningar 
under intervjun. Ryen (2004, s. 49) menar att en bra intervjuare är empatisk, duktig på 
att lyssna och på att ställa passande följdfrågor. Det är något vi haft i åtanke under 
intervjuerna och även utvecklat dessa förmågor under tidens gång. Vi började 
intervjuerna med att återigen förklara syftet med studien, upplysa respondenternas om 
deras rätt att vara anonyma, möjlighet att avbryta intervjun samt att informationen 
endast kommer att användas i forskningssyfte. Vi tillfrågade även respondenterna om 
det var okej för oss att spela in intervjun. Detta för att på ytterligare ett sätt få 
respondenterna att känna sig trygga i situationen och förstå syftet med intervjun.  
 
Därefter utgick vi från intervjuguiden för att säkerställa att korrekt empiri samlades in.  
Magnusson & Marecek (2015, s. 60) menar att det är personen som håller i intervjun 
som ansvarar både för att visa engagemang genom att ställa följdfrågor och dessutom se 
till att intervjun håller sig inom tidsramen genom att följa intervjuguiden. För att 
säkerställa att all information dokumenterades spelade vi in intervjun. En anledning till 
att spela in en intervju är enligt Tjora (2012, s. 106) att man kan fokusera mer på 
respondenterna istället för att anteckna. Därför anser vi att det var till stor fördel att vi 
var två personer under intervjun, varav en som antecknade viktiga händelser medan den 
andra enkomt fokuserade på att lyssna och föra intervjun framåt. Dalen (2015, s. 39) 
belyser även den negativa aspekten av att spela in en intervju. Forskaren menar att vissa 
respondenter kan därmed känna obehag och bli mindre trygga i situationen när de vet att 
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allt som sägs spelas in. Trots det, menar Dalen (2015, s.39) att människor i dagens 
samhälle är mer vana vid teknologiska hjälpmedel och därmed brukar det vanligtvis inte 
vara ett störande hinder i en intervju. För att försäkra oss att allt material sparades 
använde vi oss av två olika inspelningsenheter. Samtliga respondenter gav sitt 
godkännande att spela in intervjun och vi upplevde inte det som något störningsmoment 
under själva intervjun.   
 
Efter genomförandet av intervjuerna började vi sedan kontinuerligt att transkribera dem. 
Dalen (2015, s. 69) menar att det viktigt att forskaren själv transkriberar intervjun för att 
lära känna all data som sedan ska analyseras. Vi använde oss av ExpressScribe, ett 
program utvecklat för att underlätta transkriberingsprocessen. Tjora (2012, s. 111) 
betonar vikten av att transkribera intervjuerna detaljerat och även inkludera skratt eller 
andra uttrycksätt för att säkerställa att all information bevaras. Dock innebär en 
transkriberad text enligt Tjora (2012, s.112) en eventuell förlust av visuella ledtrådar. 
Forskaren menar att det är viktigt att vara medveten om att kroppsspråk och vissa andra 
uttryck som inte transkriberas kommer att påverka hur man uppfattar texten i jämförelse 
till hur det verkliga samtalet utspelade sig. Vi är väl medvetna om detta och kommer 
därför att även inkludera våra anteckningar i transkriberingen för att därmed få en så 
personlig bild som möjligt av alla respondenter. Detta för att kunna besvara 
forskningsfrågan och förstå hur kunden upplever relationen till ett hotellföretag när 
interaktionen sker via self service.  
 
I tabell 6 nedan har vi sammanställt den övergripande informationen gällande alla 
intervjuer för att skapa en överblick över respondenterna i undersökningen. Efter 
transkriberingen kunde vi sedan börja sammanställa och analysera det insamlade 
materialet. Vi kommer att använda oss av en tematisk analys vilket vi diskuterar 
närmare i nästa avsnitt.  
 
Tabell 6. Översikt av studiens respondenter 

Respondent Datum Intervjuns längd Plats 

Respondent 1 
(hotellgäst) 

21/3  33 min 17 sek Umeå Universitet 

Respondent 2 
(hotellgäst) 

22/3 41 min 15 sek Umeå Universitet  

Respondent 3 
(hotellgäst) 

22/3 22 min 27 sek Umeå Universitet 

Respondent 4 
(hotellgäst) 

22/3 42 min 18 sek Umeå Universitet 

Respondent 5  
(hotellgäst) 

23/3 38 min 26 sek Café 

Respondent 6  
(hotellgäst) 

26/3 23 min 51 sek Café 

Respondent 7 27/3 46 min 31 sek Umeå Universitet 
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(hotellgäst) 

Respondent 8 
(hotellföretag) 

10/4 47 min 2 sek Arbetsplats 

 

4.5 Analysmetod 
Analys och bearbetning av en kvalitativ undersökning inkluderar en tidskrävande och 
kreativ process för att utveckla en tydlig presentation av empirin (Dalen, 2015, s. 85). 
Vid en kvalitativ studie blir den empiriska insamlingen väldigt omfattande vilket kräver 
en reducering av materialet vid analysen (Ryen, 2004, s. 106). Ryen (2004, s. 107) 
menar att kvalitativ data måste sorteras efter personer, platser, aktiviteter eller relevanta 
teman. Ett sätt att bearbeta den insamlade empirin är med hjälp av en tematisk analys. 
Dalen (2015, s. 86) beskriver en tematisk analys som ett tillvägagångsätt där forskaren 
utvecklar teman med utgångspunkt från studiens problemformulering. Dessa teman är 
alltså ett hjälpmedel för att kunna analysera informationen på ett effektivt sätt. Enligt 
Tjora (2012, s. 146) ska de olika kategorier som identifierats leda fram till huvudteman i 
analysen, vilket fokuserar på att besvara problemformuleringen. Därmed har man 
lyckats att reducera viss empiri som inte är relevant för analysen och resultatet av 
studien.  
 
Braun och Clark (2013, s. 175) argumenterar för att en tematisk analys är den vanligaste 
metoden för analys av data vid kvalitativa intervjuer. Det finns olika angreppssätt för att 
genomföra en tematisk analys, där vi i denna studie använder en kombination av det 
teoretiska och experimentella. I en teoretisk tematisk analys utgår forskaren från 
befintliga teorier inom området (Braun & Clark, 2013, s. 175). Då vår undersökning har 
en deduktiv forskningsansats, med inslag av den induktiva, är den grundad på tidigare 
forskning. Vår konceptuella modell likaså, där respektive tema utgör grunden för 
analysen. Således presenteras empirin i förhållande till vår teoretiska referensram i 
analyskapitlet. Men vi argumenterar även för att det experimentella angreppssättet finns 
representerat, vilket istället utgår från respondenternas synvinkel och hur de upplever 
verkligheten (Braun & Clark, 2013, s. 175). Anledningen till detta är att vi, i och med 
det inslaget av den induktiva ansatsen och vår urvalsmetod, utifrån vår empiri vill kunna 
identifiera och analysera eventuella teman som uppstår. Med hjälp av dessa två 
angreppssätt kan vi därmed uppnå studiens syfte i vår analys och skapa en djupare 
förståelse för kundens upplevelse av relationen. Detta resonemang stärks av Dalen 
(2015, s. 88) som menar att det är viktigt att man inte bara använder sig av de 
förbestämda teman, utan att man under analysprocessen har ögonen öppna för att 
upptäcka nya teman och därmed nya perspektiv. 
 
Då vår konceptuella modell utgår från den teoretiska referensramen föll det oss naturligt 
att även utveckla teman till vår analysmall utifrån denna. Utformandet av analysmallen 
(se bilaga 3) utgår därmed från vår konceptuella modell. Utgångspunkten är tre olika 
teman; inställning till relationer, inställning till teknologi och digitalt servicemöte vid 
hotell. Under dessa teman har vi underkategorier där varje kategori även är indelat i 
olika begrepp och teorier som är förklarade i den teoretiska referensramen. För att 
underlätta analysen av resultatet har vi dessutom färgkodat dessa teman och begrepp. 
Detta för att få en tydlig överblick för att koppla ihop respondenternas ord med den 
teoretiska betydelsen för att kunna besvara vår problemformulering. Vi har även valt att 
använda oss av citat från respondenterna. Ett citat gör enligt Tjora (2012, s. 155) att 
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läsaren får mer förståelse för hur den verkliga intervjun utspelade sig. Det är viktigt att 
citaten är anonyma och att specifika särdrag exkluderas från uppsatsen så att man inte 
kan identifiera respondenten från citatet (Dalen, 2015, s. 108). Samtliga respondenter i 
studien är anonyma och har tilldelats fiktiva namn. Vi har aktivt fördelat användandet 
av citat jämnt mellan respondenterna för att representera allas åsikter.  
 

4.6 Etiska principer 
Det finns fem etiska principer en forskare bör beakta i sin undersökning; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, 
nyttjandekravet och falska förespeglingar (Bryman & Bell, 2013, s. 137; Dalen, 2015, s. 
25; Tjora, 2004, s. 29). Forskaren måste vara tydlig med att förklara syftet med studien 
för respondenterna och se till att respondenterna har tillgång till nödvändig information, 
vilket kallas för informationskravet (Bryman & Bell, 2013, s. 137). När vi tog kontakt 
med respondenterna beskrev vi syftet med studien och vad deras roll som respondenter 
innebär. Vi var även tydliga med att förklara att deras tankar och åsikter kring ämnet är 
av stor betydelse för oss för att uppnå syftet med studien. Samtyckeskravet innebär att 
man måste klargöra för respondenterna att deras medverkan i studien är frivillig och att 
de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill (Bryman & Bell, 2013, s. 137). Vid 
inledningen av intervjun förklarade vi detta så att respondenterna var medvetna om 
deras rättigheter. Tjora (2004, s. 30) menar vidare att respondenten även efter en 
avslutad intervju ska ha möjlighet avböja sin medverkan, och att all information då ska 
tas bort från studien. Samtyckeskravet inkluderar även kravet att ha vårdnadshavares 
godkännande vid intervjuer av minderåriga. Dalen (2015, s. 29) diskuterar även denna 
etiska aspekt och menar att barn som används i olika studier måste skyddas och att även 
deras anonymitet måste respekteras. Därför valde vi att ha ett kriterium att 
respondenterna ska vara över 18 år för att inte behöva målsmans godkännande samt för 
att undvika dilemmat med att intervjua barn.  
 
Konfidentialitets- och anonymitetskravet betyder att alla personer som ställer upp i 
studien ska ha rätten att förbli anonyma (Tjora, 2004, s. 29). Vid transkriberingen av 
intervjuerna namngavs därför alla intervjupersoner som respondent och tilldelades ett 
fiktivt namn. Detta är ännu ett sätt för att få respondenterna att känna sig tillräckligt 
trygga för att ge oss ärliga svar och förstå att vi inte kommer att missbruka 
informationen. Vidare finns även nyttjandekravet och denna princip säger att all 
information från respondenterna endast får användas till forskningens syfte (Tjora, 
2004, s. 29). All information som samlas in ska även behandlas på sådant sätt att ingen 
obehörig person får tillgång till information. Forskare får dessutom inte ge 
respondenterna falsk eller vilseledande information, vilket kallas för falska 
förespeglingar (Bryman & Bell, 2013, s. 137). Vår avsikt är, som tidigare nämnt, att 
endast använda den insamlade informationen till studiens syfte vilket tydligt 
kommunicerats till våra respondenter genom hela processen. Genom studiens gång har 
vi förhållit oss efter dessa etiska principer för att ta vårt ansvar och se till att studien är 
etiskt hållbar.  
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5. Empiri 
I detta kapitel presenteras resultatet av vår empiriska insamling. Kapitlet börjar med en 
kort presentation av studiens respondenter och vilka de är. Därefter följer en 
presentation av deras personliga erfarenheter och upplevelser av hotell, med self 
service hotell som fokus, där interaktionerna sker framförallt via teknologin.  
 

5.1 Presentation av respondenter  
I det här avsnittet presenterar vi respondenterna för studien i korta drag. Samtliga 
respondenter har fått ett fiktivt namn som kommer användas för presentationen av 
resultatet genom hela empirikapitlet.  
 
Respondent 1 Elin är 40 år och arbetar i nuläget som projektledare på ett mindre 

företag i Umeå. Elin bor ofta på hotell, framförallt i tjänsten, och 
snittar ungefär 1-2 hotellbesök i månaden. Hon har bott på olika 
varianter av self service hotell, två gånger då det endast fanns en 
digital incheckningsstation samt ungefär fem gånger där hotellet 
hade både reception och digital incheckning.  
 

Respondent 2 Klas, är 49 år och driver ett eget företag i Umeå, där de arbetar 
med administration och genomförande av konferenser. Han 
hanterar därmed mycket hotellbokningar i sitt arbete, men han bor 
även själv på hotell mellan 20 och 30 nätter per år. Klas har själv 
bott på self service hotell ett par gånger och arbetar även mycket 
med ett lokalt self service hotell för sina gruppbokningar.  
 

Respondent 3 Isabelle är en 20 årig student på Umeå Universitet som på fritiden 
spelar lagsport. Med laget bor hon på hotell i princip varannan helg 
under säsongen. Uppskattningsvis har hon fyra gånger bott på 
hotell där interaktionen till hotellföretaget skett via teknologi.  
 

Respondent 4 Jessica kommer ursprungligen från USA men bor numera i 
Sverige. Hon är 31 år och har lång erfarenhet inom turismnäringen, 
där hon arbetar fortfarande. I nuläget bor hon i snitt 15 nätter per år 
på hotell och har besökt ett fullständigt self service hotell en gång, 
med total avsaknad av personal. 
 

Respondent 5 Emelie, en kvinna på 38 år, har arbetat inom hotellbranschen i 15 
år. Idag är hon student men jobbar fortfarande extra på hotell vid 
sidan av sina universitetsstudier. Förra året bodde Emelie mellan 
12 och 14 nätter på hotell, och har även bott på flera self service 
hotell, framförallt det senaste året.  
 

Respondent 6 Olle är en ung man på 22 år som nyligen har börjat arbeta som 
teknisk support och säljare. Olle bor i nuläget på hotell ungefär 2 
till 3 gånger per år, men tror att det kommer bli oftare med jobbet 
framöver. Han har bott på det lokala self service hotellet i Umeå. 
 

Respondent 7 Elliot är en 23-årig ekonomistudent från Umeå. Han uppskattar att 
han bor på hotell ungefär tre till fem gånger per år. De senaste 
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hotellbesöket han gjorde var på ett self service hotell, och han har 
därefter bott på det hotellet ytterligare en gång.  
 

Respondent 8 Agnes är företagsrepresentanten från hotellbranschen i denna 
studie och en av grundarna till ett self service hotell i Umeå. Hon 
är 40 år gammal och har lång erfarenhet av att driva och utveckla 
projekt.  

 
 

5.2 Erfarenheter av hotell  
Eftersom vi valt hotellbranschen som kontext för vår studie är det viktigt för oss att 
skapa oss en uppfattning om våra respondenters erfarenhet från denna bransch. I 
följande avsnitt presenteras därmed hur ofta de besöker hotell, om de återkommer till 
samma hotellföretag samt vad som i deras ögon är viktigt vid ett hotellbesök.  
 

5.2.1 Traditionella hotell 
I takt med att turismnäringen växer gör även hotellbranschen det, vilket leder till ökade 
hotellnätter. Majoriteten av våra respondenter bor frekvent på hotell då de uppskattar att 
de bor minst en gång per månad, vilket med andra ord handlar om minst 12 hotellnätter 
per år. En som sticker ut ur mängden är Klas, som uppskattar att han bor mellan 20 till 
30 nätter på hotell per år. Olle och Elliot representerar de som bor mer sällan på hotell 
och snittar mellan tre till fem hotellnätter per år. Anledningen till varför de besöker 
hotell skiljer sig åt, där den största skillnaden är om respondenterna bor privat eller i 
tjänsten. Elin, Klas, Isabelle och Jessica, övernattar framförallt på hotell inom tjänsten 
medan övriga respondenter istället mestadels bor på hotell privat. Vad respondenterna 
värdesätter när de bor på hotell följer också delvis av om de reser i tjänsten eller privat. 
Elin förklarar att när hon reser i tjänsten är uppskattar hon närheten till jobb eller 
transport, och Klas håller med om att hotellet måste ligga smart till för att underlätta 
logistiken. Samtidigt förklarar samma respondenter att när de bor privat är det andra 
saker som är viktiga. Då är det snarare de omkringliggande faktorerna och "lull-lullet" 
som är viktigt vid hotellbesöket, som rummets storlek, utsikten, frukosten och så vidare. 
Emelie uppskattar däremot hotellets läge även när hon reser privat, vilket även Olle 
håller med om. Vidare lyfter respondenterna att det är viktigt att det är rent och fräscht 
när de bor på hotell där Jessica framförallt betonar kvaliteten som något hon verkligen 
värdesätter. Isabelle håller med om detta och säger också att det är viktigt med ett 
trevligt mottagande vid ankomst för att skapa en känsla av trivsel under hotellvistelsen.  
 
En fråga som är viktig när det handlar om kundrelationer är om kunderna väljer att 
återkomma till företaget eller inte. Av våra respondenter uppger majoriteten, med 
undantag för Jessica och Olle, att de återkommer till samma hotellföretag vid sina olika 
besök. Jessica berättar att hon föredrar att prova olika hotell på olika platser och vilket 
företag det är som står bakom hotellet styr inte hennes val. Olle följer ett liknande 
resonemang och säger att det inte är något krav att han bara kan bo på ett specifikt 
hotell. Återigen menar han att det är läget som avgör var han bor snarare än vilket 
hotellföretag det är.  
 
"Det är egentligen Arlanda som jag bor på mest när det gäller samma hotell, för där är 
man tvungen att bo, det finns inget annat hotell där riktigt." - Jessica 
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De respondenter som är återkommande gäster till samma hotellföretag uppger olika 
anledningar till varför de gör det. Många pratar framförallt om att de återkommer för att 
det är fördelaktigt för dem själva. Respondenterna lyfter även lojalitetsprogram och att 
de får speciella medlemsförmåner vid sina hotellbesök som medlemmar i hotellföretags 
program. Några respondenter, Elin, Klas, Emelie och Elliot, pratar även om att 
poängsystemen i programmen är en anledning till att de bor inom samma kedja. I och 
med detta upplever de att de får ytterligare fördelar som de kan nyttja i framtiden. 
Emelie lägger också till att hon återkommer på grund av att hon erbjuds rabatter tack 
vare sitt medlemskap. Elin är också inne på samma spår och upplever att hon kan spara 
in några hundralappar tack vare medlemsförmånerna.  
 
"Nu har det ju varit att man vill samla de där jävla poängen. Alltså jag har jobbat med 
det här i 25 år och jag har aldrig jagat poäng tidigare överhuvudtaget, men nu helt 
plötsligt tycker jag att det är jätteroligt. För man kan dra personliga fördelar av det 
sen." - Klas 
 

5.2.2 Self service hotell  
Ett kriterium för att medverka som respondent i studien var att minst en gång ha bott på 
ett self service hotell. Detta fick vi bekräftat redan vid den initiala kontakten med 
respondenterna för att kunna säkerställa att studiens syfte kunde uppnås. Men 
erfarenheten av dessa self service hotell skiljer sig bland respondenterna. Samtliga 
respondenter, med undantag för Olle, har besökt self service hotell mer än en gång. I 
genomsnitt har respondenterna bott mellan tre och fyra gånger på self service hotell. 
Elin berättar att hon bott på två olika hotell som helt saknade reception, men att hon 
även det senaste året bott på flera hotell där det fanns både personal och 
incheckningsstationer. Likaså säger Klas att han råkat ut för ett par tre hotell med self 
service, men att det alltid har stått nån människa någonstans för att hjälpa till. Både 
Jessica och Olle har bott på varsitt hotell med endast teknologiska lösningar för 
incheckning.  
 
Det är betydligt vanligare bland respondenterna att man bor på hotell som använder 
teknologiska lösningar men fortfarande behåller personalen. Samtliga respondenter 
delger erfarenheter från besök på hotell som har börjat använda teknologiska hjälpmedel 
som komplement till den traditionella incheckningen. Emelie har flertalet gånger valt att 
bo på hotell med self service som alternativ till en vanlig incheckning. Både på hotell 
där hon checkat in via incheckningsstationer i lobbyn med även i sin egen telefon 
genom en app.  
 
"Teknologin är inte en avgörande faktor för mig, utan det handlar egentligen om hur 
jag upplever hotellet och den service jag får, oavsett om det är från människor eller 
datorn." - Elin  
 
Som tidigare konstaterat återvänder majoriteten av respondenterna till samma 
hotellföretag vid sina hotellbesök, men frågan är om mönstret gäller även vid self 
service hotell. Isabell säger klart och tydligt att de återkommer till samma hotell när de 
bor med laget där man checkar in med hjälp av en dator i lobbyn. Hon reflekterar även 
över att det nog har att göra med avtalen då det även i detta fall är inom samma 
hotellföretag. Vidare berättar Emelie om att hon också återkommer till framförallt 
samma hotellföretag även i detta fall, men att hon också bott på flera av kedjans hotell 



 
 
 

  42 

som använder teknologiska lösningar. Elin har inte återkommit till något av de 
fullständiga self service hotellen som hon bott på. Detsamma gäller för Olle, som endast 
bott på ett sådant hotell en gång. Han kan däremot tänka sig att bo där igen, eller på ett 
hotell med liknande koncept, då han upplevde att det var smidigt att kunna komma när 
som helst samt slippa långa köer. Elliot som inte bor särskilt ofta på hotell har hittat ett 
hotell som erbjuder ett tekniskt alternativ för incheckningen, vilket är väldigt uppskattat 
av honom. I och med en trevlig första upplevelse fick det bli ett andra besök också 
berättar Elliot. Jessica har i nuläget aldrig återkommit till varken ett specifikt hotell eller 
en kedja som använder teknologi men säger att det beror lite på syftet med resan om hon 
kan tänka sig att bo på ett self service hotell igen. Hon tycker att det går väldigt bra och 
smidigt i tjänsten medan hon hellre möts av personal på exempelvis semestern. Klas har 
inte heller återkommit till samma hotell. Han betonar dock att han inte valt bort hotell 
på grund av att de har haft mer teknologiska lösningar, men att han inte heller har 
utstuderat valt dem utan att det har bara blivit så. Klas, och även Elin, har dock 
återkommit till flertalet hotell inom kedjan som tillämpar digitala incheckningsstationer 
som alternativ för hotellgästerna.  
 
Vid frågan om vilka fördelar respondenterna upplevde som kunder till dessa hotell var 
det väldigt spridda svar och reflektioner från de olika personerna. Klas uttryckte att 
teknologi är något han tycker är bra vid hotellbesök, men att det aldrig kommer ersätta 
mänskliga interaktioner. Han upplever att teknologin möjliggör att han själv kan justera 
sitt boende, som att exempelvis tala om en eventuell sen incheckning. Jessica upplever 
också att teknologin är fördelaktig eftersom den öppnar upp för många möjligheter. Hon 
föreslår även att företagen kan använda teknologin för att skapa ett ännu mer 
kundanpassat besök genom att erbjuda gästerna tillägg i sin bokning vid speciella 
tillfällen. Exempelvis att lägga till blommor och mousserande vin om man angett att 
man bokat hotellet för sin årsdag. Emelie tycker inte att hon får samma fördelar vid 
teknologiska interaktioner som vid mänskliga, eftersom hon upplever att hon går miste 
om sina medlemsförmåner. Samtidigt tycker hon det är fördelaktigt att hon kan välja 
egen incheckning för att undvika långa köer och spara tid.  
 
"Ehh, nej. Man får exempelvis inte sina voucher man ska få som medlem. Sen kanske 
man tappar ännu mer medlemsförmåner. Kan jag tänka mig. Men annars är det väl som 
samma, förutom den personliga kontakten." - Emelie 
 
Isabelle, Elliot och Olle inne lite på samma spår som Emelie då alla upplevde att 
teknologin bidrar till en snabbare och smidigare incheckningsprocess. Isabelle uttrycker 
att hon då kan styra tiden själv och Olle tycker det är skönt att bara gå fram till en 
maskin och knappa, framförallt för mer folkskygga människor tror han. Emelie 
uppskattar däremot kontakten med personalen och upplever att teknologiska 
interaktioner är med opersonliga. Detta håller Elin också med om och förklarar att hon 
vill se personal som går runt i lobbyn när hon besöker ett hotell. Hon föreslår att de 
hälsar på gästerna, hjälper de som har problem och helt enkelt pratar med de som vill 
konversera. Elliot tyckte framförallt att teknologin var en fördel i egenskap av 
återkommande gäst till hotellet, då han redan visste hur allt fungerade. Klas tror 
däremot att det i slutändan är mer fördelar för hotelldriften än vad det är för gästerna till 
hotellet.  
 
"Och om det skulle vara så att imorgon vaknar jag och alla hotell i världen är 
självincheck så skulle jag bara okej så är det nu." - Jessica 
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5.3 Teknologi  
Den teknologiska trenden i dagens samhälle har påverkat hotellbranschens utveckling 
och skapat nya förutsättningar för interaktionen mellan hotellföretag och deras gäster. 
Nedan kommer vi presentera hur respondenterna använder sig av teknologin i vardagen 
och vid hotellbesök. Ytterligare aspekter som presenteras är deras erfarenheter och 
inställning mot teknologin inom vårt valda kontext.   
 

5.3.1 Teknologi i vardagen  
Respondenterna upplever teknologin som en viktig del i deras vardagliga liv. Dels är 
teknologin en grundläggande förutsättning på arbetsplatsen samt ett sätt för att ständigt 
vara uppkopplad. Flera respondenter använder sig av teknologi i form av dator och 
mobiltelefon på jobbet. Klas säger att han använder sig av datorn för boka grupper och 
arrangemang till konferenser. Dessutom berättar Olle att han inte skulle ha haft något 
jobb om det inte vore för teknologin utan att det är hans främst verktyg. Samtidigt 
menar även de studerande respondenterna, Isabelle och Elliot, att teknologin underlättar 
deras vardag vid skolbänken. 
 
"Ja min vardag skulle fallera utan teknologin." – Olle  
 
Majoriteten av respondenterna menar att deras dagar är baserade utifrån teknologin och 
att det är en självklar faktor både i arbetslivet och privat. Fortsättningsvis menar de även 
att deras vardag skulle behöva förändras enormt mycket om de inte fick använda sig av 
teknologi. Privat är mobiltelefonen, datorn och TV teknologiska verktyg som används 
dagligen av samtliga respondenter. Elliots första tanke vid användandet av teknologi var 
kopplat till TV-tittande medan de resterande respondenterna fokuserade på 
mobiltelefonen och dator. Emelie har även reflekterat över sitt beroende av 
mobiltelefonen och hur mobiltelefonen kan bidra till en mer stressig vardag. Denna 
reflektion bekräftas även av Elin och Elliot som aktivt försöker minska sitt dagliga 
användande av mobiltelefonen.  
 
"Ja, jag använder mobiltelefonen dagligen, väldigt mycket. Det har blivit det främst 
kommunikationsmedlet. Skulle säga att den används mer än dagligen."  - Elliot 
 
Den som skiljer sig från de andra respondenterna är Jessica, som påstår att hon använder 
sig väldigt lite av mobiltelefonen privat. Hon värdesätter istället datorn på sin fritid. Elin 
säger själv att hon är lite old school när det gäller just bokning av hotell. Hon använder 
sig av mobiltelefonen för att undersöka priserna mellan olika hotell för att sedan istället 
boka hotellet via datorn. Medan Klas istället uppskattar att man idag kan boka hotell 
enkelt via telefonen hemma i TV-soffan.  
 

5.3.2 Teknologi vid hotellbesök  
Samtliga respondenter var positivt inställda till att använda sig av teknologiska 
lösningar vid sitt hotellbesök. Närmare bestämt var de alla positiva så länge teknologin 
fungerar som den ska. Både Elin och Isabell har egna negativa erfarenheter från att 
checka in själva vid ett self service hotell. I de båda fallen slutade den digitala 
incheckningsmaskinen att fungera och de var tvungna att tillkalla hjälp. Elin förklarar 
även att vid ett tillfälle var hon inte medveten om att hotellet var ett fullständigt self 
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service hotell. De resterande respondenterna istället kunde tänka sig att det är vanligt att 
teknologin slutar fungera och att det därmed skulle leda till en negativ uppfattning av 
den teknologiska processen vid ett hotellbesök. Trots negativa erfarenheter var samtliga 
respondenter överlag positiva till att fler hotellföretag väljer att implementera 
teknologiska lösningar.  
 
"Det känns som professionellt, det känns som att hotellet håller på att utvecklas och är 
på väg mot, jag vet inte riktigt, men att de är med i utvecklingen." - Isabelle  
 
Den snabba incheckningsprocessen och dess enkla funktioner beskrevs som den främsta 
anledningen till den positiva inställningen bland samtliga respondenter. Elin skulle 
däremot ha uppskattat mer information om hur den digitala incheckningsmaskinen 
fungerade, vilket hade kunnat hjälpa till att omvandla hennes negativa 
incheckningsupplevelse till en positiv istället. Elliot menar dessutom att inställningen 
till användandet av teknologi vid ett hotellbesök är situationsbaserat. Detta bekräftas 
även av Elin, samt Klas och Jessica som alla har lång erfarenhet av att resa i tjänsten. 
Vid affärsresor uppskattar de att checka in själva för att undvika kö och för att snabbt ta 
sig till hotellrummet, medan vid en nöjesresa skulle de föredra en receptionist att tala 
med för att få tips och mer information angående besöket och staden de befinner sig i. 
Denna personliga kontakt beskrivs som en värdehöjande faktor som skapar ett mervärde 
för hotellgästen.   
 
" Nej men jag tycker det är bra! Men det kommer aldrig att ta bort, alltså jag tror inte 
att man ska ta bort personalen, det är svårt att ha ett helautomatiskt hotell rent 
känslomässigt, för du känner dig lite utelämnad tror jag." - Klas 
 
Majoriteten av respondenterna uppskattade möjligheten av att ha tillgång både till en 
reception med personal och en digital incheckningsstation på hotellet. Detta skapar en 
känsla av trygghet som leder till att de vågar testa och använda sig av de teknologiska 
lösningarna. Om det inte finns någon personal skulle Klas vilja bli informerad om detta 
innan han anländer till hotellet. Detta för att vara förberedd på hur processen kommer 
utspela sig och vilka förmåner som finns tillgängliga. Klas och Jessica talar även om att 
de vill att det ska finnas ett nummer att ringa om problem skulle uppstå. Emelie menar 
att det blir opersonligt när det inte finns någon reception med personal utan bara en 
digital incheckningsstation. Det tycker hon är jättetråkigt och skulle inte självmant välja 
ett sådant hotell. Men hon är fortfarande positiv till teknologin och vill därmed ha en 
valmöjlighet mellan dessa alternativ. Olle däremot, han var så positivt inställt till 
teknologin att avsaknaden av personalen på hotellet inte hade någon betydelse för 
honom.  
 
"Jag tycker att fördelar är att om det är kö så kan man välja att checka in själv. Sen så 
tycker jag alltid att det är trevligare att checka in hos en riktig person. Man får ju 
mycket mer information då som gäst när man inte bott där innan. " - Emelie  
 
Alla respondenter önskar tydliga instruktioner när de använder sig av teknologin vid ett 
hotellbesök. Det ska vara enkelt att navigera sig och förstå hur både in- och 
utcheckningsprocessen ska fungera steg för steg. Information angående frukosttider och 
andra matalternativ var också viktigt få tillgång till enligt respondenterna. Elliot 
föreslog även att hotellföretag kan införa vanliga frågor på den digitala maskinen. Han 
menar att det kan vara frågor som receptionisten annars brukar svara på, som 
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exempelvis olika restaurangtips eller utcheckningstiderna för den som inte har koll på 
dem. Enligt Isabelle ska den digitala skärmen vara stor och bra placerad. Den ska inte 
vara gömd någonstans utan direkt synlig vid ankomst till hotellet. Dessa är alla viktiga 
funktioner som påverkar hur hotellgästerna upplever teknologin.  
 
"Man vet ju aldrig vad som händer, det kanske är någon som behöver boka en till natt 
eller checka ut sent eller tidigt. Alltså såna saker som kan uppstå, som man inte kan 
planera innan, att det är enkelt att, hur ska jag göra nu? Istället för att man bara 
kommer dit och man har liksom det här valet att checka in eller checka ut och nä men 
jag vill inte göra nån av de här grejerna, vad gör jag nu?" - Jessica  
 

5.4 Mötet med hotell 
I detta avsnitt presenteras svar angående hur respondenterna upplever det teknologiska 
och det mänskliga mötet med hotellföretag. Vi beskriver dels en jämförande aspekt 
mellan de två alternativ samt tankar och åsikter kring deras förväntningar, roller och 
ansvar som hotellgäst.  
 

5.4.1 Människan eller teknologi  
Under intervjuerna gav vi respondenterna ett val. De fick välja mellan att checka in via 
personalen vid en reception eller själva vid en digital incheckningsmaskin genom att 
tänka sig in i en situation. Resultatet var jämnfördelat. Klas, Jessica och Emelie valde 
att checka in via personal medan Isabelle, Elliot och Olle istället skulle använda sig av 
teknologi. Elin föredrar den mänskliga kontakten med personalen men skulle först ändå 
testa att checka in själv på hotellet.  
 
"Nej men jag är ju lite som jag är, så jag skulle nog morsha på personalen ba tjena och 
vinka glatt men sen ändå vända på klacken och checka in själv mittemot. Men jag skulle 
inte ge den så lång tid, typ nån minut bara, om jag inte förstod skulle jag direkt gå 
tillbaka till personalen även om jag som blir tvungen att börja om hela processen. Jag 
är ju ändå i grunden en people person!" - Elin  
 
Majoriteten av respondenterna menar dock att deras val skulle påverkas av hur själva 
situationen såg ut. Emelie sa att om det var lång kö till receptionen skulle hon istället 
använda sig av den digitala incheckningsstationen, trots att hon egentligen uppskattar 
den personliga kontakten med receptionisten. Detta resonemang bekräftas även av Olle 
som också säger att han skulle gå dit det är kortast kö, men som istället framförallt 
föredrar teknologin. Klas trodde att det skulle ta längre tid för honom att checka in själv 
och därmed skulle det bli mer effektivt att direkt gå fram till receptionen, och dessutom 
värdesätter han det personliga välkomnandet högt. Elliot tycker fortfarande att det är 
situationsbaserat och sa att om han var på utlandssemester skulle han uppskatta att 
checka in via personalen. Detta för att få mer information och tips om han tidigare 
aldrig besökt stället, plus att han tycker att det är kul att konversera med receptionisten. 
Annars, om han varit på hotellet tidigare eller om han var i Sverige, skulle han 
framförallt föredra teknologin. Fortsättningsvis förklarar Elliot att han föredrar 
standardiserad teknologi, till skillnad från Klas. Klas önskar att hotellföretag istället ska 
kundanpassa teknologin mer, bli personligare och fokusera på ett varmt välkomnande. 
Det skulle resultera i att upplevelsen skulle känns mer premium och lyxigare. Isabelle 
var väldigt positiv till att checka in själv. Hon förklarade hur hon är uppvuxen med 
teknologi och är van vid att använda sig av teknologiska lösningar vilket bidrog till 
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hennes positiva attityd. Isabelle sa även att om hon skulle haft med sig sina föräldrar 
eller de som är äldre så trodde hon att de skulle bli osäkra på sin roll och istället gått till 
receptionen, så hon hade uppskattat att de båda alternativen fanns på hotellet.  
 
"Jag skulle nog gå direkt till personen i receptionen om det inte var kö. Så det är 
egentligen situationen när man kommer fram, om det är mycket folk och kö, som avgör."  
- Jessica  
 
För att Klas ska välja det andra alternativet, checka in via teknologi istället, krävs det att 
all information ska vara tillgängligt att hitta. Han skulle uppskatta bokningsreferensen 
inte låg i ett mejl som han fått för 14 dagar sedan utan rekommenderar exempelvis ett 
SMS som påminnelse precis innan incheckningen med instruktioner, koder eller till och 
med QR- koder för att underlätta processen. Situationen har, som nämnt ovan, en 
avgörande faktor för valet mellan människa och teknologi. Men samtliga respondenter 
är dock eniga att de skulle sakna den mänskliga kontakten om den försvann, trots deras 
gemensamma positiva inställning till teknologin. De uppskattar alltså att komma till ett 
hotell där det finns en valmöjlighet mellan mänsklig kontakt eller teknologiska 
lösningar. Detta för att sedan få välja tillvägångsätt för in- och utcheckning på hotellet 
utifrån hur situationen på plats utspelar sig och faktorer runtom.   
 
” Ja, bara positivt! Jag tycker det är bra faktiskt! Men samtidigt är det ju så att man 
kan sakna lite den här sociala kontakten, någon som välkomnar en och så. Men 
samhället ser ut så nu, vill man vara effektiv då man är konstant stressad så kan det 
vara bra att det går snabbt och man direkt och smidigt kommer in på hotellet.”- 
Isabelle   
 
Vi ställde dessutom en fråga om hur de skulle reagera om deras favorithotell skulle 
implementera teknologiska lösningar. För Elin hade det inte påverkat hennes tankar 
kring hotellet, utan det är själva servicen som påverkar, oavsett om det är från en 
människa eller maskin. Klas skulle inte uppskatta om hotellet förvandlades till ett helt 
tekniskt hotell. Han skulle tycka det var konstigt och tror inte att man helt kan ta bort 
den mänskliga servicen på hotell. Det håller även Emelie med om. Hon skulle kunna 
tänka sig att stanna vid sitt favorithotell om de behöll både reception och teknologi. 
Men vid bara teknologi så skulle hon byta hotell direkt. Isabell däremot, tyckte att det 
var bra både för hotellet och för deras gäster, dock nämnde hon lite kort att hon skulle 
sakna den personliga kontakten. Jessica anser att det beror på vilket hotell det handlar 
om. Vissa hotell skulle hon inte ha något problem med implementeringen av 
teknologiska lösningar men på andra så skulle hon inte återkomma igen på grund av det. 
Både Elliot och Olle svarade mycket positivt på frågan och skulle uppskatta 
teknologiska lösningar hos deras favorithotell.  
 

5.4.2 Förväntningar och ansvar  
Det går att konstatera att skiftet från mellanmänskliga till digitala servicemöten inom 
hotellbranschen innebär förändrade förutsättningar för hotellgästerna. Samtliga 
respondenter i vår undersökning diskuterar hur förväntningarna på dem som gäster har 
förändrats, men har lite skilda reflektioner kring hur. Elin säger direkt att det absolut 
krävs mycket mer av henne i egenskap av gäst vid en teknologisk incheckning. Hon 
beskriver framförallt hur hon upplever att hon själv förväntas söka efter mycket 
information om staden eller hotellet innan ankomst för att underlätta sin vistelse och 
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undvika eventuella problem. Gemensamt för Elin, Klas och Isabelle är att de upplever 
en förväntning på att ha sitt boknings- eller referensnummer tillgängligt vid en egen, 
teknologisk incheckning. Alla tre förklarar att skillnaden är att vid incheckning i en 
reception med hjälp av personalen behöver de bara uppge sitt namn och sen är det klart. 
Tillsammans med Jessica och Elliot upplever dessa respondenter ett ökat ansvar vid sina 
hotellbesök på self service hotell. Elliot förklarar också att han upplever att han 
förväntas kunna allt vid en egen, teknologisk incheckning. Jessica förklarar att hon själv 
både upplever och tar mer ansvar om hon på förhand vet att det är ett self service hotell. 
Hon säger att då har hon koll på sin bokning, har läst all information och eventuellt gjort 
lite research om stället innan, medan om hon kommer till ett traditionellt hotell 
förväntar hon sig att personalen ska lösa det mesta. Olle och Emelie håller dock inte 
med ovanstående respondenter då ingen av dem upplever någon större förändring i sitt 
ansvar som hotellgäst.   
 
"Det är ju bara att det är en skärm istället som ställer frågan, istället för en människa." 
- Olle 
 
Relaterat till förväntningar och ansvar lyfter respondenterna även frågan om vem som är 
ansvarig för eventuella problem med teknologin. Upplevelserna bland respondenterna 
skiljer sig åt även här. Majoriteten av respondenterna tycker att det är hotellföretagets 
ansvar om teknologin inte fungerar. Som Klas själv uttrycker det skulle det vara riktigt 
klantigt av hotellet om teknologin strulade. Han hoppas att det då finns någon från 
personalen ute i lobbyn som ansvarar för att hjälpa gästerna med eventuella problem. 
Jessica bygger vidare på detta resonemang och förklarar att det är hotellets ansvar att se 
till att det blir ett smidigt och enkelt möte mellan kund och företag, oavsett om det sker 
via teknologi eller människor. Olle uttrycker att det inte kan vara hans fel om inte han 
själv klantat sig och berättar att han skulle framförallt skylla på incheckningsmaskinens 
otydliga instruktioner eller dåliga uppbyggnad. Elliott är inne på samma spår och 
berättar att han skulle uppleva det som hans eget ansvar om det var något han själv inte 
förstod. Men han säger att det samtidigt är väldigt viktigt med tydliga instruktioner steg 
för steg i incheckningsprocessen. Om han inte lyckas trots dessa instruktioner upplever 
han istället att det är maskinen och företagets ansvar. Emelie säger däremot klart och 
tydligt att det är hotellets ansvar och inte kundens. Tvärtom upplever Elin och Isabelle 
att ansvaret ligger på dem. Elin uttrycker att det är lätt att göra fel när man sköter allt 
själv och i en situation där teknologin strular eller om hon är långsam är det i hennes 
ögon hennes eget fel. I en sådan situation blir Elin stressad och känner att övriga gäster 
blir irriterade på henne istället för personalen. Isabelle berättar att hon upplever att det 
är hennes ansvar i sådana situationer. Samtidigt reflekterar hon över att det egentligen 
inte är det utan att måste vara tydliga instruktioner från företagets sida också. Ansvaret 
går egentligen åt båda håll enligt Isabelle, men hon upplever problemen som sitt ansvar. 
 
"Jag skulle dock hellre se att det fanns personal som gick runt i lobbyn, hälsade på sina 
gäster, snackar lite extra med några som verkligen vill snacka, sen såklart, hjälper de 
som har problem!" - Elin 
 
I och med skiftet från mellanmänskliga till teknologiska interaktioner har även 
företagets roll förändrats enligt våra respondenter. Elin förklarar hur detta är ett resultat 
av att större ansvar läggs på hotellgästerna. Hon menar inte att hotellen får mindre 
ansvar för själva hotellvistelsen i sig, utan de måste fortfarande förmedla all information 
till gästen. Deras ansvar tycker hon blir ännu viktigare när gästen checkar in själv, och 
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förklarar vikten av att skapa tydlig och lättillgänglig information till sina gäster. Detta 
håller Isabelle med om och säger att det inte går att bara ställa dit en 
incheckningsstation och låta gästerna lösa resten själva. Hotellet bär ansvaret för att 
hotellbesöket ska fungera smidigt. Jessica tycker hotellets ansvar är detsamma som 
tidigare, men att informationen till gästerna blir ännu viktigare.  
 
"Det är ju inte så att de överlåter ansvaret, de ger ju gästen ett eget val. Det är ju 
väldigt bra. Antingen får ni full service i receptionen eller så går ni och checkar in 
själva." - Emelie 
 
"Ja det är klart, hela upplevelsen blir annorlunda. Det känns inte riktigt som att de tar 
det personliga ansvaret, eller den personliga servicen." - Klas 
 
Det går att konstatera att respondenterna har olika upplevelser av förväntningar, 
gästernas ansvar och företagets ansvar vid ett digitalt möte. Samtidigt uppger samtliga 
respondenter att de känner sig trygga i situationen när de kommer till ett self service 
hotell. Emelie känner sig väldigt trygg i denna situation medan Elin föredrar att 
förbereda sig lite extra innan sitt besök genom att samla så mycket information som 
möjligt. Klas säger att han själv är trygg i situationen, men reflekterar även över att 
andra gäster kanske kan känna sig utelämnade. Sammanfattningsvis finns en trygghet 
hos våra respondenter även vid en egen, teknologisk incheckning.  
 

5.5 Reflektioner från hotellföretag  
För att komplettera ovanstående insikter från ett kundperspektiv genomfördes en 
intervju med en representant från hotellbranschen. Denna respondent presenteras som 
Agnes och är en av grundarna till ett self service hotell i Umeå. Hon var med i 
planerings-, etablerings- och lanseringsprocessen av hotellet och drev projektet framåt.  
 

5.5.1 Verksamheten 
Det var trenden med att använda sig av teknologiska lösningar inom hotellbranschen 
som låg till grund för utvecklandet av hotellet. De undersökte vad som saknades i Umeå 
under den tiden och vart marknaden var på väg. En annan faktor till implementeringen 
av self service på hotellet var den ekonomiska aspekten. De byggde en verksamhet med 
en unik högklassig design vilket gjorde att hyrorna gick i taket. För att lösa detta såg de 
över vilka driftkostnader som var störst, och personalen samt värdskapet identifierades 
som de övervägande ekonomiska belastningarna vilket därmed valdes att plockas bort. 
Agnes berättade även att när de valde att ta bort något var de tvungna att addera något 
annat. Deras unika selling point blev därmed arkitekturen, läget och self service 
upplevelsen tillsammans för att skapa ett fantastiskt helhetskoncept för gästerna.  
 
"Men också att det är framtiden, hela trenderna i branschen går ju åt det hållet och vi 
ville positionera oss innan någon annan aktör kom in på Umeå marknaden och gjorde 
samma sak."  - Agnes  
 
Vidare förklarar Agnes att det var en utmaning att vara den första self service aktören på 
marknaden. De visste inte hur gästerna skulle reagera när de besökte ett obemannat 
hotellföretag. Nu i efterhand kan hon däremot, utifrån ett kundperspektiv, konstatera att 
folk blev mer ställda över att det inte fanns någon frukostbuffé, istället för self service 
delen. Den svåraste utmaningen för företaget var däremot att få teknologin att fungera 
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felfritt. Att utveckla bra system som var väl integrerade med alla andra delar av hotellet 
var inte enkelt. De la ned mycket resurser på att utveckla tydliga och kommunikativa 
teknologiska redskap för att kunna konkurrera mot de hotell som faktiskt har ett 
värdskap. För att lösa teknikstrul var de tvungna att bemanna vid dessa tillfällen och 
istället ge personlig service till kunderna. Agnes beskrev även hotellet med tre ord; 
toppdesign, prisvärt och en unik hotellupplevelse. Agnes skulle inte beskriva hotellet 
med begreppet self service utan hon tycker att det är något som försvinner i 
helhetsupplevelsen. Hon förklarar vidare att det är både på grund av möjligheter, 
omständigheter och strategi som gjorde att hotellet blev precis som det blev. 
 

5.5.2 Kundrelationer  
Upplevelsen vid ett self service hotell blir annorlunda än vid ett traditionellt hotellbesök 
vilket gör att det inte passar alla, något man måste acceptera berättar Anges. Hon 
förklarar även att det är en rätt så speciell målgrupp men att hon även tror att den 
förändras med tiden. Hotellet tilltalar nog mer den hippa, moderna och medvetna 
resenären berättar Agnes.  Feedback från gäster är väldigt viktigt för hotellet och de 
arbetar med olika utvärderingar för att utveckla verksamheten. Det som uppskattas mest 
från gästerna är utsikten, designen och de sköna sängarna som är vända mot utsikten. 
Folk är ändå där för att sova menar Agnes och ser det som väldigt positiv respons.  
 
"Retention är ju en svår utmaning då vi inte hade något lojalitetsprogram" - Agnes  
 
Att få gästerna att komma tillbaka var en problematisk uppgift när hotellet valde att inte 
införa ett lojalitetsprogram. Anledningen till varför gäster väljer ett oberoende hotell 
som inte tillhör någon kedja är mest troligt på grund av priset eller läget menar Agnes. 
Hon förklarar även att priset många gånger är avgörande för kunden. Därmed ville de 
skapa en upplevelse utöver det vanligt men till ett bättre pris. De ville göra något nytt 
som inte var standardiserat som inte behövde lojalitetsprogram. Gästen ska tydligt 
kunna avgöra att vilket hotell de befinner sig på. Det ska inte vara lika som hos 
hotellkedjor där hotellen ser likadana ut i varje stad. Detta visar tydligt att de valt en 
annorlunda positionering. Vidare berättar Agnes att det är i bekräftelsemejlet som 
gästerna får all information de behöver till incheckningen och hotellvistelsen. Hon 
påpekar dock att de flesta gästerna inte läser detta mejl och därmed kan de bli förvånade 
av att de inte möts av någon personal på plats. En del gäster som kommer till hotellet är 
således omedvetna om self service aspekten. Det kan bero på att det inte gjort någon 
undersökning av hotellet i förväg eller bokat via en annan resningsbyrå som missat att 
informera om detta. Men efter en tid blev även de ovana och skeptiska gästerna 
stamkunder till hotellet eftersom hotellbranschen utvecklas. Så när man etablerat sig på 
marknaden så har man även valt sin grej och därmed måste man stå fast vid det, 
förklarar Agnes.  
 
"Tror det är en generationsskiftsfråga, vår generation kikar mer, är mer van att kolla 
upp och väljer själv. Vi vill att det ska vara något unikt och annorlunda, det är var ju 
hela tanken med hotellet, att inte standardisera" – Agnes 
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6. Analys och diskussion 
I detta kapitel presenteras en analys och diskussion av vår empiri från intervjuerna 
kopplat till den teoretiska referensramen. Vår konceptuella modell ligger till grund för 
analysen då den presenteras genom samma rubriker; inställning till relationer, 
inställningar till teknologi samt digitalt servicemöte på hotell. Utifrån empirin kunde vi 
även identifiera förväntningar och ansvar som viktiga faktorer för relationen vid self 
service, och utgör därmed en egen rubrik. Kapitlet avslutas med en reviderad 
konceptuell modell som inkluderar samtliga faktorer som är viktiga för relationen vid 
self service interaktioner.  
 

6.1 Inställning till relationer  
För att skapa oss en förståelse om respondenternas inställning till relationer väljer vi att 
presentera en analys av relationstyper i ett traditionellt och self service kontext, lojalitet 
samt relationsfördelar i detta avsnitt.  
 

6.1.1 Relationer och lojalitet  
För att skapa en överblick av respondenternas upplevelser av en relation diskuterar vi 
till att börja med hur den upplevs vid ett traditionellt respektive self service hotellbesök. 
Med hjälp av Liljander och Strandviks (1995) teori om de tre olika relationstyperna och 
vår empiri har vi kategoriserat respondenterna i de olika relationerna.  
 
Till att börja med analyseras relationstyperna i ett mellanmänskligt servicemöte. Utifrån 
empirin går det att konstatera att samtliga respondenter har någon typ av relation till ett 
hotellföretag. En del respondenter återkommer till samma hotellföretag på grund av att 
de anser att de kan utvinna personliga fördelar under sin vistelse eller inför nästa besök. 
Dessa respondenter är även med i hotellföretagets lojalitetsprogram vilket bidrar till 
trygghet samt en samhörighetskänsla mellan kund och företag. Detta är vad Liljander 
och Strandvik (1995, s. 21) kallar för en valued relation. Kunden värderar denna relation 
högt, och våra respondenter upplever även att företaget värderar relationen tack vare sitt 
lojalitetprogram. I och med sina medlemsförmåner upplever respondenterna att de får 
ett tack för sin lojalitet. I ett traditionellt kontext upplever respondenterna därmed att 
företaget agerar enligt det första scenariot som Liljander och Strandvik (1995, s. 21) 
beskriver, och känner en ömsesidig relation. Vidare finns det även en respondent som är 
bunden till ett specifikt hotellföretag i och med kontrakt och avtal. Detta utgör därmed 
en så kallad forced relation, som karaktäriseras av att avtal eller lagar tvingar kunden till 
en relation med ett företag (Liljander & Strandvik, 1995, s. 23). Denna respondent 
uppskattar sin relation och trivs bra med företaget. Det är denna positiva inställning till 
relationen med företaget som inte följer Liljander och Strandviks (1995) resonemang, 
som istället menar att en forced relation är lika med en negativ inställning till relationen. 
Vi kan även identifiera respondenter som inte valde hotellföretag utifrån 
samhörighetskänsla eller avtal. Dessa respondenter utgick istället från läget av hotellet 
för att underlätta logistiken samt för att testa olika hotell i olika städer. Många gånger 
kan även priset vara avgörande och hotellvalet bestämts efter bästa priset. De är varken 
negativt eller positivt inställda till ett specifikt hotellföretag utan väljer det hotell som 
passar dem bäst utifrån sin individuella situation. Denna typ av relation kallar Liljander 
& Strandvik (1995, s. 20) för indifferent relation. Därmed kan vi även identifiera 
respondenter som inte aktivt bryr sig om att skapa en relation till hotellföretag. Dessa 
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personer ser inga större fördelar med att återkomma till samma hotellföretag och 
därmed har de inte heller reflekterat över varför de återkommer.  
 
I och med ovanstående resonemang ser vi hur våra respondenter upplever en relation till 
ett hotellföretag överlag. Vi argumenterar för att det är nödvändigt att förstå hur kunder 
upplever relationer i ett traditionellt kontext för att vidare kunna skapa en djupare 
förståelse för hur den upplevs i ett self service kontext, vilket studien syftar till. Den 
upplevda relationen i den senare kontexten ser lite annorlunda ut. Av våra respondenter 
upplever en del samma starka samhörighet med hotellföretaget som medlemmar i deras 
lojalitetsprogram och kan därmed kategoriseras som Liljander och Strandviks (1995) 
valued relations. Vid ett hotellbesök med self service känner respondenterna en 
osäkerhet kring huruvida de får sina medlemsförmåner eller inte. Vi kan utifrån detta 
konstatera att företaget agerar enligt det andra scenariot kopplat till valued relations. 
Lojala kunder behandlas som en i mängden och får inte något tillbaka för sin lojalitet 
(Liljander & Strandvik, 1995, s. 21). Detta mönster går igen även i den respondent som 
identifieras som en forced relation, som återkommer till företag på grund av kontrakt 
och avtal. Inställningen till relationen vid self service är fortfarande övervägande positiv 
och respondenten återkommer inte motvilligt till företaget. Det som däremot upplevs 
som negativt är företagets engagemang mot kunden. Således ser vi att, respondenterna, i 
egenskap av hotellgäster, upplever att teknologin inte bidrar till samma personliga 
fördelar eller uppskattning av relationen från företagets sida.  
 
Utifrån empirin går det även att identifiera att flertalet likgiltiga respondenter. Samtidigt 
som många bor på self service hotell är teknologin inte en avgörande faktor för om de är 
återkommande gäster eller inte. Det är snarare själva upplevelsen i sig, och som en 
respondent benämner det, den service som ges, oavsett om det är från människor eller 
teknologi. Med andra ord kan dessa kategoriseras till relationstypen indifferent 
relations, där kunderna är varken positivt eller negativt inställda till relationen (Liljander 
& Strandvik, 1995, s. 20). Författarna menar att vid en indifferent relation använder 
kunderna företagets tjänst av vana. I vårt valda kontext, hotellbranschen, uppger 
respondenterna däremot även andra orsaker till sin likgiltighet inför hotellval än det som 
inkluderas i relationen enligt Liljander och Strandvik (1995). Den största skillnaden 
mellan empiri och teori kan vi identifiera är att ingen gör det aktiva valet att besöka ett 
self service hotell, utan att slumpen avgjort om det återkommer till företaget eller inte. 
Huruvida företagen förhåller sig i en sådan relation kan självklart variera. Utifrån vår 
respondent från hotellbranschen ser vi ett exempel, där det hotellet inte arbetar med 
något lojalitetsprogram för att aktivt etablera och behålla kunder. Vi argumenterar för 
att detta hotell upprätthåller likgiltighet för de gäster som inte själva väljer att 
återkomma till dem. Detta går i linje med Liljander och Strandviks (1995, s. 21) 
scenario där företaget inte heller bryr sig om relationen till dessa kunder. I vårt urval går 
det således att identifiera att relationen till self service hotell, från båda parterna, är mer 
passiv.  
 
Utifrån ovanstående resonemang kan vi se ett samband mellan relation och lojalitet. Vi 
kan konstatera att respondenter som upplever en valued relation återkommer till samma 
hotellföretag och därmed är lojala till företaget. Denna typ av lojalitet kallas för trust 
zone enligt Anderson och Mittal (2000, s. 116) där kunden utvecklar en känsla av tillit 
till företaget. Respondenterna anser att de får mycket tillbaka av företaget när de 
återkommer, i form av medlemsförmåner. Dessa medlemsförmåner, men även de 
sociala fördelarna, minskar vid ett self service hotell upplever respondenterna. Detta 
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innebär att många respondenter förflyttar sig till consideration zone. Denna zon 
inkluderar en positiv upplevelse men att kunden fortfarande bara är benägen att fortsätta 
vara kund, inget självklart val att återkomma till företaget (Anderson & Mittal, 2000, s. 
116). Detta går även i linje med en indifferent relation (Liljander & Strandvik, 1995), 
som diskuteras ovan, vid ett self service hotell. Vi kan utifrån den teoretiska 
referensramen dessutom se en likhet mellan defection zone, att kunden är missnöjd med 
företaget (Anderson & Mittal, 2000), och forced relation, att kunden är missnöjd men 
tvungen att stanna kvar hos företaget (Liljander & Strandvik, 1995). Ingen av 
respondenterna uppgett någon av dessa alternativ som anledning till deras hotellval utan 
vi kan istället konstatera att respondenten som är tvungen att stanna hos företaget 
fortfarande befinner sig i consideration zone. Enligt Anderson & Mittal (2000) ska 
företag sträva efter trust zone. Vi kan därmed utifrån empirin konstatera att 
respondenterna upplever att self service hotellföretag inte har lyckats med att skapa den 
högsta lojalitetszonen till deras gäster utan att hotellgästerna fortfarande är likgiltiga till 
valet av hotell. 
 

6.1.2 Relationsfördelar   
Vi kan utifrån respondenternas svar identifiera flera olika fördelar med att vilja ha en 
relation till hotellföretag. Alla respondenter uppskattar den personliga kontakten och 
välkomnandet de får vid ett mellanmänskligt hotellbesök. Sociala relationsfördelar är 
enligt Gwinner et al. (1998, s. 194) ett sätt för kunden att skapa en genuin relation till 
företaget. När interaktionen istället sker via teknologiska hjälpmedel vid ett hotellbesök 
på ett self service hotell blir dessa sociala fördelar inte lika stora. Många av 
respondenterna skulle sakna den personliga kontakten trots de är positivt inställda till 
själva self service aspekten. Vissa respondenter tror att gästerna kan känna sig lite 
utelämnade vid self service hotell, medan andra anser att de övriga fördelarna väger upp 
den förlorade mänskliga kontakten. De psykologiska fördelarna vid ett self service 
hotell är att de känner sig trygga i situationen när det finns tydliga instruktioner till hur 
de ska gå tillväga. Det kan även vara ett bra alternativ för de personer som är mer 
folkskygg eller snabbt vill genomföra incheckningsprocessen själv. Anledning till varför 
respondenterna känner stora psykologiska fördelar beror bland annat på att det vet om 
att personal fortfarande finns tillhands vid behov för att hjälpa. Antingen via ett 
telefonsamtal eller personlig kontakt, vilket gör att trygghetskänslorna består. Ett flertal 
av respondenterna lyfter däremot problematiken den äldre generationen kan uppleva vid 
användandet av self service. När de inte är vana vid teknologiska hjälpmedel kan det 
skapa en otrygghetskänsla när besöker ett self service hotell.  
 
Vidare kan vi identifiera de ekonomiska fördelarna. Gäster upplever att de sparar tid 
genom att checka in själva vilket identifieras som den övervägande största fördelen. 
Detta räknas därmed in i tidssparande aspekten av ekonomiska relationsfördelar 
(Gwinner et al., 1998, s. 194). Trots det, är många respondenter dock tveksamma om de 
får alla medlemsförmåner när de checkar in själva. Vi kan se att förlorade 
medlemsförmåner leder till färre relationsfördelar. En del respondenter upplever även 
att self service är lika med låg budget och billiga priser. Men samtidigt, om teknologin 
är mer kundanpassad, upplever dessa respondenter ändå ett mervärde. Gästerna vill 
alltså känna att de får något tillbaka vid deras besök av hotellet. Vi kan utifrån dessa 
relationsfördelar se ett samband till de kundorienterade relationsfördelarna. Om 
teknologin är väl anpassade efter gästernas behov och förväntningar kan det leda både 
till en ökad trygghetskänsla, större ekonomiska fördelar och sociala fördelar. Om 
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teknologin inte är standardiserad utan mer kundanpassad så kan det kompensera upp för 
saknaden av den personliga kontakten. Gästerna får därmed en mer personlig kontakt 
till företaget och känner att de får något tillbaka av deras vistelse på hotellet.  
 
Vidare kan vi se att relationsfördelarna går att koppla ihop med Meuters et al. (2000, 
s.55) faktorer som skapar kundnöjdhet vid self service technology. Vid ett digitalt 
servicemöte uppskattar respondenterna när de teknologiska hjälpmedlen löser deras 
problem och upplevs som det bättre alternativet, kundanpassade och psykologiska 
relationsfördelar. För att spara tid vid incheckningen måste teknologin även vara enkel 
att använda, vilket vi kan se i den ekonomiska relationsfördelen. När de upplever 
fördelar med att använda sig av teknologin leder det till kundnöjdhet och gästen 
upplever uppskattning. Vi kan dessutom se ett samband på motsatt sätt, när teknologin 
inte fungerar eller inte ger några relationsfördelar leder det till missnöje bland 
hotellgästerna.    
 

6.2 Inställning till teknologi 
Inställningen till teknologin bland kunderna till ett företag spelar en stor roll för 
utvecklingen av ett digitalt servicemöte. I detta avsnitt presenterar vi respondenternas 
tankar kring teknologin, i termer av kundbeteende och dess funktioner.  
 

6.2.1 Teknologi och kundbeteende  
Majoriteten av respondenterna i vår studie uppskattar teknologin, men önskar samtidigt 
behålla den mänskliga närvaron vid sina hotellbesök. Kundernas intentioner till att 
använda self service technologies beror enligt Curran et al. (2003) på just attityder mot 
både de mänskliga och teknologiska faktorerna. Utifrån respondenterna i vår studie går 
det att konstatera att samtliga har en positiv attityd gentemot både personalen och 
hotellföretaget. Detta går att identifiera genom den trygghet respondenterna upplever i 
att ha företagets personal närvarande i det digitala servicemötet samt att de återkommer 
till samma hotellföretag. Curran et al. (2003, s. 221) menar att en positiv upplevelse av 
företagets personal, eller företaget överlag, skulle minska kundernas intresse för self 
service. I vår undersökning har därmed vi identifierat ett motsatt scenario.   
  
Det är både inställningen till en specifik self service samt generell inställning till self 
service som påverkar kundernas intentioner till att använda den (Curran et al., 2003, s. 
221), beroende på tidigare upplevelser av dem. I empirin går det att identifiera att 
samtliga respondenter har en positiv inställning till teknologi, både överlag och vid 
hotellbesök. Teknologin är en stor del av deras vardagliga liv och samtliga känner sig 
därmed trygga i digitala sammanhang. Detta bekräftar Curran et al. (2003, s. 221) 
resonemang om att kunderna utvecklar en övergripande attityd till self service 
technologies baserat på sina erfarenheter. Vi kan utifrån detta konstatera att alla 
respondenter har en positiv attityd till teknologi och därmed till self service 
technologies. Samtidigt kombineras detta med en överlag positiv inställning till 
specifikt self service inom hotellbranschen bland respondenterna.  
  
Vidare menar Curran et al. (2003, s. 221) att kunden attraheras av fördelarna med ett 
self service alternativ som sedan resulterar i deras beteende. Valet mellan incheckning i 
reception med personal kontra en digital incheckningsstation speglar intentionen till att 
använda self service väl. Respondenterna var i denna fråga relativt jämnfördelade 
mellan människan och teknologin. De som väljer teknologiska alternativ attraheras 
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framförallt av fördelarna, i enlighet med teorin av Curran et al. (2003) i form av 
tidssparande, smidighet och undvikande av köer. De som å andra sidan väljer att checka 
in i receptionen upplever att de går miste om de mer personliga fördelarna, samtidigt 
som de har en positiv attityd till self service. Valet grundar sig snarare i vilka fördelar 
de värderar högst och inte sin inställning till hotellets self service, och motsäger således 
Curran et al. (2003) resonemang. Sammanfattningsvis går det således att konstatera att 
inställningen till de mänskliga respektive teknologiska faktorerna spelar roll i det 
digitala servicemötet. 
 

6.2.2 Teknologin och dess funktioner 
För att förklara vilka motivationsfaktorer respondenterna upplever med att använda sig 
av teknologi applicerar vi Technology Acceptance Model (Davis, 1986) i vårt valda 
kontext. Därmed analyseras hur användarnytta och användarvänlighet ser ut vid self 
service inom hotellbranschen. Utifrån empirin går det att identifiera att majoriteten av 
respondenterna upplever att self service vid ett hotellbesök leder till ett högt värde i 
form av tid och pengar, även kallad användarnytta (Davis, 1986, s. 26). De uppskattar 
att de teknologiska hjälpmedlen kan få incheckningsprocessen att gå fortare och vid 
vissa tillfällen undvika långa köer. Majoriteten av respondenterna anser att teknologin är 
enkel att använda och därmed förenklar processen. Vi kan därmed säkerställa att 
inställningen till processen är i enlighet med den så kallade användarvänligheten (Davis, 
1986, s.26). Kopplat till denna faktor beskriver respondenterna vilka funktioner som 
anses vara viktiga. Dessa inkluderar tydliga instruktioner, enkel navigering och direktiv, 
således framförallt den informativa aspekten. Dessa funktioner leder till en positiv 
attityd för att använda sig av teknologi.  
 
Om dessa motivationsfaktorer, användarnyttan och användarvänligheten, inte 
förverkligas vid det verkliga servicemötet kan vi se att det leder till missnöje hos 
hotellgästerna. Meuter et al. (2000) faktorer för kundnöjdhet och missnöje är även här 
applicerbara. Får gästerna problem med att integrera eller navigera sig på 
incheckningsstationen kommer det leda till missnöje, vilket bekräftas Meuter et al 
(2000). Därmed ändrar gästen sin positiva attityd till en negativ attityd gentemot 
teknologin och att använda sig av self service och vänder sig istället till personalen för 
hjälp. Vi argumenterar för att dessa faktorer, användarvänlighet och användarnytta, har 
stor påverkan på upplevelsen av det digitala servicemötet och därmed deras inställning 
till att använda sig self service.  
 

6.3 Förväntningar och ansvar  
I detta avsnitt analyseras hur förväntningar och ansvar förändras i det digitala 
servicemötet. För att skapa en djupare förståelse presenteras förväntningar relaterat till 
kunden respektive företaget.  
 

6.3.1 Förväntningar på kunden 
I och med att de grundläggande förutsättningarna i servicemötet förändras inom 
hotellbranschen sker ett skifte både kundens och företagets förväntningar och ansvar. 
Skillnaden är egentligen att kunderna interagerar med en digital incheckningsstation 
istället för receptionspersonal. Denna skillnad förklaras av Zainuddin et al. (2016) med 
begreppen value co-creation och value self-creation. En value self-creation process är 
det som karaktäriserar det som i denna studie benämns som det digitala servicemötet, 
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där teknologin har ersatt de mänskliga interaktionerna. I detta digitala servicemöte 
upplever flertalet av respondenterna att det läggs ett större ansvar på deras axlar i 
egenskap av hotellgäster. Den största skillnaden respondenterna upplever är de ökade 
förväntningarna på deras roll som hotellgäster. Från deras erfarenheter förväntas de vara 
betydligt mer förberedda inför ett besök vid ett self service hotell jämfört med ett 
traditionellt. Utöver dessa förberedelser uppger respondenterna att de även bär det 
huvudsakliga ansvaret vid sitt hotellbesök och framförallt i processen att konsumera 
tjänsten. Detta bekräftar Zainuddin et al. (2016, s. 589) value self-creation process, som 
innebär att kunden är ansvarig för värdeskapandet av tjänsten, som sker via self service. 
En del respondenter upplever inte att det är någon skillnad gällande ansvarsfrågan. 
Istället förklarar dem det som att ansvaret inte överlåtits från företaget till kunden, utan 
att kunden själv gör det aktiva valet att inta en roll med mer ansvar. Detta bidrar till ett 
nytt perspektiv av denna process, att kunden avgör själva huruvida de vill ta ett större 
ansvar i den värdeskapande processen i ett digitalt servicemöte.  
 

6.3.2 Förväntningar på företaget 
Fortsättningsvis har respondenterna annorlunda förväntningar på hotellföretaget och 
deras personal i det digitala servicemötet. En del respondenter förklarar att detta är ett 
resultat av att hotellgästerna bär ett större ansvar. Samtidigt reflekterar de över att 
företagen inte har ett mindre ansvar för tjänsten utan att ansvaret har förändrats. I en 
value self-creation process har företagen en mer bakomliggande, funktionell roll 
(Zainuddin, 2016, s. 589). Detta går att identifiera i respondenternas upplevelse. De 
berättar att hotellens ansvar framförallt skiftat till att förbereda gästerna inför 
hotellbesöken samt säkerställa att informationen levereras till gästerna. Således har vi 
identifierat att hotellgästerna är de som bär de huvudsakliga ansvaret i själva 
konsumerandet av tjänsten, medan företaget och personalen ansvarar bakom kulisserna 
för att säkerställa en felfri process. Från ett kundperspektiv går det därmed att bekräfta 
Zainuddin et al. (2016) teori och konstatera att det skett ett skifte till en value self-
creation process vid digitala servicemöten. Detta innebär att hotellgästerna behöver 
lägga ner mer tid och engagemang för sina hotellbesök.  
 

6.4 Digitalt servicemöte på hotell  
För att utveckla en djupare förståelse för hur det digitala servicemötet mellan kund och 
företag påverkas innan och under mötet kommer vi i följande kapitel presentera en 
analys kring roller, manus och rollkonflikter.  
 

6.4.1 Rollspel  
Grunden i ett servicemöte, vilket som helst, bygger på roller och manus och kan liknas 
med ett rollspel. Den avgörande upplevelsen av tjänsten kommer att påverkas av hur väl 
företaget och kunden följer detta manus och roller, det vill säga följer det förväntade 
beteendet (Solomon et al., 1985, s. 104). Samtliga respondenter känner en trygghet i det 
mellanmänskligt servicemöte. Det går att identifiera att denna trygghet grundar sig i att 
det finns tydliga förväntningar på respektive roll som är delaktiga i hotellvistelsen. Som 
tidigare presenterat, förändras dessa förväntningar i och med skiftet från ett 
mellanmänskligt till ett digitalt servicemöte. För att genomföra det digitala servicemötet 
enkelt och smidigt krävs det att gästen känner sig trygg i den nya situationen. Enligt 
respondenterna utvecklas denna trygghet när de innan hotellbesöket får tillräckligt med 
information angående hur processen kommer att utspela sig eller när de vid ett tidigare 
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tillfälle använt sig av teknologin. Detta resonemang bekräftas av Giebelhausen et al. 
(2014) som bland annat menar att kunden lär sig det rätta beteendet i ett servicemöte 
utifrån ett manus. Vi kan därmed se ett skifte i detta rollspel, i enlighet med skiftet från 
ett mellanmänskligt till ett digitalt servicemöte, och att företagets roll numera till stor 
del handlar om att förbereda kunden inför det digitala servicemötet. Tidigare fokuserade 
företaget på att välkomna deras gäster och att ge dem information på plats. Men 
respondenterna upplever nu att företaget måste ge ett kundanpassat manus till gästen 
innan besöket och sedan finnas tillhands vid behov.  
 
Det nya ansvaret, diskuterat i avsnittet ovan, som hotellgästen upplever vid ett digitalt 
servicemöte kan orsaka en rollkonflikt. Hur kunden kommer att uppleva servicemötet 
beror på hur väl företaget och kunden följer sina roller och manus enligt Giebelhausen 
et al. (2014, s.115). När respondenterna inte tidigare testat de teknologiska lösningarna 
eller inte lärt sig det nya manuset upplever de en form av osäkerhet. Vi kan därmed 
konstatera att detta manus i vissa fall inte underlättar processen. Har företaget inte tagit 
sitt ansvar inför servicemötet och sett till att teknologin fungerar problemfritt så 
kommer detta förutbestämda rollspel inte utspela sig som planerat. När kunden därmed 
inte förstår sin roll i situationen kan det istället resultera i otillfredsställelse. Vi kan 
koppla detta missnöje till Meuter et al. (2000) faktorer som leder till nöjda eller 
missnöjda kunder. En del respondenter menar även att det är kundens ansvar att se till 
att self service processen fungerar som den ska. Vi kan därmed se en rollkonflikt mellan 
detta skifte med manuset och vem som är ansvarig. Gibelhausen et al. (2014, s. 121) 
menar även att om kunden har en positiv upplevelse med personalen så kan self service 
istället skapa en negativ effekt och att hotellupplevelsen därmed försämras. Våra 
respondenter var dock eniga att de skulle uppskatta att ha tillgång till både en bemannad 
reception och en digital incheckningsstation. Detta skapar återigen en trygghet för 
gästerna att våga testa de nya teknologiska lösningarna. Om fallet är så att teknologin 
inte fungerar upplever respondenterna att personalen kan hjälpa till och rädda 
situationen. Detta resultat är motsatsen till Giebelhausen et al. (2014, s. 121), där 
teknologin är det som räddar personalens bristande beteende. Vi kan därmed istället se 
ett positivt samband mellan att ha två valmöjligheter, teknologi och personal, vilket 
skapar en förbättring av hotellupplevelsen.  
 

6.4.3 Nya roller i nytt kontext  
I enlighet med tidigare analys och diskussion är det klart att kundens ansvar har 
förändrats. Vi argumenterar för att detta resulterar i förändrade roller i mötet med 
hotellföretaget. Vi kommer därmed att vidare analysera och tolka Kelly et al. (2017) 
roller, som kunder intar i ett digitalt servicemöte inom turismnäringen, utifrån vår 
empiri. Den mest framträdande rollen bland respondenterna är definitivt motivated 
worker. I denna roll tar kunderna ett stort ansvar för att skapa en effektiv process och 
upplevelsen är att mycket arbete krävs från deras sida (Kelly et al., 2017, s. 228). I 
enlighet med att det är ett flertal respondenter som resonerar kring ökade förväntningar 
är det många som identifieras i denna roll. Inför en vistelse på ett self service hotell är 
det många som förbereder sig lite extra, genom att söka information om hotellet och 
dess omgivning och dubbelkollar att deras bokning är lätt tillgänglig i deras mailinkorg. 
Det går att konstatera att detta upplevs som tidskrävande då respondenterna förklarar att 
skillnaden är att vid en traditionell incheckning behöver de bara uppge sitt namn så löser 
personalen resten därifrån. Det finns således olika sätt för företagen att underlätta det 
digitala servicemötet för sina hotellgäster. I rollen judge finns de engagerade kunderna 
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som gärna utvärderar teknologin och ger förbättringsförslag till företagen (Kelly et al., 
2017, s. 228). De respondenter som föreslår olika alternativ för hur företagen kan agera 
inför, under eller efter det digitala servicemötet intar därmed denna roll. Huruvida de 
aktivt delger sin feedback till företagen går inte att konstatera, men de delger sina 
förslag under intervjuerna. De föreslår SMS-aviseringar innan ankomst, en QR-kod att 
scanna för lättare navigering, inkludera en fråga och svar sektion på skärmen. Många 
uppskattar även den personliga servicen vid sitt hotellbesök. Förslaget för att skapa 
samma känsla är därför att göra den digitala incheckningen mer personlig och 
kundanpassad. Utifrån detta engagemang går det att konstatera att dessa respondenter 
märkbart intar rollen judge.  
 
Samtidigt som samtliga respondenter har god teknikvana och uppskattar teknologin är 
det inte många som intar rollen convenience seeker. En convenience seeker kontrollerar 
enkelt en digital process och väljer aktivt detta alternativ (Kelly et al., 2017, s. 227). Det 
går att identifiera ett par respondenter gör det aktiva valet att checka in via en digital 
incheckningsstation. Dessa respondenter förklarar också att de känner sig bekväma i 
situationen tack vare att de är uppvuxna med teknologin. Det går således att konstatera 
att de känner sig trygga i situationen och inte upplever den som besvärande. Kelly et al. 
(2017, s. 227) förklarar att dessa kunder klarar av att kontrollera processen själva. En 
del av tryggheten grundar sig också i att det finns personal på plats på hotellen som 
fungerar som en hjälpande hand. En respondent delger sin erfarenhet från ett hotell med 
total avsaknad av personal. Det var först vid ankomsten till hotellet respondenten blev 
medveten om detta, då denne inte möttes av några människor. Denna gång skapades 
känslan av att vara en enforced worker, alltså att vara tvingad att konsumera tjänsten via 
teknologin (Kelly et al., 2017, s. 229). Detta resulterade i en större osäkerhet hos 
respondenten. Det går således att identifiera att respondenterna i egenskap av 
hotellgäster inte gärna vill känna sig tvingade till att interagera med teknologin, utan att 
de hellre gör det på eget initiativ. Detta synliggörs i reflektionerna om att hotellen bör 
behålla personalen och inte endast implementera self service. Kelly et al. (2017, s. 229) 
introducerar, relaterat till detta, rollen unskilled worker. Denna inkluderar personer som 
har en positiv attityd mot self service men inte har kompetensen för att sköta processen 
själv. Denna roll är intressant i relation till vår empiri då samtliga respondenter känner 
sig trygga med teknologin men ändå vill att personalen ska finnas till hands. En 
unskilled worker är inte rädd att fråga om hjälp i processen (Kelly et al., 2017, s. 229), 
vilket är precis vad respondenterna resonerar kring. Det går således att konstatera att, 
utifrån vår empiri, en unskilled worker inte behöver ha en bristande kompetens i det 
digitala servicemötet, utan det måste bara finnas support att tillgänglig för teknologin.  
 
Således spelar personalen fortfarande stor roll i det digitala servicemötet enligt 
respondenterna. Det är flera som uppskattar det personliga välkomnandet och 
tryggheten med personalen i receptionen. Däremot förklarar respondenterna att de gärna 
ser personalen ute i lobbyn och inte gömda bakom receptionsdisken i det digitala 
servicemötet. På så sätt kan de fortfarande interagera med gästerna, men fyller även 
funktionen som hjälpande hand i self service processen. Kelly et al. (2017, s. 231) 
förklarar att det finns kunder som intar denna hjälpande roll, som benämns assistance 
provider. Denna roll är svår att identifiera bland våra respondenter. Vi argumenterar för 
att detta beror på att de önskar att hotellets personal agerar som assistance providers. 
Detta är ett tydligt mönster genom hela den empiriska insamlingen och speglar 
respondenternas åsikter väl, och ger samtidigt ett nytt perspektiv till Kelly et al. (2017) 
roller. Det är inte bara kunden som intar nya roller, utan även personalen.  
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6.5 Reviderad konceptuell modell 
Utifrån vår empiriska insamling samt analys och diskussion har vi identifierat 
ytterligare faktorer som bidrar till upplevelsen av en relation i ett self service kontext. 
Vi har därmed konstruerat en reviderad konceptuell modell som inkluderar de 
huvudsakliga aspekterna som förklarar kundens upplevelse av relationen. Modellen 
presenteras i sin helhet i figur 5 nedan och redogör även för de viktigaste resultaten av 
vår studie.  
 
Det den reviderade konceptuella modellen förklarar är att inställningen till en relation 
kan positiv, likgiltig eller negativ. Undersökningen tyder på att detta beror på vilka 
fördelar kunden upplever i en relation till företaget. Detsamma gäller för inställningen 
till teknologin, där inställningen beror på vilka fördelar kunden upplever med att 
interagera med self service lösningar. Utifrån den empiriska insamlingen kunde 
ytterligare ett betydande perspektiv för relationen identifieras. Dessa respektive 
inställningar påverkar vilka förväntningar och vilket ansvar som kunden upplever i det 
digitala servicemötet. Modellen förklarar således hur detta sammantaget resulterar i 
förändrade roller i det digitala servicemötet, vilket är var den faktiska relationen skapas.  
 

 
Figur 5. Reviderad konceptuell modell 

Skapad av författarna; Towa Andersson & Sandra Jonsson 
 
För att vidare förklara modellen vill vi presentera en förklaring av de tecken som 
inkluderas i modellen, dess innebörd samt vad de olika kombinationerna resulterar i. 
Dessa presenteras i sin helhet i tabell 7 nedan.   
 
Tabell 7. Teckenförklaring konceptuell modell  

Positiv (+) inställning Positiv (+) inställning Ökat ansvar kund (+) 
Negativ (-) inställning Negativ (-) inställning Ökat ansvar kund (+) 
Positiv (+) inställning Negativ (-) inställning Ökat ansvar företaget (-) 
Likgiltig inställning (=) Positiv (+) inställning  

Negativ (-) inställning 
Skiftat ansvar (=) 

 
Två positiva (+) inställningar resulterar således i ett ökat ansvar för kunden. Detsamma 
gäller vid två negativa (-) inställningar. Om en positiv (+) inställning kombineras med 
en negativ (-) inställning blir det istället ett ökat ansvar för företaget. En likgiltig (=) 
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inställning leder oavsett kombination till ett skiftat ansvar. Oberoende av ansvarsfrågans 
resultat (+)(=)(-) kommer ett servicemöte att utspelas. Modellen förklarar vidare hur 
förväntningar och ansvar reflekterar det digitala manuset, rollkonflikter och roller som 
påverkar hur de digitala servicemötet utspelar sig. I slutändan är det allt detta som ligger 
till grund för kundens upplevda relation.  
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7. Slutsatser 
I detta kapitel återkopplar vi till studiens syfte och besvarar forskningsfrågan, genom 
att presentera studiens resultat. Vi diskuterar det teoretiska och praktiska bidraget samt 
ger förslag på framtida forskning. Kapitlet avslutas med en diskussion gällande kritik 
mot studien samt samhälleliga och etiska implikationer av studien.  
 

7.1 Studiens resultat  
Samhället är mitt i den digitala transformationen, vilket påverkar såväl vår livsstil som 
de varor och tjänster vi konsumerar. Idéen för studien grundar sig i vårt intresse för det 
digitala samhällets effekter och vi frågade oss själva hur detta skulle komma att påverka 
tjänstesamhället som vår utbildning riktar sig till. Vi landade till slut i att undersöka 
hotellbranschen, som tidigare starkt karaktäriserats av de mänskliga interaktionerna, 
men som idag influerats till teknologiska interaktioner tack vare digitaliseringen. Frågan 
vi ställde oss var hur detta skulle komma att påverka kundrelationerna, vilket 
resulterade i följande forskningsfråga för studien:  
 

Hur upplever kunden relationen till företag inom hotellbranschen när interaktionen 
mellan parterna sker via self service? 

 
För att kunna besvara forskningsfrågan måste vi förstå hur relationer formas och hur ett 
servicemöte går till, men även attityder till teknologi. Vi sammanställde de 
huvudsakliga teorierna från tidigare forskning inom området i vår teoretiska 
referensram. Utifrån denna, samt vår forskningsfråga, konstruerade vi en konceptuell 
modell (figur 4) för vår studie. Efter den empiriska insamlingen samt analysen av denna 
presenteras en reviderad konceptuell modell (figur 5) som inkluderar de främsta 
resultaten av undersökningen. Slutsatsen vi kan dra för vår studie är att kundens 
inställning till både relationer och teknologi kan vara positiv, likgiltig eller negativ. 
Dessa inställningar påverkar hur hotellgästerna upplever förväntningar och ansvar samt 
vilka roller de intar i det digitala servicemötet. I vår studie har vi kommit fram till att 
inställningen till relationen är likgiltig (=) vid self service och inställningen till 
teknologi är positiv (+) vilket därmed resulterar i skiftat (=) ansvar och förväntningar. 
Vidare dras slutsatser kring hur detta scenario utspelar sig i servicemötet och hur det 
bidrar till kundens upplevda relation till ett hotellföretag vid self service interaktioner. 
Med vår reviderade modell har vi ett användbart verktyg som enligt oss besvarar 
forskningsfrågan. 
 
Servicemötet inom hotellbranschen har förändrats från ett mellanmänskligt till ett 
digitalt. Med utgångspunkt i vår analys kan vi utifrån Liljander & Strandviks (1995) 
teori konstatera att det även har skett ett skifte i hur kunden upplever relationen. 
Relationen till hotellföretag upplevs inte längre likadant när interaktionen sker via self 
service. I ett mellanmänskligt servicemöte är en valued relation den främsta 
upplevelsen, medan allt fler upplever relationen som indifferent i ett digitalt 
servicemöte. Vi kan se att respondenterna upplever färre ekonomiska relationsfördelar i 
ett digitalt servicemöte (Gwinner et al., 1998) i form av förlorade medlemsförmåner, 
medan fördelen ökar i form av tidssparande. De sociala relationsfördelarna (Gwinner et 
al., 1998) minskar då mötet numera framförallt sker via teknologin, medan 
kundanpassningen snarare ökar i och med de teknologiska lösningarna. Vi drar 
slutsatsen att kundens inställning till en relation antingen kan vara positiv, likgiltig eller 
negativ, som presenteras i den konceptuella modellen. Vi ser ett mönster att fler 
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hotellgäster backar från att vilja skapa en relation till hotellföretagen när de inte 
upplever samma tacksamhet från företagets sida i ett self service kontext. I och med 
skiftet i servicemötet förändras de upplevda fördelarna med en relation i kundens ögon. 
Den sociala aspekten värderas högt och när den förloras ställer de sig mer likgiltiga för 
relationen, då övriga aspekter inte väger upp förlusten. Slutsatsen som går att dra är 
således att kunden har en likgiltig (=) inställning till relationer. Vidare kan vi utifrån 
analysen se att hotellföretag som använder sig av self service många gånger hamnar i 
consideration zone (Anderson & Mittal, 2000). Detta förklarar också likgiltigheten för 
relationen från ett kundperspektiv.  
 
Likt inställningen till relationer går det att identifiera att inställningen till teknologin kan 
vara antingen positiv, likgiltig eller negativ. Kunder upplever fördelar i olika 
utsträckning med teknologiska lösningar vilket resulterar i olika inställning till teknologi 
och self service, och är vad som ligger som grund för detta resonemang. Utifrån vår 
empiri går det att konstatera att majoriteten har en positiv (+) inställning till teknologin. 
I analysen konstateras att för kunder som har denna positiv attityd till teknologi överlag, 
samt till self service inom hotell, ökar sannolikheten för valet av teknologiska lösningar. 
Samtidigt går det att identifiera att denna positiva attityd till teknologi inte eliminerar 
den mänskliga interaktionens betydelse. Curran et al. (2003) menar att kundernas 
positiva attityd mot mänskliga faktorer skulle minska intentionen att använda self 
service. Vårt resultat tyder däremot på ett annorlunda mönster. Tack vare en positiv 
upplevelse av hotellföretaget och hotellets personal har respondenterna utvecklat en 
positiv attityd gentemot dem båda. I och med detta upplever de en ökad trygghet i det 
digitala servicemötet och deras intentioner till att använda de teknologiska lösningarna 
ökar.  Vi ser ett positivt samband mellan att ha både self service och personal på ett 
hotell för att bidra till en förbättrad hotellupplevelse som resulterar i en ökad 
tillförlitlighet till hotellföretaget.  
 
Vi kan alltså konstatera att inställningen till relationer respektive teknologin 
tillsammans påverkar vilka förväntningar och vilket ansvar som kunden upplever i ett 
digitalt servicemöte. Följer vi den konceptuella modellen går det att konstatera att de 
inställningar som presenterats ovan leder till ett skiftat (=) ansvar och förväntningar. 
Vid ett digitalt servicemöte upplever hotellgäster att ett stort ansvar läggs på deras axlar. 
Samtidigt tyder undersökningens resultat inte på att detta innebär ett ökat ansvar för 
hotellföretagen. Förväntningarna och ansvaret har således skiftat, i enlighet med 
mönstret i den konceptuella modellen, men även i enlighet med vad Zainuddin et el. 
(2016) förklarar som skiftet från co-creation till self-creation. Resultatet stödjer idéen 
om att kunden står för största delen av värdeskapandet, medan företaget ansvarar för att 
erhålla tjänsten. Slutsatsen vi drar är därmed att kunderna har fått ett ökat ansvar i både 
produktions- och konsumtionsdelen av tjänsteprocessen, medan företaget har fått ett 
mer bakomliggande och funktionellt ansvar. Bakgrunden till slutsatsen finns således i 
likgiltigheten inför relationen samt positiviteten till teknologin. Detta resulterar i att de 
grundläggande förutsättningarna i servicemötet förändras. Resultatet av studien styrker 
Kelly et al. (2017) idé om att detta förändrar de roller kunden upplever i ett digitalt 
kontext. Det är viktigt att förstå kundens upplevelse av sin roll eftersom det är i 
servicemötet som relationer skapas.  
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att vi har uppnått syftet med studien och utvecklat en 
djupare förståelse för kundens upplevelse av relationen. I vår studie har vi bidragit 
genom att identifiera vad som har betydelse för kundrelationer i ett self service kontext. 
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För att sammanfatta kan vi dra slutsatsen att skiftet i ansvaret och förväntningarna 
förändrar de grundläggande förutsättningarna i servicemötet och därmed bidrar till den 
upplevda relationen till hotellföretag när gästen använder sig av self service.  
  

7.2 Teoretiskt bidrag  
Utifrån den tidigare forskningen inom marknadsföring, och framförallt 
relationsmarknadsföring, identifierade vi ett forskningsgap; hur self service bidrar till 
kundens upplevelse av relationer till företag. Kundrelationer och self service i sig är två 
välstuderade områden, men forskningen om kundupplevelsen av en relation i ett self 
service kontext är ett outforskat område. Då vi syftar till att bidra till vårt valda 
forskningsområde, marknadsföring, samt fylla det identifierade forskningsgapet 
kommer vi i detta avsnitt presentera vår studies teoretiska bidrag.   
 
Denna studie har bidragit till kunskap inom området marknadsföring, vilket efterfrågats 
av Marketing Science Institue (2016) samt forskarna Kattara & El Sad (2014) och 
Meuter et al. (2000). Vår studie utgår från att relationer till företag kan skapas genom 
både mänskliga och teknologiska interaktioner. Utifrån dessa förutsättningar har vi 
vidare undersökt hur kunder till hotellföretag upplever sin relation när interaktionen 
sker via self service. Närliggande forskning har bedrivits inom hotellbranschen (se 
tabell 3) vilken fokuserat framförallt på self service och vilka effekter det har på 
servicemötet (Bijoylaxmi et al., 2017; Kattara & El-Said, 2014; Kelly et al., 2013). Vår 
studie skiljer sig från dessa i och med att den inkluderar relations- och lojalitetsaspekten 
i det digitala servicemötet. Med tidigare forskning som utgångspunkt i undersökningen 
har vi med hjälp av den empiriska insamlingen bidragit med nya perspektiv till dessa 
teorier i och med att ett nytt kontext applicerats, self service inom hotellbranschen.  
 
Resultatet av vår studie visar att skiftet från ett mellanmänskligt till ett digitalt 
servicemöte har resulterat i en förändrad upplevelse av relationen. Enligt tidigare 
forskare är det i servicemötet som relationen skapas (Grönroos, 2004), vilket stämmer 
överens med vår studie. Vi har således bidragit genom att konstatera att 
relationsbyggandet mellan kund och företag kan ske inte bara i det mellanmänskliga 
servicemötet utan även i det digitala. Vår studie förhåller sig kritiskt till relationen då vi 
menar att den kan vara valued, indifferent eller forced (Liljander & Strandvik, 1995). 
Då studien visar att dessa relationstyper går att använda i ett nytt kontext, self service, 
argumenterar vi för ett bidrag till forskningen om relationer. Vår studie belyser 
framförallt det digitala servicemötet och att de relationer som skapas i detta inte behöver 
uppskattas av kunderna, utan kan upplevas som negativa. Detta till skillnad från de 
relationer som skapas i ett mellanmänskligt servicemöte, som tvärtom framförallt 
upplevs som positiva. De relationsfördelar som presenteras av Gwinner et al. (1998) 
upplevs däremot fortfarande i det digitala servicemötet, och således bidrar vår studie 
med ett nytt perspektiv på teorin.   
 
Vidare visar vår studies resultat på att det digitala servicemötet innebär nya 
förväntningar, nytt ansvar och nya roller. I det digitala servicemötet bär kunden det 
största ansvaret för att konsumera tjänsten, vilket bekräftar den så kallade self-creation 
processen av Zainuddin et al. (2016) tidigare forskning. Vår studie bekräftar även att 
företagets roll i denna process utgörs av mer funktionella uppgifter bakom kulisserna. 
För att kunderna ska känna sig trygga i en self-creation process tyder vårt resultat också 
på att det bör finnas både mänskliga och teknologiska alternativ. Detta innebär att det 
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måste finnas tydliga roller för kund respektive företag, precis som den traditionella 
teorin av Solomon et al. (1985) föreslår. I vår studie går det att bekräfta att denna teori 
fortfarande är aktuell i det digitala servicemötet. Roller och manus hjälper till att skapa 
en trygghet i servicemötet vilket skapar positiva erfarenheter av relationen. Resultatet 
från vår studie tyder på att denna trygghet grundar sig i närvaron av företagets personal 
även i det digitala mötet. Tidigare forskning (Giebelhausen et al, 2014; Solomon et al., 
1985) anser att det är i dessa situationer som rollkonflikter uppstår. Vår studie tyder 
däremot på att kunder inte upplever konflikter i detta, utan endast ser det fördelaktigt 
med valmöjligheter. Detta resonemang innebär att det digitala servicemötet med 
mänsklig närvaro ökar tillfredsställelsen med företaget.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att vår studie täckt det forskningsgap som identifierats 
inom relationsmarknadsföringen. Genom att tillämpa tidigare teorier om relationer och 
servicemötet i den digitala kontexten har vi identifierat vad som är viktigt för relationer 
vid self service samt hur kunderna upplever dessa. Studien bidrar även med en 
konceptuell modell vilken utgör ett bra verktyg för att utvärdera kundens upplevelse av 
relationer i self service kontext. Därmed har vi bidragit till vårt valda forskningsområde 
och på så vis även uppnått vad studien syftar till.  
 

7.3 Praktiskt bidrag 
Det blir allt mer vanligt att företag väljer att implementera digitala lösningar som 
alternativ, eller komplement, till människor. Företag som är verksamma inom 
tjänstebranschen, och mer specifikt hotellbranschen, som väljer att implementera self 
service lösningar måste ha ett antal saker i åtanke för att lyckas. Vi syftar till att bidra 
med praktiska råd och rekommendationer till företag verksamma inom hotellbranschen 
med vår studie, vilka presenteras i detta avsnitt.  
 
I det digitala servicemötet känner hotellgästerna inte samma starka samhörighet med 
företaget och relationen är inte lika tydlig. Om företagen inom hotellbranschen 
eftersträvar relationer till sina gäster är en första prioritering att aktivt arbeta med att 
etablera kundrelationer. Därefter kan arbetet fokusera på att behålla och utveckla dessa 
relationer. För att möjliggöra detta vill vi rekommendera företagen att fokusera på 
lojalitetsprogram. För hotellen eller hotellkedjorna som helt saknar detta: implementera 
ett, för de som redan har ett: marknadsför det. Ett lojalitetsprogram fungerar som en 
brygga mellan gästen och företaget. Det blir ett sätt för företagen att uppmärksamma 
sina lojala kunder med hjälp av medlemsförmåner samtidigt som det kan öka lojaliteten 
bland gästerna.  
 
Ett tydligt mönster är att hotellgästerna uppskattar både de mänskliga och teknologiska 
interaktionerna. Hotellföretag bör därmed erbjuda båda alternativen till sina gäster så att 
de själva kan avgöra vad som är mest fördelaktigt för deras situation. Mänskliga 
interaktioner ska inte ersättas av teknologiska interaktioner, utan de ska komplettera 
varandra för att på så vis bidra till ett mervärde för gästerna. I sin tur skapar detta 
förutsättningar för lojala och återkommande gäster. Det är viktigt att skapa samma 
känsla av trygghet i det digitala servicemötet som gästerna upplever i det 
mellanmänskliga. Tidigare roller för både kunder och personal utmanas i den digitala 
hotellbranschen. Därmed är en rekommendation skapa ett tydligt informationsflöde 
både innan och under det digitala servicemötet. Företag måste förbereda sina gäster 
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innan besöket för att skapa realistiska förväntningar. Samtidigt måste teknologin vara 
tydligt konstruerat, gärna med steg för steg instruktioner, för att underlätta för gästerna.  
 
För att kombinera relations- och teknologiaspekten vill vi även rekommendera 
hotellföretagen att skapa en mer personlig och kundanpassad teknologisk lösning. 
Anledningen till att många hotellgäster känner mindre samhörighet i sin relation till 
företagen är att de inte känner samma uppskattning för sin lojalitet. Förslaget är därför 
att skapa en digital incheckningsstation som hälsar gästen välkommen, återkopplar till 
speciella önskemål och aktivt kommunicerar medlemsförmånerna till gästerna. Detta 
synliggör den individuella gästen och dennes behov.  
 
Avslutningsvis handlar det alltså om att hotellen måste behålla sin grundläggande idé 
om att leverera god service till sina hotellgäster. I slutändan är det ändå en upplevelse 
som hotellet säljer till sina gäster. Hotellföretagen bör därför fokusera på att 
kommunicera helhetsupplevelsen till gästerna, vilket gör att self service behöver inte 
behöver vara företagens främsta marknadskommunikation. Har hotellet stans bästa 
utsikt? Det kommer inte att förändras i och med implementeringen av teknologiska 
lösningar. Hotellet bör fokusera på att skapa en upplevelse och unik hotellvistelse, för 
att på så vis öka förutsättningar för att bibehålla kundrelationerna.  
 

7.4 Studiens begränsningar och framtida forskning  
Denna kvalitativa studie täcker det identifierade forskningsgapet inom 
relationsmarknadsföringen och är därmed en början till forskning inom relationer vid 
self service. Studien är dock, som tidigare presenterat, avgränsad för att förhålla sig till 
sitt ramverk och tillämpningsområde. Vi är medvetna om att detta leder till att studien är 
begränsad och att det finns kritik att rikta mot den. En svaghet med studien är att den 
undersöker en relativt liten del av populationen i och med att vårt urval består av totalt 
åtta personer. Vidare går det även att kritisera studiens definition av self service som 
inte exkluderar den mänskliga faktorn. Detta kan ha kommit att påverka studiens 
resultat. Avslutningsvis vill vi även rikta kritik mot att endast en bransch i 
tjänstesamhället undersökts och därmed kan studiens resultat inte appliceras för hela 
samhället.  
 
Utifrån studiens resultat kan vi därmed se möjligheter till fortsatt forskning inom detta 
område och ett behov att utveckla fler perspektiv. Den här studien syftar, som nämnt, 
till att skapa en djupare förståelse för kundrelationer. Därför tycker vi att det vore 
intressant att anta en kvantitativ forskningsansats för att vidare undersöka 
kundrelationen och identifiera vilka faktorer som bidrar till relationen. På så vis 
inkluderas en större del av populationen samt skapar en möjlighet att kunna generalisera 
studiens resultat. Ett annat perspektiv som vi anser är relevant och intressant att vidare 
undersöka är hur relationen upplevs från ett företagsperspektiv. Vi har i studien använt 
ett företagsperspektiv som komplement till vårt kundperspektiv så därför anser vi att 
vidare forskning kan fokusera på att utveckla en djupare förståelse för företagets 
upplevelse av relationen. Vidare fick vi överlag positiva svar kring teknologi så det vore 
intressant att få djupare förståelse för de kunder som istället har en negativ uppfattning 
av att använda sig av teknologiska lösningar. Framtida forskning kan även fokusera på 
att undersöka hur studiens forskningsområde kan appliceras i en annan bransch inom 
tjänstesektorn. Vi är alltså intresserade på att få se hur relationsmarknadsföring kan 
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undersökas från ett nytt perspektiv, med en annan forskningsansats, en förändrad 
målgrupp och en annan bransch.  
 

7. 5 Sanningskriterier   
För att beskriva hur trovärdig studien är kommer vi nedan att diskutera kriterier för en 
kvalitativ studie. Dessa kriterier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
konformitet (Bryman & Bell, 2011, s. 395). Detta för att belysa kritik mot studien och 
tydligt beskriva hur vi har arbetat för att genomföra en tillförlitlig vetenskaplig studie.  
 
En kvalitativ studie måste vara utformad på sådant sätt att studien mäter den insamlade 
informationen på ett tillförlitligt och trovärdigt tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2011, 
s.396). Det vill säga, att forskningsverktygen eller resultatet inte har påverkats av 
forskarna utan att man följt de regler som finns. Ett sätt att säkerställa detta är att låta 
respondenterna själva läsa igenom empirin för att sedan godkänna dess innehåll (Braun 
& Clarke, 2013, s. 281). Vi gav därför respondenterna en möjlighet att läsa igenom 
empirin och att den framställts korrekt. Vi kan därmed motivera att empirin speglar en 
rättvis bild av verkligheten då vi tagit hänsyn till detta kriterium.  
 
Det som däremot inte är vanligt vid en kvalitativ studie är hög generaliserbarhet, det vill 
säga om resultatet går att applicera på andra populationer (Braun & Clarke, 2013, s. 
282). Överförbarhet i en kvalitativ studie syftar därför till hur detaljrik och fyllig den 
insamlade informationen är (Bryman & Bell, 2013, s. 417). Med utgångspunkt i syftet, 
som är att utveckla en djupare förståelse för det servicemöte som sker med self service 
genom att undersöka relationen ur ett kundperspektiv, är generalisering inget vi 
eftersträvar i vår studie. Vi är medvetna om att resultatet inte går att generalisera till 
andra branscher, och ger därmed endast rekommendationer till företag inom 
hotellbranschen.  
 
Pålitlighet handlar om att forskarna kan vara kritiska mot sin studie och att man 
noggrant beskriver alla steg i processen (Bryman & Bell, 2011, s. 398). Vi har därför på 
ett grundligt och tydligt sätt beskrivit vår process och dess olika steg i kapitel 4. Praktisk 
metod. Detta kommer även bidra till ökad transparens i studien vilket ökar dess 
pålitlighet. Braun och Clarke (2013, s. 281) menar även att detta hjälper andra forskare 
att kunna utföra samma studie i andra kontext och exempelvis kunna jämföra skillnader. 
Ett annat sätt för att öka studiens pålitlighet är att låta andra läsa och granska studien. Vi 
har under terminen haft seminarium där vi fått värdefull feedback från andra studenter 
och vår handledare.  
 
Avslutningsvis ska en kvalitativ studie kunna bekräfta att inga subjektiva värderingar 
har påverkat studien (Bryman & Bell, 2011, s. 398). Vi har eftersträvat objektivitet men 
är medvetna om att den förförståelse vi har inom området kan haft visst inflytande i 
studien och därför förklarar vi denna förståelse i avsnitt 2.1 Förförståelse. De personliga 
åsikterna har vi bortsett från och istället utgått från respondenternas tankar och åsikter 
för att besvara studiens forskningsfråga och uppnå syftet.  
 

7.6 Samhälleliga implikationer  
För att sätta vår forskning i ett vidare perspektiv vill vi diskutera de samhälleliga 
implikationerna av vår studie. Resultatet och slutsatserna av vår studie tyder på att 
relationer kan byggas i såväl mellanmänskliga som digitala möten mellan kunder och 
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företag. De vi framförallt vill lyfta fram är de förändrade förhållandena på 
arbetsmarknaden respektive konsumentmarknaden.  
 
Utifrån vårt resultat är den samhälleliga implikationen för arbetsmarknaden att företag 
väljer att implementera teknologiska lösningar, som exempelvis self service, och minska 
personalen. Detta skulle resultera i en förändring av de grundläggande förutsättningarna 
för arbetsmarknaden i tjänstesamhället. För en sektor som traditionellt karaktäriseras av 
servicepersonal som levererar tjänster skulle det innebära antingen mindre 
arbetstillfällen eller en betydande förändring i arbetsuppgifterna.  
 
Samtidigt är trenden inom tjänstesamhället att övergå till teknologiska lösningar som 
tillåter kunden att sköta hela processen själv. Inom turismnäringen, och hotellbranschen, 
har self service inneburit en förändring i konsumentköpbeteendet. Idag sköter kunderna 
i många fall stora delar av processen från bokning till in- och utcheckning själva. Om 
företag implementerar self service med rätt motiv blir det enklare för kunderna att 
konsumera tjänsten. Detta tack vare att branschen följt den digitala utvecklingen i 
samhället.  
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Bilagor  
Bilaga 1. Intervjuguide till hotellgäster 
 
Hej!  
Tack så mycket för att du är här och vill medverka i vårt examensarbete. Syftet med 
detta arbete är som sagt att skapa en förståelse för hur kunder upplever relationen till ett 
hotellföretag när interaktion mellan parterna sker via self service. Vi kommer att ställa 
frågor där vi vill att du svarar utifrån dina egna erfarenheter och tankar kring ämnet. Det 
är bara att fråga om det är något som du inte förstår.  
 
Vi uppskattar att intervjun kommer att ungefär 30 till 60 minuter och du kan avbryta 
intervjun när du vill. Du kommer att vara anonym och all information kommer endast 
att användas i forskningssyfte. Är det okej att vi spelar in intervjun? 
 
* Startar inspelningen *  
 
Hej! 
 
Vi tänkte börja intervjun med att låta dig berätta lite om dig själv.  
exempelvis ålder, sysselsättning, intressen.   
 
Eftersom vår studie handlar mycket om teknologi så undrar vi hur du använder dig av 
teknologi i vardagen?  
 
Som vi tidigare har berättat så har vi valt hotellbranschen som vårt kontext för studien 
och tänkte därmed ställa allmänna frågor om hotell, dina upplevelser och tankar kring 
detta.  
 
Till att börja med, hur ofta bor du på hotell? 
 
Återkommer du till samma hotellföretag?  

® Följdfråga: Varför/Varför inte?  

Vad värdesätter du när du bor på hotell? 
 
Tack för de synpunkterna! Vi tänkte nu övergå till hur teknologi används inom 
hotellbranschen.  
 
Uppskattningsvis, hur ofta har du besökt hotell med self service, så kallade 
självbetjäningstjänster? Exempelvis checka in, betala, nyckel, checka ut.   
 
Återkommer du till sådana hotellföretag?  

® Följdfråga: Varför?/Varför inte? 

Vilka fördelar upplever du som kund med dessa hotell? Finns det några nackdelar? 
 
Hur ser du på att använda teknologi själv vid ditt hotellbesök?  
Exempelvis digital incheckningsstation, din egen telefon/dator  

+ Om vi har tid: Vad är främsta anledningen till att du väljer teknologiska lösningar?  

Hur tycker du att teknologin bidrar positivt alternativt negativt till ditt hotellbesök? 
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® Beskriv gärna en positiv upplevelse du haft av teknologin. 
® Har du någon negativ upplevelse av den? Vad?  Hur utspelade sig den situationen? 

Vilka funktioner tycker du är viktiga på teknologin du integrerar med?  
+ Om vi har tid: Hade du någon kontakt med personalen under ditt besök? 
® Följdfråga: Av vilken anledning? Hur upplevde du denna?  

 
Vi tänkte nu ställa lite jämförande frågor. Du fortsätter att berätta om dina egna 
erfarenheter och tankar kring detta.  
 
Tänk dig att du kommer till ett hotell som har både en reception med personal och en 
digital incheckningsstation, hur skulle du reagera? Vill du beskriva dina känslor? 
 
Om du får välja mellan att checka in själv på hotellet via teknologi eller checka in med 
hotellets personal, vad väljer du? Varför? 

® Följdfråga: Skulle du göra samma val vid alla hotellbesök? 
® Följdfråga: När skulle du istället välja det andra alternativet? 

Upplever du någon skillnad i ditt ansvar som kund när du interagerar med teknologi 
jämfört med personal? Vill du beskriva denna skillnad?  
 
Hur skulle du beskriva din roll som kund i detta sammanhang?  

® Följdfråga: Vilka är dina uppgifter?  
® Följdfråga: Hur känner du för dem?  
® Följdfråga: Känner du dig trygg i situationen när du checkar in själv?  

Upplever du någon skillnad i företagets ansvar och roll vid ditt hotellbesök? Vill du 
beskriva den? 

+ Om vi har tid: Varför tror du att hotell använder teknologiska lösningar istället för personal?  

 
 
Vi tänkte nu börja avrunda, men tänkte ställa en sista fråga.  
 
Om ditt favorithotell skulle implementera teknologiska lösningar, vad skulle du tycka 
om det?  
eller 
Om det redan har det, varför är det ditt favorithotell?  
 
Finns det något mer du vill tillägga?  
 

Tack för din medverkan J 
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Bilaga 2. Intervjuguide till företag 
 
Hej! 
Tack så mycket för att du är här och vill medverka i vårt examensarbete. Syftet med 
detta arbete är som sagt att skapa en förståelse för hur kunder upplever relationen till ett 
hotellföretag när interaktion mellan parterna sker via self service. Vi är även 
intresserade att höra era åsikter då ni jobbar på ett self service hotell så därför kommer 
vi att ställa frågor där vi vill att du svarar utifrån dina erfarenheter.  
 
Vi uppskattar att intervjun kommer att ungefär 30 till 60 minuter och du kan avbryta 
intervjun när som helst. Du kommer att vara anonym och all information kommer 
endast att användas i forskningssyfte. Är det okej att vi spelar in intervjun? 
 
* Startar inspelningen *  
 
Vi tänkte börja intervjun med att låta dig berätta lite om dig själv.   
 
Nu tänkte vi istället låta dig beskriva verksamheten lite kort.  
 
Hur länge arbetade du med hotellet och vad var din roll där?  
 
Tack så mycket! Vi tänkte nu ställa lite fler frågor om verksamheten.  
 
Hur kom ni på idén med ett self service hotell? 
  
Vad är tanken bakom konceptet med *verksamhetens namn*? 

® Följdfråga: Varför valde ni konceptet med en self service receptionsdisk? 

Vilka fördelar ser du med det? Vilka nackdelar ser du med det? Från 
hotelletsperspektiv.  
 
Om du jämför med Stora Hotellet som finns i samma organisation, vad är den största 
skillnaden?  
 
Vill du beskriva hur hela processen från incheckning till utcheckning ser ut på hotellet? 
 
Tack! Då tänkte vi ställe lite frågor om själva planerings- och uppstartsprocessen för 
hotellverksamheten.  
 
Vill du lite kort förklara stegen från idé till verkligheten *verksamhetens namn*?  

® Följdfråga: Hur lång tid tog processen?  
® Följdfråga: Vilka steg ansåg ni vara viktigast i planeringsprocessen? Varför? 

Hur såg lanseringsprocessen för *verksamhetens namn* hotellet ut?  
® Följdfråga: Hur marknadsförde ni hotellet mot den framtida målgruppen? 
® Följdfråga: Hur förberedde ni Umeå som stad på det nya hotellet?  

Hur var reaktionerna gällande ett self service hotell från omgivningen?  
 
Efter uppstarten, var det något ni var tvungen att förändra? Isåfall, vad?  
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Nu kommer vi in på frågor som rör själva hotellvistelsen och hur gästerna upplever ert 
koncept där du fortsätter delge dina egna erfarenheter från din tidigare position i 
verksamheten. 
 
Hur förbereds gästerna innan de kommer till hotellet? Är de medvetna om att det är ett 
self service hotell de kommer till?  

® Följdfråga: Vilken information får gästerna innan de kommer till hotellet?  

Vilken information får gästerna när de kommer till hotellet?  
® Följdfråga: Vart hittar de denna information? På skärmen eller skyltar? Rummet? 

Hur arbetar *verksamhetens namn* för att följa upp gästernas upplevelse av sitt 
hotellbesök? 
Vad är den främsta återkopplingen ni får från era besökare?  

® Följdfråga: Vad upplever de som positivt och negativt? 
® Om vi har tid: Vart lämnar gästerna denna feedback? 

Hur arbetade verksamheten med den feedback som kom från gästerna? 
Hur gick tankegångarna omkring att få tillbaka gästerna till hotellet?  

® Följdfråga: Finns det något lojalitetsprogram kopplat till *verksamhetens namn* Varför/Varför 
inte? 

 
 
Tack för de synpunkterna! Vi tänkte nu övergå till hur self service används inom 
hotellbranschen, alltså fokusera på hur *verksamhetens namn* använder den 
teknologiska utrustningen.   
 
Hur kom ni fram till vilka funktioner er self service receptionsdisk skulle ha?  

® Följdfråga: Vilka funktioner finns i receptiondisken?  
® Följdfråga: Var det någon funktion som var viktigare än någon annan?  

Hur upplevde du att teknologin uppskattas av gästerna?  
® Följdfråga: Skillnader/Likheter mellan olika gäster?  
® Om vi har tid: Det mest förekommande klagomålet, vad var det?  

Hur agerade ni i situationer där teknologin inte fungerar som den ska?  
® Följdfråga: Hur reagerar era gäster i den situationen?  

Av din erfarenhet, är det någon funktion eller något som upplevs som mer problematiskt 
än andra? 
 
 
Vi tänkte nu börja avrunda, men tänkte ställa en sista fråga. 
 
Om du skulle beskriva *verksamhetens namn* med 3 ord, vilka skulle de vara?  
 
Har du något mer att tillägga?  
 

Tack för din medverkan J 
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Bilaga 3. Analysmall 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema: Inställning till relationer 
 
Olika typer av relationer 

- Valued 
- Indifferent 
- Forced 

 
Relationsfördelar 

- Sociala 
- Psykologiska 
- Ekonomiska 
- Kundanpassning 

 
Lojalitet 

- Defection zone 
- Consideration zone 
- Trust zone 

 
Tema: Inställning till teknologi 
 
Technology Acceptance Model  

- Användarnytta 
- Användarvänlighet 

 
SST Attitude-Intention Model   

- Attityd till personal 
- Attityd till self service technologies 

Tema: Digitalt servicemöte vid hotell 
 
Rollspel 

- Manus och roller 
- Rollkonflikter 

 
Förväntningar & Ansvar  

- Value co-creation 
- Value self-creation 

 
Faktorer till nöjdhet / missnöje med self service 
technologies 

- Förmåga att lösa problem 
- Kundkompetens 
- Teknologin fungerar som den ska 
- Teknologin fungerar inte   
- Svårighet att förstå funktionerna 
- Ineffektiv process 
- Kundens eget misslyckande 

 
Roller inom hotell 

- Convenience seeker 
- Motivated worker 
- Judge 
- Enforced worker 
- Unskilled worker  
- Assistance providera 
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