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Abstract 

Today the society is more digitalized than yesterday. Like the rest of the world, the 

hotel industry is also being more digitalized. In the hotel industry hotels are 

working a lot with how they can interact the guest to be more active in the value 

creating processes and have started to adopt self-service technology. Studies 

today are mostly focused on how to implement more technology but not really 

about the user experience, especially when it comes to the service holders. The aim 

of this study is therefore to contribute knowledge about the service holders’ 

perspective on self-service technologies. The study wants to understand what 

service holders believe self-service technologies provide and prevent when the 

hotel industry gets digitalized. A literature study as well as interviews and 

observation has been made with the purpose to gain new information to be able to 

carry out a result about the service holders’ experience about the self-service 

technology. The qualitative material has been analysed and linked with the 

literature study. The study gave the result that service holders believe the self-

service technology to be more effective. Where the self-service station is placed 

seems to be crucial for its use. Service holders believe personal service to be very 

important. But in the end they believe it’s the staff that will suffer from the 

digitalization.   

Förord 
Jag vill tacka alla respondenter som deltagit i studien, utan er skulle det inte varit möjligt 

att genomföra studien. Även vill jag ge min handledare Daniel A. Skog ett stort tack för 

hans hjälp, stöttning och engagemang under den här tiden. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle kan vi se hur fler och fler företag och verksamheter anammar det 

digitala. Den traditionella synen på en kund är att den tar emot varan eller tjänsten för att 

i kompensation betala för sig utan att ha en aktiv roll i utförandet (Kristensson et al. 

2014). Detta börjar via nya synsätt att förändras och kunder blir aktiva i både 

utvecklingsprocesser och i själva användningen av en tjänst, mycket möjligt via det 

digitala. Ser vi på det som idag börjar bli större och större så handlar det om 

självbetjäning. På mataffärerna scannar vi våra egna matvaror och betalar via digitala 

självbetjäningsdatorer och på flygplatsen checkar du in och printar bagagetaggar själv via 

digitala självbetjäningsdatorer. Detta är bara två exempel på olika verksamheter som 

gjort att kunden fått en aktiv roll i utförandet av en tjänst. Genom förändring inom 

verksamheten mot det digitala förändras även personalens arbetsuppgifter, men kanske 

det inte ska antas att teknologin kan ändra på allt. Hur många gånger har det inte skett 

att självbetjäningsscannern i en matvarubutik inte tar emot en viss streckkod. Då är man 

snabb att leta upp en faktisk människa från personalen som kan hjälpa en. 

Ser vi till hotellbranschen så har digitaliseringen påverkat och håller succesivt på att 

förändra och hotell blir mer och mer digitaliserade. Förr i tiden fanns bokningarna i 

pappersform som sedan gick över till att finnas i system, rumsnycklarna var vanliga 

nycklar som övergick till kort som rumsnycklar, du kunde enbart betala kontant, idag 

måste du på många hotell betala med bankkort. Idag håller hotellbranschen på att ändras 

från mänskliga möten mellan personalen och gäster till att det är det digitala som möter 

gästerna. Vi kan se på hur flera olika hotellkedjor har börjat med digitala 

självbetjäningstjänster, som gör det möjligt för gäster att utföra en tjänst för sig själva via 

digitaliserade enheter, vilket tidigare inte har varit möjligt. Johansson (2017) skriver i sin 

blogg om hur hotellkedjor i Sverige har börjat med att deras gäster kan använda sina egna 

mobiler till att bland annat checka in, betala, samt ha som rumsnyckel och hur robotar 

har tagit över allt fler rutinuppgifter.  

Det vanligaste sättet idag är att det finns en extern station i receptionen där skärmar 

finns tillgängliga för gäster med möjligheten att själva checka in, det vill säga att gästen 

inte behöver gå till den traditionella receptionen med en mänsklig receptionist, även om 

den traditionella receptionen i många fall också finns kvar. Det finns hotellkedjor som 

tagit till sig robotar likt Amazons Alexa och Apples Siri som de programmerat för att 

kunna hjälpa gäster med frågor kring bland annat frukosttider, väckning och taxibokning. 

Dagens teknik som redan finns på flera hotell runt om i Sverige gör det möjligt för gäster 

att bo på ett hotell utan att behöva träffa personal vid hotellet. Och enligt Johansson 

(2017) kommer det komma ännu fler robotar till hotell i framtiden som tar över 

arbetsuppgifter som idag görs av hotellpersonal. Personalen verkar idag bara få hänga 

med på digitaliseringen av hotellen.  

 Forskning inom området handlar till stora delar om hur hotell och företag ska 

implementera teknik på ett fungerande sätt och hur företag kan bli mer fruktsamma 

genom tekniken, då det verkar som det för många företag är svårt att implementera 

teknik som används i den utsträckning som det är tänkt. Digitala självbetjäningstjänster 

beskrivs av forskning som en tjänst där kunder får en aktiv roll i produktionen av 
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värdeskapandet av tjänsten där det inte sker en direkt medarbetarinsats. Forskningen 

kring ämnet visar mycket på att digitala självbetjäningstjänster ska leda till fördelar för 

tjänsteleverantören då de ska få mer tid åt annat arbete som kan ses mer värdefullt 

(Fernandes & Pedroso, 2017). Forskare menar att den mest uppenbara fördelen med 

digitala självbetjäningstjänster är att tiden reduceras jämfört mot tjänster utförda av 

människor (Fernandes & Pedroso, 2017). Dock pekar forskningen mot att det är svårt att 

få användarna att använda tekniken, det beror inte på tekniken i sig utan att kunder 

föredrar mänsklig interaktion (Curran & Meuter, 2005; Dabholkar & Bagozzi, 2002). En 

mix av möjligheter för kunder med tillgång till både Self-Service Technologies och 

mänsklig traditionell service har visat sig upprätthålla kundlojaliteten (Barrett, Davidson, 

Prabhu & Vargo, 2015).  

Hur teknikens ökade närvaro upplevs av personalen ser vi ännu ingen forskning inom 

och personalens upplevelser kan även ha betydelse på hur gäster upplever och väljer att 

använda digitala självbetjäningstjänster. Därför kan det vara avgörande att även se på 

personalens upplevelser av digitala självbetjäningstjänster.  

1.2 Syfte 

Stora delar av det som sker kring digitala självbetjäningstjänster påverkar mycket 

personalen. Idag saknas det forskning kring personalen, därför är syftet med studien att 

bidra med kunskap ur tjänsteförrättares perspektiv kring digitala självbetjäningstjänster. 

Studien vill skapa en förståelse kring vad tjänsteförrättarna anser digitala 

självbetjäningstjänsters möjligheter tillför och förhindrar genom digitaliseringen inom 

hotellbranschen.   

1.3 Problemformulering 

I och med att hotellbranschen håller på att digitaliseras och frångå det mänskliga 

bemötandet på flera olika punkter så finns det studier kring hur digitala 

självbetjäningstjänster ska implementeras inom olika tjänstesektorer. Det finns vag 

forskning kring kundernas upplevelse och användning av digitala självbetjäningstjänster 

men inget kring hur tjänsteförrättare upplever digitala självbetjäningstjänster och vilka 

effekter de tillför. Studien utförs på ett hotell som har både en traditionell reception samt 

en digital självbetjäningstjänst där personalen lättare kan se skillnader mellan de två 

olika tillvägagångssätten för att checka in jämfört med hotell som enbart har ett 

tillvägagångssätt. Genom frågeställningen ska denna studie försöka fylla det 

kunskapsbehovet som saknas kring tjänsteförrättarna. Studien vill svara på 

frågeställningen:  

Hur upplevs digitala självbetjäningstjänster och dess effekter av tjänsteförrättare inom 

hotellbranschen?  

1.4 Avgränsning 

Studien är avgränsad till att enbart undersöka digitaliseringen inom receptionsdelen på 

ett hotell, genom att studera en reception som innehar både en vanlig receptionsdisk med 

en anställd samt digital självbetjäningstjänst. Frågeställningen är även avgränsad till en 
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fråga för att ge tydlighet i vad det är studien ska svara på. Studien avgränsas även till att 

enbart ha respondenter som är personal inom hotellet genom att studera hur de upplever 

situationen och ej gäster. Avgränsningar görs dels för att det finns en tidsram att hålla 

samt att de ska bli en tydlighet inom studien.    
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2. Relaterad forskning 

I det här avsnittet presenteras forskning som är relaterad till tjänster och digitala 

självbetjäningstjänster för att ge en bild av vad tidigare forskningen adresserat kring 

ämnena och vart det rådande kunskapsläget ligger. Forskningen kommer nedan 

presenteras först i stort kring varje ämne för att sedan bli mer specifikt.  

2.1 Tjänster 

Tjänster har under många år varit ett begrepp under diskussion och ansågs förr mindre 

värt än produkter, men nuförtiden anses tjänster som ett stort och viktigt begrepp som 

utgör mer än 70 procent av Sveriges BNP (Kristensson, Witell & Gustafsson, 2014).  Vad 

en tjänst gör är att genom värdeskapande processer ge personer hjälp att nå ett visst mål 

och att åstadkomma något (Kristensson et al., 2014). Vi kan här se på en 

snabbmatsrestaurang, en person vill nå målet att bli mätt och snabbt få mat i sig, vilket är 

just det som snabbmatsrestaurang erbjuder, snabb mat som mättar men kanske inte den 

godaste maten. Forskare har hävdat att skillnader mellan produkter och tjänster kanske 

inte är meningsfulla, eftersom produkterna kräver tjänster (åtminstone självbetjäning) 

och tjänster involverar i allmänhet någon form av produkt eller artefakt (Barrett et al., 

2015). Produkter är så vida beroende av att en tjänst utförs för att de ska vara till nytta, 

där en tjänst kan handla om att produkten är en kniv och tjänsten är att skära. Och när 

det kommer till tjänster så är de oftast beroende av en produkt. För att vara en frisör och 

utföra tjänsten att klippa en kund är frisören i behov av en sax som är en produkt.  

Kristensson et al. (2014) delar upp tjänster i två olika delar – direkta tjänster och 

indirekta tjänster. Direkta tjänster beskrivs som situationer där värde skapas direkt och i 

interaktion med företaget som erbjuder tjänsten. Direkta tjänster är det vi oftast 

klassificerar som en typisk tjänst, till exempel en hotellvistelse. Vid hotellvistelse behöver 

en person ett tillfälligt boende och värde skapas vid vistelsen. Indirekta tjänster beskrivs 

av författarna som tillfällen då en fysisk varas erbjudande används och vid tillfället av 

användandet skapas värde av tjänsten för kunden, till exempel en lampa. En lampa 

skapar endast värde för kunden när den tänder den för behov av mera ljus, men när den 

är släckt skapar den inget värde. Fysiska varor räknas som en tjänst ur moderna synsätt. 

Enligt författarna är alltså både varor och tjänster det som kan räknas till tjänster för de 

leder till värdeskapande processer för individer, företag och organisationer. De 

värdeskapande processer som uppstår vid en tjänst sker antingen i 

användningsögonblicket eller en liten stund efter (Kristensson et al. 2014). 

När det kommer till tjänsteinnovation så vill företagen ta reda på vad det är kunden 

vill göra för att tillfredsställa sina behov, istället för att se vad företag kan tillverka. 

Genom tjänsteinnovation går företag från att ha sett på vad som tekniskt är möjligt till att 

se på det som kunden önskar eller något som skulle hjälpa för kunden. Tjänsteinnovation 

verkar för att utveckla och förbättra värdeskapande processer. Ett problem i dagens 

samhälle är att det saknas bra strategier, processer, metoder och riktlinjer för hur företag 

och organisationer ska ta sig an för att genomföra en lyckad tjänsteinnovation. 

(Kristensson et al. 2014). I flertalet artiklar kan man läsa hur forskare försöker ta fram 

olika modeller för att lyckas med tjänsteinnovationen. Många företag idag arbetar med 

tjänsteinnovationer mot det digitala.  
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För att öka effektiviteten hos befintliga tjänster föreslås att tjänsteorganisationer 

använder en antagen teknik, till exempel information- och kommunikationsteknologi 

(IKT) verktyg, för att uppnå tjänsteförbättringar. Tekniken används för att förbättra 

tjänsternas kvalitet och effektivitet, det här gör att tekniken kan skapa helt 

transformerade eller nya tjänster (Barrett et al. 2015). Däremot så genererar digital teknik 

mycket komplexa innovationsutmaningar, där det hänt att företag misslyckats med att 

hantera dem på lämpliga sätt som lett till stora konsekvenser. Därför vill många forskare 

undersöka hur digital innovation kan hanteras, eller om det ens är möjligt att hantera det. 

En huvudutmaning för alla företag som försöker hantera digital innovation innebär att de 

måste förstå de unika egenskaperna som digitala innovationsprocesser innehar till 

skillnad mot icke-digitala innovationsprocesser (Nylén & Holmström, 2015).   

Forskare förklarar att de grundläggande egenskaperna hos digital teknik är 

omprogrammerbarhet och datahomogenisering. Det blir således lättare att förändra och 

göra om saker med hjälp av digital teknik. Tillsammans ger de en miljö med öppna och 

flexibla erbjudanden som används för att skapa innovationer som kännetecknas av 

konvergens och produktivitet (Yoo, Boland Jr, Lyytinen & Majchrzak, 2012). Digital 

tjänsteinnovation kan användas av nya företag genom att utnyttja digital teknik för att 

utmana företag men det ger också möjligheter för befintliga företag att förbättra och 

utöka sina produkt- och tjänsteportföljer till nya domäner (Nylén & Holmström, 2015).  

Nylén och Holmström (2015) har insett företags utmaningar kring arbete med 

innovationsprocesser och har i sin artikel tagit fram ett ramverk som kan användas som 

ett verktyg för att stöda företag med att kunna hantera deras innovationsinsatser. 

Författarna presenterar fem olika nyckelområden som bör mätas och utvärderas för att 

försöka hantera digitala produkter- och tjänsteinnovationer. Det första nyckelområdet 

handlar om att digitala produkter och tjänster ska inte bara vara effektiva att använda och 

lätta att lära sig, utan de ska också ge en rik användarupplevelse. Användarupplevelse kan 

mätas på användningsnivå, estetik och engagemang. I det andra nyckelområdet som 

presenteras så bör företagen tydligt formulera hur deras digitala produkter och tjänster 

skapar värde för användarna. Kvaliteten på sådana värdeerbjudanden är beroende på 

dynamiken av kundsegmentering, produkt- och tjänstesammansättning och ärenden åt 

informationsägaren. Här vill företag skapa förståelse för deras kunder, 

sammansättningen mellan produkter och tjänster samt vad deras kunder vill ha. Tredje 

nyckelområdet innefattar sökningar för digital utveckling som involverar att samla 

information om nya enheter genom digitala kanaler för att identifiera och utnyttja 

möjligheter till innovation över nya användargrupper och nya användarbeteenden. Fjärde 

nyckelområdet handlar om att digital innovation kräver nya färdigheter. Företag behöver 

utvärdera deras process och tillvägagångssätt för att stödja kontinuerligt lärande av unika 

egenskaper som finns hos digital teknik för att skapa företagsamma innovationsgrupper. 

Det sista nyckelområdet syftar mot att digitala innovationsprocesser ofta får fart när 

företagsanställda arbetar via ”learning by doing” med digital teknik på ett lärande sätt, 

det är viktigt att uppskatta ledigt utrymme och tid för improvisation och processer för att 

samordna sådana insatser. Att använda sig av det här ramverket innebär enligt Nylén och 

Holmström (2015) att man måste fatta informerade beslut inom tre aspekter: företagets 

produkter, företagets digitala miljö, och företagets organisationsegenskaper. Genom att 
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skapa åtgärder inom varje område möjliggör ramverket för företag att effektivt hantera 

sina digitala produkt- och tjänsteportföljer över tiden. 

Med digital tjänsteinnovation till skillnad från den icke digitala så ökar 

innovationshastigheten, detta på grund av att de är omprogrammerbara och den 

generativa karaktären gör det enkelt för företag att introducera nya produkter och 

tjänster. Den ökade takten i alla digitala domäner har resulterat i en situation där 

innovation måste vara kontinuerlig, obeveklig och snabb. Å andra sidan måste företagen 

ägna mer tid åt att noggrant utforma, bygga och distribuera plattformar och engagera sig i 

arkitektur och designrelaterade standarder (Yoo et al., 2012).  Lyckas man bra med digital 

innovation leder det oftast till att den digitala tekniken generar högre 

bearbetningskapacitet och till lägre kostnader (Nylén & Holmström, 2015). 

Sammanfattningsvis kan vi från den här delen kring tjänster se att forskare vill säga att 

både tjänster och produkter kan ses som tjänster och att tjänster hjälper till att uppnå ett 

mål. Tekniken har blivit mer utvecklad och fått en större roll i samhället än den varit 

tidigare och vanlig tjänsteinnovation går över till digital tjänsteinnovation som gör 

innovationsprocesserna mer effektiva och bättre kvalitet genom att de blir lättare att 

förändra. Det presenteras även ett ramverk som föreslås för företag att använda för att se 

till att deras digitala tjänsteinnovation blir lyckad eller förbättrad. När det kommer till 

digital tjänsteinnovation arbetar forskare mest på att ta fram strategier för hur man ska 

lyckas implementera tjänsterna på ett lyckat sätt. Eftersom tjänster skapar 

värdeskapande processer genom att hjälpa en kund att nå ett mål eller åstadkomma något 

kan det vara intressant att se på hur värde skapas. 

2.1.1 Värdeskapande 

Värde syftar till att uppfylla det målet som en kund har. Genom att uppnå kundens mål så 

skapas ett värde hos kunden genom utbyte mot en tänkbar resursåtgärd. Som vid en 

snabbmatsrestaurang vill gästen uppnå målet att bli mätt genom åtgärden att äta, vilket 

restaurangen uppfyller för kunden. Tjänsteinnovation möjliggör att skapa nya och fler 

värden som en konsument upplever. Konsumenten anses vara en viktig samskapare 

genom de värdeskapande processer som en ny eller förbättrad tjänsteinnovation 

möjliggör (Kristensson et al., 2014). Genom kundinteraktion och samverkan av kunskap 

med affärspartners kan professionella tjänsteföretag förbättra sina 

kunskapsutvecklingsprocesser för värdeskapande (Barrett et al., 2015). Företag börjar se 

kunden som en person som aktivt ska delta i värdeskapande processen och att kunden 

kan vara till en stor hjälp när företag vill utvecklas och bli ännu bättre. 

I dagens samhälle för att lättare se kunden som delaktig i värdeskapandet går man från 

produktlogik till tjänstelogik och ser på både varor och tjänster som direkta eller indirekta 

tjänster, vilka möjliggör förutsättningar för värdeskapande. Tjänstelogiken grundar sig i 

förståelse för hur resurser, som varor, aktiviteter och interaktioner under eller direkt efter 

användning leder till kundvärde (Kristensson et al. 2014). Tjänstedominant logik går ett 

steg längre och inkluderar även konsumenterna i de värdeskapande processerna genom 

att hävda att kunden alltid är medskapare av värdet (Xie, Bagozzi & Troye, 2008). Bland 

forskare inom tjänstesektorn nämns ofta tjänstedominant logik som är ett slags ramverk 

för att underlätta relationen mellan företag och kunder och för att lättare förstå 

innovation i allmänhet. De resurser som används i tjänstedominant logik skapas genom 
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integrering av befintliga resurser, som typiskt förvärvas genom tjänsteutbyte. 

Informationsteknologi spelar en central roll i hur tjänsteinnovationer skapas och 

utvecklas, eftersom resurser (viktig information, kompetens och kunskap) kombineras 

och utbyts på nya sätt som skapar värde för de aktörer som deltar i utbytet (Barrett et al., 

2015).  

När det kommer till värdeskapande så har olika kunder olika mål de vill uppnå och 

därför kan värde skapas olika och ha skillnad i hur starkt värdet är (Kristensson et al., 

2014). Här kan vi till exempel se på biltillverkare. Säg att jag och min man vill skaffa en 

ny bil och går till en bilhandlare. Mitt högsta önskemål på listan är att bilen ska vara tyst 

och så miljövänlig som det går, medan min man önskar en bil som ska kunna accelerera 

så snabbt som möjligt och att bilen ska vara guldfärgad. Jag kommer här se större värde i 

en bil enligt mina önskemål och min man enligt sina. Bilhandlarna möjliggör för deras 

kunder att ha dessa önskemål eftersom de erbjuder till exempel olika färger, olika slags 

motorer, olika drivmedel. Genom dessa erbjudanden möjliggör en bilhandlare för att en 

vara blir till en tjänst som skapar värde för kunden. Vi kan även se här att kunden är 

samskapare av värdet genom att den själv kan välja hur produkten ska vara.  

Upplevelser är ett begrepp som tas upp i forskning kring värdeskapande. Upplevelser 

kan förklaras som det som kommer ut efter användningen och värdeskapande processen 

av varor, tjänster och aktiviteter som företag erbjuder och det är upplevelser som är 

värdet i sig. Upplevelser som kan uppstå hos människor kan vara tillfredställelse, lycka, 

trygghet samt avslappning men även ledsamhet, irritation, stress och ilska (Kristensson et 

al., 2014). Har du upplevt en spa vistelse som levde upp till det behov och mål du hade 

känner du dig troligtvis tillfreds samt avslappnad. Fick du istället bada i en kall pool som 

inte var något du hade som önskemål kanske du istället känner irritation och ledsamhet. 

Viktigt att inte glömma bort är att kunderna ska kunna använda varor och tjänster på 

det rätta sättet och de behöver då kunskaperna och förmågorna av att använda dem för 

att de ska skapa värde. Även kunskaperna och förmågorna hos personalen är av vikt inom 

företag för deras erbjudanden och även tillsammans med andra företag (Kristensson et al. 

2014). En gräsklippare gör till exempel ingen nytta om inte kunderna vet hur man ska 

använda den, som att den behöver el. Eller att personalen faktiskt är insatt i hur 

självskanningen ser ut för kunderna för att lättare kunna förstå en kunden om den 

kommer och säger något om sin skanner. 

När det kommer till turismsektor så är mycket baserad på kundens upplevelse och där 

leverantörer och kunder integrerar närmare varandra i alla stadier av deras relation kring 

värdeskapandet, än vid många andra tjänster. Minnesvärda upplevelser är särskilt 

förknippade med utmärkt design, marknadsföring och tjänsteleverans, som kan ses på 

från två dimensioner. Första är att kundernas deltagande sträcker sig från passiv till 

aktiv. Den andra är den anslutning som länkar kunden till upplevelsehändelser. 

Skapandet av sådana upplevelser är av uppenbar betydelse i turismen och som betonar 

vikten av samskapande (Shaw, Bailey & Williams, 2011). 

Värde skapas sammantaget när ett mål eller behov tillfredsställs. Idag ses ofta 

kunderna som viktiga samskapare inom tjänster för värdeskapandet. För företag som vill 

utveckla sig och bli ännu bättre anses kunder kunna var till stor hjälp. Olika människor 

har olika mål och behov som de vill uppfylla med de tjänster som de väljer att använda sig 

av, beroende på deras mål så upplever de olika starka värden av olika tjänster. Efter 
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tjänster har kunder oftast upplevelse från tjänsten som påverkar hur kunden ser på 

värdet som tjänsten gav, en missnöjd kund ser mindre värde i en tjänst än en nöjd kund. 

För att kunna använda en tjänst beskriv det även som viktigt att ha kunskap kring hur 

tjänsten eller varan ska användas för att få ut värdet av det. Inom turismsektorn är det 

viktigt att tänka på kundernas upplevelser eftersom det är mycket som är baserat på deras 

upplevelser om de känner sig tillfreds eller inte.  

2.2 Digitala självbetjäningstjänster 

Digitala självbetjäningstjänster eller som det på engelska kallas Self-Service Technologies 

(SST) definieras som tekniska gränssnitt som gör det möjligt för kunder att producera en 

tjänst utan en direkt medarbetarinsats. SST leder till aktivt deltagande från kunder i 

samproduktion av tjänster, vilket utgör en del av värdeskapandet (Fernandes & Pedroso, 

2017). På matbutiker idag erbjuds kunderna att själva skanna sina varor och behöver inte 

integrerar med butikspersonal. Genom det här kan kunderna packa ner sina varor direkt i 

påsar och slipper kö till kassan. 

Idéen med att ha kunderna att delta i partiell medarbetarroll under en transaktion har 

en stor attraktion och är mycket fördelaktigt för tjänsteleverantörer. SST kan medföra att 

företagspersonal har mer tid åt mer försäljning vid golvytorna samt att personalen kan 

lägga mer tid åt områden där särskild kundservice behövs (Fernandes & Pedroso, 2017). 

Dock anses det mer utmanande att uppmuntra kunder till att använda sig av ny teknik vid 

servicemöten, än vad det är vid implementering av nya system för personal. Det har varit 

svårt att ersätta personalens service mot digital teknik (Curran & Meuter, 2005). Det är 

såvida lättare att få personal vid olika företag att ta sig an nya system och uppskatta dem 

än vad det är att få kunder att göra detsamma. 

Forskning pekar på att det dock är otydligt varför kunderna föredrar att använda sig av 

SST, då interaktionen mellan leverantör och kund är ett viktigt inslag i tjänsteleveransen 

och det kan leda till utmaningar kring införandet av SST (Fernandes & Pedroso, 2017). 

Det handlar inte alltid om att kunder känner att personalen är mer pålitliga än teknologin 

utan att de värdesätter mänsklig interaktion (Dabholkar & Bagozzi, 2002).   

Kunderna förväntas att ta en aktiv roll i medskapandet av tjänsten inom SST, men det 

kan enbart uppstå om kunderna själva är villiga att delta och använda tekniken. 

Kunderna måste vara övertygade om att värdet de får av SST innan det förkommer som 

ett fullservice alternativ för dem. De ändrar inte naturligt kanaler om de inte är 

motiverade att göra det. Forskning visar på att då vissa kunder aktivt söker SST, så 

försöker andra avsiktligt undvika dem. Utan upplevda förmåner kommer kunderna vägra 

använda SST tills det inte finns några andra alternativ (Fernandes & Pedroso, 2017).  

Forskning har visat att den mest uppenbara fördelen som erbjuds av SST är att den 

minskar tiden jämfört mot det som spenderas vid en mänsklig betjäning.  Hastigheten på 

tjänsteleverans som tillhandahålls av denna teknik resulterar i tidsbesparingar och 

minskad väntetid för kunderna. SST-studier nämner hastighet på transaktionen som en 

av de mest betydande faktorer som leder till kundnöjdhet. Ju längre kunderna måste 

vänta på en tjänst, desto mindre nöjda kommer de att vara med själva tjänsten. Kunder 

som strävar efter att utnyttja sin tid så effektivt som möjligt föredrar att inte behöva 

integrera med personal (Fernandes & Pedroso, 2017). Situationen kan även påverka om 

en kund väljer att använda SST. Situationsvariabler beskrivs som omständigheter 



 

 10 

relaterade till fysiska omgivningar, sociala omgivningar, uppgiftsorientering och 

tidsmässigt perspektiv hos kunden, där vissa av dessa kan styras av företaget. Som ovan 

nämnt så söker några aktivt efter SST men andra avsiktligt undviker dem, men de flesta 

kommer att välja att använda SST beroende på situations faktorer (Collier, Moore, Horky 

& Moore, 2015).  

Platsen där SST befinner sig kan påverka om kunderna väljer att använda den samt 

upplever den som positiv eller negativ. En dålig placering av SST kan resultera i att 

kunderna måste spendera mer tid åt att söka sig runt i miljön istället för att enbart 

fokusera på transaktionen. En dåligt placerad SST kan sakta ner hastigheten och 

därigenom skapa en mindre effektiv transaktion (Collier et al, 2015).  

Forskningen har funnit två kategorier av skäl som driver kundanvändningen; SSTs 

egenskaper och individuella skillnadvariabler. Hastighet, kontroll, tillförlitlighet, 

användarvänlighet och nöje ses som viktiga kännetecknen vid utvärdering av SST. De som 

verkar använda SST mest och uppskatta SST är enligt tidigare forskning i allmänhet unga 

välutbildade män (Fernandes & Pedroso, 2017).  

Collier et al (2015) har i sin studie en hypotes kring att kunder känner sig säkrare att 

använda en SST ifall personal finns närvarande, vilket även visats i tidigare forskning som 

något som uppskattas av kunderna och att det kommer öka kundvärdet genom att en 

närvarande anställd finns som ett stöd vid problem, i alla fall under tiden då 

kundanpassning sker. Resultat från deras studie visade motsatsen, att kunder blir mer 

osäkra om personal finns närvarande vid en SST. Tidigare forskning ska även ha visat att 

närvarande personal kan minska ångest hos gästerna genom att de har någon att vända 

sig till för hjälp och stöd, vilket i slutändan påverkat uppfattningar om effektivitet från 

användandet av SST. Dock visar sig resultatet från Collier et al. (2015) forskning att 

kunderna kan uppleva en ökad tidspress av personals närvaro. Collier et al. (2015)  tror 

att det kan ha att göra med att kunderna känner ett hot av att de blir bedömda av 

personalen vid användningen av SST och känner då press och ångest för att snabbt bli 

klar med självbetjäningen istället för att se personalen som ett potentiellt stöd. 

IKT-aktiverad självbetjäning har betraktats som ett tillfälle för tjänsteinnovation som 

leder till ökad effektivitet, kostnadsminskning och möjlig bekvämlighet för kunderna. 

Studier kring informationssystem har visat att överförlitlighet på 

självbetjäningsautomatiseringen riskerar att sänka kundtillfredsställelsen. En mix av 

självbetjäning och mänskliga servicekanaler hjälper till att upprätthålla kundlojalitet och 

bevarande av kunder. Det kan uppstå störningar av långsiktiga kunder och 

försäljningsrepresentanters relationer som kan skapas på grund av självbetjäning (Barrett 

et al., 2015).  

SST leder sammanfattningsvis till att kunderna går från passiva till aktiva i 

värdeskapande av tjänster. Forskning visar att det anses oklart varför gäster ska välja att 

använda SST då mänsklig interaktion är av stor betydelse för många kunder. Den största 

fördelen beskrivs vara att SST medför en ökad hastighet jämfört mot mänsklig service. 

Det som forskare beskriver som anledningar till att kunder väljer eller inte väljer att 

använda SST handlar mycket om den tillfälliga situationen samt placeringen som SST 

har. Tidigare forskning säger lite olika kring hur personalens närvaro vid SST påverkar 

kunderna. Det har visat sig att litar företag för mycket på SST kan det påverka kundernas 
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tillfredsställelse av tjänster negativt. En mix av möjligheter för kunder med både SST och 

mänsklig traditionell service har visat sig upprätthålla kundlojaliteten.  

Många studier inom området kring SST och tjänster är enligt forskare fokuserade på 

hur man ska implementera självbetjäningsteknologier och lyckas med tjänsteinnovation 

men inte så mycket på dess inverkan på tjänstekvaliteten, kundnöjdheten och 

återkommande kunder. Forskare säger att det finns behov för att undersöka användarnas 

förväntningar på självbetjäningsteknologiers tjänstekvalitet (Fernandes & Pedroso, 2017). 

Det som saknas inom forskningen kring tjänster och SST är hur upplevelsen av SST är 

hos de som tillhandhåller tjänsten. Det saknas även forskning kring vad som händer i de 

fall då en SST finns parallellt med en gammal fysisk tjänst. På grund av den saknade 

forskningen inom ämnet kring tjänster och SST är det ett behov som bör fyllas för att 

företag och utvecklare ska få en förståelse kring hur det faktiskt upplevs av användarna, 

där både tjänsteförrättare och kunder kan ses som användarna, för att nå ännu bättre 

resultat av innovationsprocesser.  
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3. Metod 

I detta avsnitt redogörs en beskrivning om valen kring studieobjektet och det 

metodologiska tillvägagångsättet där fallstudie utgör huvudmetoden och 

datainsamlingsmetoden är både intervju och observation. I avsnittet presenteras även val 

av respondenter och redogörs för genomförandet av datainsamlingen samt analysen av 

den insamlade datan. Avsnittet avslutas med kritik mot val av metod. 

3.1 Studieobjekt 

Studien ämnar svara på frågeställningen kring hur tjänsteförrättare upplever digitala 

självbetjäningstjänster och dess effekter. Studien strävar även mot syftet att bidra med 

kunskap ur tjänsteförrättares perspektiv kring digitala självbetjäningstjänster och skapa 

en förståelse kring vad tjänsteförrättarna anser digitala självbetjäningstjänsters 

möjligheter tillför och förhindrar genom digitaliseringen inom hotellbranschen. Därför 

valdes ett hotell som studieobjekt för denna studie. Det valda hotellet har runt 200 rum, 

vilket kan ses som ett medelstort hotell i Sverige. Normalt jobbar enbart en receptionist i 

receptionen men vid mycket ankomster kan det vara två receptionister. Hotellet har två 

olika tillvägagångssätt för deras gäster att checka in på. Det ena är via en vanliga 

traditionell reception med en receptionist som hjälper gästen att checka in på rummet. 

Det andra alternativet är att använda sig av en digital självbetjäningstjänst, där gästerna 

får checka in själva via en skärm som förklarar för dem hur de ska gå tillväga. 

Receptionisten är ansvarig för att checka in och ut gäster, hjälpa gäster med problem som 

kan uppstå samt svara på frågor, svara i telefon och på mail, gå igenom bokningar som 

finns i systemet, hålla ordning och reda i receptionen samt andra administrativa 

uppgifter.     

3.2 Val av metod 

Syfte med denna studie är att bidra med kunskap om tjänsteförrättares perspektiv kring 

digitala självbetjäningstjänster. Studien vill skapa en förståelse kring vad 

tjänsteförrättarna anser digitala tjänsters möjligheter tillför och förhindrar inom 

hotellbranschen. Utifrån syftet vill studien svara på frågeställningen ”Hur upplevs digitala 

självbetjäningstjänster och dess effekter av tjänsteförrättare inom hotellbranschen?”. I 

relation till syftet och frågeställningen är fallstudier en lämplig metod av följande 

anledningar. För det första används fallstudier ofta när det är ett specifikt fall som ska 

undersökas (Bryman, 2011). I den här studien vill vi undersöka tjänsteförrättare inom 

hotellbranschen fokuserat mot SST. Studieobjektet som här kallas ett fall kan förklaras 

som ett fall genom att vi vill undersöka tjänsteförrättare inom hotell och mot SST. För det 

andra används fallstudier också när studien syftar till att svara på hur och varför frågor 

(Yin, 2009). Frågeställningen till studien vill svara på hur SST upplevs av 

tjänsteförrättare. För det tredje rekommenderas fallstudier som metod när forskaren har 

liten kontroll över händelserna och fokus ligger på ett samtida fenomen inom ett verkligt 

livssammanhang (Yin, 2009). Vi kan här se att jag som forskare kan inte påverka hur 

gäster väljer att checka in på hotellet samt tjänsteförrättarnas upplevelser. Fokus i 

studien ligger på att studera upplevelser kring hur ett verkligt fenomen i samhället 

upplevs. Och för det fjärde, det som ofta skiljer en fallstudiens tillvägagångsätt från andra 

metoder, är att forskaren ofta är intresserad av att belysa unika drag hos ett specifikt fall 
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(Bryman, 2011). I den här studien vill vi klarlägga tjänsteförrättares syn på just SST inom 

ett hotell för att se hur SST upplevs och vilka effekter det tillför. Yin (2009) tar upp olika 

tillvägagångsätt att samla in data till en fallstudie och nämner intervjua personer, granska 

dokument eller göra observationer, av dessa tillvägagångssätt bör man välja det som 

kommer belysa forskningsfrågan mest.  

3.3 Datainsamling 

Inför val av datainsamlingsmetod så har tid och möjlighet varit den avgörande faktorn, då 

studien ska genomföras inom en viss tid och med personal på en arbetsplats. I den här 

studien har intervjuer samt en observation genomförts. Med hjälp av intervjuer av 

personalen har studien fått data som kan hjälpa att svara på frågeställningen eftersom det 

är tjänsteförrättarnas, som här är personalens, upplevelser av SST vi vill åt, och vem ger 

bättre svar än de själva. För att ytterligare få en lite bredare syn och kanske se saker som 

inte personalen lägger märke till har en observation även genomförts.  

3.3.1 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes som semi-strukturerade intervjuer med hjälp av en 

intervjuguide. Semi-strukturerade intervjuer går ut på att intervjuaren har frågor som är 

nedskriva i en intervjuguide (se bilaga 1). Frågorna behöver inte komma i någon speciell 

ordning, utan efter vad som passar. Intervjuaren kan även lägga till frågor eller 

uppföljningsfrågor under intervjun om det anses behövas, men normalt följer 

intervjuaren intervjuguiden. Vid skapande av frågor till en intervjuguide ska man ställa 

frågor som inte är ledande utan snarare öppna frågor som tillåter respondenterna att 

kunna formulera sina svar fritt. Det kan även vid formulering av frågor vara bra att ställa 

sig frågan ”vad är det som i fallet är oklart eller förbryllar oss?”. Det är även bra för 

intervjuaren att ha förståelse för den miljön som där respondenterna arbetar för att skapa 

större förståelse av deras svar (Bryman, 2011).  

Intervjuerna har ägt rum på det aktuella hotellet för att respondenterna ska känna sig 

mer hemma i miljön. Totalt genomfördes fyra intervjuer som varade mellan 15-30 

minuter. Varje intervju genomfördes enskilt och på ett hotellrum för att undvika störande 

moment i bakgrunden. Tre av respondenterna arbetar som receptionister på hotellet och 

den fjärde personen är en av de ansvariga för hotellet och receptionen. Intervjuguiden 

som använts i den här studien har bestått av 16 stycken frågor för receptionisterna och 14 

stycken frågor till den ansvarige som ska hjälpa till att svara på studiens frågeställning. 

Varje intervju spelades in för att intervjuaren skulle kunna vara mer aktiv i intervjuerna 

istället för att behöva sitta och anteckna allt som sades. Samtliga respondenter blev 

informerade om att det är frivilligt att medverka i intervjun och de kan avsluta när som 

helst, samt att de är anonyma. Respondenterna blev även informerade att de blev 

inspelade genom ljudupptagning men att inspelningen kommer enbart användas till 

studien och sedan raderas.  

3.3.2 Respondenter 

Respondenterna har valts utifrån ett målstyrt urval. Här väljer forskaren respondenter 

som anses vara relevanta till forskningsfrågorna. När det kommer till målstyrt urval så 

väljs individer, platser och organisationer ut för att de har en betydelse för att skapa en 

förståelse av en social företeelse (Bryman, 2011). Med ett målstyrt urval har ett hotell som 
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har både en reception med personal och SST valts som objekt att studera studien utifrån, 

då det tros att personalen ser större skillnader mellan de olika tillvägagångsätten än 

hotell som enbart har ett tillvägagångssätt för service. Respondenterna i studien arbetar 

hos det valda hotellet, där personalen som har flest timmar i receptionen har valts som 

respondenter till intervjuerna då de har mer erfarenhet, samt en ansvarig som kan bidra 

med mer bakgrundsfakta.  

3.3.3 Observation 

Observationen som genomförs i studien är icke-deltagande och strukturerad. En icke-

deltagande observation går ut på att observatören observerar men inte aktivt deltar i det 

som sker i den studerade miljön. Strukturerad observation kan förklaras som att 

observatören utgår från regler kring vad det är observatören ska leta efter samt hur 

observatören ska anteckna det som sker. Normalt används även här då ett 

observationsschema (se bilaga 2) som påminner lite om en intervjuguide vid 

strukturerade intervjuer, detta för att tydliggöra deltagarnas beteende på ett sätt som gör 

det enklare vid sammanställning av beteenden (Bryman, 2011). Observationen har för 

hotellets gäster varit dold, då de inte vet att observatören sitter och studerar kring deras 

beteende (Bryman 2011). Däremot har hotellet och receptionisten varit medvetna om att 

observation sker, då det inte är direkt personalens beteende som ska studeras i 

observationen utan gästernas val av tillvägagångssätt för att checka in. Observationen har 

genomförts vid ett tillfälle mellan kl. 14.45-17.15 i receptionen på det utvalda hotellet. 

Observatören har suttit centralt placerat i receptionen för att ha översyn över hela 

receptionen och tydligt se när gästerna kommer in i receptionen för att studera hur 

beteendet ser ut och vilka val de väljer att göra. Observationsschemat har innehållit regler 

som gjort att gästernas beteende vid val av sätt att checka in har observerats och noterats.   

3.3.4 Etiska principer 

Under studien har jag utgått från de fyra etiska huvudkraven inom svensk forskning, vilka 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman, 2011). Enligt informationskravet ska forskaren informera respondenterna om 

syftet för studien, här ska respondenterna informeras om att det är frivilligt att delta och 

att de kan hoppa av när de vill. Inom samtyckeskravet har deltagarna själva rätt att 

bestämma om de vill medverka i studien eller inte. Vid konfidentialitetskravet ska 

uppgifter kring de delaktiga personerna handskas med högsta möjliga konfidentialitet, så 

att obehöriga personer ej kan få tillgång till informationen. Nyttjandekravet handlar om 

att informationen som samlas in kring personen får enbart användas till studien. Samtligt 

respondenter i studien har blivit informerade om ovanstående. Respondenterna i studien 

kommer uppges av bokstäverna A, B C och D för kunna särskilja de olika respondenternas 

svar, där D är den med större ansvar inom hotellet. Vilket hotell studien har undersökt 

kommer inte skrivas ut för att öka anonymiteten.  

3.4 Bearbetning av insamlad data 

När data var insamlad var det första steget att transkribera ljudinspelningarna från 

intervjuerna. Transkribering rekommenderas för att dels hjälpa vårt minne och kunna 

genomföra en mer noggrann analys av det som sagts i intervjuerna, men även för att inte 

behöva ta anteckningar under intervjun och istället kunna vara mer aktiv (Bryman, 2011). 
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Transkribering gjordes av samtliga intervjuer efter att all data var insamlad för att göra 

bearbetningsprocessen enklare, bättre och tydligare. 

Vid analys av kvalitativ data så beskrivs Grounded theory som det vanligaste synsättet 

(Bryman, 2011). Grounded theory är ett tydligt och bra sätt att få fram värde ur data och 

har därför valts som en passande bearbetningsmetod i denna studie eftersom det är 

kvalitativa intervjuer som kodas. Den insamlade datan, både från intervjuerna samt 

observationen har analyserats via koder som senare blev kategorier för att skapa 

förståelse för vad respondenterna menar för att i det sista skedet bli till teman. Kodning 

inom Grounded theory sker i minst två faser men kan även ske i fler. I denna studie 

används tre olika faser för kodning, vilka kallas initial, fokuserad och teoretisk kodning. 

Under den initiala kodningen som är den första delen av kodningen studeras ord, rader, 

segment och händelser väl detaljerat för att skapa koder. En kod är en namngivning som 

förklarar olika uppgifter ur datan. Andra steget, fokuserad kodning så väljs de koder som 

anses vara de mest användbara och betydelsefulla koderna från den initiala delen, här 

kan även nya koder skapas genom att slår samman olika initiala koder. Sista steget, 

teoretisk kodning handlar om att hitta och se relationer mellan de olika kategorierna som 

tagits fram i den fokuserade kodningen samt mot relaterad forskning som bildar teman 

(Bryman, 2009; Charmaz, 2006). 

 

Stycke från datainsamling Kod Kategori Tema 

”Den har varit lite gömd för den är längst 

inne i receptionen så det ganska många som 

inte har kanske upptäckt dem eller tänkt på 

det.” 

Placering Användning Problem med två 

tillvägagångssätt 

”Och då blir det ju lite med det här vad gör 

receptionisten med gäster som kommer 

från self servicen. Jag har en kö med folk 

som vill checka in, någon har valt att hoppa 

över den för att testa self service. Den 

funkar inte och bryter sig in i emellan för 

den tycker den har rätt till det.” 

Prioritet 

vid 

problem 

Problem Problem med två 

tillvägagångssätt 

Figur 1, exempel på hur koder, kategorier och teman skapas.  

3.5 Kritik av metod 

Huvudmetoden av den här studien är en fallstudie. Kring fallstudier har det påpekats 

kring dess validitet och generaliserbarhet, eftersom fallstudierna enbart studerar ett fall 

och hur dess resultat kan vara representativt för att tillämpas på andra fall (Bryman, 

2011). På grund av osäkerheten kring validitet och generaliserbarhet bör den här studien 

granskas kritiskt, eftersom studien enbart undersökt ett fall och under ganska begränsade 

förhållanden.  

När det kommer till semi-strukturerade intervjuer kan det vara svårt för intervjuaren 

att verkligen skapa en korrekt förståelse för svaren som respondenten ger eftersom den 

inte själv har engagerat sig i miljön(Bryman, 2011). En observation genomfördes också 

för att skapa en större förståelse av miljön för att enklare kunna relatera till 
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respondenternas svar. Intervjuerna har spelats in och det kan påverka respondenterna 

och deras svar, genom att de blir oroliga och rädda att det dem säger kan höras vidare av 

någon annan (Bryman, 2011). Jag har därför varit väldigt tydlig att enbart jag kommer 

lyssna på inspelningen som sedan kommer raderas samt att de kommer vara helt 

anonyma i rapporten. Samtliga intervjuer har jag valt att transkribera. En nackdel med 

att transkribera intervjuer är att det är en tidskrävande process (Bryman, 2011), då det 

enbart var fyra stycken intervjuer som genomfördes ansågs det inte vara något större 

problem att lägga tid på transkribering utan det sågs istället som en möjlighet för bättre 

analys av data.   

Vid strukturerade observationer som är inriktade på direkt observerbart beteende är 

det svårt att få tag i bakomliggande anledningar till beteendet (Bryman, 2011). Skulle 

studien istället ha intervjuat gäster på hotellet så kanske studien skulle kunna svara på de 

bakomliggande beteendena. Valet av att använda enbart receptionister var för att fokus 

låg på deras upplevelser av fenomenet samt beroende på tidsramen som studien hade 

samt vilka möjligheter det fanns. Även inom strukturerade observationer har det 

diskuterats kring validitet och generaliserbarhet (Bryman, 2011). Eftersom observationen 

enbart genomfördes en gång och på ett ställe är det svårt att ge en säker bild på om 

personer beter sig likadant vid alla hotell, därför bör läsaren av studien även granska 

denna metod kritiskt.  

Det kan även vara relevant att ha i åtanke att jag som genomfört intervjuerna och 

observationen inte har stora erfarenheter kring att genomföra intervjuer och 

observationer som kan ha påverkat resultatet av intervjuerna och observationen. 

Eftersom olika personer kan tolka data på olika sätt och att det är en ensam författare till 

studien bör även läsaren av studien ta hänsyn till att de resultat som presenteras är 

författarens tolkning och förståelse av fallet.   
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4. Resultat 

I den här delen kommer resultatet från intervjuerna samt observationen för denna studie 

att presenteras. Utifrån studien syfte och frågeställning kring tjänsteförrättares 

upplevelser kring SST har databearbetningen resulterat i tre olika teman som är 

effektivitet, mänsklig interaktion och problem med två tillvägagångssätt.  

4.1 Effektivitet 

Samtliga respondenterna är eniga om att SST bidrar till ett effektivt sätt att checka in som 

gäst. Det är en enkel process som går fort att genomföra som kan minska tiden för en gäst 

att behöva vänta på att bli incheckad på hotellet, som kan öka värdet för de gäster som 

värderar sin tid. SST bidrar till att personalen får mer tid till att hjälpa gästerna med 

deras frågor och problem som kan uppstå under vistelsen istället för att behöva stå och 

checka in och ut ett helt hotell.  

 

”… man får mer tid för service, när man tar bort servicen som gästerna klarar av själv. 

Så jag tänker att det ger möjlighet att faktiskt ge personalen tid till att göra sånt som är 

värdefullare än att bara checka in folk.” - Respondent D  
 

Processen när det kommer till att checka in via SST beskrivs som en väldigt enkel 

process, det är inte så många steg och skärmen beskriver noga steg för steg vad det är som 

ska göras under varje steg för att lyckas checka in. 

Respondenterna ser SST som ett komplement som kan underlätta både för personalen 

när det är mycket att göra samt för gästerna om det är långa köer eller man inte vill prata 

med en receptionist. Respondenterna pratar om att SST är deras tekniska kollega. När det 

är mycket att göra är det bra att ha en teknisk kollega de kan skicka gästerna till, så de i 

personalen istället får tid för det som faktiskt är viktigt och deras tekniska kollega då kan 

sköta de uppgifter den kan utföra.  

Gästerna som väljer att använda sig av SST beskrivs som affärsresenärer i 

medelåldern, det är ingen skillnad på män eller kvinnor. Det förekommer även yngre 

människor som kan använda SST. Respondenterna tror att det kan handla om för 

affärsresenärer att de bara vill ta sig snabbt igenom check in processen och att de vet hur 

det fungerar att bo på ett hotell, de har koll på ungefär vilken tid frukost är annars vet de 

hur de enkelt får redan på den informationen. Kring de yngre användarna pratar 

respondenterna om att de ofta har större kunskap kring teknologin för de har mer vana 

att använda teknologi.  

Under observationen lades det märke till att checka in via den vanliga processen även 

var väldigt snabb, normalt tog det mellan 1-2 minuter för samtliga gäster att checka in om 

det inte var någon kö. Den traditionella receptionen var alltså väldigt effektiv också och 

du kan då vara säkert på att om det uppstår några problem med bokningen så finns 

receptionisten där direkt för att lösa dem.  

Temat kring effektivitet kan sammanfattas att tjänsteförrättarna upplever att SST 

bidrar till ett snabbt och enkelt sätt att som gäst checka in på hotell, där de som värderar 

sin tid mer eller är mer tekniskt kunniga är de som väljer att använda SST. Personalen får 

mer tid till att göra saker som kan ha större betydelse både för gästerna och företaget, 

genom att tekniken tar över visa delar som möjliggör för att personalen ska kunna utföra 
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saker som anses vara av mer värde. Dock upplevs den traditionella receptionen som 

snabb, men vid köbildning kan det vara mer effektivt att använda sig av SST.  

4.2 Mänsklig interaktion 

Möjligheter till att digitalisera hotellen mer ansåg respondenterna finnas. Alla 

respondenter var väldigt för att kunna checka in via och ha sin rumsnyckel i telefonen, 

och ansåg att det säkert går att digitalisera ett helt hotell men inte helt utan en kostnad. 

Alla trodde som sagt att det är möjligt att digitalisera ett helt hotell men om det verkligen 

är bra var de alla lite kluvna till då samtliga respondenter på något sätt uttryckte att 

personalen kan ge så mycket mer när det kommer till personlig service som ofta har en 

stor betydelse i kundupplevelsen. Respondent A uttryckte att upplevelser kring det första 

mötet kan avgöra allt.  

 

”Receptionspersonalen blir ofta den här som får, dels är det ju första mötet med hotellet 

för många, så bara de första sekunderna man kommer, det bemötandet tänker jag kan 

avgöra precis allt. Säg att en receptionist är supertrevlig och du kommer upp till ett 

rum där det ligger ett hårstrå på golvet, då kanske man bortser från det för 

receptionspersonalen var så trevlig. Har du fått ett halv taskigt bemötande så upplever 

jag snarare att de där hårstråt kan leda till att det var en dålig bäddad säng och 

toaletten var dåligt städad, så jag skulle vilja säga att själva receptionspersonalen har 

stor betydelse just i bemötandet och i själva upplevelsen gästen får av resterande delar 

av besöket.” – Respondent A 

 

Respondent C pratade om hur människor kan avläsa människor på ett helt annat sätt 

än vad tekniken kan göra och att det är lättare för en människa att skapa en relation till 

företaget om bemötandet sker mänskligt och inte via en skärm. Respondenterna drog 

slutsatsen att man kan digitalisera mer men den mänskliga servicen borde till viss del 

finnas kvar och det gäller för företaget att hitta gränsen vid hur mycket man i slutändan 

kan och bör digitalisera ett hotell. De nämnde även att det finns gäster som gärna står och 

väntar i kö på att få checka in via en människa. Det kan ha olika anledningar men 

vanligtvis de som ofta har något önskemål, frågor eller behov, som att de vill ha utsikt, 

undrar vart de kan parkera bilen eller behöver en extrasäng. Här ser de oftast 

barnfamiljer, turister eller äldre par som helst checkar in via den traditionella 

receptionen, där äldre tros ha mindre kunskap kring teknologin jämfört mot yngre. Några 

av respondenterna ansåg att ska man digitalisera ett helt hotell, vilket kan vara möjligt, så 

måste man ha rätt gäster som kommer om det ska vara uppskattat och möjligt.  

 

”Jag tror det går att plocka bort personalen och att gästerna kan få samma värde av 

det, men då handlar det ju om att dem gästerna ska vara dem som värderar self service. 

Det kanske inte ska vara dem här som vill åka på lyxresa och ha jättehög service för då 

förväntar dem sig en människa. ” – Respondent A  

 

Respondenterna pratar även om förväntningar som gäster har. De kan kopplas ihop 

lite med citatet ovan. Visa gäster förväntar sig att få mänsklig service när de kommer till 

ett hotell och det kan då påverka deras uppfattning om SST. Ser vi istället på flygplatser i 
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dagens samhälle, så tog två respondenter upp att när vi kommer till flygplatser idag så 

förväntar vi oss inte att vi ska checka in via en disk längre utan vi går automatiskt till en 

maskin eller har checkat in via telefonen och det är inga konstigheter, men de måste vänja 

gästerna vid beteendet inom hotellbranschen före de själva är där flygplatserna är idag. 

Men att hotellen aldrig kommer kunna bli helt personalfria är alla respondenter eniga 

om, det kommer alltid behövas någon som kan finnas där bakom och se till att bokningar 

kommer in och att allt stämmer. Arbetet kommer fortfarande att finnas kvar men det 

kommer att förändras och troligen bli mer administrativt än vad det är idag tror 

respondenterna. Två respondenter tog upp att de tror att i slutändan så är det personalen 

som blir lidande av digitaliseringen eftersom tekniken kommer och tar över 

arbetsuppgifter som tidigare varit utförda av människor.  

Mänsklig service tror även respondenterna är mycket värdefull när det kommer till 

feedback eller problem, att den tas mer på allvar och att hjälp kan fås snabbare och mer 

direkt genom en människa jämfört mot en maskin, i alla fall som det är i dagsläget. 

Exempel som kom upp handlade om att en dator kan ju inte visa hur du ska tända 

lamporna på rätt sätt eller fixa din toalett som strular utan det kan ju enbart människor 

göra. Och skulle feedback ske via digitala kanaler så kanske det är försent och gästen 

redan hunnit checka ut innan problemet har hunnits lösa av en person som fått 

informationen via en dator.  

 

”För det är inte riktigt samma grej att fråga Alexa eller Siri, jämfört mot en riktig 

person, särskilt när det kommer till feedback, och är det något problem som sagt så är 

ju en person mycket mer effektiv än vad en maskin är som det ser ut i nuläget i alla fall.” 

– Respondent B 

 

Denna del kring mänsklig interaktion kan summeras som att personalen anser det 

möjligt att digitalisera hotell mer än vad dem är idag, men lägger stor vikt och tyngd i 

vikten av personlig service. Tekniken har inte samma möjligheter att läsa av en människa 

för att dels lösa problem samt skapa relationer. Hotell som vill digitalisera sig mer måste 

ha förståelse för gästernas förväntningar, för annars kan det istället påverka företaget 

negativt eftersom kundupplevelserna blir lidande. Samtliga respondenter var eniga om att 

mänsklig service bör finnas kvar inom hotell då de kan ha betydande roller i 

värdeskapandet hos gästerna. Respondenter tog även upp att det verkar vara personalen 

som i slutändan blir de lidande. 

4.3 Problem med två tillvägagångssätt  

Samtliga receptionister nämnde att placeringen av den digitala självbetjäningstjänsten 

verkar ha stor påverkan på användningen. SST:n är placerad längst in i receptionen, dit 

inte blickar dras direkt. Däremot har användandet ökat enligt respondenterna sedan 

någon vecka tillbaka då SST:n fick en stor neon skylt med texten ”selfservice”, som gjorde 

stationen mycket mer synlig för gästerna och lär dra till sig blickar då texten sticker ut lite 

i receptionen. Det fåtalet som använt SST:n före skylten gick ofta dit på befordran av 

personalen, då dem nämnde möjligheten att använda SST:n vid köbildning.   

Under observationen var det inte en enda gäst som valde att använda sig av SST utan 

samtliga gick till den traditionella receptionen även vid de tillfällen då det var kö, i dessa 
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fall var det inte några längre köer så personalen verkade inte anse det viktigt att erbjuda 

SST som ett alternativ eftersom det ändå blev deras tur ganska snabbt. Det pratas under 

intervjuerna att de tror att det kan handla om en vana och tradition att gå till den 

traditionella receptionen med en människa i, det här var även något som jag la märke till 

under observationen, det såg inte ut som att gästerna ens funderade på något annat än att 

gå till en vanlig reception. Det är ganska nytt på marknaden ännu med SST och en av 

respondenterna säger att man måste vänja in gästerna med att använda digitala 

självbetjäningstjänster, för det är något nytt och att deras beteenden måste förändras.  

En nackdel för gäster som använder SST:n är att de går miste om information, då det 

de egentligen får av SST:n är att de checkas in och får reda på vilket rumsnummer de har, 

men att bara få ett rumsnummer kan ställa frågan vilken våning ligger rummet på? De får 

inte heller info om bland annat vilken tid frukost är, vart de kan parkera, när 

utcheckningstiden är, vilket är information de får av receptionisten om de checkar in via 

den traditionella receptionen. 

En risk som respondent D nämnde är att genom self check-in har man inte lika stor 

koll på vilka som faktiskt bor på hotellet.  

 

”Man märker ju saker när folk checkar in. Man kan märka nyanser att det är någon 

som är irriterad eller som är fulla, eller något sånt. Och då missar man det när dem 

bara smiter förbi. Och det känns ju lite som en risk, om man inte har samma koll på 

vilka som bor.” – Respondent D   

 

Vid problem som uppstod ansåg personalen det som en påverkande faktor kring hur 

de väljer att hjälpa gästerna. Om de väljer att följa med gästen tillbaka till SST:n och 

hjälpa och visa gästen hur de ska göra via SST:n blir deras upplevelser bättre än om 

personalen skulle lösa problemet åt dem via den traditionella receptionen, då gästen får 

en bild av att det inte funkar eller är bra, vilket kan ha stor påverkan på deras beslut om 

att använda SST nästa gång eller inte.  

Ett annat dilemma som kunde uppstå enligt respondenterna var då gäster som 

upplevde problem vid de digitala självbetjäningstjänsterna ansåg att de hade hoppat över 

kön för att kunna checka in snabbare och ville då inte ställa sig i kön och vänta utan anser 

att de ska ha företräde i kön då de egentligen valt ett snabbare alternativ. Och när det 

strular i SST:n så blir det som ett extra steg för gästen i sin incheckningsprocess, säg att 

det är fel antal nätter eller gäster, jämfört mot att bara direkt gå till den traditionella 

receptionen. Skulle de gått direkt till den traditionella receptionen så skulle 

receptionisten enkelt kunna lösa problemet på plats men har gästen gjort valet att gå till 

SST:n måste den ta kontakt med receptionen för att de skulle kunna ändra i bokningen.   

Sammanfattningsvis kan denna del sammanfattas som att placeringen av SST:n kan ha 

betydelse för om gästerna använder sig av SST eller inte. Ifrån tidigare teman har vi sett 

att tjänsteförrättarna tar upp SST som effektivt men nya gästerna kan förlora på att de 

missar information via att välja SST:n som kan vara av betydelse för gästen, om de till 

exempel vill veta när frukost serveras. Om en gäst väljer att använda sig av SST:n och 

problem uppstår anses det vara bättre för gästens upplevelse att hjälpa till via SST istället 

för att ta dem till den traditionella receptionen och lösa problemet där, i dem mån de är 

möjligt. Emellertid så kan det uppstå köer i receptionen och problem som kan uppstå för 
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receptionisten är om SST:n strular och de gäster som använt den anser sig ha förtur att få 

hjälp eftersom de valt det snabbare alternativet.   
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5. Diskussion och Analys 

Vi ser mer och mer hur samhället blir digitaliserat för varje dag som går. Fler och fler 

företag tar sig an det digitala och de företag som redan är med på resan i digitaliseringen 

arbetar för att bli ännu bättre med mer teknik än de redan har infört. Hotellbranschen 

har som tidigare nämnt redan gått en lång väg från att allt gjordes via penna och papper 

till att ha digitala bokningssystem och rumsnycklar av kort. Idag är branschen på väg till 

att reducera det mänskliga bemötandet till att teknologin tar över.  

Forskningen som finns inom ämnet kring tjänster och digitala självbetjäningstjänster 

har mycket studerat kring olika metoder att genomgå en lyckad implementering av 

digitala självbetjäningstjänster. Dock saknas mycket forskning kring användarna och 

tjänsteförrättarnas upplevelser av digitala självbetjäningstjänster, speciellt kring 

tjänsteförrättarna. Syftet är därför med studien att bidra med kunskap ur 

tjänsteförrättarperspektivet och skapa en förståelse kring hur tjänsteförrättarna ser på 

vad digitaliseringen tillför och förhindrar. Frågeställningen som studien vill svara på är 

hur upplevs digitala självbetjäningstjänster och dess effekter av tjänsteförrättare inom 

hotellbranschen.  

5.1 Effektivitet är inte allt 

Effektivitet kom fram som ett tema ur resultatdelen där huvudsaken var att det upplevdes 

mer effektivt att checka in via SST. Observationen visade att det gick väldigt snabbt och 

enkelt när check in skedde via den traditionella receptionen. Jag kunde dock se att vid 

köbildning så skapar SST möjlighet för effektivitet genom att de blir som respondenterna 

säger en teknisk kollega som kan hjälpa till. För gästerna kanske det inte upplevs som 

mycket effektivare att använda sig av SST när det inte är kö till receptionen. Däremot tror 

jag att utifrån tjänsteförrättarnas beskrivningar att det kan möjliggöra för mer tid för 

personalen att istället ha tid att lägga på det som anses mer viktigt, och som faktiskt kan 

öka värdet för en gäst under vistelsen genom att receptionisterna kan ta mer tid på sig att 

svara på frågor eller lösa gästernas problem mer ordentligt om SST skulle användas mer 

frekvent.  

Respondenterna menade att SST leder till ett mer effektivt sätt för gäster att checka in 

och att vid köbildning eller andra orsaker som leder till att de måste vänta på 

receptionisten så kunde SST ses som ett bra komplement som kan göra att gästerna spar 

tid genom att deras check in process går mycket snabbare vilket respondenterna ser 

positivt på. Ser vi till forskning så stödjer Fernandes och Pedroso (2017) att de vanligaste 

upplevelserna som användare av SST upplever är att den minskar tid jämfört mot 

mänsklig betjäning och att hastighet är en stor betydande faktor i kundnöjdhet. Vid 

längre väntetid blir kunderna mindre nöjda med tjänsten.  

Enligt personalens upplevelser så verkar de gäster som använder SST:n nöjda men det 

verkar från den bilden jag har fått att mycket fokus ligger i att den är lätt att använda 

samt att det är ett effektivt alternativ. Den ska vara väldigt simpel att checka in via enligt 

personalen. Kan det vara så då att gästerna upplever den simpel men inte ger så rik 

användarupplevelse och enbart de gäster som prioriterar ett snabbt sätt att checka in på 

hotellet föredrar att använda digitala självbetjäningstjänster? Nylén och Holmström 

(2015) pratar om att digitala produkter och tjänster inte bara ska vara effektiva och lätta 

att använda utan att de också ska ge en rik användarupplevelse. Yoo et al. (2012) menar 
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också att även fast innovationshastigheten ofta stiger när teknik blandas in så måste 

företagen vara noggranna med hur digitala enheter byggs och utformas. Enligt Fernandes 

och Pedroso (2017) så är det i allmänhet unga välutbildade män som använder sig av SST. 

Ser vi till informationen som gavs av respondenterna förklarade de att användarna är 

antingen unga människor eller affärsresenärer som de tror ofta har mer teknikvana och 

som affärsresenär är man van att bo på hotell och värdesätter mer sin tid. Fernandes och 

Pedroso (2017) hävdar även att folk som värderar att utnyttja sin tid så effektivt som 

möjligt föredrar att inte behöva integrera med personal.  

Respondenterna menar att flest använder deras SST vid köbildning och då personalen 

uppger att möjligheten finns. Dock visade observationen att de tillfällen de var kö så valde 

personer ändå att stå kvar i kön. Här verkade det som att gästerna inte var medvetna om 

att det fanns SST. En avgörande faktor enligt Collier et al. (2015) ifall en gäst väljer att 

använda SST är beroende av situationen. Även fast vissa aktivt söker eller aktivt undviker 

SST, så kommer de flesta välja att använda SST beroende på situationsfaktorer.  

På det studerade hotellet upplevdes det som att SST är dåligt placerad i den mån att 

det inte är det första man ser och kanske tänker på när man går in i hotellet men om du är 

medveten om att det finns och vill använda den så kommer gäster se den ganska direkt 

och att använda den tar inte extra tid då den inte är placerad på ett ställe som kräver 

omvägar. Att SST är dåligt placerad är något respondenterna tar upp att de tror är en 

påverkan på varför användningen har varit så låg. Collier et al. (2015) menar att 

placeringen av SST kan ha en påverkan om gästerna väljer att använda den, även miljön 

runt och kring kan påverka gästernas upplevelser av att använda SST. Collier et al. (2015) 

pratar även om att placeringen kan sakta ner hastigheten och därigenom skapa en mindre 

effektiv SST.  

5.2 Mänsklig interaktion 

Det andra temat som kom fram genom bearbetning av datamaterialet handlade om 

mänsklig interaktion. En människa kan skapa relationer till en annan människa på ett 

helt annat sätt än vad tekniken kan enligt respondenterna, genom att människor kan läsa 

av andra människor bättre än tekniken idag kan och anpassa sig efter olika gäster i deras 

bemötande. I hotellbranschen gäller det att leva upp till gästernas förväntningar för att 

uppfylla deras behov för att skapa värde hos kunden. Respondenterna trodde att det är 

möjligt att digitalisera hotell mer men det är då viktigt att rätt gäster hamnar på rätt 

hotell, alltså tror inte respondenterna att alla hotell kan bli helt digitaliserade och 

personalfria för vissa människor vill ha och värdesätter den mänskliga servicen.  

Respondenterna var väldigt positiva till att digitalisera hotell och att det kunde 

underlätta och medföra mer tid till andra uppgifter som ansågs ge mer värde till gästerna 

än att checka in och ut dem, däremot var de alla fokuserade på att det är väldigt viktigt att 

ha kvar den mänskliga personliga servicen för det är något som de upplever som väldigt 

värdefull när det kommer till kundupplevelser. Respondenterna var väldigt tydliga med 

att den vanliga traditionella receptionen med mänsklig service upplevs väldigt viktig för 

att det kan skapa värde för gäster på ett annat sätt än vad tekniken idag kan göra. Även 

forskning pekar åt att mänskliga interaktionen är viktig då Curran och Meuter (2005) 

förklarar att det är lättare att få tjänsteförrättare att ta sig an ny teknik och uppskatta den 

än vad kunder gör, vilket gör det svårt att ersätta mänsklig service mot digital teknik. 
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Dabholkar och Bagozzi (2002) menar att det handlar oftast inte om att kunderna inte litar 

på tekniken utan att de faktiskt värdesätter den mänskliga interaktionen mera. Barrett et 

al. (2015) tar upp att studier har visat ett det finns en risk med att förlita sig för mycket på 

självbetjäningsautomatiseringen och det kan påverka kundupplevelsen, därför bör det för 

bästa resultat finnas en mix av självbetjäning och mänsklig service för att upprätthålla 

nöjda och återkommande kunder.  

5.3 Utmaningar och möjligheter med två tillvägagångssätt 

Det tredje och sista temat som skapades handlade om hur problem kunde uppstå speciellt 

när gästerna har möjlighet till två olika tillvägagångssätt att checka in via. Här upplevs 

det som att SSTs placering påverkade användandet som var ganska vagt, då gäster verkar 

vid ankomst mer söka efter den traditionella receptionen. Att använda sig av SST lede till 

att gäster missar viss information som kunde underlätta deras vistelse som bland annat 

när frukost är eller när rummen städas. Är gästen van att bo på hotell är detta dock något 

som vana resenärer ofta har koll på eller vet hur man enkelt hittar informationen enligt 

respondenterna. Att hjälpa gäster vid SST:n upplevdes av respondenterna som viktigt 

speciellt då fel uppstår för att påverka gästerna uppfattning av SST. Däremot beskrevs det 

att det är svårt att avgöra hur personalen ska agera när det uppstår problem vid SST:n 

och det är lång kö hos receptionisten.  

I det studerade hotell så står sällan personalen vid SST:n utan vid den traditionella 

receptionen, dock upplevdes det av personalen att när problem uppstår vid SST:n så blir 

gästernas upplevelser bättre om de väljer att hjälpa dem vid SST:n istället för att ta dem 

till den traditionella receptionen för att hjälpa till. Annars upplevde respondenterna att 

det finns en risk att gästerna ser SST som något dåligt, speciellt om det är första gången 

som de använder den. Det här verkar dock forskning vara lite oense kring då Collier et al. 

(2015) såg i deras studie att deras hypotes emotsattes där de trodde att stöd från 

personalen vid SST skulle visa sig vara positivt upplevt av kunderna men det visade sig 

istället vara tvärtemot. Men i det här fallet så upplevdes det av tjänsteförrättarna som 

bättre att hjälpa gästerna vid SST för att få nöjdare kunder.  

Ser man till resultaten kring effektivitet så ser personalen fördelen med SST:n som att 

de får mer tid att göra annat som för gästen kan skapa mer värde och att gästerna själva 

utför de delar av processen de faktiskt kan utföra själva utan att det ska påverka gästens 

värde av vistelsen till någon större del. Att ha kunderna aktiva i en slags medarbetarroll 

ska vara fördelaktigt för tjänsteleverantören enligt Fernandes och Pedroso (2017). Det ska 

gynna genom att personalen kan ha mer tid åt andra uppgifter då kunderna utför delar av 

arbetet själva.  

Vi kan se att tjänsteförrättare stödjer till stora delar samma upplevelser och effekter 

som tagits upp från forskning av forskare men som inte har haft fokus mot 

tjänsteförrättare. Mycket forskning pratar om fördelar med SST men det som 

tjänsteförrättare även ser och tar upp i denna studie är vad personalen anser viktigt och 

hur de ska vara i sitt bemötande mot kunderna och hur deras arbetsuppgifter förändras 

vilket inte är något som ses i forskning kring SST. 
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5.4 Implikationer för praktik 

Placeringen av SST:n på det studerade hotellet har visat sig ha en betydande roll för 

användningen. Tjänsteförrättarna upplever gästerna positiva till check in via SST vid de 

tillfällen de använde det, men gästerna gick sällan dit. SST:n både från observationen 

samt intervjuerna upplevdes vara placerad på en plats som är svår för gäster att upptäcka 

vid första stunden på hotellet, när samhällets beteende idag generellt är lagt åt att söka 

efter en vanliga traditionell reception med en receptionist i vid ankomst. Skulle SST:n 

vara placerad på ett ställe som kräver mer uppmärksamhet av gästen direkt när den 

kommer in kan den skapa större användning. Hotell bör därför söka efter placeringar för 

digitala självbetjäningstjänster som bör vara de första gäster ser när de anländer till 

hotell, för vet gäster inte om att den finns kommer de absolut inte att använda den.  

Hela tanken med SST tros av tjänsteförrättarna vara att de ska effektivisera 

verksamheten både för gäster och personalen. Observationen visade att det inte tar mer 

än 1-2 minuter för en gäst att checka in via traditionella receptionen och upplevelser från 

respondenterna är att gäster som väljer SST:n går miste om information som kunde vara 

bra för gäster att ha under sin vistelse. Vad medför då digitala självbetjäningstjänster för 

värde för gästerna, mer än att det kan var effektivt vid tillfällen då köer uppstår i 

receptionen? Om inte gästerna ser värde i att använda sig av självbetjäningstjänsterna så 

lär inte organisationen få ut det värde som de tänker att det ska ge, eftersom 

receptionisterna kommer bli fast i den traditionella receptionen med gästerna. Iallafall så 

länge företaget väljer att ännu ha kvar den traditionella receptionen för check in och från 

respondenterna verkade det som att de skulle vilja att fler använde SST för att kunna få 

mer tid för viktigare saker som kan påverka gästernas upplevelser mera. Hotell som vill 

använda sig av SST borde se över hur de kan se till att gästerna enkelt ändå får viktig 

information kring hotellet och dess service när de väljer att använda sig av SST. 

Hotellet bör se på hur de ska få gästerna att börja använda SST istället för den 

traditionella receptionen. Det kan handla om att dels undersöka hur andra lyckade hotell 

har lyckats med ökande användning av SST och hur andra branscher har gått tillväga. Här 

kan det dels vara huvudledningen inom koncernen som bör ta fram en mall för tips för en 

lyckad implementering med många användare. Huvudledningen bör även se över 

användarupplevelserna i deras SST. Sedan bör receptionister i samråd med hotellchefen 

undersöka utifrån placering av deras SST och gästernas beteende komma på en strategi 

som kan ge ett ökat resultat av användandet. Ett förslag skulle kunna vara att hotellet 

under en tid har två receptionister som arbetar samtidigt, en som alltid står vid SST:n och 

tar emot alla gäster där. Som ska leda till ändrat beteende hos gästerna. Samtidigt som 

den andra personen sitter inne på ett kontor och aktivt svarar på mail och i telefon samt 

genomför andra administrativa uppgifter som de har. Det här kan vara en kostnad för 

företaget och hela branschen i början, men gästernas beteende måste vänjas om och via 

den här konsultationen kommer inte möjligheten finnas att checka in via en traditionell 

reception även om den finns där och samtidigt kunna få hjälp. Det här lär senare leda till 

ändrat beteende så att SST får den användningen som den troligen är tänkt för och 

personalen mer tid till uppgifter som är av mer betydelse. Dock upplevs det som att i det 

stora långa loppet är det personalen som blir lidande när tekniken kommer och förändrar 

eller tar över stora delar som tidigare varit beroende av människor.  
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5.5 Begränsning i studien och förslag till fortsatt forskning  

I den här studien så har upplevelser enbart studerats ur tjänsteförrättarnas perspektiv 

samt vid ett hotell. För fortsatt forskning inom området bör det utföras liknande studier 

vid fler hotell för att skapa en större bild av fenomenet kring tjänsteförrättarnas 

upplevelser av digitala självbetjäningstjänster samt dess effekter. Det kan även vara 

rimligt att undersöka underliggande orsaker som att ifrån ett management perspektiv se 

på anledningar och orsaker kring att man valt att införa SST och vad de önskar att de ska 

tillföra för värde. Gästperspektivet kan även vara rimligt att undersöka för att skapa en 

förståelse kring bland annat deras anledningar till vilka val de väljer att göra när det finns 

två olika tillvägagångssätt att checka in på. Får man svar på gästernas anledningar till 

deras val kan det säkert underlätta dels för tjänsteförrättarna men även cheferna och 

organisationerna i stort kring hur de bör arbeta med SST för att få ökad användning som 

uppskattas ur allas perspektiv och syn på det hela.  
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6. Slutsats 

Syftet med studien är att bidra med kunskap ur tjänsteförrättares perspektiv kring 

digitala självbetjäningstjänster. Studien ville även skapa en förståelse kring vad 

tjänsteförrättarna anser digitala självbetjäningstjänsters möjligheter tillför och förhindrar 

genom digitaliseringen inom hotellbranschen. Genom intervjuer och observation gav den 

insamlade och bearbetade datan tre olika teman som var effektivitet, mänsklig interaktion 

och problem med två tillvägagångssätt.  Tjänsteförrättarna anser att SST kan medföra 

effektivitet både för gästerna samt för tjänsteförrättarna. Att den tillförs som ett 

komplement kan skapa snabbare incheckningsprocesser för gästerna och ge personalen 

mer tid åt andra arbetsuppgifter som kan vara mer värdefulla, vilket även stöds upp av 

relaterad forskning. Vi kan konstatera att tjänsteförrättare upplever SST som något 

positivt som kan tillföra mycket bra till hotellbranschen dock anser tjänsteförrättarna att 

den mänskliga interaktionen har stor betydelse för kundernas upplevelse och kan öka 

värdet av deras hotellvistelse, då människor kan skapa värde för en kund på ett annat sätt 

än vad tekniken kan i dagens läge. När det kommer till problem med två tillvägagångssätt 

att checka in på hotellet så var tjänsteförrättarna osäkra på hur de ska hantera situationer 

då de har gäster i kö samt det uppstår problem vid SST stationen. Studien såg även olika 

anledningar till varför gäster väljer att använda sig av SST där det visade sig att 

tjänsteförrättarna samt observationen såg placeringen av SST som en stor bidragande 

faktor samt hur SST är utformad där den både ska vara enkel att använda och även bidra 

till ett nöje.  I stort verkar tjänsteförrättarna anse att framtiden kan mycket väl innehålla 

mer digitala lösningar inom hotell. Det är dock viktigt att fortfarande ha kvar den 

personliga servicen, för det upplevs som väldigt viktigt av tjänsteförrättare för kundernas 

upplevelse. Personalen ser inte SST och tekniken som något som kan ta över helt utan 

som ett komplement som kan underlätta och effektivisera vissa delar av gästers process 

vid en hotellvistelse. Hotell som införskaffar sig SST eller redan har det bör ta fram en 

säker plan för hur hotellet som implementerar SST ska arbeta med att få kunderna att 

använda sig av tekniken så att både kunder och tjänsteförrättare kan uppleva de fördelar 

som tjänsteförrättarna ser är möjligt med SST.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Receptionister: 

 
1. Hur gammal är du? 
 
2. Hur länge har du arbetat som receptionist här? 
 
3. Vad ser du är anledningen till att ni fått self check-in? 
 
4. Ser du att ditt arbete har förändrats sen ni fick self check-in diskar? 

- Om ja - hur har det förändrats? Till det positiva eller negativa? 
- Om nej – varför har det inte förändrats? 

 
5. Skapar self check-in några extra arbetsuppgifter för dig? (innan, under eller efter) 
 
6. Hur upplever gästerna konceptet kring självservice? 
 
7. Ser du skillnad på vilka som väljer att använda self check-in och inte?  
 
8. Vad tror du är anledningen till att en gäst väljer att använda eller inte använda self 

check-in? 
 
9. Känns self check-in processen som lätt använd? Ingriper det några svåra delar?  
 
10. Vad ser du för nackdelar med self check-in?  
 
11. Hur stor betydelse tror du receptionisten har för en gäst under vistelsen?  
 
12. Tror du att self check-in kan ge samma betydelse (värde) för en gäst som och det 

mänskliga bemötandet tidigare har gjort via en traditionell reception? 
 
13. Hur tycker du om framtiden där gäster kan använda sina telefoner att check in, 

använda som rumsnycklar, ha en Alexa på rummet? Som vi redan kan se redan finns 
inom vissa hotell.  

 
14. Hur tror du att framtiden inom hotell kommer se ut? Kommer allt ersättas av 

tekniken eller är det någon som kommer självklart förbli som det är? 
 
15. Finns det något medlemskapsprogram? Kan man bli medlem via self check-in?  
 
16. Hur ser du på förhållandet mellan mer försäljning och self check-in?  
 
 
 
Chef: 
 
1. Hur gammal är du? 
 
2. Hur länge har du arbetat här som chef? 
 
3. Varför har ni fått self check-in?  
 
4. Hur ser du själv på self check-in? 
 
5. Vilka möjligheter tillför self check-in för gäster och personalen? 
 
6. Vilka nackdelar och utmaningar tror du den tillför?  
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7. Skapar self check-in några extra arbetsuppgifter för dem anställda? 
 
8. Verkar self check-in användas av gästerna? Varför/varför inte?  
 
9. Vad tror du är anledningen till att en gäst väljer att använda eller inte använda self 

check-in? 
 
10. Hur stor betydelse tror du receptionisten har för en gäst under vistelsen?   
 
11. Tror du att self check-in kan ge samma betydelse (värde) för en gäst som och det 

mänskliga bemötandet tidigare har gjort via en traditionell reception? 
 
12. Hur tror du att framtiden inom hotell kommer se ut? Kommer allt ersättas av 

tekniken eller är det någon som kommer självklart förbli som det är? 
 
13. Hur får ni reda på gästernas respons på att använda sig av self check-in? Om ni fått 

det, hur har den varit? 
 
14. Hur ser du på förhållandet mellan mer försäljning och self check-in?  
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Bilaga 2 – Observationsschema 

Vad väljer gäster som kommer in i receptionen för check-in metod? 

Hur går de tillväga vid val av incheckningsmetod? 

Ser de self check-in? 

Vilken gäst väljer vad? 

 
 

 

 

 

 

 


