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Sammanfattning  
Förändringar av samhället genom införandet av nya tekniska lösningar har pågått en 
längre tid och hotellbranschen är inte benägna att missa chansen att använda sig av 
digitala alternativ för att effektivisera sin bransch. Hotellens traditionella incheckning 
med en receptionsdisk har funnits länge men verkar nu vara i förändring. 
Personalkostnader har ökat samtidigt som teknologin att ersätta personerna finns 
tillgängligt inom kort. Detta leder till att företagsledningen inom hotell letar efter 
alternativa lösningar inom tekniken. En teknik som hotell börjat anamma är 
självbetjäningsteknik. Detta arbete är en uppsats skriven på uppdrag av Scandic som även 
har varit en delaktig part vid val av ämne. 
 
Denna rapport besvarar en problemformulering som är:  
 
”Hur påverkar dimensionerna teknisk beredskap, användbarhet, enkelhet, pålitlighet 
och underhållningsfaktor attityden till användningen av SST” 
 
Teorier som använts utgår från TAM-modellen och dess utvecklingar genom historien. 
Utifrån TAM-modellen har en konceptuell modell skapats. För att besvara hypoteserna i 
den konceptuella modellen har en enkätinsamling genomförts. Enkätinsamlingen är 
baserat på respondenter från 4 hotell. 2 hotell i Göteborg respektive 2 i Stockholm.  
 
Genom en SEM-analys av modellen har författarna kunnat identifierat att två 
dimensionerna i modellen har störts påverkan på attityden till användandet av SST. 
Resultatet av analysen visar att alla dimensioner har en påverkan på attityden men där två 
dimensioner visar ett större samband samt en som författarna inte har signifikant samband 
för.  
 
Resultatet av analysen har delats upp i två delar, praktiskt och teoretiskt bidrag. Det 
teoretiska bidraget ska bidra till vidare forskning och det praktiska är riktat till 
uppdragsgivaren, Scandic.  
 
Nya forskningsmöjligheter är identifierade för djupare förståelse av dimensionerna.  
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet introduceras det valda ämnesområdet. Denna presentation 
fortsätter med förklaringar av essentiella begrepp för denna studie samt tidigare 
forskning inom området. Utifrån detta förklaras den centrala frågeställningen samt syftet 
för studien. Till sist presenteras det praktiska och teoretiska bidraget. 
 
1.1 Nya tjänster introduceras 
I Mark Twains välkända äventyrsbok, Tom Sawyers Äventyr (1876), finns en scen där 
huvudpersonen Tom Sawyer blivit bestraffad och tvingas, som straff, att måla ett staket. 
En syssla som Tom inte uppskattar. När Tom sedan ser sina vänner får han plötsligt en 
idé. Han börjar då utstråla glädje genom att le och vissla till målandet, som att han 
uppskattade att få måla staketet. Toms vänner blir avundsjuka på att bara Tom får måla. 
Scenen avslutas med att vännerna åtar sig att betala Tom om de tillåts måla klart staketet. 
Det straff Tom fick slutar med att han avslappnat kan sitta och titta på när hans vänner 
slutför hans syssla. Detta i tron om att vännerna blir lyckligare genom att få utföra ett så, 
till synes, roligt arbete. Denna scen, där Tom får sina vänner att arbeta för honom kan 
beskrivas som konsumentdeltagande (Bendapudi & Leone, 2003, s.15). Det beskrivs som 
ett agerande för att få konsumenter att hjälpa till att producera en tjänst. För att 
exemplifiera detta så kan Tom beskrivas som tjänsteaktören och hans vänner som 
konsumenterna vilka har för avsikt att bli lyckligare. Detta gör att tjänsteleverantören kan 
minska arbetsbördan och spara pengar genom att intala konsumenterna att det arbete de 
utför har stor inverkan på deras slutliga lycka i tjänsteprocessen (Bendapudi & Leone, 
2003, s.15). Dong (2015, s.499) skriver att denna syn av jämförelse blivit aktuell i 
samband med just konsumentdeltagande då allt fler företag valt att involvera 
konsumenten i skapandet av tjänsten. Fler och fler aktörer på marknaden använder sig av 
automatik för att skapa en tjänst där konsumenten i allt större grad deltar i 
tjänsteprocessen. Genom att låta konsumenten medverka och skapa tjänsten kan 
kostnaden för personal minska, samtidigt som det ger konsumenten en annan möjlighet 
att erhålla tjänsten. Dong (2015, s.499) skriver även att internationella flygbolag har fått 
ner kostnaderna per utskrivet boardingkort från ungefär 28 kronor till runt en krona per 
boardingkort. Detta genom att använda sig av automatiska incheckningsdiskar. 
 
Från passiv till aktiv konsument 
Tidigare ansågs en utmärkt service vara när konsumenten gjorde så lite som möjligt och 
fick det den betalade för, kunden var mer passiv part i serviceprocessen (Vargo & Lusch, 
2004, s.3). I dagens samhälle har detta övergått till att kunder får en deltagande roll i 
serviceprocessen där konsumenten interagerar med serviceaktören (Vargo & Lusch, 
2004, s.3). Den interaktionen sträcker sig ofta genom hela eller stora delar av 
serviceprocessen (Vargo & Lusch, 2004, s.5). Tidigare kännetecknades en tjänst av 
toppklass, av att konsumenten gjorde så lite som möjligt och fick den största möjliga 
lyckan av tjänsten, utan att bli påmind om det arbete som utfördes för att producera 
tjänsten (Vargo & Lusch, 2004, s.3). Idag kan det exempelvis handla om att konsumenten 
själv fyller sin varukorg i livsmedelsaffären och betalar i en betalstation utan interaktion 
med servicepersonalen. Till skillnad mot när kunder tidigare handlade över disk och var 
en mer passiv part i serviceprocessen (Vargo & Lusch, 2004, s.3.). För att illustrera ett 
till exempel, när flygresenärer nu ombeds att checka in både sig själv och sitt tillhörande 
resgods utan hjälp av en fysisk person. Ett annat exempel på denna trend är Amazon som 
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har startat en butik helt utan personal och kassalinje, kallat Amazon Go, därmed har dem 
helt tagit bort den mänskliga interaktionen med fysisk personal (Amazon, 2017) 
 
Digitaliseringen medför ökad automatisering 
Digitalisering av samhället är något som pågått en längre tid. Kocukusta (2014, s.57) 
beskriver att fler och fler företag börjat göra stora satsningar inom självserviceteknologi 
och anammat den positiva trenden. Tidigare studiers bild av servicemöte var en personlig 
interaktion mellan personalen och konsumenterna (Bitner, 1990; Czepiel,1990). Synen 
på servicemötet har över tid förändrats markant. Från den tidigare servicemötet som 
präglades av konsumenternas personliga upplevelse, till hög grad av självservice och 
konsument deltagande och minimal fysiska interaktioner (Dong, 2015, s.499). 
Servicemötet sker när tjänsteaktören har en chans att visa tjänstekvaliteten på erbjudandet 
för konsumenten. Grönroos (2008, s.130) beskriver servicemötet som det tillfälle när en 
tjänst skapas. Då det inte går att lagra en tjänst så måste den skapas genom en interaktion 
mellan tjänsteaktören och konsumenten, det kallas servicemötet. Sedan det moderna 
samhällets intåg är det fysiska mötet mellan tjänsteaktören och konsumenten på väg att 
minskas avsevärt. I vissa fall har det även ersatts helt och hållet av självbetjäning 
(Kucukusta, 2014, s. 55; Amazon, 2017). Självbetjäning fanns tidigt inom banksektorn. 
Redan 1967 togs den första bankomaten i bruk i Sverige (Swedbank, 2017). Bankomaten 
känns idag som en självklarhet för uttag av kontanter ska göras. Istället för att som tidigare 
sättet där konsumenten gick till banken och träffade en fysisk person för att ta ut likvida 
medel. Den här typen av självbetjäning har med tiden anammats av andra branscher som 
flygbolag, detaljhandeln, restauranger och nu även hotell (Kucukusta, 2014, s. 57). Till 
exempel är det möjligt att handla mat utan en fysisk interaktion med någon personal. Du 
kan även checka in ditt bagage på flygplatsen och lämna in böcker på biblioteket utan att 
en annan fysisk individ är inblandad. 
 
Självbetjäningen vid hotell startades redan av IBM år 2000 och har sedan utvecklats till 
att bli en del av serviceprocessen på väletablerade hotellkedjor såsom Hilton, Starwood 
och Marriott. Kucuksta (2014, s. 57) visar på att denna trend etablerat sig ytterligare och 
att allt fler hotell börjat implementera olika former av självbetjäning. Författarnas uppsats 
kommer fokusera på hur hotellgäster upplever detta. 
 
1.2 Tjänster och självbetjäning 
 
Skillnad mellan tjänst och produkt 
Begreppet tjänst kan tolkas olika och bör därför definieras. Zeithaml & Bitner (2000, 
s.47) beskriver en tjänst som något som produceras och konsumeras samtidigt. Den kan 
inte heller förvaras och därför måste uppkomsten av tjänsten ske samtidigt som den 
konsumeras. En hotellövernattning är till exempel är en tjänst du utnyttjar först när du 
kommer till rummet. Du kan inte övernatta på något av hotellets rum om du inte först är 
närvarande på rummet. En tjänst beskrivs som heterogen i bemärkelsen att den produceras 
i harmoni med konsumenten och personalen och därmed skiljer sig från gång till gång 
(Grönroos, 1990, s.35.)  
 
I en allt mer digitaliserad värld beskriver Kaushik (2015, s.240) att personalen inte 
nödvändigtvis behöver vara en fysisk person. Det kan i stor utsträckning vara en 
maskinell enhet som bemöter kunden.
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Marknaden har under lång tid varit uppbyggd av en produkt- och en tjänstemarknad. 
Konsumenter har därför svårt att inse att de köper en kombination av en produkt och en 
tjänst och att produktens nytta inte blir tillgänglig innan den används av konsumenten 
(Levitt, 1969, s. 343). En skillnad som bör uppmärksammas är att en produkt inte 
försvinner när den konsumeras vilket kan påverka hur en en individ uppfattar värdet av 
produkter och tjänster. Genom att konsumenten får denna kunskap kan teorier som 
tidigare enbart använts inom detaljhandeln lättare implementeras i den traditionella 
servicebranschen. 
 
För att tydliggöra skillnaden på gäster och konsumenter kommer benämningen “gäst” 
enbart att användas för hotellbranschen. Konsumenter blir därav det samlingsnamn som 
används för kunder inom andra branscher. 
 
SST inom hotellbranschen 
En av de vanligaste maskinella metoder för automatik som används inom hotellindustrin 
är SST som står för Self-Service-Technology (Kim, 2016, s. 42). På svenska betyder det 
självservice eller självbetjäning. I arbetet kommer förkortningen SST fortsättningsvis att 
användas för att beskriva begreppet. SST finns idag inom en mängd olika industrier. Inom 
hotellbranschen har SST lett till minskade kostnader för hotellen samt fler valmöjligheter 
för gästerna (Kim, 2016, s. 43). I dagens samhälle finns det möjligheter för 
prisjämförelser som gjort det enklare att jämföra priser genom tjänster som exempelvis, 
Trivago.se och Momondo.se. Priset blir således en viktig konkurrensfördel. Då SST leder 
till minskade kostnader för företaget (Kim, 2016, s. 43) kan det vara fördelaktigt för 
företag att studera konsekvenser av ett eventuellt införande av SST. Företagen vill därför 
utreda vilken attityd deras kunder har till detta (Kim, 2016, s. 43). Innan en eventuell 
implementering är det viktigt att förstå konsekvenserna av implementeringen. Kim (2016) 
kommer i sin studie fram till att implementering av en teknisk lösning är viktigt för att 
kunna erbjuda kunden fler valmöjligheter, öka kundnöjdheten samt att det kan leda till 
minskade kostnader. Den tekniska lösningen bör därför utgå från konsumentens behov 
och utformas på ett användarvänligt sätt. I denna uppsats syftar SST-benämningen på de 
maskiner som möjliggör brukandet av tjänster på plats utan interaktion med en fysisk 
person. 
 
Minskade personalkostnader som ett resultat av SST gör lösningarna attraktiva för företag 
(Kim, 2016, s.42). Den argumentation som förts angående digitaliseringen och 
utvecklingen av tekniken är något som bör öka möjligheten till implementation hos fler 
aktörer. Detta ger en anledning till att utreda hur SST-användningen bör utformas och 
vilka attityder som kopplas till detta. Hotellbranschen är en miljö som författarna önskar 
utforska och därmed vilka attitydfaktorer som är viktiga inför en implementation av 
SST:s. Författarna vill bygga utgångspunkten i studien utifrån hur användandet av SST:s 
ser ut ur ett tjänsteperspektiv. Kaushik & Rahman (2015, s. 240) förklarar att användandet 
av SST:s har förändrat den traditionella serviceprocessen på grund av att tjänsteaktörer 
kan ersätta fysisk personal med tekniska lösningar. Många konsumenter värderar 
teknologin högt då den förenklar ärenden som exempelvis vid köp av ett mindre antal 
varor i en livsmedelsbutik. Något som framgick av Weijters, Rangarajan, Falk, & 
Schillewaert (2007, s.4) studie. Utvecklingen av SST:s har också medfört ytterligare 
frihet för konsumenten att kunna välja på hur och när hen vill börja bruka tjänsten. Idag 
har användningen av SST:s ökat kraftigt, bland annat på flygplatser, turistinformationer, 
på restauranger samt vid in- och utcheckningar på hotell. Detta tack vare kundernas 
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anpassningsförmåga gentemot teknologin. Något som Kaushik & Rahman (2015, s.240) 
nämner som en faktor kring den kraftiga ökningen av SST:s. 
 
Risk för sämre kundnöjdhet med enbart SST 
Införandet av tekniska lösningar som SST erbjuder, ger konsumenten fler valmöjligheter 
om hur de kan få en service (Kim, 2016, s. 42). Oavsett om det är via självbetjäning, 
genom personal eller genom en kombination av de båda. Kim (2016, s. 
42) säger att inom hotellbranschen finns en rädsla för att enbart tillhandahålla tekniska 
lösningar. Implementeringen av SSTs kan leda till att det icke personliga servicemötet 
kan minska möjligheten för personalen att reda ut eventuella fel och missförstånd gäster 
kan tänkas ha gentemot teknologin (Kim, 2016, s. 42). Uppkommer det fel och 
missförstånd som ej reds ut kan det leda till att kunden kan känna sig sviken vilket kan 
leda till minskat förtroende till tjänsteleverantören. Något som i sin tur kan leda till 
minskad lojalitet samt försvagade sociala band mellan gästen och hotellet (Kim, 2016, 
s.42). Att kunna återfå förtroenden när en tjänst misslyckas är något som behövs för att 
stärka relationer och återvinna förtroende hos sina kunder (Grönroos 2015, s.135). 
Avsaknad av fysisk personal kan alltså minska denna möjlighet. 
 
1.3 Modell för att förutse konsumenters reaktioner på tekniska lösningar 
En modell som forskare frekvent använt för att förutse konsumenters beteende och 
attityder gentemot tekniska innovationer, som SST:s, är TAM-modellen (Davis,1986). 
Modellen har sin funktion i att se vilket beteende och vilka attityder konsumenter har 
gentemot tekniska lösningar. Modellen har genom åren blivit omarbetad flera gånger 
(Venkatesh & Davis, 2000, s.189). Bland annat har den blivit prövad inom kundservice 
på internet av Venkatesh & Bala (2008, s. 175). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. TAM-Model. Källa: Davis (1986, s. 475) 
 
 
Utgångspunkten är att utreda vilka faktorer som påverkar gästers attityder till SST. Dels 
är en innovation en modern företeelse vilket medför att lite forskning gjorts inom 
området. Modellen (figur 1) visar utgångspunkten för denna studie. Attitude towards 
using blir således ett centralt begrepp i denna modell då den är beroende av de tre andra 
delarna i figuren (figur 1) som är inringad. Därför har diskussion förts kring att inte 
inkludera behavioral intention to use och actual use som finns i Figur 1. Dessa två bidrar 
inte till att visa vilken attityd en konsument har till en viss teknisk innovation. Detta 
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förklaras mer under författarnas anpassade TAM-modell i kapitel 2.5.1. TAM-modellen 
(figur 1) presenteras tidigt då både tidigare forskning och den konceptuella modellen som 
har utvecklats, bygger på den ursprungliga TAM-modellen (Davis, 1986). Den 
konceptuella modellen fokuserar enbart på de attityder en konsument har till en SST. 
Attityden en konsument har till användandet av en viss teknisk lösning påverkar det 
faktiska användandet. Därför har författarna valt att tidigt visa var utgångspunkten i 
studien ligger. 
 
Hur individanpassad ska en tjänst vara? 
Tillfället när en tjänst skapas och konsumerar är en process mellan gästen/användare och 
tjänste aktörer vilket gör att upplevelsen av tjänsteprodukten är resultatet av en subjektiv 
bedömning gjord av kunden (Grönroos, 2008, s.55). 
 
Enligt Lawrence, Cunningham & Young (2009, s.11) upplever gäster att användandet av 
en SST är beroende av vilken sorts tjänst de vill använda sig av. Lawrence et al. (2009, 
s.11–12) menar att det finns två dimensioner som korrelerar olika till traditionell service 
(interaktion med en fysisk person och SST) och det är hur pass individanpassad tjänsten 
skall vara. Beställer konsumenten en produkt i standardutförande är hen mer benägen att 
föredra SST. Har konsumenten istället har för avsikt att personifiera och individanpassa 
sin tjänst som en helhetslösning, är hen mer benägen att använda sig av en personlig 
service (Lawrence et al, 2009, s.11). Detta är inget som tidigare studier kring den 
studerade TAM-modellen (Davis, 1986) förklarat. Alltså, vilka skillnader det finns i vad 
konsumenten eftersöker. 
 
1.4 Tidigare forskning på tjänster och SST:s 
1986 skapade Davis (1986) TAM-modellen (figur 1) för att underlätta förståelsen för hur 
konsumentens bakgrund påverkar attityden till användandet av tekniska lösningar. TAM-
modellen är en omarbetad version av den välstuderade TRA-modellen, theory of 
reasosoned action (Aizen & Fishbein, 1980; Aizen & Fishbein, 1975) som är en välkänd 
beteendevetenskaplig modell. Målet för TAM-modellen (Davis, 1986) var att ge en 
förklaring av vad som driver en konsument till att använda tekniska lösningar. Davis et 
al (1989) gjorde ytterligare en analys av TAM och TRA och kom fram till att följande 
frågor bör besvaras för att validera modellen: Hur väl stämmer den förväntade 
användningen överens med den faktiska användningen? Hur väl beskriver TRA/TAM 
intentionen till användandet av en teknisk lösning? Hur väl överensstämmer förutfattade 
meningar överens med den faktiska intentionen? Samt finns det en bättre lämpad teoretisk 
modell för att mäta konsumentens omedvetna bedömning på den faktiska 
intentionen/användandet? 
 
Weijters et al (2007, s.4) utvecklade TAM modellen och kartlade konsumenternas 
användande av SST:s i livsmedelsbutiker i västra Europa. Där identifierade Weijters et 
al., (2007. s.19) en förståelse om hur agerande och konsekvenserna av SST-användandet 
bland konsumenter inom detaljhandeln. Som en del av Weijters et al (2007) studie fann 
de att fyra dimensioner bör anses vara de nyckelfaktorer som påverkar konsumenternas 
attityder gentemot användandet av SST:s. Dessa nyckelfaktorer var användbarhet, 
enkelhet, pålitlighet och nöje. 
 
Elliot, Meng & Hall (2012) har utfört en liknande studie med ett Amerikanskt E-
handelsperspektiv. Det gjordes genom att undersöka ifall deras huvudmodell på SST:s är 
applicerbar på Amerikanska E-handelskunder. Elliot et al. (2012, s.312) hade för avsikt 
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att utveckla Weijters et al. (2007) huvudmodell genom att komplettera modellen med 
ytterligare en till dimension i modellen, teknisk beredskap. Denna variabel skulle förklara 
konsumentens mentala stadie inom dennes tekniska engagemang. Detta för att sedan 
utreda vilken påverkan denna dimension har på nyckelfaktorer i resterande modell vid 
användandet av SST i e-handel. Alla dimensioner förklaras mer utförligt i 
hypotesframställning (Kapitel 2.6). 
 
Andra forskare har kommit fram till att SST:s påverkan på miljön och det faktiska 
användandet av SST:s beror på flera dimensioner: nivån av komplexitet (Rogers, 1995), 
storleken på företaget och antal anställda (Lam et al., 2007), hur servicen blir levererad 
(Ong, 2010), och vilken typ av kunder företaget har (Epstein, Pacini, Denes-Raj, & Heier, 
1996). Ett flertal studier har undersökt hur kunder anpassar sig till SST:s över tid (Curran 
& Meuter, 2005; Dabholkar & Bagozzi, 2002). Även vilken attityd kunderna har till 
implementering av SST:s i jämförelse med karaktärsdrag såsom ålder, utbildning och 
inkomst (Kaushik & Rahman, 2014). Majoriteten av dessa studier har ett fokus på 
innovation och anpassning till skillnad från Elliot et al (2012) studie angående attityder. 
Tidigare forskning har undersökt flera dimensioner som inte direkt mäter attityder till 
användning av SST. Det saknas eller finns lite forskning kring dimensionen "attityd" 
gentemot SST:s. Då Scandic som uppdragsgivare, är intresserade av sina gästers attityder 
gentemot SST:s så föll det sig naturligt att påbörja litteratursökningen med att kartlägga 
tidigare forskning på området SST. 
 
1.5 Studiens position i förhållande till tidigare forskning 
När automatik introduceras som ersättare för den fysiska personalen framkommer nya 
möjligheter genom kostnadsbesparingar (Kim, 2016, s.42), men också risker. Till 
exempel risken att vid ett eventuellt fel vid tjänstemötet inte kunna rätta till det i tid och 
snabbt återfå konsumentens förtroende (Kim, 2016, s. 42). En uppenbar risk då ingen 
personal finns tillgänglig för detta. 
 
Tidigare studier som behandlar attityder till SST:s med anknytning till den svenska 
hotellverksamheten har inte kunnat identifieras genom litteratursökning. Att mäta 
konsumenters attityder när de väljer att använda en SST är något som Kaushik (2015, 
s.255) anser vara något relativt nytt och outforskat. 
 
Elliot et al. (2012, s.325) visar på vikten av utökad forskning och fortsatta utredningar av 
hur de olika dimensionerna i TAM-modellen påverkar och relaterar till varandra inom 
olika branscher. Utgångspunkten för dagens forskning leder författarna till att utreda om 
denna modell är applicerbar på en annan bransch. Samt att utreda hur modellen appliceras 
ur ett rent tjänsteperspektiv. Tidigare studier av Elliot et al (2012) samt Weiters et al 
(2007) har bevisat en möjlig applicering av modellen på produktrelaterade branscher. 
Huruvida denna modell fungerar i en tjänstebransch är något författarna önskar utreda. 
Det leder in på den centrala frågeställningen för denna studie. 
 
1.6 Central frågeställning 
Genom att undersöka tidigare forskning har en central frågeställning identifierats 
gällande utredandet av konsumenters attityder till SST inom hotellbranschen. 
Frågeställningen till detta arbete lyder som följer: 
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”Hur påverkar dimensionerna teknisk beredskap, användbarhet, enkelhet, pålitlighet 
och underhållningsfaktor attityden till användningen av SST” 
 
1.7 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur olika faktorer påverkar hotellgästers attityd 
till användandet av SST.  
 
1.7.1 Teoretiskt Bidrag 
Utifrån det syfte som presenterats testas en vidareutvecklad TAM-modell av Elliot et al. 
(2012, s.316) genom att undersöka den inom hotellbranschen. Denna studie ämnar pröva 
huruvida en modell som är utformad för, samt har empiriskt stöd inom detalj- och 
dagligvaruhandeln, är applicerbar inom tjänstesektorn, mer specifikt på hotellbranschen. 
Bidraget blir således en utveckling av den befintliga TAM-modellen som Elliot et al, 
(2012) samt Weijters et al., (2007) utvecklade samt ett försök visa på hur anpassningsbar 
den är efter valt område. Denna rapport kan därför utgöra ett komplement till den 
nuvarande kunskapsbasen. Detta på grund av moderniseringen och digitaliseringen av 
samhället samt den nya forskningen som ständigt utvecklas. Genom att undersöka den 
utvecklade modellen av Elliot et al (2012) i två steg ger det möjligheten att utreda både 
om modellen i stort är anpassad för hotellbranschen samt vilken eller vilka variabler som 
påverkar utfallet mest 
 
Genom att prova en modell som är utformad för en annan bransch kan framtida forskare 
se om passformen på modellen är lämplig för hotellbranschen. Det skulle ge incitament 
till framtida forskning inom andra branscher att använda Elliot et al (2012, s.316) 
utveckling av TAM-modellen för att mäta attityder. 
 
1.7.2 Praktiskt Bidrag 
Denna uppsats är skriven på uppdrag av Scandic. Valet av Scandic som uppdragsgivare 
förklaras mer i metodkapitlet (3.1.2). 
 
Genom att undersöka Scandics hotellgästers attityder till användandet av SST bland 
Scandics hotellgäster ska studien vara ett underlag till Scandics beslutsfattare. 
 
Uppsatsen ämnar skapa ett verktyg för hotelledningen som de kan använda för att utforma 
en implementeringsstrategi till införandet SST. Incitamentet för denna studie är att 
modellen ska fungera som underlag för marknadsförare, hotellchefer och beslutsfattare 
inom Scandic, för att användas vid framtida strategiska besluten som rör SST:s. Då 
Scandic visat sig intresserade av vilken attityd deras gäster har gentemot SST:s så är 
denna studie också till för att ge ett rikt innehåll i form av gästundersökningar. Mer 
specifikt vilka attityder deras gästers har till SST:s på deras hotell. Målsättningen med 
det praktiska bidraget är att se om det går att använda en beprövad modell på annat 
område. Då skulle Scandic få en väl beprövad modell som de kan utgå ifrån vid framtida 
strategier inför tekniska lösningar inom SST:s 
 
1.8 Avgränsning 
Undersökningen kommer att fokusera på fyra områden, IT-miljö, anledning till besök, 
ekonomiska förutsättningar samt språkligt. Ett av de begrepp som tidigare forskning tar 
upp är offline- och onlinemiljö (Kaushik, 2015, och C.-H, Lin, Shih, & Sher, 2007). 
Förståelsen för detta komma att belysas då variationen av tekniska lösningar är stor och 
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kusnkapen kring detta är centralt då datainsamlingen sker. Offlinemiljö är begreppet inom 
SST där det finns något fysiskt att se och/eller ta på. Det kan vara en incheckningsautomat 
där kunden interagerar med en fysisk maskin (Kaushik, 2015, s. 245). Ett annat exempel 
på offlinemiljö är snabbkassor på ICA. Onlinemiljö kan exempelvis vara något som utförs 
där du inte är närvarande såsom bokningar via mobilen och som inte kräver att kunden 
och hotellet interagerar fysiskt (Kaushik, 2015, s. 247). Exempel på detta är det system 
Hilton (2017) använder där konsumenterna gör en bokning via mobiltelefonen och 
erhåller en virtuell nyckel direkt i mobilen. Sedan använder de sin egen fysiska enhet 
istället för hotellets för att erhålla servicen. Författarna har som huvudmål att undersöka 
kunders attityder till offlinemiljö. Då denna studie kommer att fokusera på in- och 
utcheckning i offlinemiljö kommer denna typ av kategorisering att användas. 
 
En hotellvistelse är ofta mer än att bara sova över på ett hotell. En gäst kanske enbart är 
där för att äta eller delta på ett möte. Det medför att specifika syften eller kombinerade 
syften försvårar slutledningsförmågan. Det leder till att de slutsatser som dras inte kan 
anses vara giltiga för hotellbesökare överlag utan enbart de som besöker hotellet i det 
specifika syftet, att övernatta. Då denna studie ämnar mäta attityden till SST vid in- och 
utcheckning har författarna delat upp kategorin resande i två subkategorier, affärsresande 
respektive fritidsresande. Denna uppdelning är den som används mest frekvent och även 
täcker upp de två största grupperna av hotellbesökare. Kategoriseringen görs för att få en 
jämn fördelning mellan dessa grupper så att inte någon grupp blir överrepresenterad. 
 
Ekonomiska förutsättningar angående implementering och ekonomisk vinning som 
Scandic kan uppnå genom ett införande av SST, kommer inte att behandlas. Studien är 
tänkt som ett underlag och ett verktyg för att kunna utforma en implementationsstrategi 
och en ekonomisk kalkyl på i framtiden av Scandic. Studiens fokus är att mäta attityder 
vilket leder till att ekonomiska kalkyler väljs bort. 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras TAM-modellen mer ingående, vilka alternativa modeller till 
TAM som finns, SERVQUAL-modellen samt upplevd tjänstekvalitet. Författarna tar 
sedan upp den forskningmodell som ska undersökas med hjälp av insamlat datamaterial. 
Vidare behandlas teorier för att bilda de hypoteser som ligger till grund för studien. 

 
2.1 Tjänster 
Att försöka definiera en tjänst är en komplicerad uppgift. Ordet tjänst har många olika 
betydelser och kan innebära allt från personlig service till en produkt som skapar ett värde 
för konsumenten (Grönroos, 2015, s.52). Grönroos (2015, s.56) använder två dimensioner 
för att kategorisera vilken typ av tjänst man arbetar med. Den första dimensionen är hur 
mycket personlig kontakt som krävs för att skapa tjänsten (Grönroos, 2015, s.56). I denna 
dimension är tjänsten antingen high-touch eller high-tech. High-touch indikerar ett högt 
behov att personlig kontakt och high-tech innebär att kunder kan nyttja tjänsten genom 
att använda automatiserade system (Grönroos, 2015, s.56). Många gånger är en tjänst inte 
enbart det ena eller det andra utan många gånger är det en mix av high-touch och high-
tech som skapar en tjänst. Hotell kan beskrivas som en high-touch då det finns ett högt 
utbyte mellan kund och personal. Det finns även inslag av high-tech då personalen 
använder sig av tekniska bokningssystem. Den andra dimensionen fokuserar på om 
tjänsten utförs kontinuerligt eller diskontinuerligt, det vill säga hur unik en tjänst är då 
den skapas (Grönroos, 2015, s.57). En kontinuerlig tjänst kan vara städhjälp där städning 
utförs i samma lokaler på utsatta tider. En resebyrå kan ses som en diskontinuerlig tjänst.  
 
Skapandet av en tjänst 
Enligt Grönroos (2015, s.54) kan en tjänst brytas ner till tre delar: 
 

1. En process som består av minst en aktivitet 
2. Skapas och förbrukas samtidigt 
3. Kunden deltar till viss del i skapandet av tjänsten 

 
Värdet och upplevelsen av en tjänst är en subjektiv bedömning som görs av kunden, 
detta gör det därför svårt att exakt mäta hur väl utförd en tjänst är då ingen 
produkt/restprodukt finns (Grönroos, 2015, s.55). Vid köp av en produkt kan 
konsumenten i förväg mäta tekniska detaljer som längd, material och hållbarhet. När 
en kund ska utvärdera en tjänst finns det immateriella element såsom servicegrad och 
enkelhet. Sedan finns det ofta materiella element såsom sängar och andra inventarier 
på hotell. Detta gör det svårare att på förhand beräkna hur en kundupplevelse kommer 
att se ut (Grönroos, 2015, s.129). Detta leder till att tjänsteföretag måste använda sig 
av andra verktyg för att locka till sig och behålla sina kunder. Ett sådant sätt är att vårda 
sitt varumärke (Grönroos, 2015, s.309). Genom att uppfylla de förväntningar en kund 
har på ett företag skapas en jämnare servicegrad vilket kan leda till ökad upplevd 
varumärkesimage (Grönroos, 2015, s.310). När ett företag har etablerat sitt varumärke, 
vet kunder vad det kan förvänta sig av företaget baserat på pris och tjänsteutbud 
(Grönroos, 2015, s.308). Då kan företag prediktera vad konsumenter tycker om 
företaget och tjänsten. Det går då att ta reda på vilken attityd konsumenterna har.  
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Attityder 
Attityder är, likt tjänsteupplevelsen, ett subjektivt socialt fenomen (Hyun-Joo & 
Jewon, 2016, s.323). Attityder skiljer sig från tjänsteupplevelsen eftersom de är mer 
varaktiga och inte förändras lika ofta. Grönroos (2008, s.76) säger att tjänster är unika 
och produceras och konsumeras samtidigt. Attityder är mer grundläggande egenskaper 
där en attityd kan förekomma hos flera individer. Hyun-Joo & Jewon (2016, s.323) 
menar att värderingar indirekt påverkar beteendet genom abstrakta variabler som 
attityder. Denna värdering- och beteendehierarki verifieras i att olika attityder som 
finns inom olika konsumentsituationer (Hyun-Joo & Jewon, 2016, s.232). Att kunna 
förstå gästers attityd till SST:s måste därmed utgå från vilka värderingar och tankar en 
gäst har till konsumentsituationen SST. 

 
2.2 Modell för att mäta attityder till tekniska lösningar 
En modell för att förutse personers agerande och attityder gentemot tekniska innovationer 
är TAM-modellen (technology acceptance model) (Davis, 1986 s.475). Den beskriver 
intentioner och beteendemönster för användandet av tekniska lösningar. Grunden i TAM-
modellen utgörs av två pelare.: 

 
- Perceived usefulness (Davis, 1986 s.475) beskriver personens uppfattning om 

hur en viss teknisk lösning påverkar resultatet. Den visar huruvida det 
förväntade resultatet förväntas bli bättre eller sämre med hjälp av den tekniska 
lösningen. 

 
- Perceived ease of use (Davis, 1986 s.475) definieras som personens tro på att 

användandet av en teknisk lösning inte är ansträngande eller krävande. Den kan 
också tolkas som att den tekniska lösningen är mindre ansträngande (Venkatesh 
& Bala, 2008, s. 3). 
 

I februari 2017 utförde författarna sökningar på Google Scholar på författaren Davis 
(1986), som introducerade TAM-modellen. I sökningarna påträffades över 17 000 
citationer på den ursprungliga TAM-modellen. Det visar i vilken utsträckning 
modellen har använts för att förklara tekniska innovationer och attityder till tekniska 
lösningar. 
 
Negativa aspekter med Tam-modellen 
En negativ aspekt med modellen är att konsumenten kan uppleva frustration vid 
användning av en SST-enhet (Victorino, Karniouchina & Verma, 2009). Frustration 
kan i sin tur minska konsumenters förtroende för SST. Något som kan sprida dåligt 
anseende (Kim & Qu, 2014, s. 227). Kim & Qu (2014, s. 227) tar också upp svårigheten 
med att omvandla konsumenten till en nöjd kund, efter upplevd frustration. Den metod 
som Grönroos (2015, s.135) beskriver för att få tillbaka kundens lojalitet är därför inte 
ett alternativ på grund av avsaknad av fysisk personal. Dåliga upplevelser, som 
frustration, kan också inträffa om den tekniska lösningen inte fungerar eller om 
konsument inte förstår sig på den. 
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Figur 2. TAM-Modellen Källa: Davis (1989) 
 
 
Davis (1986) ursprungliga modell har testats vid ett flertal tillfällen, bland annat av 
Subramanian 1994 och Szajna 1994. Bland dessa replikationer var fokus på att testa 
validiteten på modellen och frågeställningar som återfinns i den ursprungliga modellen 
(Davis 1986). Dessa replikationer har bekräftat modellens validitet. Flertalet studier har 
utvecklat den ursprungliga TAM-modellen (Davis, 1986) genom att lägga till fler 
variabler under external variables (Figur 2). 
 
2.3 Alternativa modeller till TAM 
För att mäta förhållandet: Konsument – Tekniska lösningar, har tre alternativa modeller 
utvecklade från den ursprungliga TAM-modellen identifierats vid litteratursökning. 
Dessa är MPT-modellen (matching person technology) (Scherer, 1986) och HMSAM-
modellen (hedonic-motivation system adoption model) (Lowry, Gaskin, Twyman, 
Hammer, Roberts, 2013). 
 
2.3.1 MPT-modellen 
MPT-modellen (Scherer, 1986) mäter olika sektioner av en teknisk lösning snarare än 
vilket agerande en konsument har gentemot en teknisk lösning. Den kan därför vara till 
hjälp för beslutsfattare då beslut ska grunda sig i vilka tekniska medel som lämpar sig 
bäst bland olika alternativ. MPT-modellen har främst använts för att hjälpa personer med 
rörelsehinder (Kormann & Petronko 2003, s.434). Modellen är validerad av flera forskare 
och har för att nämna ett exempel, använts för att hitta den lämpligaste tekniska lösningen 
för någon som är funktionsnedsatt.
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2.3.2 HMSAM-modellen 
HMSAM-modellen har kunnat förbättra bland annat e-handel, managementsystem och 
löneprogram (Fathema, Shannon, Ross, 2015, Fathema, Ross, Witte, 2014). HMSAM 
utmärker sig genom att kunna mäta hedoniska typer av system som till exempel, musik, 
onlinespel och lärande. Denna modell utmärkte sig bättre genom dessa ändamål. Systemet 
är framtaget för att förstå en användares inre motivation till att utföra något. Det utgör 
mer en psykologisk aspekt till att se vad som driver en användare att göra vissa val, som 
Lowry et al (2013, s.668) beskriver det. Det går under kognitivt beteende och modellen 
har bland annat används för att se vad som driver en användare till att intressera sig för 
pornografiskt innehåll eller spelmissbruk. 
 
Kritik mot varianter av TAM 
Sledgianowski & Kulviwat (2009) kritiserar uppkomsten av varianter på TAM-modellen. 
Kritiken bygger på att den har omarbetats av många författare där fler variabler adderats 
vilket gör det svårt att förstå modellen i sin ursprungliga kontext. Denna kritik är viktig 
att lyfta fram för att tydliggöra modellens mångfald och för att också påvisa att det finns 
flera varianter på den ursprungliga TAM-modellen. 
 
2.4 SERVQUAL 
Parasuraman, zeithaml & Berry (1988) använde sig av en modell för att kunna se 
skillnaden på upplevd tjänstekvalitet och den faktiska upplevda tjänstekvaliteten. 
SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988, s.22) utgår ifrån följande fem underliggande 
dimensioner: 
 

- Fysiska bevis, definieras som fysiska element där tjänsten äger rum. De fysiska 
bevisen kan både vara av en karaktär som gör tjänsten möjlig att utföra och fysiska 
bevis som finns för att göra miljön karakteristisk och/eller öka den upplevda 
atmosfären. 

 
- Empati, definieras som tjänstens förmåga att ta hänsyn till kundens behov 

 
- Pålitlighet, definieras som förmågan hos tjänsteleverantören att kunna leverera 

på den utlovade tjänstekvalitet som kunden fått.  
 

- Försäkran, definieras som tjänstens förmåga att kunna skapa trovärdighet. Det 
vill säga bygga tillit hos kunden för att bra tjänstekvalitet ska kunna levereras.  

 
- Mottaglighet, definieras som tjänstens förmåga att hjälpa kunden inom rimlig tid 

och till den grad där kunden erhåller det som utlovats i tjänsten. 
 
 
Genom SERVQUAL är det möjligt att mäta den faktiska upplevda tjänstekvaliteten. Det 
negativa med SERVQUAL är att den saknar vissa attribut för att kunna mäta en gästs 
vilja eller ovilja att använda en teknisk lösning. Butt & De run (2010, s.660) påpekar att 
marknadsförare, som kan finnas hos Scandic, tenderar att förespråka en mätning över hela 
serviceprocessen. Denna studies syfte är inte om helheten utan om av vad en gäst upplever 
av tjänsten, hotellövernattning. 
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2.5 Argumentation angående valet av TAM-modellen 
De alternativa modellerna, MPT (Scherer, 1986) och HMSAM (Lowry, 2013) samt 
SERVQUAL är validerade av flertalet forskare och skulle på ett vetenskapligt plan kunna 
vara möjliga att använda. Det finns dock en distinkt skillnad i vad huvudsyftet för dessa 
modeller är kontra den modell som ska användas för denna studie. I MPT (Scherer, 1986) 
är det huvudsakliga syftet mätning inom det medicinska området, något som inte avses 
att mäta i denna studie. HMSAM (Lowry, 2013) beskriver snarare det kognitiva beteendet 
kring 
 
varför en användare väljare en viss tjänst och vad som är dennes inre motivation till valet. 
Den modellen förklarar alltså inte vilken attityd en konsument har till en viss 
 
teknisk lösning, vilket är det som avses undersöka i denna studie. För att besvara studiens 
centrala frågeställning valdes TAM-modellen vidareutvecklad av Elliot et al, (2012). 
Detta då den kartlägger attityder. Syftet med denna studie är att undersöka hur olika 
faktorer påverkar hotellhästers attityd till användandet av SST. Genom att identifiera 
majoritetens attityd kan uppdragsgivaren få underlag till hur de kan utveckla sin 
verksamhet. 
 
Status för SST inom Scandic samt dess påverkan på undersökningen 
Scandic har för närvarande inte SST som standard på sina hotell. Däremot har de idag 
börjat implementera några SST:s i Stockholm (Scandic, 2016, A). Hotellen som varit 
utrustade med SST har inte valts för undersökningens syfte, som är att mäta attityder och 
inte faktiskt användande. 
 
2.5.1 Studiens anpassade TAM-modell 
Davis (1989) definierar intention som till vilken grad en användare har en specificerad 
plan till att använda eller inte använda en specifik sak i framtiden. Undersökningen syftar 
inte till att undersöka specifika och detaljerade framtida implementationer utan en modell 
som mäter attityd till SST-användning på ett mer generellt plan. Författarna har därför 
valt att även avstå även från till att inkludera behavioral intention to use (figur 2) som inte 
återfinns i Elliot et al (2012) modell. I TAM- modellen från 1989 (figur 2) hävdar Davis 
(1989) att det faktiska användandet är en funktion av externa faktorer (external variables) 
och perceived ease of use. Detta visas i TAM-modellen från 1989 (Davis, 1989) genom 
att en pil dras från external variables till. Därför har den sistnämnda exkluderats då detta 
arbetet enbart sträcker sig till vilket också Elliot et al (2012) påvisat i sin modell för att 
mäta attityder. Vid insamling av data anser författarna att intention to use, om det skulle 
vara inkluderat, kan skapa bilder hos respondenten av hur en viss SST kan se ut. Något 
som kan generera data som ger en missvisande bild av verkligheten. Detta då olika 
personer har olika uppfattningar om hur en design av en SST ska vara. Inringat i rött i 
modellen är huvudobjektet för denna undersökning (Figur 3). Efter denna förklaring så 
leder det in på den valda konceptuella modellen för undersökning. 
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Figur 3: Modifierad TAM-modell - av Elliot et al (2012). 
Källa: Elliot et al (2012, s.316) 
 
Denna modell har visat hög reliabilitet i ett Crohnbach's Alpha-test (Cronbach Alpha > 
0.9) och blivit accepterad i en modell-analys där den visat sig vara valid inom e-handel i 
USA (Elliot, et al., 2012 s.323). Denna modell är vald som utgångspunkt för att modellen 
visat sig fungera i både livsmedelsbutik och e-handel av Weijters, et al, (2007) respektive 
Elliot et al., (2012). Denna modell har ett bra stöd i tidigare forskning och därför anses 
det som en bra modell att ha som underlag för studien. Den har bevisligen fungerat på 
fler branscher vilket resulterat i bra validitet. Då den fungerar på fler miljöer i 
tjänstesektorn så vill författarna undersöka om den är lämplig som underlag för att mäta 
attityder till SST inom hotellbranschen. 
 
2.6 Hypotesframställning 
Författarna har utgått från Davis (1989) frågeställningar igenom de tre ursprungliga 
begreppen: 
 
● Uppfattad användbarhet, 
● Uppfattad enkelhet 
● Attityd till användning av SST:s. 
 
Elliot et al., (2012, s.312) föreslog att tre ytterligare begrepp läggs till så att  modellen på 
ett bättre sätt kan förmedla verkligheten och mäta attityden till användning av SST. Dessa 
tre begrepp är:  
 
 
● Teknisk beredskap 
● Uppfattad pålitlighet 
● Uppfattad underhållningsfaktor 
 
 
Som tidigare nämnts så finns det fler begrepp med i den ursprungliga TAM-modellen 
(Davis, 1986). Författarna har valt att bortse från dessa då nyare studier har funnit 
utvecklade modeller som lämpar sig bättre till dagens verklighet, såsom Weijters et al 
(2007) och Elliot et al., (2012) studier. 
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2.6.1 Teknisk Beredskap 
Teknisk beredskap, beskriver Parasuraman (2000) som ett mentalt tillstånd som en 
användare befinner sig i. Den kan tolkas som en användares benägenhet att använda ny 
teknologi. C.-H. Lin, Shih, and Sher (2007) introducerade TRAM-modellen som likt 
många andra varianter är byggd på TAM-modellen. Denna vidareutveckling av TAM-
modellen har tidigare nämnts som en negativ aspekt i och med att den finns i ett flertal 
varianter.  
 
I studien av C.-H. Lin et al (2007) undersöktes korrelationen mellan teknisk beredskap, 
uppfattad användbarhet och uppfattad enkelhet i en e-handelsmiljö. Weijters et al., 
vidareutvecklade den ursprungliga TAM-modellen 2007 vilket Elliot et al., senare 
byggde vidare på 2012. Författarna ska använda dessa referenser för att visa var fokus i 
denna studie ligger vilket visas i figur 3. 
 
I forskningsmodellen återfinns begreppet teknisk beredskap som hänför till externa 
faktorer (external variables, figur 2). Något som författarna vill lyfta fram då dessa 
korrelerar med andra delar i forskningsmodellen. Venkatesh & Davis (2000) lyfter fram 
de externa faktorerna i den utvecklade versionen, TAM 2. I TAM 2 förklaras att 
subjektiva normer påverkar uppfattad användbarhet. 
 
Venkatesh & Davis (2000, s. 188) beskriver att följande delar påverkar externa faktorer 
vilka i sin tur resulterar i en påverkan på uppfattad användbarhet: 
 
Sociala aspekter (Venkatesh & Davis, 2000, s. 188), vad det sociala samhället gör 
påverkar användaren i olika val. 
 
Social tillhörighet (Venkatesh & Davis, 2000, s. 189), en individ gör ofta val för att 
placera sig själv inom en viss social grupp.  
 
Förändring i den sociala tillhörigheten med hjälp av erfarenheter (Venkatesh & 
Davis, 2000, s. 190), effekten av ett visst subjektivt val genom den sociala normen kan 
minskas om användaren skaffar sig mer erfarenhet om det berörda valet. 
 
Med grund i detta har författarna valt att inte ta upp resterande fem faktorer som relaterar 
till external variables (Figur 2) som undersöktes i studien. För att studien ska vara 
genomförbar har författarna endast valt att se till teknisk beredskap på ett mer generellt 
plan för att se samband i forskningsmodellen som presenterats. 
 
2.6.2 Uppfattad användbarhet 
Uppfattad användbarhet beskriver hur en användare uppfattar resultatet av att använda en 
viss typ av teknisk lösning genom en situation (C.-H. Lin, Shih, and Sher 2007). 
Författarna till den studien fann i sin modell att de fyra dimensionerna (Nytänkande, 
optimism, osäkerhet och obekvämhet), som alla är knutna till teknisk beredskap alla 
påverkade en användares benägenhet att använda en e-service. De fann att nytänkande, 
som Weijters et al., (2007 s.6) väljer att kalla neweness, inte hade så stor påverkan på 
teknisk beredskap, De tre andra hade ett positivt samband med uppfattad användbarhet. 
Detta samband fann också Elliot et al., (2012, s.323) när de testade detta i e-handelsmiljö 
i USA. Hur kan en tekniskt berikad bakgrund påverka uppfattningen av användbarheten. 
Om en person har använt mycket teknik i privatlivet. Hur kan det påverka hur 
uppfattningen av användbarheten ser ut? 
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Utifrån detta så är följande hypotes presenterad: 
 
 
     H1:  

Teknisk beredskap hos gästen har ett positivt samband med uppfattad 
användbarhet av SST.  

 
 
När en konsument står inför valet att använda en SST väljer hen att fokusera på vilka 
möjliga fördelar som kan uppkomma genom användning av denna tekniska lösning 
(Parasuraman, Zeithaml & Malhotra 2005, s. 215). Till detta så fann även Rosenbaum & 
Wong (2014) i sin studie att gäster på hotellet de undersökte var benägna att fokusera på 
vilken fördel den tekniska lösningen gav gästen. Om en gäst finner att tekniska lösningar 
är användbara, hur påverkar det synen på SST på hotell? Utifrån dessa teorier är följande 
hypotes presenterad: 
 
     H2: 
 
Uppfattad användbarhet av SST har en positiv effekt på gästens attityd till användandet 
av SST. 
 
 
2.6.3 Uppfattad enkelhet 
Enligt Collier (2006, s.63–64) handlar uppfattad enkelhet inte om hur enkelt det 
egentligen är att använda en SST utan om hur stor gästens teknologiska nervositet är. 
Collier (2006, s.79) menar att användandet av SST är en direkt följd av kundernas 
teknologiska kunskap samt företagets utbildning av gästerna för att minska deras rädsla 
att göra fel. Om en gäst känner att det finns risk för att det går fel kan det orsaka såväl 
tankar om misslyckande som känslan av att hen har gjort bort sig inför andra (Collier, 
2006, s.80). Har företaget utbildat sina gäster på ett dåligt vis kan risken finnas att kunden 
inte väljer SST och förvisar sig själv till personalen. Det kan också innebära att gästen på 
egen hand försöker sig på användningen trots dålig kunskap. Det kan i sin tur leda till 
köbildning som kan leda till försämrad kundupplevelse för andra gäster (Collier, 2006, 
s.81). Kan enkelheten av en teknisk lösning påverkas av tidigare erfarenheter av teknik? 
Utifrån detta har författarna beslutat sig att författa följande hypotes för att undersöka 
sambandet mellan teknisk beredskap och uppfattad enkelhet: 
 
     H3: 
 
Teknisk beredskap hos gästen har ett positivt samband med uppfattad enkelhet av SST. 
 
 
Elliot et al., (2012) beskriver att det finns ett samband mellan uppfattad enkelhet och 
attityden till användning av SST. Om hotellgäster upplever att den tekniska lösningen, 
SST, är enkel att använda, hur påverkar det attityden till användningen av SST? För att 
utreda sambandet mellan dessa har följande hypotes skapats: 
 
 
 
 



 

24 

     H4: 
 
Uppfattad enkelhet av SST:s har en positiv effekt på gästens attityd till användning av 
SST. 
 
 
 
2.6.4 Uppfattad pålitlighet hos SST 
Pålitlighet refererar till att maskinen fungerar som det är tänkt att den ska göra (Elliot et 
al., 2012, s.318). Pålitligheten beskrivs som en viktig faktor av Elliot et al (2012, s.318) 
då den utgör ett viktigt incitament när en användare ska använda en SST. Om en 
användare använt tekniska lösningar tidigare och genom detta skapat en relation till 
teknologi kan det påverka användarens val i framtiden. Detta kan innebära att om gästen 
har positiv relation till teknologi ökar benägenheten att använda teknologi i framtiden. 
Elliot et al (2012, s.319) fann inga tidigare studier som mätte sambanden mellan teknisk 
beredskap och uppfattad pålitlighet. Deras hypotesprövning mynnade ut i en sann hypotes 
och då inga tidigare studier mätte detta samband bland hotell så är följande hypotes 
framställd: 
 
     H5: 
 
Teknisk beredskap hos gästen har ett positivt samband med uppfattad pålitlighet av SST. 
 
 
Weijters et al (2007, s.15) fann i sin studie att uppfattad pålitlighet är förknippad med 
attityd till användning av SST hos en användare. I en liknande studie som tidigare utförts 
fann Dabholkar & Bagozzi (2002, s. 187) att uppfattad effektivitet var förknippat med 
attityden till användning av tekniska lösningar i form av SST:s. Detta har också stöd i 
forskning av Parasuraman et al., (1988) där studien undersökte servicekvalitet och där de 
också utvecklade SERVQUAL för att mäta gapet mellan upplevd och förväntad 
tjänstekvalitet. Med stöd från forskning som tagits upp i detta stycke så är följande 
hypotes framställd: 
 
     H6: 
 
Uppfattad pålitlighet av SST har en positiv effekt på gästens attityd till användning av 
SST. 
 
 
2.6.5 Uppfattad underhållningsfaktor till SST 
Uppfattad underhållningsfaktor till SST syftar till den underhållningen som en användare 
upplever när hen använder teknologin. Davis et al., (1989, s.187) och Dabholkar & 
Bagozzi (2002, s.195) föreslog att den uppfattade underhållningsfaktorn är en viktig 
aspekt som påverkar vilken attityd kunder har till SST:s. Gästvänliga tjänster så som 
hotell är kända som tjänster där du interagerar med något fysiskt (Bolton & Saxena-Iyer, 
2009, s.91). Med detta menas att du interagerar inte bara med fysiska personer utan det 
kan också vara ett hotells tekniska lösningar. Lui & Piccoli (2010) och Rosenbaum & 
Wang (2014) kom fram till att en gästs användning av SST:s hade stor påverkan beroende 
på om den tekniska lösningen ansågs som fördelaktig för gästen eller inte. Lui & Piccoli 
(2010) gav rekommendation att hotell inte enbart skulle använda sig av SST:s utan låta 
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SST:s utgöra en del av ett flertal kanaler för kunden. Hotellgäster kommer att använda 
teknologi om de upplever det som kul, användarvänligt och lätt att använda (Meuter, 
Ostrom, Roundtree & Bitner, 2000, s.61). Elliot et al., (2012, s.315) fann att ingen tidigare 
forskning hade gjorts till sambandet teknisk beredskap och upplevd underhållsfaktor. 
Eftersom det finns bristande information om detta samband med svensk hotellmiljö så är 
följande hypotes presenterad: 
 
     H7: 
 
Teknisk beredskap hos gästen har ett positivt samband med gästens uppfattade 
underhållningsfaktor av SST. 
 
 
Weijters et al., (2007 s.5) samt Elliot et al (2012) kom fram till att den upplevda 
underhållningsfaktorn var en starkt bidragande orsak till attityden angående SST. Om 
hotellen utformar den tekniska lösningen så att den uppfattas som underhållande, kan det 
påverka attityden till användning av SST? Genom att stå fast vid denna teori presenteras 
denna hypotes: 
 
     H8: 
 
Upplevda underhållningsfaktorn av SST har en positiv effekt med gästens attityd till 
användning av SST. 
 
 
2.6.6 Attityden till SST-användning 
Rosenbaum & Wong (2015) gjorde en studie där de undersökte ett av Macau's mest 
luxuösa hotell, tillika casino. Resultatet av denna studie visade att främst fritidsresenärer 
tenderar till att välja personlig service framför en SST. Detta på grund av att de ville “ta 
en paus” som Rosenbaum & Wong (2015) uttrycker sig. Även fast användarna ansåg sig 
tekniskt kunniga så valde de i de flesta fall bara SST:s när det erbjöds någon typ av 
rabatterat pris, på exempelvis mat eller någon annat som var ekonomiskt fördelaktigt för 
konsumenten. Författarna har valt att inkludera frågor från studien av Elliot et al., (2012, 
s.322) angående attityden till SST-användning. Detta för att få ett större underlag kring 
attityden till SST:s och med anledning för studiens fokus. Denna studie ämnade sig 
undersöka två kategorier, både affärsresande samt fritidsresande. Därför anser författarna 
att det, med stöd från Rosenbaum & Wong (2015) studie, är intressant att se 
attitydskillnaderna mellan fritidsresande och affärsresande. Även om Rosenbaum & 
Wong (2015) inriktade sig på lyxhotell så kan det även vara intressant att se hur gäster på 
annan typ av hotell ställer sig till användning av SST. 
 
2.7 Konceptuell modell 
Här har författarna utgått ifrån Weijters et al., (2007 s.9) samt Elliot et al., (2012, s.316) 
vidareutveckling för att hitta en konceptuell modell och som illustreras i figur 4. Modellen 
visar också vilka hypoteser som testas genom hypotesprövningen. De hypoteser som 
testas är förkortade som H1, H2, H3 och så vidare och refererar logiskt till hypotes 1, 
hypotes 2, hypotes 3 och så vidare. Weijters et al., (2007 s.6 & s.9) hade en faktor, 
neweness, i modellen som beskriver den innovativa faktorn hos en användare. Där fann 
de att neweness inte hade någon större påverkan på attityd till användandet av SST. 
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Faktorn neweness togs bort i modellen testad av Elliot et al., (2012) för att den inte hade 
någon större påverkan på resterande dimensioner i modellen.  

 
 
 
 
Den konceptuella modellen har prövats genom data insamlat på ett fåtal specifika hotell 
kan det innebära en försämrad generaliserbarhet. Denna modell är dock testad och 
validerad på andra marknader med betydligt högre datamaterial än vad denna studie ska 
samla in. Vid hypotesprövningar som ger goda resultat kan tidigare forskning på denna 
modell ge stöd åt resultatet som framkommer i denna studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Konceptuella modellen för studien 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras den teoretiska metod som använts som utgångspunkt för 
studien. Här presenteras även hur data eftersökts och vilken förförståelse som fanns 
tillgänglig. Det görs också en presentation av den vetenskapliga ansatsen kring studien 
och studiens metod för att samla in och bearbeta data behandlas. Detta för att ge läsaren 
förståelse för hur forskningsprocessen gått till och skapa en god reliabilitet. 
 
3.1 Författarnas bakgrund samt val av område 
Författarna studerar Civilekonomprogrammet med inriktning Service Management, 
vilket innebär studier om tjänstesektorn. Författarna har studerat grundläggande 
företagsekonomiska teorier och fenomen där även fördjupningskurser inom service, 
service-design och kundpsykologi ingått i kursplanen. Val av område blev 
hotellbranschen på grund av den stigande trenden av SST inom hotellbranschen. Något 
som talade för en studie kring att försöka kombinera intresset för tekniska lösningar med 
ett företag ur tjänstesektorn. Författarna hade en önskan om att skriva på uppdrag för att 
på så sätt få en tydligare koppling mellan studier och näringslivet. Författarna har ett 
intresse för digital teknik och favoriserar SST till vardags i exempelvis livsmedelsbutiker. 
Det ska dock inte ses som en favör för SST gentemot personlig service. Denna studie har 
tagit hänsyn till det vetenskapliga och samtidigt haft en objektivistisk utgångspunkt. 
 
Processen med uppdragsgivaren 
Författarna tog kontakt med företag inom hotellbranschen. Därefter valdes det företag 
som hade det intressantaste ämnet och tid att ägna sig åt denna magisteruppsats. Sedan 
genomfördes möten mellan författarna och uppdragsgivaren, för att ännu tydligare 
specificera vilket område studien ska behandla. 
 
3.1.1 Teoriinsamling 
För att finna olika teorier inom ämnet har två sökmotorer använts vid litteratursökning. 
Dessa är Umeå Universitetsbibliotek (UB) och Google Scholar. UB har via sin sökmotor 
tillgång till flertalet olika databaser som: Scopus, Emerald Insight. Business Source 
Science Direct och Premier (EBSCO). Majoriteten av artiklarna har gått via sökmotorn 
som tillhandahålls av UB då en del portaler via Google Scholar inte ger tillgång till 
artiklar utan kostnad för författarna. Användandet av dessa två sökmotorer underlättar vid 
sorteringen av vilka tidskrifter och artiklar som är fackgranskade. Ytterligare bör det 
nämnas att den huvudsakliga litteratursökningen har gjorts på engelska då majoriteten av 
den forskning och litteratur som finns på området är på engelska. De engelska nyckelord 
som använts är: SST, hotel, TAM-model, service design, attitude towards SST, technical 
readiness, service quality. Dessa sökords översättning på svenska är snarlika varpå 
sökresultaten ibland renderat i svenska artiklar. 
 
Formulering av frågeställning 
Efter att ha studerat litteratur inom ämnet skapades en central frågeställning som 
identifierats inom det område som uppdragsgivaren valt. Detta för att tydligt visa att 
uppdragsgivaren inte kunnat påverka denna studies inriktning mer än i inspiration till 
valet av ämne. 
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3.1.2 Studiens uppdragsgivare 
Scandic är författarnas uppdragsgivare för denna uppsats. För att skapa en förståelse 
för deras verksamhet introduceras de här för läsaren. 
 
Den hotellkedja med bäst förutsättningar som författarna kommit kontakt med är Scandic. 
Scandic, hade vid arbetets början precis inlett ett arbete med självbetjäningsteknik. De 
var därför i behov av information om hur deras gästers attityder till självbetjäningsteknik 
ser ut. 
 
Scandic startade 1963 och är med sina 230 hotell fördelat på 7 sju länder och närmare 45 
000 hotellrum Nordens största hotellkedja (Scandic, 2017, A). Utbredningen i Sverige är 
stor med hela 83 hotell och över 16 500 rum (Scandic, 2017, B). Även om Scandic ser 
sig själva som ett mellanklasshotell finns en viss skillnad mellan de hotell som Scandic 
tillhandahåller (Scandic, 2017, B, C). Denna skillnad leder till att variationen av gäster är 
bred vilket är intressant och viktigt för Scandic att iaktta. Att bedriva en enhetlig och 
unison hotellverksamhet med en diversifierad kundgrupp kan vara utmanande. Något 
Scandic är medvetna om då de själva medger att de inte alltid vet vad en specifik gäst 
eftersöker (Scandic, 2017, B, C). 
 
”Vi tror att en fantastisk hotellupplevelse är så mycket mer än ett fint rum, en bra frukost 
eller middag. Det är ett vänligt leende, en inbjudande atmosfär, genuin service och det 
där lilla extra”. (Scandic 2017, D) 
 
Effektivisering av hotellbranschen är något som sker kontinuerligt. Något som hotell i 
Sverige började anamma 2010 då de började använda sig av maskinella 
incheckningsalternativ (Scandic, 2016, A). Scandic har intresserat sig för tekniska 
lösningar (Scandic, 2016, A) och gett oss möjlighet att studera självbetjäningsteknik inom 
hotellbranschen. Sammanfattningsvis ska denna studie undersöka självbetjäningsteknik 
på hotell och mer specifikt, på Scandic i Sverige. 
 
3.2 Vetenskaplig ansats och forskningsstrategi 
Inledningsvis identifierades olika metoder för hur datainsamlingen kan gå till. I arbetet 
med att utreda vetenskapliga frågor står man som författare inför ett val mellan två 
jämbördiga metoder, kvantitativ och kvalitativ metod. Båda metoderna är användbara 
men beroende på valet av metod får man olika svar på samma frågeställning. Den ena 
metoden svarar på hur verkligheten ser ut och den andra på varför den ser ut som den gör 
(Bryman & Bell, 2008, s.26). 
 
Ontologi eller verklighetssyn beskriver det förhållningssätt forskare har till hur 
verkligheten fungerar. Beroende på vilket förhållningssätt forskaren har görs olika 
antaganden om verkligheten (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, s. 130–131). 
 
3.2.1 Kvantitativ metod 
Den kvantitativa metoden har som främsta uppgift att kartlägga den kvantitativa 
variationen. Med denna metod söker man en beskrivning av verkligheten där målet är att 
förklara hur den ser ut (Holme & Solvang 1997, s.78). Då en kvantitativ metod valts, kan 
datainsamlingen ske genom enkäter. Den information som samlas in får ska räknas i 
siffror, nollor och ettor eller genom likertskalor. Den kvantitativa metoden kännetecknas 
av ett utifrån- och in-perspektiv, där forskaren betraktar ett fenomen på avstånd för att 
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sedan beskriva det. Den kvantitativa metodens svaghet är att den bygger på att 
naturvetenskapliga modeller kan appliceras på sociala konstruktioner (Bryman & Bell, 
2013, s.182). 
 
3.2.2 Kvalitativ metod 
I motsats till den kvantitativa metoden, vill den kvalitativa metoden kartlägga den 
kvalitativa variationen (Bryman & Bell, 2012, s.395). Holme & Solvang (1997, s.78) 
säger att målet är att försöka identifiera en beskrivning för att sedan förklara varför 
verkligheten ter sig som den gör. För att kunna utreda den kvalitativa variationen krävs 
att forskaren sätter sig in i situationen och frågar respondenterna på djupet genom 
intervjuer. Det ger ett inifrån- och ut-perspektiv där forskaren är en del av gruppen hen 
utreder för att på bättre sätt kunna förstå de olika faktorerna som påverkar. Då en forskare 
intervjuar kan hen inte mäta resultaten i siffror utan forskaren kommer att vara tvungen 
att subjektivt tolka svaren. Detta har medfört att flera har ställt sig kritiska till den 
kvalitativa forskningen då den ansetts vara för subjektiv (Bryman & Bell, 2013, s.416).  
 
Summering av metod 
Författarna argumenterar därför att den kvantitativa metoden är mest lämpad för studiens 
ändamål som är att skapa generaliserbar information om ett konsumentbeteende. 
  
För att samla in data till hypotesprövningarna har enkäter skapats för denna kvantitativa 
studie. De resultat som kommer att genereras kommer att beskrivas och redovisas 
analytiskt och normativt. Denna arbetsprocess kan ses som en beskrivning till den ansats 
som valts, det vill säga den deduktiva ansatsen. Bryman & Bell (2013, s. 31–32) visar i 
sin modell att man genom att utgå från teori och hypoteser för att sedan testa och förklara 
verkligheten, använder den deduktiva ansatsen. Holme och Solvang (1997, s.51) har i sin 
beskrivning av den deduktiva ansatsen till skillnad från Bryman & Bell (2013, s.31), valt 
att kalla ansatsen den hypotetiskt-deduktiva teoribildningen. Den induktiva ansatsen är 
sämre lämpad för en kvantitativ studie än den deduktiva (Bryman & Bell, 2013, s.32 
&35). 
 
3.2.3 Verklighetssyn 
Författarna har i denna studie valt att utgå från en objektivistisk verklighetssyn. 
Objektivismen framhåller att verkligheten och hur den opererar är oberoende av de 
sociala aktörer som figurerar i den. Verklighetens skeende och mönster äger rum 
oberoende av människan och sociala konstruktioner (Saunders et al., 2012, s. 131). 
Saunders et al. (2012, s. 131) menar vidare att den objektivistiska verkligheten är 
generaliserbar och kan skildra verkligen på ett korrekt sätt. Därav faller sig den 
objektivistiska synen bäst lämpad för detta arbete då önskan är att få svar på hur 
verkligheten beter sig i sin naturliga form 
 
Kritik mot den objektivistiska verklighetssynen är att den anser att verkligheten är 
uppbyggd enbart av samspelet mellan olika objekt. Det vill säga att människor som kan 
anses vara subjektiva ting här antas vara objekt (Thomassen, 2007, s. 174). Thomassen 
(2007, s. 174) menar vidare att den objektivistiska verklighetssynen utesluter 
interaktioner mellan människor, det mänskliga agerandet är då av subjektiv art, 
människans fria vilja och hennes avsikter. 
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3.3 Hypotesprövning 
Att utgå från ett konfidensintervall och spekulera i att majoriteten av populationen 
befinner sig nära eller inom detta intervall räcker inte för att kunna anta att ett påstående 
är sant (Lantz, 2011, s.80). För att kunna säkerställa att påståendet stämmer måste det 
statistiska beviset vara tillräckligt starkt för att resultat inte ska ha kunnat uppkomma av 
slumpen (Lantz, 2011, s.80). 
 
Innan man utför ett statistiskt test måste forskarna välja hur stor risken får vara för att 
luras av slumpen och utse en signifikansnivå. Inom statistiken används tre olika nivåer, 
den nivån som en forskare väljer är beroende på vilket syfte undersökningen har och inom 
vilket vetenskapsområde en forskare studerar. För att på statistisk väg kunna anta 
hypotesen, inom det samhällsvetenskapliga forskningsområdet, bör man använda en 
signifikansnivå på 0,05, alltså att det utmätta p-värdet är lägre än signifikansnivån (p-
värde <0,05) (Lantz, 2011, s.81). Med anledning av detta kommer en signifikansnivå på 
0.05 att användas. 
 
3.4 Teorival 
Macdonald (1991, s.15) menar att i moderna sammanhang har den vetenskapliga termen 
”teori” eller ”vetenskaplig teori” skapats för att förklara empiriska fenomen som är 
utförda i enlighet med vetenskaplig metod. Pythagoras (Macdonald, 1991, s.15) skapade 
en annan definition av ordet teori från antikens Grekland som sedan mynnade ut vad vi i 
moderna sammanhang kallar vetenskaplig teori. Pythagoras definierade begreppet teori 
som en intellektuell jakt som resultera i den högsta nivån av intelligens av vår livstid. 
Genom litteratursökningen har teorier som kan förklara attityder gentemot tekniska 
lösningar sökts. Samtidigt har validitet varit en viktig faktor när teorier sökts, I denna 
studie används ett redan utvecklat instrument som kallas ”TAM-modellen” (Davis, 1989). 
Instrumentet har använts för att kunna mäta vilken attityd en gäst har till tekniska 
lösningar. Trots att denna modell är validerad i sitt ursprungsformat har vidareutvecklade 
teorier kring modellen varit mer lämpade för studiens syfte. 
 
3.5 Forskningsstrategi 
För att utforma en forskningsstrategi måste författarna som forskare få en klarhet i vad vi 
ska utreda och i vilket syfte och mål vi identifierat med denna studie. Därför vill 
författarna börja med att visa ett citat av Fog (1979): 
 

“Innan jag vet vad jag ska undersöka 
 

kan jag inte veta hur jag ska göra det” (Fog,1979) 
 
Författarna har genom sin problemformulering kunnat identifiera att den kvantitativa 
forskningsstrategin är den mest lämpliga. Bryman & Bell (2013, s. 162) beskriver att det 
utmärkande för kvantitativ forskning är att den är positivistisk och att verklighetssynen 
är objektivistisk. 
 
Kvantitativ forskning är ofta förknippad med mätning av redan befintliga variabler. 
(Bryman & Bell, 2013, s. 177). SST:s är relativt nytt inom forskningen och författarna 
vill mäta hur populationen i en storstadsmiljö uppfattar detta. Författarna ansåg därför att 
den kvantitativa forskningsstrategin var mest lämpad för detta. Det ska dock tilläggas att 
en öppen fråga på enkäten är lämplig för att förstå mer om hur den valda populationen 
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uppfattar SST:s. En kvalitativ forskningsstrategi betonar i huvudsak ett induktivt synsätt 
(Bryman & Bell, 2013, s. 49). Författarna menar därför att den kvalitativa 
forskningsstrategin inte lämpar sig för studiens syfte. 
 
Enkätfrågorna som används i författarnas frågebatteri är tagna från Elliot et al (2009) 
studie som ursprungligen gjordes av Weijters et al (2007). Frågebatteriet översattes så att 
andemeningen förblev densamma men passar in i ett hotellsammanhang. Detta för att 
enkäten ska ge så gott stöd som möjligt för den konceptuella modellen inom hotell (Figur 
4). 
 
3.6 Användandet av primär- och sekundärdata 
Författarna valde att främst använda sig av primärdata då de anser att den är mest aktuell 
för studiens syfte. Saunders et al., (2012, s. 304) definierar primärdata som ny data som 
samlats in som samlas in på plats genom exempelvis enkäter. Sekundärdata är data som 
är relevant för studien i sig men som samlats in tidigare och möjligen i ett annat syfte. 
Sekundärdata som fanns tillgängligt till denna studie var Scandics kunddatabaser som 
författarna haft möjlighet att använda. Författarna kom till insikt att Scandics 
sekundärdata inte kunde bidra med information till studien och har därför helt uteslutits. 
Detta då data som hade anknytning till attityden till SST:s saknades och därför ansågs 
överflödigt att ta hänsyn till. 
 
Författarnas ursprungliga plan var att samla in primärdata i Stockholm, Göteborg samt 
Malmö. De fick däremot lov att begränsa datainsamlingen till enbart Stockholm och 
Göteborg på grund av de ekonomiska begränsningar som fanns. Författarna vill poängtera 
att detta inte bidrog till så stor förlust eftersom de två största städerna i Sverige ingick och 
där flest Scandichotell per kvadratkilometer är placerade. 
 
3.7 Population 
Scandic hotell äger hotell över hela Sverige och har gäster från olika länder (Scandic, 
2017, B) . Författarna har en önskan om att kunna undersöka alla Scandics faciliteter men 
det saknas dessvärre resurser till att genomföra en rikstäckande studie. En rikstäckande 
studie hade även krävt en längre tidsperiod för datainsamlingen samt ett större 
ekonomiskt engagemang av både författarna och Scandic. Författarna har inte haft 
möjlighet att disponera sin tid för i ett sådant åtagande. Därav har en större del av Scandics 
gäster inte haft möjlighet att delta i denna undersökning. Författarna är medvetna om att 
Scandics totala kundbas och enkätens respondenter inte stämmer 
 
överens därför kommer en undertäckning att ske. Att studien får en undertäckning innebär 
att urvalet av respondenter inte fullt möter variationen i den totala populationen, Scandics 
gäster. Då målet för denna undersökning är att utreda Scandics hotellgästers attityd 
gentemot SST krävs det att undersökningen besvaras av Scandics gäster. För att syftet 
med studien skall uppfyllas krävs att respondenterna är representativa. Därför har 
författarna valt att fokusera sin undersökning till storstadshotell i Sverige. Detta för att ha 
förutsättningar att genomföra undersökningen och uppfylla syftet med studien. 
Författarna valde att placera utfrågningen i hotellreception på hotell i Stockholm och 
Göteborg. Detta då författarna ansåg de flesta som besöker en hotellreception med stor 
sannolikhet har tänkt att utnyttja något av hotellets tjänster, mer specifikt checka in. 
Författarna vill på detta sätt visa på att respondenterna tillhör den målgrupp som eftersöks. 
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3.8 Enkätkonstruktion 
Parasuraman (2000) hade i sin studie ett 36 frågors formulär som Weijters et al (2007 
s.19–20) använde sig av i sin studie. Elliot et al (2012) använde sig av det formuläret som 
Weijters et al (2007 s.19–20) utvecklade från de ursprungliga 36-frågors formulär. Där 
har författarna utgått från Elliot et al (2012, s.322) frågeformulär då den hänför till de 
tidigare forskningarna inom området. Författarna har fått lov av att ändra en del frågor 
för att de ska kunna passa i en hotellmiljö. Anledningen till att enkäten i högsta grad är 
inspirerad av Elliot et al (2012, s.322) enkät är för att författarna finner den optimal. Att 
man behållit strukturen på enkäten är något som författarna valt medvetet för att på så vis 
kunna ta del av resultaten på ett hanterbart sätt. Även antalet frågor under varje kategori 
är näst intill identisk med Elliot et al studie då deras studie visar på de olika 
dimensionernas olika grad av komplexitet (Elliot et al, 2012, s.321). En fråga som 
används vid tidigare frågeställningar är om självscanning av varor är bra. Då 
självscanning inte finns inom hotell i sin kontext så har författarna ändrat självscanning 
till självincheckning. 
 
Enkäten som utgör underlaget till denna studie har totalt 33 frågor uppdelade i sju olika 
delar (inledande frågor, teknologi, användbarhet, enkelhet, pålitlighet, nöje och attityd) 
samt en del med utrymme för respondentens egna tankar kring området SST (Appendix 
7). Vid genomförandet av en enkätundersökning är det viktigt att förtydliga vilket syfte 
som finns bakom undersökningen samt vilka förpliktelser som respondenten och 
forskarna åtar sig. Detta görs vanligast genom ett följebrev (Dahmström, 2011, s. 174; 
Ejlertsson, 2005, s. 40). Följebrevet till denna undersökning gavs inte ut till 
respondenterna utan fanns som utskrivet exemplar vid den monter där enkätinsamlingen 
genomfördes (Appendix 6). När en respondent tackat ja till att medverka lästes de 
viktigaste punkterna, enligt författarna, upp för respondenterna. De saker som lästes upp 
kretsade kring den svarandes anonymitet, forskarnas avsikt med enkäten, publikationer 
samt att det ej rådde svarstvång. Följebrevet fanns tillgängligt för respondenten under 
hela svarstiden. För att tydligt visa på författarnas seriositet uppgav författarna sina 
respektive student-e-postadresser för att ge respondenterna möjlighet att ställa ytterligare 
frågor samt att visa för vilken institution denna forskning bedrivs. 
 
Enkätens mål var att mäta attityder. Det instrument som forskarna valt är likertskalor 
(Bryman & Bell, 2013, s. 267). En likertskala fungerar som följer, frågan som författarna 
ställer utformas som ett påstående. Respondenten får i sitt svar ta ställning till hur väl 
påståendet stämmer in eller ej (Ejlertsson, 2005, s. 89). Forskare som redan nämnda 
Ejlertsson och Bryman & Bell (2013) har olika åsikter vad gäller graderingen på 
likertskalorna. Forskarna till denna uppsats har valt att använda sig av en åtta-gradig skala 
av två anledningar. Dels då en bredare skala gör det enklare att urskilja de olika 
respondenterna och ger en mer nyanserad bild av opinionen. Dels för att tydligt se vad 
respondenterna tycker. Väljer författarna en sju-gradig skala finns ett mitten-alternativ 
(alternativ 4). Det kan i sin tur tolkas som att respondenten inte har en åsikt. Väljer man 
en åtta-gradig kommer respondenten tvingas att välja om hen ställer sig positivt eller 
negativt till påståendet. När likertskalor används kan det upplevas att vissa svarsalternativ 
är mer laddade och betydelsefulla än andra, detta har författarna tagit hänsyn till genom 
att konstruera svarsalternativ som står i motsats till varandra och som bestäms av en tydlig 
skala. Exempelvis har endast en rak skala använts där man bestämmer värdet på ett 
påstående med siffror. Detta för att förhindra att missförstånd sker då svar med ord kan 
innebära subjektiva bedömningar av de ord som används. Subjektiva bedömningar kan 
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skapa osäkerhet vilket kan leda till missvisande svar och en felaktig bild av det författarna 
önskar att mäta. 
 
Författarna till denna uppsats har även diskuterat huruvida alternativen "vet ej", "ingen 
åsikt" samt "vill ej uppge” ska finnas som alternativ. Forskare ställer sig delade till den 
fråga och påvisar både positiva och negativa aspekter med denna typ av svarsalternativ. 
Bryman & Bell (2013, s. 273) menar att en av fördelarna med detta alternativ är att man 
ger respondenten ett val att inte svara vilket också bevisar att svarstvång inte förekommer. 
En negativ aspekt som Bryman & Bell (2013, s. 273 & 275) lyfter fram är att alternativet 
kan leda till att respondenten väljer alternativet slentrianmässigt för att slippa svara och 
tänka samt för att minska tidsåtgången. Det alternativet togs bort då rädsla för bortfall var 
för stor. Författarna ska undersöka ett relativt nytt och okänt system (SST). 
Respondenterna kan då känna viss oro för att inte förstått påståendet och då välja 
alternativet "vet ej". För att minska den oro respondenterna möjligtvis kunde känna valde 
författarna att tydligt visa att de fanns där för att kunna svara på frågor och förklara om 
problem uppkom vid insamlingstillfällena. 
 
För att ytterligare motivera Scandics gäster att delta i denna studie och för att minska 
tidsåtgången för datainsamlingen beslutade författarna att utforma ett enklare lotteri av 
två stycken biobiljetter. För att man skulle delta i utlottningen krävdes att man skrev ner 
sin e-postadress. Författarna förklarade och försäkrade respondenterna att ingen e-post 
skulle kunna knytas till respektive enkät. E-posten skulle endast användas om 
respondenten vunnit för att kunna skicka ut presentkortet till valfri SF-bio för två. För att 
ytterligare påvisa att anonymiteten inte kommer att missbrukas valde författarna att ha 
lotteriet skilt från enkäten, genom att låta respondenten efteråt fylla i sin e-postadress i 
ett separat dokument. Lotteriet genomfördes sedan med hjälp av en slumpgenerator som 
valde ut en vinnare av en biobiljett som gällde för två personer för de som skrivit upp sin 
e-postadress efter fullgörandet av enkäten. 
 
3.8.1 Enkätdelarna 
Den första delen består av tre frågor av personlig karaktär så kallade bakgrundsfrågor 
(Ejlertsson, 2005, s. 86). Forskarna valde att ställa dessa frågor för att ta reda på vem 
respondenten är, ålder och kön och i vilket syfte hen är gäst på hotellet. Trost (2012, s.91-
92). hävdar att om dessa mindre komplexa frågor ställs i början kan det öka motivationen 
hos respondenten att fortsätta att svara. 
 
Enkätdelarna två-sex är av samma slag och är olika påståenden som besvaras med 
likertskalor. Då författarna till denna uppsats vill utreda huruvida en befintlig modell är 
applicerbar i den svenska hotellbranschen har författarna valt att replikera en befintlig 
studie gjord av Weijters et al. (2007). Den studiens mål var att undersöka sambanden i 
TAM-modellen (figur 2) i USA och i dagligvaruhandeln. Därför har författarna till denna 
uppsats valt att översätta frågorna och ändra påståendena så de sätts i ett hotellperspektiv. 
De olika delarna två-sju bygger på tidigare undersökningar om teknologi, användbarhet, 
enkelhet, pålitlighet, nöje och attityd mot självservice (Appendix 7). Del sju är också en 
likertskala där skalan istället mäter hur positiv eller negativ Scandics gäster är till SST. 
 
Del åtta är en öppen fråga där respondenten får tillfälle att presentera sina egna idéer om 
hur den perfekta självincheckningen ska se ut. Forskarna valde denna fråga, inte för de 
specifika svaren som fås, utan för att se om det finns ett mönster med upprepade ord, 
känslor eller fallgropar kring självincheckning. 
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Översättningsprocess 
I översättningsfasen arbetade författarna sig genom fyra faser. Dessa faser gav forskarna 
stöd i omarbetningsprocessen, för att inte riskera att frågorna liknar varandra eller blir 
obegripliga för respondenten. 
 
 
● Interpretation - engelskan översattes ordagrant för att visa på de olika skillnaderna 
 i frågeställningarna. 
 
● Kontext omarbetning- ersätt de ord som inte är nödvändiga för kontexten 
 hotellverksamhet i Sverige. 
 
● Andemening- ersätt ord så att meningarna fungerar på svenska men så att 
 andemeningen och syftet med frågan kvarstår. 
 
● Begriplighet - kan respondenten förstå vad som efterfrågas, leta efter 
 ersättningsord där facktermer används. 
 
 
Då forskarna använt sig av en tidigare studie för frågebatteriet samt följt ovanstående 
hantering har frågorna översatt med säkerhet för att kunna uppfylla samma syfte som i 
tidigare studie. Hur översättningen har genomförts kan beskådas i appendix (7). I den 
bilagan syns originalfrågorna från Elliot et al (2012, s.322) studie och hur författarna valt 
att översätta dem till det svenska språket. Vidare kan utläsas vilka frågor som tillkommit 
och vilka som blivit överflödiga. 
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Tabell 1. Enkätkonstruktion 
 

Område D Antal Litteratur 
 el frågor  
  (31)  
    

Bakgrundsfrågor 1 3 - 
    

Teknologi 2 13 Elliot et al. (2012) 
(Technology   Weijter et al. (2007) 
Readiness)    

    

Användbarhet 3 3 Elliot et al. (2012) 
(Percieved   Weijter et al. (2007) 
usage)   Parasuraman (2000) 

    

Enkelhet 4 2 Elliot et al. (2012) 
(Percieved ease   Weijter et al. (2007) 
of use)    

    

Pålitlighet 5 6 Elliot et al. (2012) 
(Pervieved   Weijter et al. (2007) 
reliability)   Parasuraman (2000) 

    

Nöje (Percived 6 2 Elliot et al. (2012) 
fun)   Weijter et al. (2009) 

    

Attityd (Attitude 7 1 Elliot et al. (2012) 
towards SST)   Weijter et al. (2007) 

    

Framtidens 8 1 - 
incheckning    

    

 
 
 
3.9 Pilotstudie 
Bryman & Bell (2012, s.276) tar upp att respondenter kan uppfatta en del frågor som 
svåra att förstå eller att de på något sätt påverkas personlighetsmässigt på ett negativt sätt. 
Frågor som är lätta att förstå minskar bortfallet i enkäten. För att utreda ifall enkäten och 
de valda frågorna var lämpliga utfördes en pilotstudie. Pilotstudien inleddes med att fråga 
fem oberoende parter utan koppling till den slutgiltiga studien eller dess färdigställda 
datamaterial. Dessa oberoende parter är personer som författarna känner sedan tidigare 
och kan därför enkelt kontaktas för återkoppling gällande enkäten. Återkopplingen var 
viktigt för författarna då målet med en pilotstudie är att prova enkäten och att se hur 
respondenter tolkar och förstår frågorna. 
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3.9.1 Målgrupp för pilotstudien 
De tillfrågade i pilotstudien kommer inte att vara en del av målpopulationen och därför 
är de svar som genereras inte inkluderade i analys och resultat. Kraven författarna hade 
var att respondenterna i pilotstudien inte ska ha besökt ett hotell de senaste tre månaderna. 
Anledningen till att en karenstid användes var för att minska risken för igenkänning av 
olika situationer i och med ett hotellbesök. Författarna är medvetna om att SST funnits 
på hotell under en längre period än tre månader. Däremot vill författarna hävda att en 
lägre förförståelse hos respondenterna leder till att respondenten ger utförligare respons. 
Det andra kravet var att respondenterna skulle vara över 50 år gamla. Vi valde denna 
ansats för att vara säkra på att alla begrepp och frågeställningar rörande teknik är 
förståelig för den äldre populationen. 
 
Respondenternas ålder var vid frågetillfället 69, 58, 56, 51 samt 50 med könsfördelningen 
tre kvinnor och två män. Det går att argumentera för ett en utförligare pilotstudie kunde 
ha utförts med en mer varierad population som kunde motsvara de respondenter som 
skulle delta i undersökningen. Författarnas argument för att sätta begreppsvaliditet i fokus 
är att frågorna som tas fram redan finns i en tidigare validerad studie på engelska. Det 
viktigaste var att få en tydlig förståelse hos respondenterna som ska delta. 
 
3.10 Urvalsmetod 
Detta urval gjordes slumpmässigt genom att utgå från centralstationen i respektive stad 
och därefter rita en radie på två kilometer runt denna som innefattar ett 1256 hektar stort 
område (Appendix 1, 2). Anledningen till att centralstationerna fick agera epicentrum för 
gränsdragningen var att författarna ansåg att i centrumregionen rör sig mycket människor. 
Människor som har olika agendor och synsätt beroende på var de kommer ifrån och vart 
de ska. Författarna önskade en hög variation av människor som av olika anledningar 
besöker hotell. För författarna var det av betydelse att kunna få ett brett spektrum av 
hotellgäster trots en låg budget. Anledningen till att författarna eftersträvar en bred 
variation bland respondenterna är för att studiens generaliserbarhet ökar. 
 
I Stockholm fann författarna nio stycken hotell inom radien och i Göteborg sex stycken 
inom radien. Vidare så valde författarna att numrera dessa hotell i respektive stad för att 
sedan använda en slumpgenerator som slumpmässigt tog fram två hotell i utvalda städer. 
I Stockholm har Scandic en del hotell som är utrustade med SST- liknande lösningar. 
Skulle ett urval falla på ett sådant hotell, skulle författarna använda slumpgeneratorn igen 
tills ett hotell utan SST blev valt. Detta då denna undersöknings syfte är att undersöka 
attityden till SST:s som inte finns på något hotell idag. Inget av dessa utfall föll på någon 
av dessa SST-utrustade hotell vilket författarna anser som fördelaktigt då författarna inte 
behövt bortse från något av slumpgeneratorns val. Följande hotell är valda för studien i 
respektive stad: 
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 (Appendix 2) 
 
Distribution av enkäter 
Enkäterna delades ut på plats till hotellgäster som besökte de respektive hotellen. Detta 
för att få data från populationen som för tillfället använder hotellets tjänster. Något 
författarna anser ger det mest aktuella datamaterialet. Användandet av enkätutskick via 
internet skulle kunna ge en felaktig bild av verkligheten. Verklighetsåterspeglingen kan 
brista om en respondent inte använt ett hotells tjänster under en längre tid samt att de 
möjligen inte har bott på något av hotellen som undersökts. Ett online-utskick skulle 
kunna ha innefattat en fråga som frågar respondenten om de besökt ett hotell de senaste 
tre månaderna. Författarna anser att det skulle ge ett stort bortfall och en viss grupp kan 
bli överrepresenterade såsom arbetsresande eller fritidsresenärer. En nackdel med att dela 
ut enkäten på plats är om gästen precis haft ett servicemöte som påverkat svaret. Till 
exempel om gästen använt en SST i en annan bransch och misslyckats total. Då är det 
risk att aggressionerna mot hotell och SST går ut över svaren i enkäten. Detta problem 
löste författarna genom att ta hotell utan SST. 
 
3.10.1 Urvalsfel 
Författarna vill lyfta fram två möjliga urvalsfel som kan ha uppstått. Dels har enbart ett 
bekvämlighetsurval gjorts vilket kan ha medför att endast de personer som uttryckligen 
vill delge sin åsikt har blivit representerade. Något sannolikhetsurval har inte gjorts vilket 
har kunnat leda till att människor med, hypotetiskt sett andra åsikter, ej medverkat i 
undersökningen. Även det faktum att enbart två storstäder är representerade tyder på en 
underrepresentation av Scandics gäster i Sverige som helhet. Författarna vill med detta 
sagt visa att denna studie som är anpassad för Scandics storstadshotell i Sverige även kan 
vara applicerbar för andra typer av hotell. En annan aspekt är valet att endast 
tillhandahålla enkäter på svenska. Det har medfört att data från personer som inte talar 
svenska ej har kunnat samlas in. 
 
3.11 Datainsamling 
Datainsamlingen som ligger till grund för denna studie genomfördes mellan den 16-19:e 
mars 2017 och mellan 23-26:e mars 2017. Under nämnda tidsperiod besökte författarna 
fyra olika hotell i två olika städer (Appendix 3) som alla blivit utvalda av 
slumpgeneratorn. På respektive hotell valde författarna att slå upp ett bord med rekvisita 
från både Scandic och Handelshögskolan vid Umeå universitet. Väl på plats stod 
författarna och delade ut enkäter och pennor till förbipasserande hotellbesökare. 
Enkätinsamlingen skedde på både vardagar och helger i båda städerna och författarna 
försökte att infinna sig på samma tid på alla hotell. För att inte denna undersökning skulle 
bidra med en stor störning för den dagliga driften på hotellen så delades enkäten ut mellan 
12.00 och 14.00. Detta då hotellen själva uppgav att det högst antal besökare som checkar 
in vid denna tid. Varje hotell besöktes under en vardag samt under en helgdag för att varje 
hotell skulle bli representerat över de olika tiderna. Tidpunkten för datainsamlingen gav 
författarna en extra möjlighet att möta de gäster som var på väg att checka ut. Vid själva 
insamlingstillfället stod hotellet för de kostnader som uppkom som till exempel kostnaden 

Göteborg 
Scandic Crown 
Scandic Europa 

 

Stockholm 
Scandic Malmen 

Scandic Klara 
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för utskrifter av enkäter. Författarna valde att antingen dela ut enkäten i pappersform eller 
som en undersökning som ifylls på plats via elektroniska hjälpmedel såsom en Ipad eller 
en dator. Att enkäten fylls i på papper ger en högre miljöpåverkan än om den ifyllts via 
elektroniska medel, dock är miljöpåverkan försumbar på grund av lågt antal utskrifter. 
Den största miljöpåverkan denna studie har haft i samband med datainsamlingen är resan 
mellan Stockholm och Göteborg. Författarna valde att resa med tåg av två anledningar, 
det var mest ekonomiskt försvarbart och författarna var medvetna om vilka nackdelar 
andra färdsätt kan ha på miljön. Genom att utföra datainsamlingen på detta sätt har 
författarna samlat in sina empiriska data på ett självständigt och oberoende sätt även om 
uppsatsen är skriven på uppdrag. 
 
Då datainsamlingen skedde på både vardagar och helger så kunde datainsamlingen till 
viss del styra hur fördelningen skulle se ut. Scandic kunde intyga att affärsresenärer 
tenderar att vara överrepresenterade på vardagar och fritidsresenärer är detsamma på 
helger. Då tanken var att få en jämn fördelning mellan de båda grupperna så att 
jämförelser kunde göras, valdes både vardagar och helger för datainsamlingen. Även fast 
Scandic (2017) själva säger att deras kundbas består av 70/30 i fördelningen 
fritidsresenärer och affärsresande. Så valde författarna en jämn fördelning då en önskan 
fanns om att undersöka båda kategorierna och ha respondenter från båda grupperna. 
 
3.12 Bortfall 
Före analysen av det insamlade materialet som tillhandahållits genom 
enkätundersökningen bör man utreda frekvensen av bortfall. Bortfall kan i denna studie 
handla om att respondenterna inte vill svara på enkäten, att författarna inte fått tag på 
någon respondent eller variabelbortfall (Holme & Solvang, 1997, s. 199). Enkäten som 
delades ut i pappersform vid receptionen i hotellentréer gav 115 insamlade enkäter. 
Ungefär 200 stycken blev tillfrågade om att delta. Att titta på deltagandefrekvensen bland 
de tillfrågade kan vara ett simpelt sätt att mäta bortfall. Men författarna tar hänsyn till att 
de som blivit tillfrågade inte alltid var en del av målpopulationen och därför bör man ej 
använda sig av denna metod då det skulle ge ett högre bortfall. Även personer som redan 
deltagit i undersökningen kan av misstag blivit tillfrågade att delta en andra gång vilket 
också skulle ge en skev bild av resultatet och bortfallet. 
 
Internt bortfall 
Det interna bortfallet eller variabelbortfallet i denna studie mättes till noll, vilket visar att 
alla respondenter fullföljde och svarade fullt ut på enkäten. Författarna vill hävda att det 
faktum att det fanns en fysisk person närvarande vid svarstillfället resulterade i ett 
hundraprocentigt deltagande. Trots att alla enkäter blev ifyllda uppkom flertalet frågor 
gällande enkätfråga 18 "självincheckningen kommer göra det smidigare att checka in" 
(Appendix 7). Dessa frågor tolkar författarna som att frågan var odefinierbar för 
respondenterna och valde därför att utesluta den frågan helt. I den diskussion som 
föranledde borttagandet av fråga 18, diskuterades ifall det förekommit ett mörkertal av 
frågor gällande denna fråga vilket kan leda till ett skevt resultat. Den avslutande och 
öppna frågan som författarna la till för att se trender i önskemål om hur framtida 
incheckningsautomater, fylldes inte i av alla. Då denna fråga ej kommer att påverka 
resultatet valde författarna att inte utesluta de enkäterna utan svar på fråga 31. 
 
Utifrån stickprovets storlek på 115 respondenter i förhållande till Scandics totala 
kundbas, som är betydligt större, kan det finnas anledning till skepticism. Det kan därför 
finnas fog för att de svar som registrerats inte stämmer överens med vad målpopulationen 
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känner. Därför har författarna valt att hänvisa till centrala gränsvärdessatsen (Moore et 
al, 2011, s.156) när det gäller frågorna som är av ordinal karaktär. Det antagandet 
förkunnar att stickprov med fler än 30 respondenter rimligtvis bör vara normalfördelade. 
Vilket ger att för varje enskild fråga som ger ett medelvärde och en standardavvikelse för 
stickprovet kan antas överensstämma med populationens medelvärde och 
standardavvikelse. Genom att påvisa detta upplever författarna att det insamlade 
datamaterialet är tillräckligt brett för att kunna dra generella slutsatser. 
 
3.12.1 Generaliserbarhet 
Då undersökningen är genomförd på Scandic i både Stockholm och Göteborg, kan detta 
medföra att de slutsatser som dras inte kan anses vara representativa för Sveriges 
hotellbransch över lag. Även med en modell som är validerad inom flera branscher så 
skulle det möjligtvis vara så. Detta är inget författarna för denna studie kan validera med 
insamlat datamaterial. Författarna vill därmed inte avvisa idén om att svaren kan skilja 
sig från andra hotellbesökare i Sverige. 
 
Ett område som författarna tagit upp, men inte spekulerat i, är huruvida budgethotell och 
mer luxuösa hotell bör planera sina respektive strategier utifrån sina specifika gästers 
önskemål. Författarna är medvetna om att olika hotell tilltalar olika typer av gäster vilket 
indikerar att olika lösningar krävs beroende på sammanhanget. 
 
3.13 Bearbetning av data 
 
3.13.1 Val av analytisk metod 
För att analysera de olika dimensionerna och hur de korrelerar med varandra kommer 
modellen att delas upp i två delar och därefter kommer det att göras två olika typer av 
test.  
 
För att kunna utreda påverkan av en variabels effekt med flera andra variabler krävs ett 
Pearsons variable test, där man genom en korrelations analys kan avläsa de angivna 
resultaten. I den första delen av modelltestet kommer författarna att mäta Teknisk 
beredskap och dess effekt på Uppfattad användbarhet, Uppfattad enkelhet, Uppfattad 
pålitlighet och Uppfattad underhållningsfaktor. Den vänstra sidan av modellen som 
innefattar hypoteserna: H1,H3,H5,H7. Korrelationsanalysen visar styrkan och riktningen 
på ett samband, korrelationskoefficienten anger hur teknisk beredskap korrelerar med de 
andra delarna. Korrelation kan beskådas i ett spridningsdiagram har värden mellan -1 och 
1.Värdet på korrelationen visar på hur starkt en korrelation är och huruvida den är positiv 
eller negativ (Moore et al, 2010, s.95). 
 
Den andra delen av modelltestet är att utreda hur uppfattad användbarhet, uppfattad 
enkelhet, uppfattad pålitlighet och uppfattad underhållningsfaktor påverkar Attityd till 
användandet av SST. Den högra sidan av modellen som innefattar hypoteserna: 
H2,H4,H6,H7. För att testa detta kommer en multipel regressionsanalys att göras. En 
multipel regressionsanalys gör det möjligt att utreda om det finns ett statistiskt samband 
mellan en responsvariabel och en eller flera förklaringsvariabler. 
 
3.13.2 Cronbach’s Alpha 
Lance, Butts, & Michels (2006, s.215) pekar ut att majoriteten av forskare på frågan, 
vilket värde bör Cronbach’s Alpha ha för att uppnå god reliabilitet, svarar att den bör 
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ligga på minst ett värde av 0.70. De hävdar att för nya modeller så kan 0.70 antas som ett 
accepterat värde, men lägger till att vid en mer grundläggande analys med prövade teorier 
bör den ligga på minst 0.80. Är det däremot ett viktigt beslut som ska tas som hänför till 
modellen bör 0.90 anses som den lägsta accepterade nivå Cronbach’s Alpha bör ligga på. 
Cronbach´s Alpha mäter den interna reliabiliteten, det vill säga, hur stor är den inre 
kongruensen mellan frågorna i frågeformuläret. Med andra ord, till vilken grad hänger de 
samman med varandra. För att exemplifiera detta för denna studie så kan det sägas om en 
respondent skattar ett lågt värde på uppskattad pålitlighet så bör den skatta ett lågt värde 
på attityden till användning av SST. Blir det ett sådant resultat så innebär det att den inre 
kongruensen är hög. 
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4 Resultat 
I följande kapitel presenteras inledningsvis respondenternas svar av 
enkätundersökningen deskriptivt. Därefter presenteras ett Cronbach’s Alpha resultat för 
att påvisa reliabiliteten för det datamaterial som ingår i studien. Det presenteras också 
ett resultat utifrån ett korrelationstest. Därfter görs en modellanalys som presenteras i 
detta kapitel. Totalt samlades 115 enkätsvar in. 100 % av dessa var komplett ifyllda och 
utgör underlaget för resultatet. 
 
4.1 Deskriptiv statistik 
Presentationen av insamlade data sker i en kronologisk ordning i samma följd som hur 
frågorna har ställdes i enkäten. Först kommer svaren från de inledande frågorna. 
Presentationen kommer att ges av både diagram och tabeller som ger en överblick över 
hur fördelningen ser ut mellan respondenterna. Därefter presenteras Crohnbach’s Alpha 
samt pearsons korrelationstest för att sedan gå in på den avslutande öppna frågan. Därefter 
visas hypotestesterna för de olika dimensionerna i den konceptuella modellen (figur 4). 
 
 
4.1.1 Könsfördelning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 1. Fråga 1: Till vilken grupp identifierar du dig till? 
 
 
Tabell 2. Fråga 1: Till vilken grupp identifierar du dig till? 
Fråga 1: Till vilken grupp identifierar du dig till? Antal Proc 
  ent 
Kvinnor 60 53 
Män 55 47 
Vill inte uppge/ identifierar mig inte med någon av dem 0 0 
Totalt 115 100 
  % 
 
 
Av diagram 1 och tabell 2 kan det utläsas att en jämn fördelning mellan könen råder. 
Fördelningen anses vara bra då den allmänna uppfattningen är att män är mer intresserade 
av teknik än kvinnor. Det är därför fördelaktigt om män inte är överrepresenterade för att 
få en så bra bild av populationen som möjligt. 
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4.1.2 Ålder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diagram 2. Fråga 2: Vilken åldersgrupp tillhör du? 
 
Tabell 3. Fråga 2: Vilken åldersgrupp tillhör du? 
Fråga 2: Vilken åldersgrupp Antal Procent 
tillhör du?   
18-22 8 6,9 
23-27 15 13,0 
28-32 11 9,5 
33-37 13 11,3 
38-42 15 13,0 
43-47 11 9,5 
48-52 12 10,4 
53-57 15 13,0 
58-62 9 7,8 
63-67 4 3,4 
68+ 2 1,7 
Totalt 115 100 % 
 
 
Av diagram 2 och tabell 3 visas en spridning mellan alla åldrar som ingick i enkäten. Den 
enda minoritet som kan urskiljas är 68+ som endast har två respondenter. Av förklarliga 
skäl är det också relativt rimligt att anta att denna åldersgrupp inte besöker hotell lika 
frekvent som andra åldersgrupper. Antagandet som ligger till grund beror till stor del på 
att vid högre ålder begränsas rörligheten vilket minskar möjligheten till resor. Detta kan 
även bero på att denna typ av resenärer väljer andra resmål.  En annan trolig förklaring 
kan vara att man har en mer begränsad ekonomi än tidigare i livet. Författarna valde sig 
av att använda sig av samma intervall för ålderskategorier för att variansen inte ska vara 
beroende på valt spann. 
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4.1.3 Resegrupp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diagram 3. Fråga 3: I vilket syfte bor du på detta hotell? 
 
 
Tabell 4. Fråga 3: I vilket syfte bor du på detta hotell? 

Fråga 3: I vilket syfte bor du på detta hotell? Antal Procent 
   
Affärsresande 51 44 
   
Fritidsresande 64 56 
   
Totalt 115 100 % 
   
 
I tabell 4 så är det en relativt jämn fördelningen vilket får anses som bra enligt författarnas 
mål med undersökningen. Den marginella skillnaden kan eventuellt förklaras genom att 
fritidsresenärer i större utsträckning har tid och lust att delta i en undersökning. 
 
4.2 Ordinal data 
I tabell 5 presenteras Crohnbach’s Alpha för de olika dimensionerna i modellen. Värdet 
som visas är uppbyggd av vilken inre kongruens det finns mellan de olika variablerna. 
Då attityden till användning av SST endast består av en fråga är den inte med i denna 
tabell. Resultatet av denna ordinala data presenteras i följande ordning: 
 
1. Teknisk Beredskap 
2. Uppfattad användbarhet 
3. Uppfattad enkelhet 
4. Uppfattad Pålitlighet 
5. Uppfattad underhållningsfaktor 
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Alla dimensioner visar en reliabilitet på över 90 vilket innebär en bra inre kongruens i 
datamaterialet över alla delar som hänför till datamaterialet. Ett högt värde indikerar på 
att en hög inre kongruens är uppnådd och att de frågeställningar som ställs till stor del 
mäter samma konstruktion. 
 
Tabell 5. Crohnbach´s Alpha 
Dimension R*   

Teknisk beredskap 0.929   

Uppfattad användbarhet 0.932   

Uppfattad enkelhet 0.933   

Uppfattad pålitlighet 0.934   

Uppfattad underhållningsfaktor 0.930 
 
 
4.3 Kvalitativ fråga angående den ultimata incheckningen 
Av 115 insamlade enkäter renderade denna fråga tio svar. Författarna är medvetna om att 
svarsdeltagandet på denna fråga var lågt och att det är möjligt att hävda att 
frågeställningen kunde anses onödig. Däremot betonas att frågan lades till för att se 
tendenser gällande gästernas vision av framtida in- och utcheckningar. Det låga 
deltagandet var inte helt oväntat, då en öppen fråga i slutet av en enkät inte alltid blir 
besvarad på grund av bristande energi, intresse och tid. 
 
4.4 Test av hypoteser 
Test av hypoteserna har utförts genom en korrelationsanalys och multipel 
regressionsanalys med programmen STATA och SPSS.  
 
Pearsons korrelationstest 
För att beräkna och mäta korrelationen mellan teknisk beredskap och uppfattad 
användbarhet, uppfattad enkelhet, uppfattad pålitlighet och uppfattad 
underhållningsfaktor har Pearsons korrelationskoefficient använts. Pearsons 
korrelationskoefficient resulterar i ett värde som visar på vilken styrka och vilken riktning 
korrelationen har. Värdet som koefficienten kan anta är mellan -1 och 1, där -1 tyder på 
ett starkt negativt samband och 1 tyder på ett starkt positivt samband (Moore et al, 2010, 
s.94). Den svagaste korrelationen är 0,000 vilket tyder på att det inte finns något linjärt 
samband mellan variablerna. Dock ska det sägas att det kan finnas ett ickelinjärt samband 
exempelvis ett kvadratiskt samband. 
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Tabell 6 Korrelation 
 TB ANV ENK PA NO 
TB Pearson Correlation 1     

Sig. (2-tailed)      
N 1488     

ANV Pearson Correlation .143* 1    
Sig. (2-tailed) .044     
N 197 197    

ENK Pearson Correlation .158* .126 1 .  
Sig. (2-tailed) .025 .078    
N 230 197 230   

PA Pearson Correlation .141* .176* .360** 1  
Sig. (2-tailed) .048 .014 .000   
N 797 197 230 800  

NO Pearson Correlation .248** .199** .190** .197** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .005 .004 .003  
N 229 197 229 229 229 
*. Korrelation är signifikant på signifikansnivån 0.05 (2-sidigt). 
**. Korrelation är signifikant på signifikansnivån 0.01 (2-sidigt). 

 
ANV = Uppfattad användbarhet 
ENK = Uppfattad enkelhet 
PA = Uppfattad pålitlighet 
NO: Uppfattad underhållningsfaktor 
 
 
 
Hypoteser Teknisk beredskap: H1, H3, H5, H7 
 
- Teknisk beredskap hos gästen har ett positivt samband med uppfattad 
användbarhet av SST. (H1) 
 
Korrelation är signifikant på signifikansnivån 0.05. Det finns alltså ett positivt samband 
mellan teknisk beredskap och uppfattad användbarhet.  
 
- Teknisk beredskap hos gästen har ett positivt samband med uppfattad enkelhet av 
SST. (H3) 
 
Korrelationen är signifikant på signifikansnivån 0.01. Det finns ett positivt samband 
mellan teknisk beredskap och uppfattad enkelhet 
 
- Teknisk beredskap hos gästen har ett positivt samband med uppfattad pålitlighet 
av SST. (H5) 
 
Korrelationen är signifikant på signifikansnivån 0.01. Det finns ett positivt samband 
mellan teknisk beredskap och uppfattad pålitlighet. 
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- Teknisk beredskap hos gästen har ett positivt samband med gästens uppfattad 
underhållningsfaktor (H7) 
 
Korrelationen är signifikant på signifikansnivån 0.05. Det finns ett positivt samband 
mellan teknisk beredskap och uppfattad underhållningsfaktor.  
 
Teknisk beredskap har ett positivt samband mellan dimensionerna. Högst värde ges på 
sambandet mellan dimensionerna teknisk beredskap och uppfattad underhållningsfaktor.  
 
 
Tabell 7: Regression 

ANV = Uppfattad användbarhet 
ENK = Uppfattad enkelhet 
PA = Uppfattad pålitlighet 
NO: Uppfattad underhållningsfaktor 
AT = Attityden till användning av SST 
 
 
Hypoteser Attityd till användning av SST: H2, H4,H6,H8 
 
- Uppfattad användbarhet av SST har en positiv effekt på gästens attityd till 
användning av SST (H2) 
 
- Uppfattad enkelhet till SST:s har en positiv effekt på gästens attityd till 
användning av SST (H4) 
 
- Uppfattad pålitlighet av SST har en positiv effekt på gästens attityd till 
användning av SST (H6) 
 
- Upplevda underhållningsfaktorn av SST har en positiv effekt på gästens attityd 
till användning av SST (H8) 
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R-square och justerat r-värde visar att uppfattad användbarhet, uppfattad enkelhet, 
uppfattad pålitlighet, uppfattad underhållningsfaktor förklarar attityden till användning 
av SST till 43,4 %. Prob>f visar att regressionsanalysen har en bra anpassning till 
modellen. Det visar att uppfattad användbarhet, uppfattad enkelhet, uppfattad pålitlighet 
och uppfattad underhållningsfaktor statistisk signifikant förklarar attityden till 
användning av SST till 43,4%. 
 
Hypotestester: H2, H4, H6 och H8 
H2, H4, H6, H8 beskriver om det finns ett positivt samband mellan uppfattad 
användbarhet, uppfattad enkelhet, uppfattad pålitlighet och uppfattad 
underhållningsfaktor till attityden till användning av SST. Dessa hypoteser uppfyller 
kraven för det valda intervallet, 0.05. Därmed finns det ett positivt samband även mellan 
dessa. 
 
Sammanfattning hypotestester  
Alla koefficienter mellan Hypotes 1 – Hypotes 8 var signifikanta förutom hypotes 6 vid 
modellanalysen med ett p-värde <0.05.   
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4.8 Sammanfattning av framställda hypoteser 
 
Tabell 9. Sammanfattning av stöd kring framställda hypoteser 

Hypotesnummer Hypotes Stöd 

   
H1 Nivån på teknisk beredskap hos JA 
 användaren har ett positivt samband med  
 uppfattad användbarhet  

   
H2 Nivån på uppfattad användbarhet av SST JA 
 har en positiv effekt med attityden med  
 användandet av SST  
   
H3 Teknisk beredskap hos JA 
 användaren har ett positivt samband med  
 uppfattad enkelhet  

   
H4 Uppfattad enkelhet till SST:s har JA 
 en positiv effekt med attityden till  
 användning av SST.  

   
H5 Teknisk beredskap hos gästen JA 
  har ett positivt samband med  
 uppfattad pålitlighet  

   
H6 Uppfattad pålitlighet har en NEJ 
 positiv effekt med attityden med  
 användning av SST  

   
H7 Teknisk beredskap hos JA 
 gästen har ett positivt samband med  
 den upplevda underhållsfaktorn  

   
H8 Upplevda JA 
 underhållningsfaktorn har en positiv  
 effekt med attityden till SST  
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5 Analys 
Under detta kapitel analyseras de resultat som studien genererat. Analysen av de data 
som samlats in skall tydliggöra vad respektive resultat står för och har för påverkan på 
slutsatsen. Analysen kommer diskutera resultaten av hypotestesterna. 
 
5.1 Analys av de inledande frågorna 
Denna studie baseras på 115 respondenters svar med fördelningen 53% kvinnor och 47% 
män. Detta går att jämföra med Weijters et al (2007, s.9) undersökning där 64,8% var 
kvinnor och 35,2% män och Elliot et al. (2012, s.320) fördelning, där 51,6% var kvinnor 
och 48,4% var män. Att ha en jämnare fördelning mellan män och kvinnor anser 
författarna vara bra då inga direkta anledningar finns till att anta att exempelvis kvinnor 
i större utsträckning är hotellbesökare.  
 
Fördelningen av de olika åldrarna kan anses var jämn men till skillnad från Weijters et al 
(2007 s.11) studie har denna studie färre seniorer (63–67, 68+). Att antalet seniorer var 
lågt har enligt författarna inte haft en bidragande orsak till resultatet. På samma sätt har 
det faktum att ingen åldersgrupp är markant överrepresenterad påverkat resultatet. Denna 
studie har å andra sidan en liknande fördelning som Elliot et al, (2012, s.320). Dock kan 
detta bero på att fler ålderskategorier är representerade i denna studie.  
 
Författarna anser att andelen affärsresande (44,4 %) och fritidsresande (55,6 %) är väl 
fördelade för att ge ett korrekt resultat då hela målpopulationen är representerad.  
 
Författarna är väl medvetna att vid andra typer av hypotesprövning krävs det ett högre 
antal respondenter. Författarna vill poängtera att svarsdeltagandet inte har påverkat valet 
av metod då valet av mätverktyg valdes innan datainsamlingen startade. På så sätt vill 
författarna belysa att studiens reliabilitet och sanningshalt inte har inskränkts då samma 
metod använts genom hela processen. 
 
5.2 Analys av Teknisk beredskap 
Teknisk beredskap, beskriver Parasuraman (2000) som ett mentalt stadium som en 
användare befinner sig i. Författarna har testat sambandet mellan teknisk beredskap och 
uppfattad användbarhet, uppfattad enkelhet, uppfattad pålitlighet samt uppfattad 
underhållningsfaktor. Detta har testats genom hypoteserna H1, H3, H5 och H7 vilket 
också kan ses i tabell 6. Här fann författarna ett signifikant samband mellan alla delar 
som hänför till hypoteserna och där störst samband sågs mellan teknisk beredskap och 
uppfattad underhållningsfaktor. Detta samband är något Weijters et al (2007 s. 11) och 
Elliot et al (2012, s.324) också fann i sina respektive undersökningar. Därmed valideras 
ännu en gång att uppfattad underhållningsfaktor är den faktor som har det mest betydande 
sambandet till teknisk beredskap. Detta är nu även bekräftat inom hotellmiljö. 
  
Datamaterialet visar att de som svarade högt på teknisk beredskap var de som ansåg att 
tekniska lösningar är underhållande. Venkatesh & Davis (2000, s. 188) beskriver att vad 
samhället gör påverkar en användare till olika subjektiva val som hen gör. George & 
Jones (2012, s.65) menar att det finns en skillnad i det kulturella sammanhanget. Därför 
går det hävda att uppfattad underhållningsfaktor är mest betydande gällande sambandet 
med teknisk beredskap även i Sverige. Venkatesh & Davis (2000, s. 190) hävdar att om 
en individ har erfarenhet inom ämnet så spelar den kulturella skillnaden mindre roll. I 
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denna undersökning kan teknisk beredskap anses ha en stor inverkan på de andra 
variablerna. 
  
Det indikerar att personer med hög nivå av teknisk beredskap finner teknik mer roande. 
Det skulle kunna innebära att om författarna gjorde undersökningen igen skulle resultatet 
kunna förändras om samma respondenter deltog. Detta förutsatt att respondenterna skapat 
sig mer erfarenhet av teknik och ökat sin tekniska beredskap kan resultatet och attityden 
till användningen av SST förändrats. Något som skulle kunna bidra till att deras val 
grundade på kulturella skillnader minskar. 
 
5.3 Analys av uppfattad användbarhet 
Relationen mellan teknisk beredskap och uppfattad användbarhet är den som fick näst 
lägst värde i korrelationsanalysen. Samtidigt som det får ett snarlikt värde till relationen 
med attityden till användning av SST, på 0.143 respektive 0.252. Det visar på viss 
samvarians. Samvarians signalerar att undersökning och frågorna som används har 
använts på rätt sätt. Respondenterna ansåg att användbarhet var viktigt i de flesta fall då 
de annars inte anser sig ha tid att lära sig att använda en SST. Därför visar modellen att 
teknisk beredskap har ett positivt samband med användbarheten. Respondenter som 
svarar högt på teknisk beredskap tenderar att svara högt även på uppfattad användbarhet. 
Detta innebär att även tekniskt intresserade personer anser att användbarheten är viktigt 
och att den tekniska lösningen inte för komplex i sin användning.  
 
En enkätfråga gällde om respondenten ansåg det viktigt att en SST ska effektivisera 
incheckningstiden. 88 % (Appendix 6) svarade att de tyckte det var viktigt att en SST ska 
effektivisera incheckningstiden. Där har författarna räknat på de respondenter som 
svarade sex eller högre på den åtta-gradiga skalan. Detta kan kopplas till det Parasuraman, 
Zeithaml & Malhotra (2005, s. 215) nämner om att en konsument väljer att fokusera på 
vilka fördelar som kan uppkomma genom användning av en SST. I uppfattad 
användbarhet kan vi koppla att nyttan, det vill säga den förkortade incheckningstiden, ses 
som en fördel hos respondenterna. De två andra frågorna som ställdes angående 
effektiviteten att checka in via självincheckning fick också höga värden refererat till hur 
viktigt respondenterna tycker det är med effektivitet. 
 
5.4 Analys av uppfattad enkelhet 
Den initiala förklaringen angående relationen mellan teknisk beredskap och uppfattad 
enkelhet var att om en person är tekniskt intresserad så bör denna anse att SST är enkelt 
i sin helhet. 
 
Den näst största effekten som identifierades var mellan uppfattad enkelhet och attityden 
till användning av SST. Här återfinns också näst största korrelationen som är mellan 
teknisk beredskap och uppfattad enkelhet. 
  
Både relationen Teknisk beredskapàUppfattat enkelhet samt uppfattad 
enkelhetàAttityden till användandet av SST är statistiskt signifikanta på vald 
signifikansnivå (P>0.05). Något som förklarar att korrelationen mellan teknisk beredskap 
och uppfattad enkelhet visade en lägre siffra än mellan dimensionen uppfattad 
underhållningsfaktor. Detta samband kan förklaras genom att de respondenter som 
svarade högt på teknisk beredskap inte såg enkelheten som det som var det viktigaste för 
dem. De såg heller inte enkelheten som viktigast för att vilja använda en SST på ett hotell 
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vilket förklarar skillnaden mellan dimensionerna uppfattad enkelhet och uppfattad 
underhållningsfaktor. 
  
Enligt Collier (2006, s.63–64) är enkelhet något som bör påverka vilken attityd en 
användare har till SST. Enkelheten består enligt Collier (2006, s.64) i risken att göra fel, 
vilket kan leda till att konsumenten uppfattar det som att hen har gjort bort sig. Är en SST 
svårhanterlig ökar risken för självmisslyckande vilket påverkar den slutliga attityden till 
användande av SST (Kim, 2016, s.47). Detta uppfattades av respondenterna som den 
dimension som var näst viktigast. Detta kan bero på att användarna som var med i 
undersökningen kände sig rädda inför en teknisk lösning av detta slag. Collier (2006, 
s.79) beskriver att ett sätt att minska användarens känsla av att göra bort sig vid en teknisk 
lösning är att träna kunden och/eller genom att användaren träffat på tekniska lösningar 
tidigare och känner sig trygg med den. 
 
5.5 Analys uppfattad pålitlighet 
Det lägsta värdet mellan de olika hypoteserna i korrelationsanalysen återfinns mellan 
teknisk beredskap och uppfattad pålitlighet. Det visade efter en genomläsning av den 
insamlade datan att respondenterna ansåg att SST:s ska vara pålitliga men att det inte 
nödvändigtvis kommer att fungera felfritt. Detta fenomen är något författarna anser 
kommer från tidigare negativa upplevelser med teknik och självbetjäning. En respondent 
som fick höga resultat gällande teknisk beredskap visade även att hen ville ha pålitliga 
maskiner. Även om denna respondent inte nödvändigtvis har höga förväntningar på SST:s 
funktionsduglighet. Författarna anser att tidigare upplevelser ligger till grund för 
bedömningen och att inget system är perfekt. Misstag går inte att undvikas till hundra 
procent. 
  
Författarna frågade respondenterna angående hur viktigt de ansåg det vara att en SST ska 
fungera felfritt. 77,2% av respondenterna ansåg det vara övervägande viktigt, det vill säga 
fem och uppåt på likertskalan (Appendix 8). Uppfattad pålitlighet är dock den dimension 
som hade lägst effekt på gästens attityd till användning av SST i modellen. Det var den 
hypotes som inte hade signifikant samt var den hypotes som författarna inte signifikant 
kan säga har stöd till gästens attityd till användnings av SST.  
  
Parasuraman et al., (1988) undersökte servicekvalitet och utvecklade också SERVQUAL 
för att mäta gapet mellan upplevd och förväntad tjänstekvalitet. De fann att uppfattad 
pålitlighet har ett samband med upplevd tjänstekvalitet. Vidare fann Elliots et al., (2012, 
s.319) att uppfattad pålitlighet har en stor effekt på attityd till användning av SST i sin 
modellanalys. Författarna har kunnat identifiera att dimensionen uppfattad pålitlighet inte 
har en signifikant effekt på attityden till användning av SST och skiljer sig därmed med 
det resultat Elliot et al, (2012) fick fram. 
 
5.6 Analys av uppfattad underhållningsfaktor 
Utifrån korrelationstestet kom författarna fram till att teknisk beredskap och uppfattad 
underhållningsfaktor har det största sambandet. Respondenterna som ligger till stöd för 
modellen svarade att det måste vara intressant att använda en teknisk lösning i form av 
SST framför det traditionella personliga mötet. Det svarade men andra ord högt på 
uppfattad underhållningsfaktor vilket de tyckte var viktigt när de mötte en SST. Detta för 
att en interaktion med SST:s ska vara ett alternativ som respondenterna föredrar. Utan 
upplevd underhållning vid användandet av en SST så minskar den positiva attityden hos 
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en gäst till att använda SST på hotell. Författarna kunde inte se någon skillnad på dessa 
resultat mellan affärsresande och fritidsresenärer då båda kategorierna svarade högt på 
denna dimension. 
  
Författarna frågade sedan respondenterna hur viktigt de ansåg det vara att en SST är 
underhållande och intressant. 79,1 % av respondenter ansåg det var övervägande viktigt, 
de vill säga fem och uppåt (Appendix 8). Uppfattad underhållningsfaktor är den som hade 
störst effekt på attityden till användning av SST. Davis et al., (1989, s.187) och Dabholkar 
& Bagozzi (2002, s.195) föreslog att den uppfattade underhållsfaktorn är en viktig aspekt 
som påverkar vilken attityd kunder har till SST:s. Vad som kan tänkas påverka 
underhållningsfaktorn är något som endast kan spekuleras i. Exempelvis kan det öka ifall 
gästen förstår och kan utföra in- och utcheckning utan att behöva uppsöka hjälp. Det kan 
även vara att den fysiska maskinen är utformad på ett sätt så att den ger mervärde i form 
av belöningar när man använder SST:n. Gästvänliga tjänster så som hotell är kända för 
att tillhandahålla tjänster där du interagerar med något fysiskt (Bolton & Saxena-Iyer, 
2009, s.91). Därför ser författarna denna undersökning som extra intressant eftersom SST 
växer inom hotellbranschen. Av tidigare teorier som presenterats så har de sett att 
uppfattad underhållningsfaktor var en viktig aspekt. Elliot et al (2012) kom i sin studie 
fram till att uppfattad underhållningsfaktor var den dimension som hade störst påverkan 
i modellen tillsammans i relation med teknisk beredskap och attityd till användning av 
SST. 
 
5.7 Analys av attityd till användandet av SST 
Författarna ville undersöka om uppfattad användbarhet, uppfattad enkelhet, uppfattad 
pålitlighet och uppfattad underhållningsfaktor hade en positiv effekt på attityden till 
användningen av SST. Där såg författarna att den största effekten kommer från uppfattad 
underhållningsfaktor, vilket ligger i linje med vad Elliot et al (2012, s.324) kom fram till 
i sin studie. Däremot som tidigare nämnts så kunde författarna inte finna signifikant stöd 
för uppfattad pålitlighet effekt på gästens attityd till användandet av SST. Respondenterna 
svarade, som tidigare nämnts, underhållning värderas högre en enkelhet. Det kan 
möjligen finnas en sammanblandning av begreppen; hur enkelt det är att använda en SST 
och hur underhållande en SST ska vara. Respondenterna kan ha uppfattat det som att 
orden underhållande och enkelhet i slutändan är samma sak när de svarade på enkäten. 
Oavsett inriktning på tolkningen och tolkningsföreträde angående underhållande och 
enkelhet så korrelerar uppfattad underhållningsfaktor med attityd till användning av SST 
mest. Detta bland de tre variablerna som hade signifikant stöd och som hänför till 
attityden av användning av SST. Tidigare nämner författarna att det var av intresse att se 
om det existerande någon skillnad mellan affärsresande och fritidsresande. Studien fann 
inget bevis på att någon sådan skillnad skulle finnas då svaren följde samma mönster för 
både affärsresande och fritidsresande. 
 
5.8 Analys av modellen 
Tre av de fyra hypoteserna i modellens högra sida har effekt på gästens attityd till 
användning av SST på en signifikansnivå på 0,05 vid regressionsanalys. De resterande 
fyra på vänster sida har ett samband vid signifikansnivån 0.05 vid korrelationsanalysen. 
Detta visar att modellen har bra passform för datamaterialet. Modellen får därmed anses 
fungera i en hotellmiljö på en hotellkedja i Sverige. Modellen kan omprövas i SEM då 
faktorer kan tas bort som påverkar resultatet negativt, en taktik en del forskare använder 
sig av för att anpassa modellen bättre till datamaterialet (Barret, 2007, s.823). Författarna 
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ansåg processen för komplex för att utföra och behöll datamaterialet som det var då inga 
outliers heller kunnat identifieras. Författarna hade, sett till utförande av den metod som 
valts, ett relativt litet datamaterial som nämnts tidigare vilket leder till enskilda svar gör 
stor påverkan på resultatet. En del forskare har nämnt en nedre gräns för datamaterialet i 
en SEM-analys, men det finns ingen adekvat metod för att kunna veta vilken nedre gräns 
som finns (Westland, 2010, s.485). 
 
 

 
 
 
Figur 5. Sammanfattning av den testade modellen 
 
 

5.9 Analys av den avslutande öppna frågan 
I den sista frågeställningen i enkäten tillfrågades respondenten, om hen ville, hur den 
perfekta incheckningen skulle se ut vare sig det var självincheckning eller på traditionellt 
vis. Frågeställningen inkluderade även om det fanns några tillägg utöver de frågor som 
var inkluderade i frågeformuläret. Här är ett utdrag från vad några respondenter som 
besvarat den avslutande frågan svarat. 
 
"En idé är att checka in med mitt bokningsnummer och sedan få kortet i en lucka, ungefär 
som en godisautomat som finns på tunnelbanestationer ock liknande men istället för godis 
såklart, så kommer rumsnyckel i luckan" - Anonym respondent #1 
 
"När jag bor på hotell så vill jag ibland gärna se hur rummet ser ut. Detta för att avgöra 
om det är bra utsikt och hur rummet ser ut överlag (välstädat, rena handdukar mm.) 
innan jag bestämmer mig för att checka in” - Anonym Respondent #2 
 
"En ide är att använda sig av QR-kod. Exempelvis att du checkar in i telefonen och 
erhåller en QR-kod som sedan fungerar på det rummet du har blivit tilldelad. Då behövs 
inte ens en maskin på plats för att få det att fungera, utan du blippar bara din kod emot 
dörren som en virtuell nyckel" - Anonym Respondent #3 
 
”Jag skulle vilja ha kvar den gamla receptionen men med maskiner som alternativ, det 
ger mig mer upplevelse att kunna rådfråga en i personalen om andra saker gällande min 
vistelse. ... Visst kan det vara skönt att det går lite fortare men jag reser så sällan att jag 
oftast inte har en aning om vad som finns utanför hotellet" -Anonym respondent #4 
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Utifrån de anonyma svaren som givits på den avslutande öppna frågan kan författarna 
bara spekulera i vad populationen har för attityder mot SST användandet inom 
hotellbranschen. Men med stöd från det resultat som studien visat så bör dessa få svar 
spegla attityden till SST hos majoriteten av alla gäster. Författarna vill hävda att de flesta 
i enkäten ställde sig positiva till användandet av SST. Samtidigt som väldigt få 
respondenter svarade på den avslutande frågan bör det rimligtvis finnas fog för att dessa 
kommentarer endast är en del av massan. Den låga svarsfrekvensen kan visa på att många 
respondenter kände sig färdiga och inte kommer på något relevant att skriva varpå de valt 
att avsluta enkäten. Av dessa svar kan författarna se att ny teknik är välkommet och att få 
tänker på de problem som kan uppstå. Vilken form SST-maskinerna skall ha och i vilken 
utsträckning de ska användas bör utredas mer detaljerat. Nyttan med att författarna ändå 
samlat in dessa åsikter är att kunna påvisa respondenternas åsikter. Detta även om de ej 
bör ligga till grund för de övergripande antaganden som denna studie leder till. 
 
Den anonyma respondenten #3 säger att hen redan har upplevt användande av en typ av 
SST vid incheckningen. Att just använda sig av QR-kod för att distribuera temporära 
nycklar till hotellets gäster är något som är på frammarsch. Antalet hotell som inför QR-
kod som incheckningsalternativ ökar och det finns ett flertal företag som erbjuder denna 
typ av service (Hotek, 2017; Hotell och restaurang, 2017). Samtidigt som författarna 
identifierar en nyfikenhet till nya alternativ finns också en annan dimension av 
hotellindustrin, att bibehålla känslan av hög service och kunna erbjuda tilläggstjänster. 
Denna delikata balansgång, mellan att erbjuda kunder snabba och enkla sätt att tillgodose 
sina behov och samtidigt tillhandahålla tjänster och service som ökar kundupplevelsen, 
är enligt författarna viktig att ta i beaktning vid implementation av SST. 
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6 Slutsats 
Denna studies problemformulering och utgångspunkt är: 
  
”Hur påverkar dimensionerna teknisk beredskap, användbarhet, enkelhet, pålitlighet 
och underhållningsfaktor attityden till användningen av SST” 
  
Syftet med denna studie var att undersöka hur olika dimensioner påverkar attityden hos 
hotellgäster till användningen av SST. Studiens sekundära syfte är att redogöra för 
Scandic huruvida deras gäster är intresserade av att använda sig av SST och vilken 
påverkansgrad dimensionerna i modellen har på deras gästers attityd. Författarna vill även 
utreda vilka dimensioner i Elliot et al, (2012, s.316) modell som har störst inverkan på 
attityden till användandet av SST inom hotellbranschen. 
 
6.1 Besvarande av syfte 
Genom att testa och analysera hypoteser anser författarna att studiens syfte är besvarat. 
Detta genom att skapa förståelse för attityden till användandet av SST:s på hotell. 
Hypoteserna som framställts har tagits fram genom att undersöka om det finns ett positivt 
samband mellan teknisk beredskap och uppfattad användbarhet, uppfattad enkelhet, 
uppfattad pålitlighet, uppfattad underhållningsfaktor. Där fann författarna att dessa delar, 
H1,H3,H5,H7, hade ett positivt samband. Därefter testades om det fanns en positiv effekt 
mellan uppfattad underhållnings faktor, uppfattad enkelhet, uppfattad pålitlighet, 
uppfattad användbarhet till attityden till användning av SST. Där fann studien signifikant 
stöd för alla hypoteser förutom hypotes 6, uppfattad pålitlighet till attityden till 
användning av SST som kan ses i figur 5.  Dessa relationer identifierades från modellen 
av Elliot et al (2012, s.316) som är en vidareutveckling på Weijters et al (2007 s.9) modell. 
Relationen i modellen som analyserats anser sig bli accepterad även i en hotellmiljö, även 
fast det inte finns signifikant stöd på uppfattad pålitlighet till attityden till användning av 
SST.   
 
6.2 Teoretiskt bidrag 
Genom att testa modellen i två steg kan författarna ytterligare hävda modellens validitet. 
Dimensionerna har testats för att se vilken som har störst påverkan. 
  
Denna studie har kunnat identifiera två dimensioner som har högst effekt på attityden till 
användandet av SST, uppfattad enkelhet och uppfattad underhållningsfaktor. Genom att 
pröva Elliot et al (2012, s.324) modell så kunde författarna validera att dessa dimensioner 
var de som hade störst påverkan i modellen gentemot Scandics gäster. Detta resultat var 
något även Elliot et al (2012) kom fram till i sin studie. Om tjänsteaktörer vill att deras 
kunder ska börja använda sig av SST måste denna nya interaktion uppfattas som enkel 
och underhållande. Författarna har därför validerat Elliot et al (2012, s.316) modell, 
vilken ursprungligen testats inom e-handel. Det visar sig med denna studie att modellen 
fungerar i hotellmiljö vilket bidrar till ökad validitet för modellen då den fungerar i olika 
miljöer samt vid olika geografiska positioner. 
  
Då studiens utgångspunkt är att mäta attityden en gäst har gentemot en SST har författarna 
utgått från tidigare frågeställningar av Elliot et al (2012). Det frågebatteri som använts 
kommer ursprungligen från parasuraman (2000) om än omformulerade i både Elliot et al 
(2012) och författarnas fall. Frågorna har konstruerats genom att noggrant översätta 
frågorna för att behålla andemeningen. Frågor som blev upprepningar togs bort. Andra 
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frågor lades till för att skapa en inriktning som mer stämmer överens med denna studies 
problemformulering. För att ge med ett exempel så hade Elliot et al (2012) en 
frågeställning, där de bad respondenten besvara hur de väl ansåg självscanning fungerade. 
Denna frågeställning bytes ut för att bättre anpassas till valt forskningsområde. 
Översättningen gjordes framförallt för att kunna anpassa enkäten till svensk kontext då 
respondenterna för denna studie sannolikt är från Sverige. I inledningskapitlet  förklarade 
Kaushik et al, (2015, s.240) att den traditionella serviceprocessen har förändrats i en del 
branscher i och med införandet av SST:s. Med denna modell, som påvisar att det finns 
tillvägagångssätt att mäta bland annat attityder gentemot tekniska lösningar, får forskning 
inom service en ny inriktning. 
  
Författarna har använt flera analysmetoder för att påvisa sambandet och effekten mellan 
de olika dimensionerna i modellen. Studien har även identifierat att uppfattad pålitlighet 
inte har en signifikant effekt på attityden till användning av SST. 
  
Genom att pröva modellen i flera analyser ger det ett resultat med högre validitet. Denna 
ytterligare utveckling av modellen har gett forskare ett större ramverk i form av en modell 
som kan troligtvis är applicerbar på andra marknader. Författarna ansåg att denna 
utveckling var nödvändig för att påvisa modellens bredd och begränsningar inom olika 
branscher. 
 
6.3 Praktiskt bidrag 
Syftet med denna studie var att ta fram underlag till Scandics ledning så att de får 
möjligheten att påbörja en mer strukturerad implementering av SST. Genom att utreda 
hotellgäster attityder till SST kan hotelledningen avgöra huruvida SST skulle påverka 
kundupplevelsen och tjänstekvaliteten. Det bidrag som författarna lämnar är ett stöd till 
uppdragsgivaren att kunna använda sig av i strategin för implementering av SST:s. 
  
Författarna kan visa att Scandics gäster är positivt inställda till användandet av SST. Detta 
ger ett bra verktyg för strateger och marknadsförare i deras fortsatta utvecklingsarbete 
med SST:s inom hotell. Att ha utfört denna typ av studie är fördelaktigt för Scandic då 
SST användning inom hotell är relativt nytt i Sverige. Det skulle skapa ett försprång 
gentemot konkurrenterna. Författarna menar att om en marknad är stagnerad, de flesta 
hotell erbjuder liknande tjänster till samma pris, krävs nya tjänster eller nya sätt att 
leverera tjänsten för att locka till sig nya gäster. 
  
De dimensioner som identifierats med störst påverkan på attityden är uppfattad enkelhet 
och uppfattad underhållningsfaktor. Vid test av TAM-modellen har författarna 
identifierat att uppfattad underhållningsfaktor har högst effekt på inställningen till 
användandet av SST. Detta ska då ge ytterligare stöd vid planering och implementering 
av SST i Sverige. Författarna anser att enbart användande av uppfattad 
underhållningsfaktor som underlag vid design av SST inte är lämpligt. För att kunna 
planera och utföra en god SST -implementering bör hotelledningen använda sig av alla 
de dimensioner som tas upp i TAM-modellen. Däremot kan dimensionerna användas som 
ett verktyg i prioriteringsarbete när man skall prioritera de olika dimensionerna inför en 
implementering. 
 
 
Författarna vill även belysa möjligheten att använda modellen inom andra branscher då 
den bevisligen har visat sig applicerbar på tre olika branscher i tre olika miljöer. 
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Möjligheten finns därmed att använda modellen i andra branscher som arbetar med, eller 
har för avsikt att implementera SST. Trots att studien enbart utfördes på Scandics 
storstadshotell har författarna uppfattningen att resultatet förmodligen är i linje med vad 
andra typer av hotell i Sverige skulle få. Författarna är dock medvetna om att vissa hotell 
redan idag är ytterst specialiserade på en viss typ av tilläggstjänster.  
  
Att pröva en redan beprövad modell på hotellbranschen gav också Scandic en väl 
validerad modell att utgå ifrån när de i framtiden ska utveckla sin SST implementeringar. 
Den blir då ett bra underlag för strategiska motiveringar som är kopplade till 
implementering av SST:s. 
  
Risker vid implementering av SST på Scandic 
Scandic har olika typer av hotell utspridda över hela landet. Beroende på hur Scandic vill 
bli uppfattade och vad varje enskilt hotells speciella inriktning är måste olika strategier 
skapas. För hotell med samma image som de fyra hotell som valts för studien kan 
författarna med stöd av denna studie se att dimensionerna i modellen har ett samband på 
attityden till användning av SST. Detta ger alltså Scandic möjlighet att anpassa sina 
framtida SST-lösningar efter modellen som prövats. 
  
Som författarna nämnt tidigare i inledningskapitlet finns en aspekt där företaget inte får 
chansen att rädda en situation när något blir fel i tjänsteprocessen med en SST. Kim 
(2016) har i sin studie funnit att negativa upplevelser som konsumenter upplever i 
samband med en SST sprider sig snabbare mellan konsumenter än vid ett traditionellt 
servicemöte. Kim (2016, s.47) fann också att en viss känsla triggas när en SST fallerar 
som ger konsumenten en känsla av självmisslyckande. Känslan av att dela med sig av sin 
negativa upplevelse kan, enligt undersökningen, leda till minskad lojalitet. Något som i 
sin tur kan leda till att en missnöjd konsument som byter tjänsteleverantör väljer att inte 
klargöra varför bytet sker till tjänsteleverantören. Risken finns då att den ursprungliga 
tjänsteleverantören lever i en illusion att allt är bra trots bristande service (Grönroos, 
2008, s.133). Något som kan ge ekonomiska förluster för Scandic utan att de vet varför. 
Scandic bör därför vara noggranna med implementeringen av SST genom att skapa en 
användarvänlig tjänst enligt de dimensioner som denna studie tar upp. Lösningen bör 
även kontrolleras noggrant gentemot det IT-system som finns tillgängligt så att inte den 
tekniska lösningen fallerar på grund av bristande resurser på IT-avdelningen. 
 
6.4 Rekommendation till Scandic 
Författarna kan påvisa att modellen lämpar sig bra inom hotellmiljö och undersökningen 
har visat sig vara validerad för Scandics gäster. Detta ger underlag till Scandic att ha med 
sig när de utformar framtida SST-lösningar då modellen visat sig överensstämma väl med 
de respondenter som deltagit i undersökningen. Efter att författarna påpekat modellens 
validitet inom livsmedels- och detaljhandeln har författarna även visat på dess validitet 
inom hotellbranschen. Författarna ser detta som en god argumentationsgrund för 
modellens funktion till Scandics implementeringsstrategi för SST.  
 
Författarna har genom denna undersökning givit underlag till Scandic att en beprövad 
modell, inom andra branscher, även är tillämpningsbar inom hotellbranschen, och mer 
exakt för Scandics gäster. De begränsningar som tas upp i 3.10.11 och 3.10.12 ska även 
tas beaktning till i denna rekommendation. Då modellen visat sig passa till hög grad så 
anser författarna, trots de begränsningar som tas upp, att modellen är valid för att 
användas av Scandic. Det finns ytterligare rekommendationer och förslag på vilka delar 
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av modellen som kan tänkas användas i en SST. Dessa rekommendationer har författarna 
presenterat för uppdragsgivaren utanför denna uppsats. Anledningarna till detta utesluts 
ur detta arbete är att bidraget till det akademiska samhället inte drar nytta av tankar och 
idéer som inte är vetenskapligt förankrade. 
 
Scandic måste även ta hänsyn till att trots studien kommit visa att uppfattad pålitlighet 
inte har ett signifikant samband med attityden till användandet av SST, kan det finnas fog 
att denna dimension ändå påverkar. Denna studie fick ett lägre värde på uppfattad 
pålitlighet än Elliot et al, samtidigt som denna studie även visade på ett icke signifikant 
samband vilket gör att Scandic inte helt kan utesluta effekten av uppfattad pålitlighet i 
sitt arbete av implementering av SST. 
 
6.5 Förslag till vidare forskning 
Denna studie undersökte attityder till användning av SST där frågan endast inkluderade 
vilken attityd en konsument hade till att använda en SST. Det frågades inte vidare 
specifikt om vad konsumenten ansåg vara bäst i en komparativ jämförelse mellan 
personlig service och en ej personlig service i form av SST:s. Därför anser författarna att 
en studie där det undersöks vid vilka situationer som SST är bättre än personlig service 
och vice versa är en forskningsinriktning som vore lämplig. Detta för att påvisa vid vilka 
klockslag personlig service är mer fördelaktigt och vid vilka klockslag SST:s är mer 
fördelaktigt. Det ger marknadsförare ännu ett verktyg för att optimera både personal och 
kundnöjdhet vid olika situationer och klockslag. Exempelvis är 70 % affärsresande och 
30 % fritidsresenärer av Scandics gäster över deras sju olika länder (Scandic, 2017, C). 
Där affärsresenärer tenderar att bo på hotell på vardagar och medan fritidsresenärer bor 
på hotell de resterande dagarna där helgen räknas in samt natten till lördag. Ett verktyg 
tillsammans med modellen där situationer och tidpunkter visar vilka resurser som är mest 
lämpliga var och när ger marknadsförare och hotellchefer ett större underlag i sitt 
strategiska arbete.  
 
Utifrån modellens funktion bör ytterligare forskning göras specifikt för vad varje 
dimension påverkas av. Exempelvis måste ytterligare forskning utreda vilka element som 
ökar underhållningsfaktorn. 
  
Författarna har genom denna studie kunnat observera att dimensionen nöje är den 
dimension som påverkar attityden till användandet av SST mest. Ett förslag till vidare 
forskning är därför att utreda vad som ska vara underhållande hos en SST. Hur bör  en 
SST vara utformad för att möta de krav som gästen har på SST:s underhållningsfaktor. 
Då nöje och underhållningsfaktor är en subjektiv bedömning av gästen krävs en utredning 
av vilka typer av underhållning gäster anser ha högst värde vid användande av SST. Detta 
för att ge ytterligare verktyg till hotellbranschen för hur SST ska fungera och hur 
plattformen ska vara designad för att öka nöjet för användaren. 
  
Pålitlighet är en dimension som bör forskas mer på då denna studie fick ett lågt värde på 
pålitlighet till skillnad från Elliot et al (2012) studie fick högre. Trots att dimension 
uppfattad pålitlighet visar ett statistiskt signifikant resultat i modellanalysen bör det 
utredas om det finns en skillnad mellan dimensionernas påverkan mellan olika branscher. 
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7 Sanningskriterier 
För att underlätta den kritiska granskningen av denna studie har författarna valt att 
redogöra för studiens reliabilitet, replikerbarhet, validitet samt generaliserbarhet. 
Författarna har även valt att inkludera en diskussion angående de etiska och moraliska 
aspekterna kring denna studie. 
 
7.1 Reliabilitet 
För att denna uppsats skall ha en hög reliabilitet har författarna arbetat noggrant efter 
dessa tre förhållningspunkter. Studien, är som tidigare nämnts, utförd under en termin. 
Något som har medfört att ett så kallat test-retest inte kunnat utföras. Författarna har 
därför förhållit sig till Babbie (2004, s.142) som menar att om observatören inte förväntar 
sig att svaren kommer att skilja sig markant vid ett test-retest så bör det ej göra det. Det 
gäller även vid en undersökning med en annan metod. Denna studie är en kvantitativ 
studie och författarna förväntar sig inte att svaren skulle skilja sig markant om en 
kvalitativ studie hade genomförts. Då författarna kunde utläsa väldigt tydliga 
svarsmönster för olika grupper av populationen, är sannolikheten att olika stickprov 
skulle generera vitt skilda svar låg. Författarna vill med detta sagt hänvisa till Einsteins 
tes om idioti: "idioti är att göra samma sak om och om igen, och förvänta sig olika 
resultat" (Utforskasinnet, 2015). 
  
Ett instrument som använts i denna studie är Cronbach’s alpha som är ett mått för att 
beräkna den interna reliabiliteten. Värdet på Cronbach’s alpha i denna studie bör betraktas 
som giltigt då det lägsta värdet (0.9) befinner sig över de standardiserade värdena (0.7) 
som används som en riktlinje för den inre kongruensen (Bryman & Bell 2013, s.172). 
Cronbach’s alpha är alltså ett mått för att se vilken nivå den inre kongruensen ligger på 
(Bryman & Bell, 2013, s.172) . Det ämnar mäta hur väl de olika frågorna/variabler är i 
förhållande till varandra om de används för att mäta ett och samma fenomen (Bryman & 
Bell, 2013, s.171). 
  
Interbedömmarreliabilitet är ett mått på hur olika subjektiva svar kategoriseras av 
observatörerna (Bryman & Bell, 2013, s.171). Om flera olika subjektiva tolkningar görs 
av flera olika forskare som använder samma data bör det räknas med en lägre grad av 
interbedömmarreliabilitet (Bryman & Bell, s. 171). Subjektiva tolkningar kan förekomma 
när det gäller öppet ställda frågor. Där får respondenten svara fritt och författarna måste 
kategorisera dessa tankar för att kunna få fram ett resultat. 
  
Författarna är även medvetna om att deras eget intresse för teknik samt samarbetet med 
hotellnäringen eventuellt kan ha lett till förhärligande av SST. De har därför strävat efter 
att kritiskt granska de svar och resultaten studien inbringat. Författarna har därför även 
tagit upp negativa saker med användandet av SST i hotellbranschen samt kritiskt granskat 
resultaten och förhållit sig till de resultat studien visade. Vidare har författarna haft i 
åtanke av vad implementering av SST har för påverkan på människa och samhälle vilket 
förklaras vidare i 8.2. 
 
7.2 Replikerbarhet 
Forskare inom det samhällsvetenskapliga området ser möjligheten till replikerbarhet som 
en viktig och positiv företeelse (Bryman & Bell, 2013, s.179). Att kunna utföra samma 
studie igen och få liknande resultat är viktigt då samhällsvetenskapliga forskare ämnar 
mäta något subjektivt. Subjektivt i den bemärkelsen att både den observerade och 
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observatören själva gör olika tolkningar (Bryman & Bell, 2013, s.179) . Den 
naturvetenskapliga forskningen å andra sidan mäter den naturliga världen. Om flertalet 
samhällsvetenskapliga forskare utför samma studie och får liknande svar minskar risken 
för att olika tolkningar. Detta ökar sannolikheten att forskningen beskriver verkligheten 
på ett mer korrekt sätt. Denna studie är en omarbetning av Elliot et al, (2012) studie som 
ämnar mäta attityder om SST inom e-handeln. Den modell samt det frågebatteri som 
används av Elliot (2012) kan med fördel användas inom andra branscher. Författarna 
ansåg att en omarbetning av frågorna bör göras om det väljs att använda i en annan miljö. 
Detta för att på rätt sätt skildra och förklara attityder som andra kontexter upplever. 
Författarna vill visa på vikten av att endast ändra ord som påvisar ett annat område utan 
att förändra frågans syfte. Att ändra självscanning till självincheckning är ett bra exempel 
på en omarbetning av en fråga. 
 
7.3 Validitet 
Hur vet forskare att ett instrument är det bästa för att mäta hur verkligheten ser ut? Om 
en studies validitet är hög kan forskare mena på att rätt metod har använts (Bryman & 
Bell, 2013, s.173). För att mäta validitet finns fem olika underkategorier som bryter ner 
en studies metod för att utreda om rätt metod och instrument använts. Denna studie 
omfattas endast av 4. Författarna har aktivt valt bort att mäta framtidens användning av 
SST vilket skulle kräva att den prediktiva validiteten mäts. 
 
7.3.1 Ytvaliditet 
Ytvaliditet är en intuitiv process där man kan be andra forskare om deras åsikt gällande 
om det måttet som används kan återspegla innehållet i de begrepps som används (Bryman 
& Bell, 2013, s. 173). Författarna har inför denna studie studerat tidigare forskning samt 
rådfrågat handledare och andra studenter ifall de upplever att de mått som används kan 
ge en bra beskrivning av fenomenet som undersöks. Den utvecklade TAM-modellen av 
(Elliot et al, 2012 s.316) används som grund för denna studie. Modellen visat sig vara 
användbar inom andra branscher och använts av olika forskare. Att författarna använder 
sig av en tidigare modell för att mäta attityder inom liknande situationer tyder på att en 
hög ytvaliditet har nåtts. 
 
 
7.3.2 Samtida validitet 
Samtida validitet är ett mått på hur väl två grupper av människor förhåller sig till en 
variabel (Bryman & Bell, 2013, s.173) Om en kategorisering har gjorts och dessa två 
grupper ger liknande svar kan det ifrågasättas om frågorna verkligen mäter en viktig 
punkt i beteenden. Till exempel kan man använda det i denna studie att titta på den 
inledande frågan om kön och den näst sista frågan angående attityd till användandet av 
SST i hotellbranschen. Det går att utläsa av enkätsvaren (Appendix 6) att det inte bör 
finnas något starkt samband mellan kön och attityd då flertalet respondenter ger liknande 
svar på attityd oavsett kön. Författarna har därför använt SEM-verktyget för att se vilken 
del av modellen som har mest betydelse för attityden gentemot SST. 
 
 
7.3.3 Begreppsvaliditet 
För att hög begreppsvaliditet ska uppnås skall forskare deducera variabler och hypoteser 
som är relevanta för det begrepp som ska undersökas (Bryman & Bell, 2013, s.173). Har 
man i denna studie kunnat påvisa att de variabler och hypoteser som används verkligen 



 

61 

försöker mäta det begrepp som anges? Författarna menar att det kan det, dels har 
författarna testat de olika delarna i den modell som testats och visat vilket samband de 
har med attityden till SST i ett korrelationstest, regressionstest samt en avancerad SEM-
analys. Ytterligare har SEM-verktyget använts för att titta på sambandet mellan alla de 
olika dimensionerna. Korrelationstestet gav ett svar på ifall det finns ett positivt samband 
i modellen eller ej. Regressions-testet har svarat på ifall det finns någon effekt mellan 
vilken typ av resande en gäst är och hens attityd till SST. På så vis vill författarna hävda 
att en hög nivå av begreppsvaliditet förekommer. 
 
7.4 Studiens generaliserbarhet 
Att en studie är generaliserbar innebär att studiens resultat, baserat på det stickprov man 
tagit, kan användas för hela målpopulationen och i andra situationer än den testade. 
(Bryman & Bell, 2013, s.177). Författarna vill med detta avsnitt diskutera om urvalet som 
gjorts samt de utfall och resultat det lett till är representativt för hela Scandics kundbas. 
Författarna har som tidigare beskrivit valt att använda sig av ett icke-sannolikhetsurval 
istället för ett sannolikhetsurval. Den mer precisa term för det urval som användes vid 
denna studie var bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2013, s.204). Författarna anser att 
ett bekvämlighetsurval var mest lämpat då ett sannolikhetsurval hade krävt mer resurser 
i form av pengar, tid och data (Bryman & Bell, 2013, s.204) från Scandic. Då denna studie 
är genomförd under delar av en termin och av två studenter har utrymmet för att utföra 
ett obundet slumpmässigt urval inte funnits. Nackdelar med att använda 
bekvämlighetsurval är till exempel att författarna inte vet om respondenterna är 
representativa för hela gruppen hotellbesökare.  
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8 Etik, moral och samhälle 
För att belysa de samhälleliga, etiska och sociala aspekter som studiens område berör 
har författarna i detta kapitel valt att förklara olika resonemang kring detta. Bland annat 
förs ett resonemang kring hantering av intressenter och vilken påverkan införandet av 
SST har. 
 
8.1 Forskningsetiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2011) presenterar en rad forskningsetiska krav på den forskning som 
bedrivs för att den ska anses bedrivas enligt god sed. De forskningsetiska kraven tar upp 
vem som bör bedriva forskning, hur den skall bedrivas, för vem forskning skall bedrivas 
och hur man ställer sig till olika intressenter och intressen (Vetenskapsrådet, 2011, s.17). 
Författarna har under arbetet med denna uppsats haft extra stort fokus på två av dessa 
krav, nämligen forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet innebär att 
den forskning som bedrivs ska inriktas på väsentliga frågeställningar med ett tydligt syfte 
samt att en god kvalitet upprätthålls (vetenskapsrådet, 2011, s.17). 
 
Individskyddskravet finns till för att skydda respondenterna från skada och kränkning 
(vetenskapsrådet, 2011, s.17). I denna studie framhölls det tydlig att individen var 
anonym och att inga svar kan tänkas spåras tillbaka till den enskilda individen. Vidare 
har författarna tydligt beskrivit hur de valt att förhålla sig till Scandic. Genom att 
upprätthålla en tydlig transparens har författarna försäkrat sig om att studien som 
presenterats har följt de forskningsetiska riktlinjerna. 
 
8.2 SST & Människan 
Idag försvinner fler arbetstillfällen än någonsin i historien på grund av automation av 
samhället (Frey, 2013, s.46). Frey (2013, s.47) tar upp att det arbete som görs idag 
kommer kräva betydligt färre arbetare i framtiden, men tillägger även att det alltid 
kommer finnas fler problem än det finns lösningar. Något som kommer leda till andra 
problem och andra arbetsområden för människor. Ett sätt att kompensera för detta är att 
bygga upp helt nya företag som arbetar med andra affärer snarare än att försöka hitta 
jobbtillfällen i de befintliga sektorerna (Frey, 2013, s.47). Vidare tar Frey (2013, s.47) 
upp ett exempel angående självkörande bilar som är på framfart. Även fast vi inte kommer 
behöva förare som kör bilen så kommer behovet av servicetekniker fortfarande finnas, 
liksom logistiken kring bilar samt kundtjänst som kan ta hand om kunders problem. 
Författarna ser ändå utvecklingen som något positivt och Frey (2013, s.47) belyser också 
att ett mer effektiviserat samhälle är positivt för mänskligheten. Exempelvis kan det bli 
enklare att förutspå naturkatastrofer. Detta genom artificiell intelligens som kan varna för 
faror tidigare vilket leder till ökad möjlighet att evakuera. Därför har författarna inte tagit 
hänsyn till den negativa sidan med färre arbetstillfällen på kort sikt i denna studie, utan 
sett studien som en positiv utvecklingsmöjlighet. 
 
8.3 SST & Oövervakad incheckningsdisk 
Företeelser som författarna har iakttagit som negativa är att användandet av SST kan leda 
till är ökat obevakat användande av hotellets faciliteter. För hotellets ekonomi kan detta 
leda till att besökare som inte betalat för det ändå utnyttjar exempelvis frukostbuffén eller 
gym och spa-delen av hotellet. Ur ett samhällsmässigt perspektiv finns en risk att 
obemannade incheckningsdiskar kan leda till ökad människohandel såsom prostitution 
och trafficking. Scandic med flera, arbetar redan med detta problem tillsammans med 
polisen men har då hjälp av de concierges som arbetar i incheckningen (Hotellrevyn, 
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2015). Det ansvar hotellet har vid dessa typer av brott kan lösas med exempelvis 
kameraövervakning. Vid incheckning vid en SST kan en registreringsprocess se vilka 
som registrerat sig. minska den risken. Om hotellen övervakar och registrerar 
personuppgifter över sina gäster kan det lätt uppfattas, av gästerna, som att de blir 
övervakade vilket enligt författarna kan leda till att de känner sig oskyldigt anklagade. En 
registrering skulle även utöka det elektroniska fotavtrycket som då skulle bli enklare att 
spåra, något som kan tänkas vara skrämmande för vissa. Balansgången mellan att kunna 
erbjuda självincheckning, utan att man som gäst behöver interagera med personal, och 
samtidigt fortfarande ha uppsikt över de som väljer att besöka hotellet är inte helt enkel.  
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Appendix 4: 
Följebrev till Enkät om självservice teknologi: Attityder till självbetjäning inom 

hotellbranschen (Scandic). 
 

Mätning av attityder till självbetjäning 
 

Vi är två stycken studenter som studerar Civilekonomprogrammet med inriktning 
service management på Handelshögskolan vid Umeå Universitet och just nu skriver vi 
vår master uppsats. Denna uppsats skrivs i samarbete med Scandic Hotels och ämnar att 
undersöka hur Scandics gäster är inställda till självbetjäning. 

 
All medverkan är frivillig men dina svar är viktiga för att få tillförlitliga och användbara 
resultat som underlag för den forskning som skall bedrivas för att hjälpa Scandic i deras 
framtida arbete med nöjda kunder. Kom ihåg att dina svar inte kan ersättas av någon 
annans och dina åsikter räknas 

 
De uppgifter du lämnar hanteras konfidentiellt. Endast utsedd enkätansvarig 
kontaktperson hanterar de ifyllda enkäterna. Resultaten redovisas i form av tabeller och 
diagram, där ingen enskild persons svar kan utläsas. Enkäten tar 4- 6 minuter att 
besvara och inga frågor är obligatoriska. 

 
Har du några frågor rörande enkäten eller undersökningen i övrigt, kontakta ansvarig 

kontaktpersoner via nedanstående e-postadresser. 
 

Jim Holmlund: jiho0009@student.umu.se 
 

Pelle Nyström: peny0032@student.umu.se 
 

Tack för att du vill medverka och ha chansen att påverka dina framtida vistelser på 
Scandic hotels och ha en fortsatt trevlig dag önskar studenterna Jim Holmlund och Pelle 
Nyström. 

 
Olika begrepp som vi vill att du som respondenten kan få en klarare bild av: 

 
Teknik och Teknologi: Både människor och djur använder redskap, men till skillnad 
från djuren har människor utvecklat och förvarat sina redskap. Betydelse att teknik är ett 
verktyg som underlättar en annan syssla. 

 
Självservice, Självincheckning och Självbetjäning: Ett verktyg eller tjänst som 
möjliggör för en individ att tillgodose sina behov genom att utföra en handling utan att 
en annan person behöver finnas på plats. 

 
Effektivitet: är ett begrepp inom ekonomi och organisationsteori som beskriver hur väl 
en organisation kan omvandla resurser till produkter och tjänster. I begreppet ingår 
både produktivitet och kvalitet, som båda är höga i en effektiv organisation. Effektivitet 
definieras traditionellt som graden av måluppfyllelse i förhållande till 
resursanvändning. 

 
Produktivitet: graden av måluppfyllelse i förhållande till tidsåtgång 
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Följebrev till Enkät om självservice teknologi: Attityder till självbetjäning inom 

hotellbranschen (Scandic). 
 

Mätning av attityder till självbetjäning 
 

Vi är två stycken studenter som studerar Civilekonomprogrammet med inriktning 
service management på Handelshögskolan vid Umeå Universitet och just nu skriver vi 
vår master uppsats. Denna uppsats skrivs i samarbete med Scandic Hotels och ämnar att 
undersöka hur Scandics gäster är inställda till självbetjäning. 

 
All medverkan är frivillig men dina svar är viktiga för att få tillförlitliga och användbara 
resultat som underlag för den forskning som skall bedrivas för att hjälpa Scandic i deras 
framtida arbete med nöjda kunder. Kom ihåg att dina svar inte kan ersättas av någon 
annans och dina åsikter räknas 

 
De uppgifter du lämnar hanteras konfidentiellt. Endast utsedd enkätansvarig 
kontaktperson hanterar de ifyllda enkäterna. Resultaten redovisas i form av tabeller och 
diagram, där ingen enskild persons svar kan utläsas. Enkäten tar 4- 6 minuter att 
besvara och inga frågor är obligatoriska. 

 
Har du några frågor rörande enkäten eller undersökningen i övrigt, kontakta ansvarig 

kontaktpersoner via nedanstående e-postadresser. 
 

Jim Holmlund: jiho0009@student.umu.se 
 

Pelle Nyström: peny0032@student.umu.se 
 

Tack för att du vill medverka och ha chansen att påverka dina framtida vistelser på 
Scandic hotels och ha en fortsatt trevlig dag önskar studenterna Jim Holmlund och Pelle 
Nyström. 

 
Olika begrepp som vi vill att du som respondenten kan få en klarare bild av: 

 
Teknik och Teknologi: Både människor och djur använder redskap, men till skillnad 
från djuren har människor utvecklat och förvarat sina redskap. Betydelse att teknik är ett 
verktyg som underlättar en annan syssla. 

 
Självservice, Självincheckning och Självbetjäning: Ett verktyg eller tjänst som 
möjliggör för en individ att tillgodose sina behov genom att utföra en handling utan att 
en annan person behöver finnas på plats. 

 
Effektivitet: är ett begrepp inom ekonomi och organisationsteori som beskriver hur väl 
en organisation kan omvandla resurser till produkter och tjänster. I begreppet ingår 
både produktivitet och kvalitet, som båda är höga i en effektiv organisation. Effektivitet 
definieras traditionellt som graden av måluppfyllelse i förhållande till 
resursanvändning. 

 
Produktivitet: graden av måluppfyllelse i förhållande till tidsåtgång 
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Användarvänlighet: Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan 
bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och 
för användaren tillfredsställande sätt. 

 
Pålitlighet: till vilken grad känner du tilltro till någonting. Kan beskrivas som en 

säkerhet att inga andra processer startas eller slutförs utan ditt medgivande. 
 

Skulle det vara något annat som du undrar över eller vill ha ytterligare klarhet om tveka 

inte att fråga oss som enkätinsamlare. 
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Appendix 5: Enkätmall 
 

Techonlogy readiness / Teknisk beredskap 
 

1. Technology gives people more control over their daily lives. Tekniska lösningar 
ger människor bättre kontroll över sina dagliga rutiner. 

 
2. Other people come to me for advice on new technologie. Andra människor 
kommer till mig för råd om teknik. 

 
3. I prefer to use the most advanced technology available. Jag föredrar att använda 
den mest avancerade tekniken som finns tillgänglig. 

 
4. Technology makes me more efficient in my occupation. Teknologin hjälper mig att 
bli mer effektiv i mitt dagliga arbete. 

 
5. I am among the first in my circle of friends to acquire new technology when it 
appears. Jag är bland de första i min bekantskapskrets att skaffa ny teknik när den blir 
tillgänglig. 

 
6. I find new technologies to be mentally stimulating. Jag upplever att användandet av 
ny teknik är stimulerande/uppiggande. 

 
7. I Can usually figure out new high-tech products and services without help from 
others. Jag kan oftast räkna ut hur man använder sig av nya tekniska lösningar och nya 
tjänster utan att be andra om hjälp. 

 
8. Technology gives me more freedom of mobility. Tekniska lösningar ger mig mer 
frihet 

 
9. I keep up with technological developments in my areas of interest. Jag håller mig 
uppdaterad om tekniska framsteg/händelser inom områden som intresserar mig 

 
10. Learning technology can be as rewarding as the technology itself. Att lära sig om 
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hur tekniska lösningar fungerar är tillfredsställande. 
 

11. I Enjoy the challenge of figuring out high-tech gadgets. Jag gillar utmaningen 
att försöka förstå ut hur tekniska lösningar fungerar 

 
12. I feel confident that machines will follow through with what I instructed them 
to do. Jag känner mig säker i att tekniken gör som det är tänkt att det ska göra. 

 
13. I find I have fewer problems than other people in making technology work for me. 
Jag upplever att jag har mindre problem än andra att få tekniska lösningar att fungera. 

 
Perceived Usefulness / Uppfattad användbarhet 

 
1. Self-scanning will allow me to shop faster / Självincheckning kommer 
att effektivisera incheckningstiden. 

 
 

2. Self-scanning will make me more efficient while shopping / 
Självincheckning kommer att göra det mer effektivt att checka in. 

 
3. Självincheckning kommer tillåta mig att checka in smidigare - Frågan togs bort. 

 
4. Self-scanning reduces the waiting time at the cash register 

/Självincheckningen kommer att förkorta den tid det tar för mig att checka in 
 
 

(Elliot et al., (2012) 
 

Ease of use / Uppfattad enkelhet  
1. Self-scanning will be effortless / Självincheckning kommer vara enkelt. 
2. Self-scanning will be user friendly / Självincheckning kommer 
vara användarvänligt 

 
 

Reliability / Uppfattad pålitlighet  
1. Self-scanning will be reliable / Självincheckningen kommer vara pålitlig. 

 
 

2. I expect self-scanning to work well / Jag förväntar mig att självincheckningen 
kommer fungera bra. 

 
3. Self-scanning will have a faultless result / Självincheckningen kommer att ge felfria 
resultat. 

 
4. Om ett fel inträffar kommer jag att kunna få hjälp på plats - Tilläggsfråga 

 
5. Om det är något jag inte förstår vid självincheckningen så förväntar jag mig att 
få svar på mina frågor på plats - Tilläggsfråga 
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6. Om Självincheckningen är ur funktion förväntar jag mig att jag enkelt 
kan tillgodose mina behov på plats. Tilläggsfråga 

 
(Elliot et al., (2012) 

 
Fun / Uppfattad underhållningsfaktor  
1. Self-scanning will be entertaining / Digitala alternativ är underhållande 
2. Self-scanning will be enjoyable / Digitala alternativ är intressanta 

 
How would you describe your feelings towards using self-scanning technology 
in this store? / Vad är din attityd till användning av SST på detta hotell? 
1. Unfavorable-favorable / negativ-positiv 
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Appendix 6: Svar på frågor 
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