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Abstract 

Karin Anglenius och Iza Sjödin 

To use or not to use 
- a study at consumers on the Swedish market 

Introduction: Self-service technologies have been an established phenomenon in the grocery 
industry for a while now, but far from every grocery shopper uses the service of self-
scanning. What factors drive a user of self-scanning to use the service and more interesting, 
what prevents the non-users?    

Purpose: The purpose of this paper is to investigate what makes the customer to use or not to 
use self-service technologies, more particularly self-scanning, in the food retail industry. 

Theories: Technology Acceptance Model combined with Theory of Planned Behavior.  

Method: The paper had both a quantitative and a qualitative approach. The quantitative study 
was based on a survey conducted among 404 respondents, both users and non-users. The 
qualitative study was made through 12 semi-structured interviews, also both users and non-
users of self-scanning. 

Results: The paper's results shows that there are other variables, other than the ones being 
central in earlier quantitative research in the area, that effect the level of use of self-service 
technologies. The fact that self-scanning saves time, is self-efficacy, reliability and situational 
factors mainly explains why a customer uses self-scanning. On the other hand, why some 
people do not use self-scanning, is mainly due to habits and Status Quo, social anxiety in 
situations where your grocery basket is being controlled against the amount on scanner and 
because of situational factors. 

Key words: Customer participation, Retail, SSTs, Technology Acceptance Model 
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1 Inledning 
Inledningskapitlet består av problembakgrund, problemdiskussion, studiens syfte och 
frågeställningar samt bidrag. En introduktion till ämnet presenteras i problembakgrunden, 
för att vidare diskutera den problematik som kommer att undersökas i studien under avsnittet 
problemdiskussion. Problemdiskussionen leder slutligen fram till studiens syfte, dess 
frågeställning och bidrag. 

1.1 Problembakgrund 
 
"Dagligvaruhandeln besöks varje dag av miljontals kunder. För vissa är livsmedelsbutiken 
en viktig mötesplats, för andra ett nödvändigt stopp i den stressade vardagen och för andra 
kanske en inspirationsplats" - Svensk Dagligvaruhandel (2016) 

Detta inledande citat beskriver att kunders inställning till ett besök i dagligvaruhandeln skiljer 
sig åt, men inhandling av mat är dock något som de flesta behöver göra. Förekomsten av allt 
fler varierande butiksformat ger kunderna fler valmöjligheter när de ska handla, något som 
lett till att konkurrensen inom dagligvaruhandeln ökar (Nilsson, Gärling, Marell & Nordvall, 
2015). Kunderna har blivit vana att kunna handla närsomhelst det passar dem bäst, vilket 
innebär att de förväntar sig ökad tillgänglighet även från de fysiska butikerna. Detta 
tillsammans med att köpbeteenden överlag tenderar bli alltmer digitaliserade söker sig 
kunden till olika aktörer beroende på behov och utbud. Dagens konsument tenderar därför 
inte vara lojal mot en enskild matbutik utan ser sig gärna om efter andra alternativ att handla 
mat. För att butikerna ska få trognare kunder bör de således ta hänsyn till olika typer av 
kunders skilda behov i den mån det går (Dagens Handel, 2016; Bowers, 2013).  

För att möta kundens behov samt öka effektiviteten i butik erbjuder alltfler företag 
självbetjäning, även kallat "Self-Service Technologies" som hädanefter kommer benämnas 
SSTs (Collier & Kimes, 2013). Det handlar om att transaktioner sker genom teknologiska 
kanaler som inte kräver fysisk närvaro från både kund och säljare. Cassidy, Baron och Lu 
(2015) samt Collier och Kimes (2013) beskriver det som att kunden tar på sig rollen som 
företagets anställda traditionellt sett har. Självscanning i dagligvaruhandeln är ett exempel på 
hur matbutikerna erbjuder fler alternativ för kunden än endast kassan, men även för att själva 
tjäna på det (Amorim, Lago, Moscoso & Prieto, 2016). 

Den första självutcheckningsautomaten inom dagligvaruhandeln infördes av National Cash 
Register Corporation (NCR) i Kansas City år 1998. Motivet var då att kunderna själva, redan 
när de anländer till butiken, ska ha möjlighet att scanna och packa sina varor på egen hand för 
att sedan betala för varorna i en automat utan att behöva småprata med kassörskan (Anand, 
2011). Det har lett till att antalet anställda kassörskor under de senaste fem åren har sjunkit 
med cirka 18 procent, en siffra som fortsätter sjunka (McWilliams, Anitsal & Anitsal, 2016; 
Thibodeau, 2013). Detta kan tyda på ökad acceptans bland kunderna och en större efterfrågan 
av självscanning inom dagligvaruhandeln, men långt ifrån alla butiker erbjuder självscanning 
och inte alla kunder väljer att självscanna (Lake, 2002).  
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Sedan början av 2000-talet kan vi se svenska aktörer såsom ICA, Coop och Willy:s erbjuda 
liknande SSTs alternativ för kunden. Konceptet är idag än mer utvecklat sedan framkomsten 
på slutet av 90-talet och de svenska dagligvaruhandlarna använder sig bland annat av 
kundklubbar där kunden har möjlighet att få erbjudanden nerladdade direkt till sin telefon vid 
användandet av teknologin. En undersökning av Visma Retail (2016) visar att det som främst 
påverkar kundens val av dagligvarubutik är geografisk närhet, utbud och sortiment samt pris. 
På sjätte plats kommer möjlighet att självscanna.  

1.2 Problemdiskussion 
I dagens samhälle kan det tyckas att fenomenet självscanning borde vara fullt ut accepterat då 
gemene man, trots generation, är vana användare av olika typer av teknologi. Dock är det 
som tidigare poängterat långt ifrån alla som faktiskt självscannar. Hur kommer det sig? 
Anledningen till varför vissa kunder väljer bort självscanning som alternativ är ett relativt 
outforskat område i jämförelse med forskning som undersöker fördelarna med självscanning 
(McWilliams et al., 2016).  

Ökad effektivisering genom digitalisering kontra personlig service är en balansgång som 
många företag och branscher bör ta hänsyn till då båda är verktyg som företag använder för 
att differentiera sig. Just digitala lösningar är en tillgång som kan leda till komparativa 
fördelar som exempelvis mindre personalkostnader, förbättrad produktivitet och ökad 
effektivitet samt snabbare flöde i butiken (Amorim et al. 2016; Orel & Kara, 2014). Det är 
fortfarande långt ifrån alla butiker som erbjuder självscanning och butikerna som anammat 
konceptet har inte fullt ut lyckats få kunderna att förstå varför de ska använda tjänsten istället 
för den traditionella kassan (Collier & Kimes, 2013). Vidare visar flera studier att en av de 
främsta anledningarna till att kunden inte använder självscanning är den uteblivna mänskliga 
interaktionen, där somliga kunder även tar ett ställningstagande om att inte vilja bidra till 
minskade jobbmöjligheter (Amorim et al., 2016; Andrews, 2014; Dabholkar, 2000). Det finns 
uppenbarligen olika åsikter om självscanning. McWilliams et al. (2016) beskriver att antalet 
kassörskor inom detaljhandeln minskar samtidigt som antalet självutcheckningsmöjligheter 
ökar.  

Forskning inom SSTs generellt är trots dess framfart begränsad, inom dagligvaruhandeln 
finns få studier som undersökt vad som faktiskt påverkar kunden att använda eller inte 
använda självscanning (Amorim et al., 2016; Cassidy et al., 2015). Att förstå kundens 
inställning och uppfattning är betydande eftersom det anses vara nyckeln till framgång av 
implementeringen (Chen et al., 2009). Att självscanning innebär ett flertal fördelar både för 
kund och företaget har konstaterats av många tidigare studier. Dock behövs även kunskap för 
att förstå hur kunderna ser på de eventuella nackdelarna med användning av denna typ av 
teknologi, vilket kan generera kunskap till varför vissa väljer att inte använda självscanning. 

Venkatesh och Bala (2008) har presenterat en rad faktorer som influerar kunden till att vara 
en regelbunden användare eller en icke-användare av SSTs generellt. Faktorerna hjälper till 
att kartlägga vad som driver en användare till att använda självscanning i jämförelse med en 
icke-användare, där orsaken är mer okänd. Intressant att undersöka är om Venkatesh och 
Bala's (2008) faktorer går att applicera på SSTs som självscanning och/eller finns det andra 
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faktorer som kan spela in? Speciellt på den svenska marknaden för dagligvaruhandeln där få 
tidigare studier har genomförts. 

I de svenska matbutikerna är medlemskap i ett lojalitetsprogram vanligtvis är en förutsättning 
för att kunna använda självscanning. Detta eftersom tjänsten är kopplad till någon form av 
klubbkort, exempelvis ICA-kortet (Ica Sverige, 2016). Det är därför intressant att belysa 
ämnet SSTs ur ett traditionellt konsumentmarknadsföringsperspektiv då lojalitetsprogrammen 
fyller flera funktioner, som att ge belöningar. Då ingen tidigare studie undersökt belöningar i 
en självscanningskontext är det ovisst om detta kan vara en ytterligare drivande faktor till 
användningen av SSTs (Amorim et al., 2016). Att inkludera ett sådant perspektiv frångår de 
tidigare undersökningarna om självscanning som tillämpat ett rent teknologiskt perspektiv. 
Det har vidare diskuterats om lojalitetsprogram på grund av informationsinsamlandet 
inkräktar på kundernas integritet, varför även en aspekt som integritet bör tas hänsyn till 
(Hwang & Kim, 2007).  

Denna studie kommer likt tidigare studier på området SSTs och självscanning genomföra en 
kvantitativ konsumentundersökning. Tillsammans med detta genomförs även en kvalitativ 
undersökning i form av intervjuer i syfte att förstå både användare och icke-användares syn 
på självscanning och fylla ovan nämnda kunskapslucka kring ämnet, det vill säga ta reda på 
varför kunder inte använder tjänsten trots dess fördelar. Förhoppningen är att få en rikare 
förståelse än vad enbart en kvantitativ undersökning ger. 

1.3 Syfte och forskningsfråga 
Studien syftar till att undersöka vad som driver kunden till att använda eller inte använda 
självscanning inom dagligvaruhandeln. Studiens leder till följande forskningsfråga: 

Vilka faktorer driver en kund att använda och inte använda sig av självscanning i den 
svenska dagligvaruhandeln?	

1.4 Bidrag 
Konsumentundersökningar om självscanning har tidigare inte genomförts på den svenska 
marknaden inom dagligvaruhandeln, denna studie blir därför ett bidrag genom att ge 
förståelse för de svenska kunderna inom den branschen. Just den svenska marknaden är 
intressant på grund av att Sverige generellt har en hög IT-mognad i jämförelse med många 
andra länder samt att självscanning varit etablerat tillräckligt länge i landet. Ambitionen är att 
vidareutveckla etablerad teori om teknologisk acceptans med inslag från 
konsumentmarknadsföring för att se vad som driver kunden i användningen av självscanning. 
Detta kombinerat med att löpande ha ett tydligt fokus att inkludera såväl användare som icke-
användares perspektiv, då den sistnämnda gruppen är underrepresenterade i forskningsfältet 
idag.  

Tidigare studier har undersökt SSTs genom kvantitativa konsumentundersökningar. Ett 
ytterligare bidrag i denna studie är att ge ökad förståelse genom kvalitativ metod i form av 
intervjuer. Detta för att få en djupare förståelse och kunskap om vad som påverkar kunden att 
använda eller inte använda självscanning. 
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Vidare lämnar studien ett praktiskt bidrag genom att företag kan ta del av denna 
konsumentundersökning för att få vägledning i hur de kan prioritera sina resurser när de 
inför, utvecklar och tillhandahåller dessa typer av självbetjäningstjänster för kunder. Företag 
kan även få vägledning i hur de ska få dagens icke-användare att börja använda 
självscanning.  
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2 Teori 
Teorikapitlet inleds med att presentera tidigare forskning på området, vilket inkluderar 
kunddelaktighet, SSTs och de fördelar företag kan få av självbetjäningsalternativ. Efter att ha 
gett läsaren en överblick på området presenteras studiens referensram med teorier och 
modeller som ligger till grund för de två undersökningarna med kvantitativ och kvalitativ 
metod.  

2.1 Tidigare forskning 
2.1.1 Kunddelaktighet och Self-Service Technologies 
Service eller tjänster generellt innebär att kunden är en del av produktions- och 
leveransprocessen, vilket innebär att kunden måste bidra med ansträngning och därför har en 
viktig roll i processen (Kelley, Donelly och Steven, 1990). Amorim et al. (2016) definierar 
kunddelaktighet i en serviceprocess som ”the degree to which customers contribute effort, 
preference, knowledge, or other inputs to the service production and delivery”. Kunden blir 
därför mer delaktig och involverad vilket innebär det att serviceprocessen blir mer synlig för 
dem och granskas i större utsträckning. Amorim et al. (2016) menar att en högre grad av 
kunddelaktighet måste innebära tydliga fördelar för kunden, som exempelvis ökad effektivitet 
i form av ett snabbare alternativ eller ökad pålitlighet.  

Meuter, Ostrom, Bitner och Roundtree (2003) samt Chen et al. (2009) beskriver hur 
förekomsten av de så kallade ”virtuella arenorna”, en typ av marknadsplats där transaktionen 
sker genom teknologiska kanaler, ökar i dagligvaruhandeln. SSTs kräver inte fysisk närvaro 
av både kund och företagets anställda utan innebär istället ett möte som sker över teknologin.  
Kundens bidrag för processen inom dagligvaruhandeln innan självscanningens framkomst är 
att de själva slår in sin PIN-kod när de betalar, lägger upp varorna på bandet och packar ner 
dem i kassen (Cassidy et al., 2015). Självscanning har ökat kunddeltagandet då kunden även 
tagit på sig uppgifterna som att scanna varorna och själva checka ut sig i kassan.  

Meuter et al. (2003) definierar olika typer av SSTs, offline- och onlinetjänster. Offlinetjänster 
inkluderar bland annat självscanning och självutcheckning i butiken medan onlinetjänster 
inkluderar att beställa varor över Internet för att få dessa levererade till hemmet. 
Självscanning, som bara är en av flera snabbt utvecklade teknologier som introduceras inom 
detaljhandeln, innebär att kunden deltar utförligt i processen och på ett betydande sätt bidrar 
till servicens produktionsprocess (Demoulin & Djelassi, 2016). Det är nämligen kunden själv 
som scannar, det vill säga registrerar, sina varor och betalar för dem i en automat vid 
utgången. 

2.1.2 Strategier för att öka kunddelaktighet 
Zeithaml, Bitner och Gremler (2009) framställer en modell som påstås leda till ett mer 
effektivt kunddeltagande. Modellens olika delar handlar om att definiera kundens roll, 
rekrytering, utbildning och belöning samt hantera företagets kundmix. Denna modell kan 
kopplas till en kontext där kunden deltar genom valet att använda självscanning.  
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Bild 2.1: Egenkonstruktion av Zeithaml, Bitner och Gremler’s (2009) modell 

Definiera kundens roll handlar om att företaget måste sätta en nivå för till hur stor del kunden 
ska vara delaktig i processen som att kunden ska utföra scanningen och checka ut sig själva i 
butiken (Jo Bitner, Faranda, Hubbert & Zeithaml, 1997). När företaget definierar kundens roll 
är det viktigt att uppgifterna som kunden ska utföra i sitt deltagande är tydliga för att tjänsten 
ska levereras med god kvalitet (Zeithaml et al., 2009). Om inte finns det risk för att kunden 
scannar sina varor fel vilket kan skapa problem för både kunden och företaget.  

Med rekrytering menar författarna att kunden blir en "delvis anställd" under sitt besök i 
butiken (Zeithaml et al., 2009). Om de kunder som rekryteras till självscanning genom de 
olika lojalitetsprogrammen inte är tillräckligt kunniga kan det påverka effektiviteten negativt. 
Zeithaml et al. (2009) förutsätter därför att företaget i fråga kommer att rekrytera de kunder 
som passar bäst som delvis anställd. De menar att de kunder som tror att de kan utföra 
uppgiften väl kommer att använda tjänsten, medan de kunder som är osäkra hellre väljer ett 
alternativ som inkluderar personlig service.  

En kund som har signat upp sig för självscanning kommer bli mer effektiv i sin hantering av 
detta om denne tillhandahålls information och utbildning (Zeithaml et al., 2009). Sådan 
utbildningsinformation kan vara att på företagets hemsida eller genom sociala medier 
beskriva hur självscanning går till eller genom att företages anställda utbildar kunderna i 
butiken. Även Meuter et al. (2003) beskriver att utan en introduktion eller utbildning är 
teknologisk ångest mer vanligt förekommande hos de kunderna inför valet att använda SSTs. 

När kunden är en användare kan denne få belöning för detta, det vill säga motta provision 
från att ha deltagit i processen (Zeithaml et al., 2009). Detta kan i sin tur leda till fortsatt 
beteende. Detta begrepp kommer att återkomma i referensavsnittet. 

Att hantera kundmixen handlar om att företaget måste tillgodose och erbjuda alternativ som 
passar alla kunder (Zeithaml et al., 2009). Inom dagligvaruhandeln har företagen en målgrupp 
med ett brett åldersspann vilket exempelvis kan handla om en äldre population som vill ha 
möjlighet till personlig service, medan en yngre målgrupp föredrar att sköta sig själva och 
därför vill använda självscanning. Därav erbjuds båda alternativen för att tillgodose alla olika 
grupper och kundmixen hanteras. 

2.1.3 Anledningar att implementera SSTs ur företagets perspektiv 
Kunddelaktighet i form av SSTs har blivit kritiskt för företagen eftersom det innebär flertalet 
fördelar (Amorim et al., 2016; Cassidy et al., 2015). Detta genom exempelvis 
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kostnadsbesparingar i form av minskade personalkostnader, ökad tillgänglighet och 
flexibilitet för service vilket innebär ökad serviceförmåga med möjlighet till större andel 
nöjdare kunder, förbättrad produktivitet och ökad effektivitet samt möjlighet att öka 
företagets resultat (Amorim et al., 2016; Cassidy et al., 2015; Collier & Kimes, 2013; Meuter 
et al., 2003). Amorim et al. (2016) samt Collier och Kimes (2013) beskriver vidare att denna 
typ av service kan erbjuda en mer konsistent serviceatmosfär samt att denna form av 
effektivisering istället kan ge utrymme för merförsäljning. Chen et al. (2009) menar att när 
SSTs sprids i större utsträckning, samtidigt som arbetskraftskostnader rent generellt ökar, ser 
fler företag fördelar med att använda SSTs för att ersätta "vanlig" arbetskraft. Vidare anser de 
att SSTs underlättar att bemöta varje kunds specifika behov. Företagen ser således SSTs som 
en effektiv plattform där kunden ska engagera sig och innebär fördelar för både kund och 
företag (Cassidy et al., 2015). 

2.2 Referensram 
Efter en presentation av tidigare forskning följer studiens referensram med relevanta 
modeller, exempelvis Theory of Planned Behaviour och Technology Acceptance Model, som 
använts i liknande forskning om SSTs att redogöras för. Vidare kommer redogöras för en del 
av de svagheter som diskuterats med dessa, varför alternativa teorier som kan kopplas till 
ämnet presenteras. Referensavsnittet kommer därför även inkludera kända begrepp från 
traditionell konsumentmarknadsföring, det vill säga lojalitetsprogram med hänsyn till 
belöning och integritet. Detta med avseende att hitta ytterligare faktorer som inte har direkt 
koppling till hanteringen av själva teknologin.  

2.2.1 The Theory of Planned Behaviour (TPB) 
Teorin kring planerat beteende, TPB, har använts för att förklara och förutspå en individs 
beteende genom att undersöka hur intentionen påverkas av attityd, subjektiva normer och 
beteendekontroll (Ajzen, 1985; 1991). Elliot och Thomson (2010) beskriver den som en 
modell av rationellt beslutsfattande där den centrala faktorn är individens intention, det vill 
säga avsikt att uppträda på ett visst sätt.  

Ajzen (1991) beskriver att ju starkare intention till att uppträda ett visst beteende, desto större 
är sannolikheten att individen faktiskt uppträder det specifika beteendet. Om det antas att 
individen har vad som krävs i form av resurser och intention kommer han eller hon 
antagligen lyckas i att utföra det specifika beteendet. Individens intention antas kunna 
förutspås från attityd till det specifika beteendet eller handlingen, subjektiva normer samt 
upplevd beteendekontroll (Ajzen, 1991). De tre determinanterna beskrivs nedan. 

Attityd till det specifika beteendet hänvisar till hur individen utvärderar och bedömer 
beteendet i fråga (Ajzen, 1991). En positiv bedömning av beteendet innebär ökad sannolikhet 
att individen utför beteendet och vice versa. 

Subjektiva normer är en social faktor som hänvisar till det upplevda sociala påtryckningarna 
att utföra eller inte utföra beteendet (Ajzen, 1991). Detta innebär att individen föreställer sig 
hur beteendet mottas, det vill säga gillas eller ogillas av omgivningen. Om personer i 
individens omgivning är positiva till beteendet innebär det således ökad sannolikhet att 
individen utför det specifika beteendet. 
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Upplevd beteendekontroll antas återspegla tidigare erfarenheter och eventuella förväntade 
hinder. Determinanten hänvisar således till individens upplevelse kring huruvida beteendet är 
lätt eller svårt att utföra och inkluderar därför om individen anser att det finns tillgängliga 
resurser att utföra beteendet. Om individen inte förväntar sig några hinder samt upplever att 
denna har de resurser som krävs ökar sannolikheten för att beteendet utförs. 

Ju mer gynnsam attityd och subjektiv norm med hänsyn till beteende samt ju mer upplevd 
beteendekontroll, desto starkare intention bör individen ha att utföra beteendet i fråga (Ajzen, 
1991). Den relativa betydelsen av dessa determinanter antas variera beroende på vilket 
beteende och situation det handlar om.   

2.2.2 Technology Acceptance Model (TAM) 
Teorin kring teknologisk acceptans (TAM), som bygger på modellen TPB, förklarar hur 
individens vardagliga intention till IT-användande kan påverkas av en rad faktorer. 
Venkatesh (2000) och Venkatesh och Davis (2000) utvecklade den ursprungliga modellen 
TA som presenterar en rad faktorer som mer eller mindre påverkar individens val att använda 
teknologi eller inte. Med hjälp av modellen kan dessa faktorer identifieras och därmed även 
underlätta för kunden när denne ska introduceras till en för dem ny teknologisk lösning, som 
exempelvis självscanning. 

Davis (1989) identifierade tidigt de två nyckelvariablerna i TAM-modellen; upplevd 
användbarhet och upplevd enkelhet, som sedan har placerats i olika kontexter i och med 
TAM. De bakomliggande faktorerna till dessa två variabler har varit varierande beroende på 
vilken kontext och typ av teknologi som undersökts. Därför är en TAM-modell inom 
exempelvis e-handel inte nödvändigtvis fullt generaliserbar i en SSTs kontext. Venkatesh och 
Bala (2008) utvecklar modellen för tredje gången i sin modell TAM3. Något som är 
konsekvent för modellerna, oavsett kontext, är de ursprungliga variablerna upplevd 
användbarhet och enkelhet. Som tidigare nämnt varierar dock de bakomliggande faktorerna 
till dessa. Dessa variabler påverkar i sin tur alltid kundens beteendeavsikt och det slutliga 
användandemönstret. Efter flera års undersökningar av TAM så har den senaste 
konstruktionen som tagit hänsyn till sociala influenser blivit alltmer lik den ursprungliga 
TPB-modellen igen. Enligt Benbasat och Barki (2007) kan TAM, med dess främsta 
förklarande oberoende variabel 'Upplevd användbarhet', ses som en föregångare till TPB-
modellens 'Attityd'. Nedan återfinns den ursprungliga TAM-modellen: 

 
Bild 2.2: TAM-modellen Venkatesh and Davis (2000) 
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I denna modell går att urskilja att upplevd användbarhet och enkelhet har förutspåtts att ha en 
orsak-verkan effekt. Om kunden upplever enkelhet i användningen av teknologi så kommer 
detta inte endast att påverka intention att använda, utan även påverka upplevd användbarhet. 
Detta orsak-verkan samband prövas inte i denna studie då vi endast ser till vilka faktorer som 
driver kunden till eventuell användning direkt.  

2.2.3 Faktorer till användande av självscanning  
I detta avsnitt kommer ett antal variabler med bakomliggande faktorer att presenteras som 
framhävts inom tidigare forskning om TAM och TPB. Utifrån variablerna med 
bakomliggande faktorer kommer ett antal hypoteser presenteras likt Demoulin och Djelassi's 
(2016) studie, som i sin tur sammanfattat dessa från TAM och TPB. Även forskning om 
belöning och integritet presenteras som är vanligt förekommande teori kring kunddeltagande 
men som inte har undersökts i en SSTs kontext eller kopplat till TAM tidigare. Hypoteserna i 
dessa avsnitt ligger till grund för den kvantitativa undersökningen och är i vissa fall 
egenformulerade. 

Studien presenterar även en rad andra faktorer som kan tänkas påverka användandet av 
självscanning men som inte berörts genom modellen TAM. På så sätt vidareutvecklas 
modellen och undersöks i en kvalitativ undersökning. Detta omfattar teori om 
situationsfaktorer, personliga egenskaper samt vanor, rutin och Status Quo.  

2.2.3.1 Upplevd användbarhet 
Upplevd användbarhet, eller nytta, är en av huvudvariablerna i TAM-modellen. 
Användbarhet definieras som att kunden sparar tid och ser fördelar utifrån sina egna specifika 
behov (Demoulin & Djelassi, 2016; Venkatesh 2000). Om kunden upplever tjänsten som 
användbar kommer det öka kundens intention att använda tjänsten. Vi formulerar likt 
Venkatesh (2000) följande hypotes: 

H1: Upplevd användbarhet har en positiv påverkan på användningen av självscanning 

Demoulin och Djelassi (2016) identifierar reliabilitet som en bakomliggande faktor för 
upplevd användbarhet. Detta innebär att om kunden litar på att teknologin fungerar som den 
ska, exempelvis att en vara slås in för rätt pris och att aktuellt belopp kan följas under 
processen, så ökar upplevd användbarhet. De hänvisar till Venkatesh och Bala (2008) samt 
Dabholkar, Bobbitt och Lee (2003) som menar att reliabilitet påverkar den slutliga kvaliteten 
kunden upplever. En ökad upplevd kvalitet leder till ökad användbarhet för kunden. Collier 
och Kimes (2013) beskriver ökad noggrannhet som en komponent för reliabilitet av SSTs. 
Hypotes formuleras därför i enlighet med Venkatesh och Bala (2008): 

H1a: Reliabilitet har en positiv påverkan på upplevd användbarhet för självscanning 

Vidare är sociala normer, det vill säga vad andra säger om användningen, något som enligt 
Venkatesh och Bala (2008) kan påverka upplevd användbarhet. Med detta menas att om 
någon för individen betydande person säger något positivt eller negativt om självscanning 
påverkar det hur individen ser på upplevd användbarhet (Venkatesh & Davis, 2000). Chen et 
al. (2009) menar att positiv "word-of-mouth" påverkar upplevd användbarhet positivt och 
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vice versa vid negativ word-of-mouth. Hypotes formuleras därför i enlighet med Venkatesh 
och Bala (2008): 

H1b: Sociala normer har en påverkan på upplevd användbarhet för självscanning 

Dabholkar (1996) diskuterar att vissa har behov av interaktion, det vill säga vill ha mänsklig 
kontakt under serviceleveransen. Vissa kunder upplever tjänsten som mindre användbar om 
den personliga interaktionen uteblir, medan andra tror sig klara sig bättre på egen hand och 
därmed undviker kontakt med personalen (Collier & Kimes, 2013; Meuter et al., 2003; 
Dabholkar och Bagozzi, 2002; Dabholkar, 1996). Andrews (2014) framhäver att SSTs 
innebär att den mänskliga kontakten uteblir samt att jobbmöjligheter försvinner i samband 
med dessa typer av automatiseringar. Nedan hypotes formuleras i enlighet med Venkatesh 
och Davis (2000), som menar att de kunder som förväntar sig mänsklig interaktion kommer 
uppleva mindre användbarhet vid användning av självscanning: 

H1c: Behov av interaktion har en negativ påverkan på upplevd användbarhet för 
självscanning 

2.2.3.2 Upplevd Enkelhet  
Upplevd enkelhet i användningen, det vill säga att kunden upplever alternativet som enkelt, 
ger ökad intention till användning (Demoulin & Djelassi, 2016; Venkatesh, 2000). Cassidy et 
al. (2015) och Meuter et al. (2003) förklarar att det är viktigt att teknologin upplevs som 
enkel för kunden, annars undviker de att använda det. Studien formulerar nedan hypotes i 
enlighet med Venkatesh (2000): 

H2: Upplevd enkelhet har en positiv påverkan på kundens användning av självscanning 

Att kunden upplever nöje, det vill säga upplever att det är underhållande att använda ett visst 
system, påverkar upplevd enkelhet i samband med användningen (Sun & Zhang, 2008; 
Venkatesh & Bala, 2008; Dabholkar & Bagozzi, 2002). Även Meuter et al. (2003) menar att 
kunden kommer se större anledning till att använda SSTs om denne ser nöje med alternativet.  

H2a: Nöje har en positiv påverkan på upplevd enkelhet för självscanning 

Meuter et al. (2003) samt Liu (2012) menar att kundens teknologiska inställning är den 
främsta faktorn för huruvida kunden kommer att välja SSTs som alternativ eller inte. Meuter 
et al. (2003) använder uttrycket "teknologisk färdighet" som refererar till kundens inställning 
till teknologiska verktyg och deras benägenhet att använda ny teknologi. Därför belyser de 
vikten av att adressera eventuell teknologisk ångest hos de potentiella användarna. De menar 
att om SSTs designas med kundfokus och undviker komplex teknologi samt erbjuder 
utbildning och träning inför användningen så kommer fler kunder att använda SSTs som 
alternativ. Venkatesh och Bala (2008) menar att teknologisk ångest påverkar upplevd 
enkelhet och studien formulerar därför följande hypotes: 

H2b: Teknologisk ångest har en negativ påverkan på upplevd enkelhet för självscanning 

Dabholkar och Bagozzi (2002) diskuterar att även social ångest, det vill säga ångest som 
grundas i närvaron av andra kunder, kan leda till att kunden undviker att använda teknologi. 
Det kan innefatta ogillande i att en annan kund betraktar en (Kinard, Capella & Kinard, 
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2009). Demoulin och Djelassi (2016) testar TAM3 modellen i en matbutik där resultatet inte 
styrker att social ångest har en negativ påverkan på kundens uppfattning av enkelhet i 
användandet av SSTs. Sambandet har dock bekräftats i andra tidigare studier, varför denna 
undersökning kommer testa dess påverkan på den svenska marknaden. Följande hypotes 
formuleras likt Dabholkar och Bagozzi (2002): 

H2c: Social ångest har en negativ påverkan på upplevd enkelhet för självscanning 

2.2.3.3 Upplevd Kontroll 
Upplevd kontroll över serviceprocessen anses vara en bakomliggande faktor till intention att 
använda SSTs (Demoulin & Djelassi, 2016; Venkatesh & Bala, 2008). Detta likt vad Ajzen 
(1991) beskriver i sin modell TPB, att om kunden upplever att de har de resurser som krävs 
för ett visst beteende kommer denne att utföra beteendet. I detta fall betyder det huruvida 
kunden anser sig kapabel att använda självscanning. Även Meuter et al. (2003) framhäver 
detta som en av anledningarna till att kunden väljer SSTs framför de traditionella alternativen 
och Chen et al. (2009) menar att det är det mest signifikanta motivet.  

H3: Upplevd kontroll har en positiv påverkan på kundens användning av självscanning 

Med själveffektivitet menas att om kunden anser sig besitta de kunskaper som krävs upplever 
kunden ökad kontroll över situationen (Lewis och Loker, 2014; Wang, Harris och Patterson, 
2013).  Taylor och Todd (1995) poängterar att själveffektivitet lägger grunden för individens 
totala upplevda kontroll. Bandura (1997) menar att det ger individen ett självförtroende i 
användandet av teknologin genom att individen känner att den är kapabel och har de 
kunskaper som krävs för användningen. Då faktorn är kopplad till kompetens och kunskap 
har individer olika förutsättningar att uppnå detta då de inför användandet har olika teknisk 
kompetens. Vi formulerar följande hypotes i linje med Taylor och Todd (1995):   

H3a: Själveffektivitet har en positiv påverkan på upplevd kontroll för självscanning 

Taylor och Todd (1995) förespråkar att externa resurser som personlig respons är en 
determinant av upplevd kontroll. Om företaget erbjuder kunder resurser som kan underlätta 
användandet, exempelvis stöd från personalen, upplever kunden ökad kontroll (Venkatesh & 
Bala, 2008; Reinders, Dabholkar & Frambach, 2008). Amorim et al. (2016) menar att om 
företaget inte bidrar med assistans, exempelvis om personalen inte finns tillgänglig för hjälp 
vid behov, kommer inte kunden välja självbetjäning som alternativ. Denna studie antar därför 
att det finns en positiv påverkan i nedan hypotesformulering:  

H3b: Personlig respons har en positiv påverkan på upplevd kontroll för självscanning 

Vidare beskrivs kompabilitet som en bakomliggande determinant för upplevd kontroll, det 
vill säga huruvida teknologin stämmer överens med kundens behov (Rogers, 2003). Collier 
och Kimes (2013) menar att om kunden väljer SSTs som alternativ innebär detta mer frihet i 
hur kunden kan "slutföra uppgiften", det vill säga matcha sina resurser med en önskad nivå av 
ansträngning. På detta sätt kan kunden öka sina möjligheter till att besöket i butiken blir 
kompatibel med dennes behov. Demoulin och Djelassi (2016) menar att denna faktor är 
relativt utforskad i en SST kontext och baserat på TPB och Ajzen (1991) föreslår vi följande 
hypotes: 
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H3c: Kompabilitet har en positiv påverkan på upplevd kontroll för självscanning 

2.2.3.4 Belöning 
Belöning, som presenterats kort tidigare, handlar om de fördelar som kunden får genom att 
delta i processen som bidragit till ett gynnsamt resultat (Zeithaml, 2009; Dong, Evans & Zou, 
2008). Det kan exempelvis handla om att kunden sparar tid, får tillgodoräknade bonuspoäng 
via lojalitetsprogrammet och tillgång till rabatter i butiken (Zeithaml et al., 2009). 
Lojalitetsprogram är en marknadsföringsstrategi baserad på att erbjuda fördelar för kunden i 
syfte att säkerhetsställa kundlojalitet till företaget (Kim, Chi & Srinivasan, 2001; Long & 
Schiffman, 2000). Dessa program kan leda till ökad lönsamhet för företaget men också skada 
lönsamheten om inte företaget arbetar aktivt med att rekrytera (Zeithaml et al., 2009). 
Företagen bör därför hitta en balans mellan fördelarna av lojalitet och utebliven vinst från 
prissänkningarna exempelvis (Cant & Toit, 2012).  

De största dagligvaruhandlarna i Sverige erbjuder lojalitetsprogram och kundklubbar till sina 
kunder som är kopplat till kundens egna bankkort eller ett särskilt klubbkort för butikens egna 
tjänster. Detta för att bland annat samla poäng på köp som kan leda till rabattcheckar eller för 
att få tillgång till särskilda erbjudanden unika för medlemmarna. I vissa butiker förekommer 
så kallade "självscanningsvaror", vilket är erbjudanden som kunden endast kommer åt genom 
att scanna varan. Kelley et al. (1990) menar att när kunden anstränger sig och är delaktig i 
processen så förväntar den sig ofta få något tillbaka av organisationen, som exempelvis ett 
lägre pris. Trots detta är det svårt att hitta forskning som fokuserar på att undersöka 
användandet av SSTs kopplat till belöningar eller erbjudanden för kunder som valt att 
använda tjänsten självscanning.  

I en studie av Mayer-Waarden (2008) bevisas att belöningar kan påverka kundens 
köpbeteende. Det visade sig nämligen att kunder som är kopplade till ett lojalitetsprogram där 
de får belöningar handlar oftare, handlar fler varor eller varor till ett högre värde än de kunder 
som inte är kopplade till ett lojalitetsprogram. Goméz, Arranz och Cillán (2006) finner i sin 
studie att de kunder som är medlemmar i ett lojalitetsprogram har högre lojalitet och 
förtroende till butiken och därför mindre lojalitet till konkurrerande butiker. Förutom detta 
kunde inga andra förändringar i köpbeteende fastställas.  

I en självscanningskontext tolkar denna studie att belöningar påverkar de kunder som redan 
är användare av självscanning till att använda det mer, det vill säga öka 
användningsfrekvensen av självscanning. Studien antar följande egenformulerade hypotes: 

H4: Belöningar har en positiv påverkan på kundens användning av självscanning 

2.2.3.5 Integritet 
Numera kan de företag som erbjuder lojalitetsprogram för sina kunder enkelt samla och lagra 
information om sina kunder via internet (Associated Press, 2013). Företagen kan exempelvis 
samla information om kundens vanor och livsstil, för att sedan matcha detta mot eventuella 
erbjudanden från företaget. Denna lagring av information kan dock innebära att vissa kunder 
upplever missnöje på grund av avsaknad av integritet (Associated Press, 2013). Förtroende är 
således en viktig aspekt när kunden använder dessa typer av tjänster (Hwang och Kim, 2006). 
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Donaldson och Dunfee (1999) framlyfter 'Social Contract Theory' som ett fenomen för det 
osynliga kontrakt som finns mellan kunden och det företag som samlar in data om kunden. 
Detta kontrakt innebär rättigheter för kunden att själv inneha kontrollen över om och när 
denne vill lämna lojalitetsprogrammet eller kundklubben. Hwang och Kim (2006) menar att 
om kunden frivilligt lämnar informationen och har full kontroll över denna så är deras 
integritet inte kränkt. Ett företags samling av personlig information för självbetjäningssystem 
är endast rättvis om kunden vet vad företaget har för avsikt med att samla informationen 
(Malhotra, Kim & Agarwal, 2004). Vidare beskrivs ett rättvist byte som en långsiktig relation 
med hög lojalitet och förtroende för företaget och tjänsten. Malhotra et al. (2004) antar 
således att kunden förväntas vara mer benägen att använda sig av självscanning och lämna 
personliga uppgifter när de vet att informationen är i "säkra händer". Studien antar följande 
samband genom nedan egenformulerade hypotes:  

H5: Uppfyllda krav på integritet har en positiv påverkan på kundens användning av 
självscanning  

2.2.4 Sammanställning av faktorerna 
Variabler Teori Bakomliggande 

faktorer 
Påverkan på användningen Studier 

Upplevd  
Användbarhet 

TAM Reliabilitet 
Sociala normer 
Behov av 
interaktion 

Om kunden upplever självscanning 
som användbart utifrån de 
bakomliggande faktorerna kommer 
detta leda till ökad användning 
självscanning. 

Chen et al. (2009);  Collier och 
Kimes, 2013; Dabholkar, 1996; 
Dabholkar, 2003; Dabholkar & 
Bagozzi, 2002; Davis, 1989; Meuter 
et al., 2003; Venkatesh och Bala 2008 

Upplevd 
Enkelhet 

TAM Nöje 
Teknologisk 
ångest 
Social ångest 

Om kunden upplever självscanning 
enkelt och underhållande kommer 
detta leda till ökad användning av 
självscanning. 

Cassidy et al. 2015; Dabholkar och 
Bagozzi, 2002; Kinard et al., 2009; 
Liu, 2012; Meuter et al., 2003; Sun 
och Zhang, 2008; Venkatesh och 
Bala, 2008 

Upplevd 
Kontroll  

TPB Själveffektivitet 
Personlig 
respons 
Kompabilitet 
 

Om kunden upplever sig ha kontroll 
över teknologin och kan styra över 
sin egen effektivitet kommer detta 
leda till ökad användning av 
självscanning. 

Amorim et al., 2016; Bandura, 1997; 
Chen et al. (2009); Collier och 
Kimes., 2013; Meuter et al., 2003; 
Lewis och Loker, 2014; Reinders et 
al., 2008; Rogers, 2003; Venkatesh 
och Bala, 2008; Wang et al., 2013; 
Ajzen (1991) 

Belöningar Konsument-
marknadsför
ing 

 Om kunden blir belönad för sitt 
deltagande i processen samt finner 
incitament genom erbjudanden kan 
detta leda till ökad användning. 
Exempel på belöning är 
prissänkningar, kuponger/rabatter 
och tillgång till partnererbjudanden. 

Associated Press 2013; Bowers, 
2013; Donaldson & Dunfee 1999; 
Dong et al., 2008; Goméz et al., 2006  

Integritet Konsument-
marknadsför
ing 

 Om företaget får tillgång till 
personlig information om kunden 
genom datainsamling kan det 
upplevas som integritetskränkande 
och därmed leda till minskad 
användning. 

Hwang och Kim, 2006; Kelley et al., 
1990; Kim et al., 2001; Long och 
Schiffman, 2000; Zeithaml et al., 
(2009) 
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Ovan variabler har framhävts som drivande till en individs användning av SSTs, närmare 
bestämt självscanning. En avsaknad av någon eller flera av variablerna minskar sannolikheten 
för att kunden använder självscanning. Därför ses de som oberoende variabler som påverkar 
kundens användning. 

2.2.5 Svagheter med TAM-modellen 
TAM är som tidigare nämnt en väletablerad modell inom forskningen om hur individer tar till 
sig olika teknologiska lösningar. Ingen modell är dock fullt komplett, TAM har genomgått 
många revideringar och utvecklats i flera steg men ändå förekommer diskussioner som lyfter 
flera svagheter med modellen. Benbasat och Barki (2007) menar att eftersom det finns 
flertalet versioner av TAM och liknande modeller leder det till att forskare tar avstamp i olika 
modeller som grund för ny forskning. I dagsläget är det därför oklart vilken som egentligen är 
den allmänt accepterade modellen. TAM ses därför som en ständigt föränderlig modell i den 
mening att den senast utvecklade modellen som ligger till grund vid en undersöknings 
inledning kan ha fått flera efterträdare vid undersökningens slut, vilket kan göra ett resultat 
direkt utdaterat. Benbasat och Barki (2007) ifrågasätter därför dessa studiers aktualitet och att 
det är viktigt att redogöra för de beståndsdelar i TAM som undersöks i varje studie och visa 
en medvetenhet att det kan ha tillkommit senare bidrag. Nedan redovisas de gap där modellen 
har sina brister. 

Det faktum att TAM antar att en intention leder till ett faktiskt beteende härstammar från 
'Theory of Reasoned Action' (TRA), som betyder att en konsuments beteende beror på 
tidigare intention att utföra eller inte utföra ett visst beteende (Fishbein & Ajzen, 1975). Detta 
kan ses som en svaghet då intention i regel är ett flyktigt tillstånd eller känsla hos individen 
som lätt kan ändras. Flertalet studier har därför önskat motbevisa detta genom att påstå att 
intention ensamt inte är en förklaring till det faktiska beteendet, utan att andra aspekter spelar 
in (Jamieson & Bass, 1989).   För att inte mäta en beroende variabel som är en känsla eller ett 
tillfälligt tillstånd, mäter denna studie istället kundernas faktiska beteende genom att 
undersöka hur deras användning sett ut hittills och varför den ser ut som den gör.  De flesta är 
dock överens om att en första intention måste infinna sig för att ett faktiskt beteende ska 
uppstå, men att hänsyn även bör tas till de i situationen specifika faktorerna som kan komma 
emellan och påverka beteendet (Demoulin & Djelassi, 2016). Vad som menas med 
situationsfaktorer kommer förklaras mer ingående i avsnitt 2.2.6, men kan exempelvis handla 
om hur långa köer det är till kassan när kunden besöker butiken. Detta kan ändra det faktiska 
beteendet trots intention.  

Förutom situationsfaktorer anser Ronis, Yates & Kirscht (1989) att graden av användande 
snarare beror mer på vanor och rutin än en intention hos kunden. Exempelvis påpekar 
Ouellette och Wood (1998) att rutiner har en direkt och större påverkan på beteende än vad 
variablerna i modellen TAM har. Detta argumenteras även av Benbasat och Barki (2007) som 
föreslår att det borde riktas ett större fokus på individens beteende och attityd för att nå en 
mer omfattande förståelse än vad TAM ger i nuläget. 

TAM-modellen har tidigare testats genom enkätundersökningar. Dessa typer av 
undersökningar tenderar bli snäva och inte skapa särskild djup förståelse. För att få en mer 
omfattande förståelse genomförs även en kvalitativ undersökning genom intervjuer i denna 
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studie. För att ta hänsyn till de svagheter som finns med TAM-modellen kommer även 
ytterligare teori presenteras, då det diskuterats att TAM inte ensamt kan förklara användning. 
De ytterligare teoriavsnitten behandlar därför bland annat situationsfaktorer, personliga 
egenskaper samt vanor och rutiner. Dessa teorier har tidigare aldrig undersökts genom en 
enkätundersökning, och för att med oförutfattade meningar se dess påverkan anses det mer 
lämpligt att de undersöks genom intervjuer istället.  

2.2.6 Situationsfaktorer 
Situationsvariabler handlar om sådant som uppmärksammas av kunden vid en viss tid och 
plats som kan påverka dennes beslut, i detta fall användandet av SSTs. Belk (1974) samt 
Foxall och Yano-de-Soriano (2005) har belyst att dessa faktorer, såsom köer, har ett 
betydande inflytande över kundens preferenser och därför dennes beteende i den specifika 
situationen. Situationsfaktorer har visat sig betyda mer för att förutsäga faktiskt användande 
är en kunds demografiska och attitydsbaserade faktorer exempelvis (Collier et al., 2015).  

Flertalet studier nämner tidsbesparing som den primära faktorn till att använda SSTs 
(Amorim et al., 2016; Collier & Kimes, 2013; Meuter et al., 2003). Om kunden observerar 
köerna till de bemannade kassorna och till självscanningsautomaterna väljer denne det 
alternativ som innebär kortast kö, speciellt om denne har bråttom. Wang, Harris och Patterson 
(2012) samt Collier et al. (2015) framhäver även att varukorgens storlek påverkar valet av 
SSTs eller inte. I de fall kunden innehar särskilda betalningsmedel, exempelvis kuponger 
eller kontanter, är det ibland inte möjligt att välja SSTs som alternativ eller så innebär det 
högre ansträngning. I dessa fall beslutar sig därför kunden oftast för att gå till en bemannad 
kassa för att betala. 

Ovan faktorer innebär att även om en intention finns till att använda SSTs kommer det 
slutliga beslutet till användande bero på vilken situation kunden befinner sig i. De resurser 
kunden har i form av tid, varukorgens storlek eller betalningsmedel påverkar således valet. 
Demoulin och Djelassi (2016) sammanfattar situationsfaktorerna som tidspress, liten 
varukorg, fysisk kupong, kö till SSTs samt kö till kassa. Samtliga av dessa finns presenterade 
i analysmodellen som presenteras i kapitlets avslut.  

2.2.7 Personliga egenskaper 
Lee och Yang (2013) framhäver personliga egenskapers roll för användandet av 
självscanning. De menar att hur kunden kommer uppleva servicekvalitet av de interaktiva 
momenten, det vill säga självscanning som personlig service, kommer att skilja sig åt 
beroende på kundernas individuella egenskaper. Dabholkar och Bagozzi (2002) listar fyra 
personliga egenskaper hos kunden som är relevanta för SSTs; själveffektivitet, ett inneboende 
sökande efter nymodighet, behov av interaktion och självmedvetenhet. Då behov av 
interaktion och själveffektivitet redan presenterats i denna referensram kommer dessa inte 
presenteras igen. Självmedvetenhet definieras som personens bild av sig själv som ett socialt 
objekt med insikt om vad andra tycker (Fenigstein, Scheier & Buss, 1975). Egenskapen 
beskrivs påverka hur enkel kunden upplever tjänsten utifrån hur stor risken är att denne ska 
göra fel inför andra. Därför kan denna egenskap liknas vid den bakomliggande faktorn 'social 
ångest' och slås samman till att påverka 'upplevd enkelhet' i denna studies analysmodell. 
Nedan kommer endast 'ett inneboende sökande efter nymodighet' att presenteras. 
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Sökande efter nymodighet kan definieras som "önskan att söka efter ny stimulans", det vill 
säga vilja att testa nytt (Hirschman, 1980). De kunder som innehar denna personliga 
egenskap tenderar ha lättare för att använda självscanning och har rent generellt en bättre 
attityd till självscanning och liknande tjänster.  

2.2.8 Vanor, rutiner och Status Quo 
Vanor beskrivs som något som utvecklas över tid och som leder till att individen gör och 
beter sig på samma sätt i liknande sammanhang (Neal, Wood & Drolet, 2013). Ouellette och 
Wood (1998) betecknar vanor som ett sedvanligt sätt att bete sig samt att dessa beteenden kan 
utföras utan att riktas vidare uppmärksamhet till. Att påstå att ett visst beteende görs på grund 
av vana förklarar en handling som annars kan ses som irrationell eller omedveten. Neal, 
Wood och Drolet (2013) menar att individen är särskild benägen att agera efter vana när 
denne inte har tillräckligt med självkontroll. 

En individs beslut att anpassa sig och välja att använda ny teknologi kan ses och eventuellt 
förklaras genom Status Quo Bias (SQB) från beslutsteorin (Samuelson & Zeckhauser, 1988). 
Perspektivet förhåller sig till en individs beslut att fortsätta enligt tidigare istället för att byta 
till ett nytt agerande, trots att det nya beteendet kan anses som ett bättre alternativ. Detta kan 
kopplas till den personliga egenskapen nymodighet, det vill säga att en avsaknad av 
nymodighet som egenskap leder till att individen hamnar i 'Status Quo' (Hirschman, 1980). 

Kim och Kankanhalli (2009) använder SQB för att förklara de hinder som kunden kan 
uppleva med att byta beteende och därmed undviker att använda ett nytt system. Individen 
kan exempelvis uppleva att ett alternativt agerande, som att använda självscanning istället för 
de traditionella kassorna, är mer effektivt när de handlar men upplever nackdelarna eller 
ansträngningen för att lära sig detta som större än de potentiella fördelarna. Om individen 
upplever osäkerhet eller saknar kunskap och erfarenhet av de potentiella fördelarna kan detta 
leda till att individen håller sig till sitt nuvarande beteende eller system som de har god 
kännedom om (Samuelson & Zeckhauser, 1988).     

SQB kan vara resultat av ett rationellt beslutsfattande och innebär därför ett medvetet val att 
fortsätta et nuvarande tillvägagångssätt, även om individen är medveten om att det finns 
bättre alternativ tillgängliga. I motsats till undermedvetna faktorer, såsom vana och rutin, som 
kan förklara ett visst beteende (Polites och Karahanna, 2012). 

2.3 Analysmodell 
Nedan presenteras en analysmodell med den teoretiska referensramens antydda samband 
mellan orsaksvariabler och slutlig användning. Då självscanning är en teknologisk 
självservicetjänst har denna studie inspirerats av TAM-modellen utvecklad av Venkatesh och 
Bala (2008) med inslag från modellen TPB av Ajzen (1985; 1991) för att bygga upp en 
analysmodell för denna studie. Till skillnad mot flertalet tidigare studier är inte intention en 
slutgiltig beroende variabel, utan användning. Variablerna i analysmodellen används därför 
till att förklara vad som driver kunden till användning av självscanning alternativt att inte 
använda självscanning: 
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Bild 2.2: Studiens analysmodell 

Analysmodellen för denna studie har likt Demoulin och Djelassi (2016) försökt inkludera mer 
än endast teknologisk acceptans som förklaring till användande. Forskning idag bör söka 
förklaringar bortom endast teknologi eftersom en större del av befolkningen dagligen 
kommer i kontakt med mer komplex teknologi än självscanning. Därför undersöks om andra 
faktorer, såsom belöning och integritet från litteratur kring konsumentmarknadsföring, kan 
påverka kunden till att använda självscanning. Belöning och kundens uppfattning om 
företagets hänsyn till dennes integritet har matchats direkt mot användning. Dessa variabler 
har inte tidigare koppling till studier om TAM eller TPB, varför de inte kan härledas eller gå 
igenom några av de andra variablerna. Det kan antas att en kund går med i en kundklubb för 
att den föredrar eller avser att handla mer från just den butiken. Därför kopplas belöning som 
konstaterat direkt till användning. Flertalet studier har även framhävt andra faktorer som kan 
påverka användningen, men som är svåra att komma åt genom tidigare studier kring TAM 
som använt enkätundersökningar som metod. Dessa faktorer är situationsfaktorer, kundens 
personliga egenskaper samt vanor, rutiner och Status Quo. Därför används kvalitativ metod i 
form av intervjuer för att undersöka dessa faktorer.  

Situationsfaktorer antas spela in på det faktiska användandet av självscanning och kan i det 
här fallet ge förklaring till varför vissa inte använder tjänsten. Exempelvis tenderar kunden 
föredra självscanning om det är långa köer till de bemannade kassorna. De kunder som inte 
handlar när det är långa köer ser därför inte självscanning som ett lika fördelaktigt alternativ. 

Personliga egenskaper påverkar användandet av teknologin självscanning och kundens attityd 
eller inställning till det. En individs bakgrund och inställning till teknologi kan antas lägga en 
grund som underlättar acceptans eller inte. 

Vana, rutin och Status Quo är analysmodellens sista faktor som antas påverka en individs 
beteendemönster och slutliga användning. Oavsett om kunden är medveten om de fördelar 
som ett nytt agerande kan innebära kan denne ändå ta ett irrationellt beslut genom rutin och 
vanebeteende eller ett rationellt beslut genom Status Quo att fortsätta det nuvarande 
beteendet. Detta innebär således att om kunden har ett tidigare inpräntat beteende att alltid gå 
till den bemannade kassan kommer de antagligen fortsätta med det och vice versa.  
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3 Metod 
I detta avsnitt presenteras studiens metodval. Vidare redogörs för studiens teoretiska antas 
samt analys och kvalitetsdiskussion för den kvantitativa respektive kvalitativa studien. 

3.1 Val av ämne och inledande arbete 
Val av ämne uppstod genom att båda författarna till denna studie har en bakgrund inom 
dagligvaruhandeln och har flertalet gånger kommit i kontakt med självscanning samt hört 
åsikter lyftas fram om det. Uppfattningen var att det är en fördelaktig tjänst, men som inte 
används i så stor utsträckning. Ur detta växte intresset att studera självscanning. 

Till en början var tanken att rikta studien mot företaget Willy:s och de kunder som använder 
sig av självscanning. Eftersom kontakt hade tagits med företaget för att deltaga i 
undersökningen fanns förhoppning om att genom deras kundregister distribuera en 
enkätundersökning. Detta var tyvärr inte möjligt då Willy:s ansåg att det skulle inkräkta på 
kundernas integritet att ge oss tillgång till deras mailadresser samt att de vill spara de 
tillfällen de har för kundundersökningar till dem själva. Istället ledde detta in på tanken att 
samla in data och distribuera en enkät via webben, mer specifikt sociala medier. Fokus 
flyttades därför från att fokusera på endast Willy:s kunder till den stora massan av användare 
och icke-användare av självscanning, oavsett butik kunden handlar i.  

3.2 Forskningsansats och val av undersökningsdesign 
Uppsatsen har två olika forskningsansatser, en tolkande kvalitativ och en hypotesprövande 
kvantitativ. Vi började med att läsa in oss på tidigare forskning kring självscanning och SSTs 
och utformade efter det en passande undersökningsdesign. Tidigare teorier om kunder och 
dess inställning till användning av självscanning inspirerade studien i formulerandet av 
hypoteser och antaganden som togs med till det empiriska fältet. Detta tillvägagångsätt kan 
liknas vid vad Bryman och Bell (2015) kallar ett deduktivt tillvägagångssätt. När vi testar 
teorin med empiri ser vi om samband finns, i detta fall vad som driver kunden till att använda 
självscanning utifrån studiens oberoende variabler.  

Då denna studie syftar till att undersöka användning har studien valt ett tidsperspektiv som 
kan liknas vid ett tvärsnittsperspektiv (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Detta för att 
kundens erfarenhet hittills och användning ska komma fram samt undersöka vad som har 
påverkat denna till den användning de har idag. Om vi hade mätt vid flera tidpunkter, och 
därmed använt vad som kallas för ett longitudinalt tidsperspektiv, hade detta troligtvis gett 
samma resultat som en tvärsnittsdesign. Detta eftersom användare och icke-användare har 
lång erfarenhet av matvaruhandel och därmed många olika tillfällen att relatera till vid en och 
samma tidpunkt. 

3.3 Datainsamlingsmetod 
Uppsatsarbetet inleddes med att söka upp tidigare uppsatser kring området SSTs. Utifrån 
dessa skapades sedan en uppfattning om vilka begrepp som kan anses relevanta i sökningen 
av artiklar som underlag till denna studie. Sökning av artiklar utgick från begreppen "Self-
service technology", "SSTs", "Customer participation", "Retail", "Grocery store", "Theory of 
Planned Behaviour", "TPB", "Technology Acceptance Model", "TAM", "TAM3", "Criticism 
TAM", "Technology adaption", "Customer behavior", "Customer intention", "Actual use", 
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"Situational factors", "Reward systems", "Integrity", "Habits" och "Routines". De sökmotorer 
som främst använts är Summon och Google Scholar.  

Studiens empiriska data är främst av primärdata, vilket ansågs fördelaktigt då självscanning 
är en teknologi som kan anses föränderlig i hög takt. Dagens detaljhandlare använder många 
marknadsföringsaktiviteter genom sociala medier varför det känns aktuellt att genomföra en 
nulägesbild av konsumenters inställning till självscanning 2016, snarare än att samla empiri 
från äldre sekundärdata. Av samma anledning har det varit viktigt att välja aktuella artiklar 
som inkluderar den senaste forskningen. Samtidigt har det varit av relevans att välja väl 
citerade artiklar för att uppnå ökad trovärdighet. Dock har detta inte uppfyllts i alla 
avseenden, då de artiklar som använts från 2016 av naturlig anledning inte är så väl citerade. 

Både kvantitativ och kvalitativ metod är vanliga sätt för att samla in data/empiri (Söderlund, 
2005). Från början var tanken att denna studie endast skulle använda sig av kvantitativ metod. 
Den kvantitativa undersökningsdesignen passar denna studie som syftar till att förstå vilka 
faktorer som påverkar användandet av självscanning likt tidigare studier på området, men att 
denna gång genomföras på svenska kunder. Dock bestämde vi oss tidigt för att inkludera 
andra faktorer, såsom vana och rutin samt personliga egenskaper och situationsfaktorer, som 
förutom TAM-modellen också kan påverka användandet av självscanning. Dessa faktorer kan 
vara svåra att nå genom kvantitativ metod, vilket tidigare studier på området SSTs främst 
använt. En kvalitativ design kan därför vara fördelaktigt för att bredda studien och därmed ge 
möjlighet att undersöka sådant som tidigare varit svårt att komma åt. En kvalitativ design 
underlättar även att komma åt icke-användare, vars perspektiv inte är särskilt undersökt 
eftersom tidigare studier i stor utsträckning fokuserat på användning av självscanning. En 
annan fördel är att det genom den kvalitativa undersökningen finns möjlighet för nya faktorer 
att framkomma som kan påverka användning. 

För att ge en rikare beskrivning än vad endast en kvantitativ undersökning kan ge valde vi 
därför att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod genom två separata undersökningar för 
datainsamling. Exempelvis kan den kvalitativa undersökningen ge möjlighet att ringa in de 
faktiska orsakerna till användning i en mer förklarande kontext än den kvantitativa, medan 
den kvantitativa ger möjlighet att undersöka ett betydligt större urval. Anledningen till att vi 
valt två insamlingsmetoder är således för att med större sannolikhet kunna svara på studiens 
frågeställning och ringa in ämnet. Intervjupersonerna hade inte svarat på enkäten innan 
intervjun, men några gjorde det efteråt vid ett senare tillfälle.  

Kaplan och Duchon (1988) menar att kombinera två datainsamlingsmetoder kan ge en rikare, 
kontextuell bas för att tolka och validera resultatet. Att samla empiri genom olika metoder 
från olika källor kan även ge ett större omfång, vilket kan leda till en bättre helhetsbild än vad 
som annars är möjligt (Kaplan & Duchon, 1988). Att använda flera metoder ökar också 
robustheten genom att resultaten kan styrkas genom triangulering. Då kan resultaten 
insamlade genom metoderna validera varandra om de överensstämmer (Ibid).   

3.4 Urval 
I enlighet med Collier och Kimes (2013) samt Demoulin och Djelassi’s (2016) studier avser 
denna undersökning att fokusera på både användare och icke-användare av SSTs. Collier och 
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Kimes (2013) studie visade nämligen att icke-användarna har en annan åsikt om vad som 
anses betydande i självbetjäningssammanhang. På detta sätt fångas även uppfattning och 
perspektiv in från de som inte använder teknologin samt om det kan finnas övriga faktorer, 
förutom teknologisk acceptans, som spelar in.  

Förhoppningen var att vårt urval skulle vara en bred grupp av respondenter som i princip kan 
inkludera vem som helst som handlar i en butik, utan avgränsning till ålder, kön eller 
sysselsättning. Ambitionen var att respondenterna skulle ha en jämn fördelning mellan 
åldersgrupper och kön utifall studien skulle finna intressanta samband till användning samt 
för generaliserbarheten. Än mer viktigt var att det fanns tillräckligt många respondenter som 
representerade användare och icke-användare. Målpopulationen anses dock begränsad på 
grund av att den genomförs i Sverige och endast inkluderar den svenska dagligvaruhandelns 
kunder. 

Respondenterna i studien kontaktades genom ett så kallat bekvämlighetsurval som är ett icke-
sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2015). Icke-sannolikhets urval innebär att urvalet av 
respondenter inte skett slumpmässigt (Ibid). En större del av respondenterna i denna studie är 
författarnas bekanta som kontaktats genom sociala medier. Vidare kan det anses som ett 
snöbollsurval då vissa respondenter rekommenderat en annan person att tillfrågas delta i 
studien för att denne passar för studiens kriterier (Bryman & Bell, 2015). De personer som 
tillfrågats på rekommendation har i det här fallet ingen relation till författarna. Alla 
respondenter i studien har även haft möjlighet att "dela" den utsända enkäten via deras egna 
sociala medier. Även detta kan liknas vid ett snöbollsurval då det breddar räckvidden för 
enkäten vilket innebär att den når kretsar utanför våra kanaler. Motsatsen till ett icke-
sannolikhets urval är ett sannolikhetsurval när respondenterna helt slumpmässigt väljs ut för 
studien. En sådan studie är oftast mycket tidskrävande men ger en mindre risk för de 
systematiska fel som kan uppstå i ett icke-sannolikhetsurval. Vi anser dock att den 
urvalsmetod vi valt passar studien. När möjligheten gavs att kontakta intervjupersoner och 
skicka enkäten utanför vår egen umgängeskrets togs dessa. Vi anser inte heller att 
respondenterna påverkats och blivit partiska i sina svar på grund av en eventuell relation till 
oss författare. Oavsett relation till oss är ju samtliga respondenter besökare av 
dagligvaruhandeln med tidigare erfarenhet av självscanning.  

3.5 Enkätundersökning  
Enkäten innehåller både beroende och oberoende variabler. Den beroende variabeln, 
användning, förväntas de oberoende variablerna med hjälp av formulerade hypoteser ge 
förklaring till. De oberoende variablerna som undersöks genom enkäten är upplevd 
användbarhet, upplevd enkelhet, upplevd kontroll, belöning och integritet. Dessa har 
ytterligare bakomliggande faktorer som grund. De bakomliggande faktorerna har 
operationaliserats ned enligt tidigare studier, se avsnitt 3.5.3, och sedan har frågorna 
formulerats på svenska för en svensk kund lätt ska förstå dem. I nedanstående avsnitt 
förklaras hur processen sett ut från att enkäten utformades till färdig produkt i studiens 
resultat. 
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3.5.1 Pilotstudie 
Vid en kvantitativ ansats får inte enkäten och dess utformning sett till frågor och struktur eller 
design ändras, trots att ny information uppkommer under undersökningens gång (Holme 2001 
p. 81). För att minimera risken för att enkäten skulle innehålla eventuella felaktigheter 
testades enkäten i förväg genom en pilotstudie för att se att den fungerade rent operativt 
(Bryman & Bell, 2015). Pilotundersökningar är fördelaktigt eftersom det handlar om en 
webbaserad enkätundersökning där vi, författarna av studien, inte har möjlighet att upplysa 
respondenterna vid eventuella oklarheter (Bryman & Bell, 2015). En pilotundersökning kan 
ge underlag för om några frågor kan uppfattas svårförståeliga eller om några frågor ger 
uteblivna svar.  

Innan enkäten skickades ut ombads nio personer besvara enkäten. Efteråt fick dessa 
respondenter ge oss kommentarer om hur de uppfattande enkäten, om det var några frågor 
som var oklara eller svåra att besvara. Extra viktigt var att få deras åsikt om frågorna gick att 
besvara för både användare och icke-användare av självscanning. Respondenterna ombads 
även att anteckna hur lång tid enkäten tog att genomföra, så att detta kunde stå med som en 
beskrivning till enkäten när den skickades ut. De respondenter som valdes ut till 
pilotundersökningen var i varierande ålder och kön, för att representera den fullständiga 
"riktiga" omgången vid ett senare tillfälle.  

Pilotundersökningen som genomfördes visade sig vara välbehövlig, då flertalet synpunkter 
respondenterna framförde gjorde att vi fick ombearbeta enkäten. Nästan alla respondenter 
upplevde att enkäten innehöll för många frågor. Flera av frågorna upplevdes också som 
snarlika varandra. Exempelvis inkluderade enkäten olika frågor om huruvida självscanning 
upplevs som oroande, gör en ängslig eller nervös. Dessa omarbetades till en och samma 
fråga. För att inte riskera att antalet frågor skulle bli för många och därmed avskräcka 
personer att delta i enkäten så kortades antalet frågor ner och sådana frågor som upplevdes 
som för lika varandra exkluderades eller omformulerades. Vidare förklarades inte vad som 
avses och menas med självscanning i inledningstexten till enkäten, något som förtydligades 
efter den genomförda pilotstudien.  

Trots att mycket fokus lagts på att frågorna skulle vara anpassade för både användare och 
icke-användare upplevde en av respondenterna i pilotundersökningen att så inte var fallet. 
Istället upplevde denna respondent, som uppgav sig vara en icke-användare av tjänsten, att 
flertalet frågor riktade sig till endast de som använder tjänsten. Därför omarbetades samtliga 
frågor ännu en gång för att kunna fungera både för användare och icke-användare. Slutligen 
lades ytterligare en sista fråga till i enkätundersökningen. Detta efter att en av respondenterna 
önskade en öppen fråga i enkäten, där det kunde ges möjlighet att lämna ytterligare 
synpunkter på självscanning.   

Några av de personer som deltog i pilotundersökningen första gången besvarade enkäten igen 
när frågorna omarbetats en första gång. Då inga ytterligare synpunkter lyftes fram denna gång 
valde vi att se undersökningen som färdigställd.  
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3.5.2 Utformning och design 
Förekomsten av online-undersökningar ökar (Bryman & Bell, 2015). En webbenkät fungerar 
genom att bjuda in möjliga respondenter att besöka en webbsida där en enkät kan genomföras 
online (Bryman & Bell, 2015). Detta innebär att en länk kan skickas på flertalet olika 
webbsidor, vilket ökar möjligheten att nå ut till fler respondenter. Fördelar med att använda 
en webbenkät är att det är kostnadseffektivt, snabbt, enkelt och bekvämt (Bryman & Bell, 
2015). Exempelvis kan en webbenkät i jämförelse med en enkät i pappersformat innebära 
ökade möjligheter att använda sig av färg, form och bilder i utformning av frågorna.  

En väsentlig fördel med webbenkät är den smidiga bearbetningen av data, eftersom data inte 
behöver läggas in manuellt. Respondenternas svar programmeras nämligen automatiskt till en 
databas (Bryman & Bell, 2015). Enkäten i denna studie är utformad och integrerad med 
Google forms som samlar in data, vilket således underlättar bearbetningen avsevärt. 
Respondenterna är anonyma vilket leder till att de med större sannolikhet kan svara ärligt på 
samtliga frågor. Vidare påverkas de inte av intervjuaren eller eventuella medrespondenter, 
som vid fallet i en fokusgrupp exempelvis (Bryman & Bell, 2015). En nackdel med att 
använda webbenkät är att författarna inte finns tillgängliga för respondenten för att förklara 
eventuella oklarheter. Vid en enkät i pappersform finns ofta författarna någonstans i närheten 
för att svara på eventuella frågor som uppkommer.  

Enkäten består av 34 frågor varav sju av dessa är bakgrundsfrågor. Hur frågorna har 
formulerats sett till val av skala och enkätens utformningsdesign förklaras senare i avsnittet. 
För att få så hög svarsfrekvens som möjligt är det viktigt att enkäten inte är för lång samt att 
frågorna har ett tydligt syfte (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Därför inleds enkäten med 
en kort beskrivning av studien samt hur lång tid den tar att genomföra.   

Alla frågor utom en i enkäten är obligatoriska för att det inte ska förekomma bortfall vid 
vissa frågor. Den enda frågan som inte är obligatorisk är den fråga som ger respondenten 
möjlighet att framföra ytterligare åsikter kring självscanning. Respektive fråga är kopplad till 
en särskild hypotes, som är totalt 14 stycken. För att kunna genomföra en hypotesprövning 
för samtliga hypoteser är det därför viktigt att varje fråga blir besvarad. 

Samtliga frågor har för avsikt att formuleras i konkreta termer för att undvika missförstånd 
(Söderlund, 2005). Därför ges exempel på vad som avses i de frågor där det anses behövas. 
De frågor som behöver ytterligare förklaring består därför av flera ord för att ge respondenten 
tillräcklig information. Sådana ord som i onödan förlängt texten har strukits för att hålla 
frågorna korta och enkla (Söderlund, 2005). Vidare har vi sett till att undvika ledande frågor 
för att inte påverka respondentens svar.  

Fråga 1: I första frågan ber vi respondenten att rangordna sina svarsalternativ för att se 
vilken typ av person som svarar på enkäten och vad denne prioriterar i sitt besök i butiken. 
Detta med en skala från 1 till 7, där ett står för inte viktigt alls och sju för vad som är mest 
viktigt under ett butiksbesök. Se svarsalternativen i Bilaga 1. 

Fråga 3: I ovan fråga önskas respondenten svara på hur ofta de använder sig av 
självscanning. Detta avbildas med en ordinalskala som är vanligt förekommande när 
respondenten ska beskriva omfattningen av ett visst beteende, det vill säga redogöra för hur 
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ofta denna gör något exempelvis (Söderlund, 2005). Enligt Söderlund (2005) är utformningen 
av svarsalternativ ofta uttryckta i listade nivåer av en egenskap där respondenten ombes välja 
det alternativ som passar bäst. För att kategorisera studiens beroende variabel "användning" 
var denna fråga viktig. I denna fråga grupperas respondenterna beroende på hur ofta de 
använder självscanning. Ordinalskalan i fråga 3 kodades om i samband med grupperingen till 
0, 1 och 2. Där 0 var de som svarat aldrig, 1 var de som använde sällan (mindre än en gång i 
månaden) och 2 frekventa användare som använder minst en gång i månaden eller mer. Inför 
analysen fick därför denna fråga en kontinuerlig skala mellan 0 till 2, där användningen stiger 
med skalan. 

Fråga 4-29: I ovan frågor används en intervallskala för att fördela värden i förhållande till en 
talserie (Söderlund, 2005). Dessa skalor används ofta för att avbilda individens nöjdhet, 
attityd eller uppfattning. I dessa fall är samtliga intervall lika stora, det vill säga 
mellanrummen mellan respektive steg. Detta innebär således att avståndet kan anges i mer 
precisa termer än en ordinalskala. Respondenten ges därför en frågeställning där denna 
ombeds ange "Håller inte alls med" eller "Håller helt med" från en skala 1 till 7. Talet 4 i 
intervallet, som är mittalternativet, kan tolkas som att individen har en kluven uppfattning 
eller ingen uppfattning alls. Detta är fördelaktigt när frågorna i enkäten är obligatoriska, på 
detta sätt tvingas inte en åsikt fram hos individen.  

Tumregeln säger att skalan bör innehålla 5 till 9 skalsteg (Söderlund, 2005). Skalan i denna 
studie innehåller, som tidigare nämnt, ett intervall mellan 1 och 7. Detta i enlighet med 
Venkatesh och Bala (2008) samt Demoulin och Djelassi (2016) som influerat denna studie. 

Fråga 30: Denna fråga ger respondenten möjlighet att själv formulera en ytterligare åsikt 
kring tjänsten självscanning. Detta som ett eventuellt komplement till de intervjuer som 
genomförs och för de eventuellt intressanta synpunkter som kan framkomma från 
enkätrespondenterna. Fördelen med ett öppet svarutrymme är enligt Söderlund (2005) att det 
inte begränsar respondenten till förutbestämda val utan ger möjlighet att fritt ge sin åsikt 
utanför studiens begränsningar. Det kan också reducera minnesfel som lätt uppstår när 
tvärsnittsundersökningar görs och respondenten ska basera sina svar till ett minne. 

Fråga 31-34 samt 2: Fråga 2 handlar om att undersöka respondentens tidigare erfarenhet, det 
vill säga om respondenten har testat självscanning eller inte, vilket har en betydelse vid 
undersökning av eventuella bortfall och extremvärden. Fråga 31-34 är demografiska frågor. 
Samtliga av ovan nämna frågor är i nominalskalor där alternativen är kategoriserade, 
exempelvis man/kvinna eller grad av utbildning. Till exempel i frågan om kön där 
respondenten kryssar i det alternativ, man eller kvinna, som passar och sedan tilldelas siffran 
0 eller 1 vilket förenklar senare analys av frågorna (Söderlund, 2005).  

3.5.3 Operationalisering 
Demoulin och Djelassi's (2016) studie har använts som inspiration i enkätutformningen, det 
vill säga att de olika faktorerna har operationaliserats i enlighet med hur de gjort samt tidigare 
studier som de har följt. Deras studie var intressant eftersom de, likt vår studie, undersöker 
självscanning ur både användare och icke-användares perspektiv där icke-användarna var 
sådana som inte använt självscanning vid just ett tillfälle. Vad som skiljer denna enkät från 
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Demoulin och Djelassi's (2016) studie är att denna enkät inte haft möjlighet att fånga 
kunderna i situationen, det vill säga när de lämnar butiken efter att ha självscannat eller inte.  

Förutom Demoulin och Djelassi (2016) har de flesta begrepp naturligt operationaliserats och 
brutits ned i enlighet hur Venkatesh och Bala (2008) gjort i sin studie, då de flesta relateras 
till TAM-modellen, dock med några undantag. Behov av interaktion har utvecklats av 
Dabholkar (1996) och reliabilitet av Dabholkar et al. (2003). Under variabeln upplevd 
kontroll inkluderas personlig respons som återfinns i en studie av Parasuraman et al. (1988) 
och kompabilitet som återfinns i en studie av Taylor och Todd (1995). Belöning, som tillförts 
som en oberoende variabel som förväntas påverka användning av självscanning, har främst 
operationaliserats från Zeithaml et al. (2009) där tre begrepp bidragit till belöning. Integritet, 
en ytterligare variabel som tillförts genom tre begrepp, har operationaliserats från Orel och 
Kara (2014). 

Tabell 3.2: Hypotestabell och operationalisering  

Variabel Hypotes Frågor Operationalisering Utvecklad från: 

Upplevd 
Användbarhet 
 

H1: Upplevd användbarhet har en positiv 
påverkan på användningen av 
självscanning 

7, 8 Användbarhet, tidssparande.  Venkatesh & Bala 
(2008) 

H1a: Reliabilitet har en positiv påverkan 
på upplevd användbarhet 

10 Noggrannhet och precision Dabholkar et al. 
(2003) 

H1b: Sociala normer har en positiv 
påverkan på upplevd användbarhet 

9 Påverkar att använda Venkatesh & Bala 
(2008) 

H1c: Behov av interaktion har en negativ 
påverkan på upplevd användbarhet 

11–13 Uppskattar kontakt, 
underhållande, inte viktigt (-), 
svårt utan personlig hjälp 

Dabholkar et al. 
(1996); Meuter et al. 
(2003) 

Upplevd  
Enkelhet 
 
 
 

H2: Upplevd enkelhet har en positiv 
påverkan på kundens användning av 
självscanning 

14 Enkelt Venkatesh & Bala 
(2008) 

H2a: Nöje har en positiv påverkan på 
upplevd enkelhet  

16, 17 Tråkigt (-), trevligt, 
underhållande 

Dabholkar och 
Bagozzi (2002) 

H2b: Teknologisk ångest har en negativ 
påverkan på upplevd enkelhet  

18, Orolig, nervös, obekväm Venkatesh & Bala 
(2008) 

H2c: Social ångest har en negativ 
påverkan på upplevd enkelhet  

19–21 Att folk väntar, 
jobbigt/pinsamt att möta 
svårigheter inför andra 

Venkatesh & Bala 
(2008) 

Upplevd  
Kontroll 
 
 
 
 
 
 
 
 

H3: Upplevd kontroll har en positiv 
påverkan på kundens användning av 
självscanning 

22 Kunskapen som krävs, utan 
hjälp 

Venkatesh & Bala 
(2008) 

H3a: Själveffektivitet har en positiv 
påverkan på upplevd kontroll  

15, 23 Kunden är kapabel, kapabel 
med hjälp 

Venkatesh & Bala 
(2008) 

H3b: Personlig respons har en positiv 
påverkan på upplevd kontroll  

24, 25 Personalen visar sig: 
villig, redo 

Parasuraman et al., 
(1988) 

H3c: Kompabilitet har en positiv påverkan 
på upplevd kontroll  

26 Betalningsmetoder är 
kompatibla 

Taylor & Todd, (1995) 

Belöning 
 
 

H4: Belöningar har en positiv påverkan på 
kundens användning av självscanning 

27–29 Lönsamt, sparar pengar, 
tillgång till speciella 
erbjudanden 

Zeithaml et al., (2009) 
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Integritet 
 
 
 

H5: Uppfyllda krav på integritet har en 
positiv påverkan på kundens användning 
av självscanning 

4–6 Säkra transaktioner, policys, 
bekväm med 
informationsinsamling 

Orel & Kara, (2014) 

Användning och 
bakgrund 

Ej hypotes 1-3, 31–
34 

Kön, ålder, utbildningsnivå, 
sysselsättning, erfarenhet av 
självscanning 

Har vissa 
demografiska variabler 
ett samband med 
användning av  
självscanning.  

 

3.5.4 Distribution och genomförande 
Enkäten skickades ut i oktober genom webben med författarnas sociala medier som kanaler. 
De sociala medier som använts är Facebook och LinkedIn. För de som kunde ta del av 
enkäten fanns möjlighet att dela den vidare genom sina egna sociala medier. Därmed fick 
enkäten större spridning och möjlighet att nå fler åldersgrupper genom att äldre personer 
delade den.  

Enkäten delades för första gången på författarnas egna Facebook-profiler den 14 oktober. 
Därefter delades den på författarnas LinkedIn den 17 oktober. Den 21 och 31 oktober delades 
enkäten ytterligare på en Facebook-grupp kallad "Dom kallar oss studenter" som riktar sig till 
studenter och medarbetare på Örebro Universitet. I denna grupp delas flertalet liknande 
studier, varför medlemmarna i denna grupp kan anses vana att delta i studier för liknande 
ändamål. Efter att enkäten varit tillgänglig i cirka två veckor ansågs tillräckligt många svar 
genererats och svarsfrekvensen blev inte längre högre för varje delning.  

När enkäten var stängd och data kunde börja bearbetas undersöktes det om urvalet behövde 
genomgå en bortfallsanalys beroende på hur hög svarsfrekvens enkäten har fått (Trost, 2007). 
Är svarsfrekvensen över 75 procent anses det säkert att datamängden håller trots eventuella 
bortfall, men om frekvensen är lägre bör en bortfallsanalys genomföras (Ibid.). Detta beror på 
att man vill ta reda på om bortfallet påverkat data. Då en pilotstudie genomfördes för enkäten 
innan den riktiga undersökningen minskade risken för potentiella bortfall då många av 
frågorna omformulerades och förenklades efter testrespondenternas åsikter och funderingar.  

Totalt svarade 404 respondenter i den kvantitativa studien, alla inom målgruppen som inte 
var begränsade till ålder, kön eller sysselsättning. Kategorin av användare bestod av 340 
respondenter medan icke-användare som aldrig använt självscanning motsvarade 64 stycken. 
Då studiens interna bortfall hamnade på 0 procent, det vill säga inga bortfall på någon av 
frågorna, behövdes därför ingen bortfallsanalys. Undersökningens slutliga fördelning på 
respondenterna demografiska variabler presenteras i resultatet.  

3.5.5 Analys av frågorna 
Enkätens svar hämtades ned från Google forms till en Excel-fil för att sammanställa 
resultatet. De frågorna med en annan skala än Likert, det vill säga frågorna om användning 
och bakgrund, kodades om från kategorisvar till siffror. De respondenter som svarat att de 
"Aldrig" använder självscanning tolkas och klassificeras som icke-användare. Gruppen har 
tilldelats siffran 0. De respondenter som uppger att de använder självscanning "mindre än en 
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gång i månaden" kallas för sällan-användare och tilldelas siffran 1. De respondenter som 
uppger att de använder självscanning "ca en gång i månaden" till "en gång i veckan eller mer" 
tillhör en och samma grupp kallad användare. Den sistnämnda gruppen tilldelas siffran 2. 
Samma indelning gjordes även för övriga bakgrundsvariabler med kategorisvar som kön, 
utbildning och sysselsättning. Denna indelning gjordes för att det mjukvaruprogram som 
används för analys tydligt ska kunna läsa av data till de valda analysmetoderna (Pallant, 
2010). 

För att genomföra analys av enkätsvaren användes statistikprogrammet Statistical Package 
for Social Science, även kallat SPSS. Programmet erbjuder flertalet möjliga analyser och är 
den mest använda mjukvaran för statistisk analys (Pallant, 2010). Nedan redogörs för vilka 
analyser som genomförs.  

Deskriptiv statistik 

Deskriptiv statistik, även kallad beskrivande statistik, syftar till att visa en sammanställning 
av respondenternas svar ur den empiriska studien (Pallant, 2010). En översikt av variablerna 
ges för att kunna bedöma och presentera vad som blev de normala värdena på de olika 
variablerna. Vanliga mått för deskriptiv statiskt är minimum, maximum, medelvärde, median, 
typvärde och även standardavvikelse utifrån respondenternas genomsnittliga svarsfrekvens 
(Pallant, 2010). 

Parametriska T-test 

Parametriska test kan användas för att se om det finns signifikanta skillnader mellan de olika 
grupperna. Detta genom att jämföra medelvärden för studiens variabler sett till hur de olika 
grupperna svarat. Enligt Pallant (2010) finns en rad antaganden att ta hänsyn till för de 
parametriska tekniker som används vid t-test och analys av varians. Den variabels om mäts 
bör ha en intervallskala, det vill säga inte en kategoriskala. Detta för att lättare uppnå ett 
normalfördelat urval. För ett parametriskt test förutsätts att data är insamlad genom ett 
slumpmässigt urval. Vidare bör varje observation eller mått inte påverkas av någon annan 
observation eller mått. Denna studie tar hänsyn till att ett oberoende infinner sig genom att 
enkäten besvaras av respektive respondent enskild vid sin dator. Ett ytterligare antagande 
som bör tas hänsyn till är om variablerna är normalfördelade eller inte, då detta avgör vilket t-
test som är passande. Variablerna i denna studie anses normalfördelade då de jämförs utifrån 
samma skala, 1 till 7, samt att urvalet är större än N=30. Det sista antagandet berör 
homogenitet i varians, vilket betyder att urvalet bör erhållas från en population som visar 
liknande varians. Detta testas genom Levene's test för "equality of variance" som är en del av 
t-test och analys av varians. 

De parametriska test som valts för denna studie är ett "One-way ANOVA" som används när 
två eller flera gruppers medelvärden ska jämföras. I denna studie är det således grupperna 
aldrig-användare, sällan-användare och frekventa användare. Det benämns One-way för att 
endast en variabel undersöks i taget för att se om det finns skillnader mellan de olika 
grupperna. Detta test redogör dock inte var dessa skillnader finns i variablerna. Därför 
genomförs en post-hoc jämförelse för att se vilka grupper som har signifikanta skillnader 
mellan varandra. 
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Korrelation och regression 

För att testa studiens hypoteser genomfördes korrelationsanalyser, det vill säga en 
sambandsanalys mellan två eller flera variabler (Pallant, 2010). En sådan analys lämpar sig 
för denna studie som avser mäta samband mellan en beroende variabel, det vill säga 
användning av självscanning, och de oberoende variablerna. En oberoende variabel mäts 
därför alltid mot den beroende där en koefficient visar hur svagt eller starkt sambandet är.  
Koefficienten kan vara antingen positiv eller negativ då den ligger på en skala mellan -1 och 
+1. Värde 0 betyder ingen korrelation alls, medan ett värde närmare någon av ändpunkterna 
innebär ett desto starkare samband. En koefficient mellan 0 och +/-0,3 anses som en relativt 
svag korrelation och samband kan därmed inte styrkas. Enligt Bryman och Bell (2015) 
lämpar sig en metod kallad Pearsons r en studie med Likert-skala och intervallvariabler för 
korrelationsanalys.  

När resultatet visade att det finns korrelationer mellan vissa variabler undersöktes hur starkt 
sambandet är med hjälp av en standard multiple regression. Detta i enlighet med Pallant 
(2010) som exemplifierar att vid fem oberoende variabler bör urvalet bestå av minst N=90 för 
att resultatet ska vara generaliserbart till populationen. Den beroende variabeln bör också 
vara kontinuerlig vilket denna studies variabel användning är då användningen ökar i och 
med svarsalternativen och mäts mot andra kontinuerliga variabler. Viktigt är också att det inte 
förekommer multikollinearitet vilket betyder att flera av de oberoende variablerna korrelerar 
starkt med varandra (r>0,9). Multikollinearitet passar sig inte vid en regressionsanalys och 
korrelation bör testas innan analysen för att säkerhetsställa en tillförlitlig regressions modell 
Pallant (2010). 

En regressionsanalys undersöker bland annat hur mycket av variationen som kan fångas upp 
av de olika linjära sambanden och därmed hur starka de är. De framtagna regressionslinjerna 
med beta (β) som koefficient mellan de oberoende och den beroende variabeln representerar 
studiens hypoteser och hur stor påverkan de har. För att testa huruvida hypoteserna är 
korrekta valdes att genomföra en hypotesprövning av korrelationskoefficienterna. För att 
avgöra huruvida en hypotes bör förkastas eller bekräftas bör en signifikansnivå bestämmas. 
Denna studie har valt den mest förekommande signifikansnivå samt den signifikansnivå som 
flera liknande studier använt, vilket är ett p-värde som ska understiga eller vara lika med 0,05 
(Venkatesh & Bala, 2008; Demoulin & Djelassi, 2016). Om p-värdet anses signifikant på 
0,05-nivå betyder det att resultatet kan härledas till en större mängd människor men att det 
finns en risk på fem procent att resultatet ur testet är slumpmässigt.   

3.5.6 Tillförlitlighetsdiskussion 
När en kvantitativ undersökning är genomförd ska denna uppskattas enligt vissa kriterier om 
denna är tillförlitlig eller inte. Perfekta mätningar är oftast väldigt sällsynta och så kallade 
mätfel är mer regel än undantag. Det finns två typer av mätfel som bör tas hänsyn till vilka är; 
slumpmässiga mätfel och systematiska mätfel. Systematiska mätfel skapar en permanent 
avvikelse mellan vad som avses mätas och vad som faktiskt mäts. De uppstår i 
datainsamlingen och kan bero på otydliga frågor eller oklara svarsalternativ. Slumpmässiga 
mätfel skapar tillfälliga avvikelser mellan det observerade värdet och det verkliga värdet 
vilket menas att resultatet skulle ändras om undersökningen genomförs en gång till, varför 
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resultatet inte är definitivt. Två begrepp hjälper oss att bedöma kvaliteten i en mätning med 
avseende till båda typerna av mätfel, dessa är reliabilitet och validitet.   

Reliabilitet 

Reliabilitet avser hur mycket avvikelse som finns mellan det observerade värdet och det 
verkliga värdet på grund av slumpmässiga mätfel. Reliabilitet kan främst fastställas då en 
studie genomförs med flera mätningar. Söderlund (2005) beskriver att en vanlig uppfattning 
om exempelvis studentuppsatser är att det är svårt att uppnå reliabilitet om man inte har fler 
än en mätning och att resultatet inte blir mer än bara "gissningar". Detta kan till viss del vara 
sant men Söderlund (2005) menar att det går att genomföra flera mätningar inom en och 
samma undersökning och därmed uppnå reliabilitet genom att använda flera snarlika frågor 
vid ett och samma tillfälle. Denna studie har inte genomfört flera mätningar, men den har 
genomgått en pilotstudie där enkäten blev reviderad flera gånger för att se till att den slutliga 
mätningen speglar det vi avsåg med studiens frågeställningar. 

Från början hade enkäten fler frågor för respektive variabel och hypotes, just för att 
säkerhetsställa reliabiliteten (Söderlund, 2005). Dessa bantades dock ned för att inte enkäten 
skulle bli för lång och riskera att begränsa svarsfrekvensen. Söderlund (2005) antyder att om 
varje teoretisk variabel ska mätas med flera frågor blir konsekvensen att respondenten 
drabbas av tung börda och blir irriterad under förloppet. Flera alltför lika frågor kan dock leda 
till att respondenten tappar fokus och att kvaliteten i svaren minskar, vilket innebär en viktig 
balansgång som bör tas hänsyn till. Av den anledningen har vi tagit bort frågor kring vissa 
variabler, vilket således kan ha påverkat reliabiliteten negativt. Detta är något vi varit 
medvetna om i analysen. Enkätens reliabilitet har fastställts genom Cronbach's α i enlighet 
med Chen et al. (2009). Nunally (1978) menar att om Cronbach's α är större än 0,70 kan 
variablerna antas ha hög reliabilitet. Variablerna i denna studie har samtliga ett alfa större än 
0,70 och anses därmed ha god reliabilitet. 

I enkäten hade det varit intressant att ha en fråga där respondenterna tillfrågades om de har en 
eventuell intention till att använda självscanning framöver. Användningen i denna studie kan 
endast analyseras och svara på respondenternas hittills erfarenhet av självscanning och hur 
mycket de anser använt självscanning fram till tidpunkten för besvarandet av enkäten.  

Validitet 

Validitet avser i vilken utsträckning ett mått är befriat från både slumpmässiga och 
systematiska mätfel. Söderlund (2005) uttrycker det som huruvida enkäten avser det som 
studien egentligen avser att mäta. Att försöka uppnå validitet handlar om att studien strävar 
efter att avbilda verkligheten. Innehållsvaliditet kan säkerhetsställas genom att frågornas 
innehåll överensstämmer med det innehåll i den teoretiska variabel som studien avser att 
mäta. Begreppsvaliditet handlar om skattningen av resultatet från en mätning, där det finns 
olika ansatser för att skatta resultatet. Nomologisk validitet är den mest vanliga ansatsen där 
utgångspunkten är befintlig teori som säger hur en viss variabel förhåller sig till andra 
variabler inom samma teori. Det handlar om att redan utarbetade samband ligger till grund 
för skattningen, i detta fall hypoteser. Således skattas varje variabel i relation till en annan 
och därför kan slutsatser dras om resultatet. 
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Nomologisk validitet anses mest överensstämmande med tillvägagångssättet i denna studie, 
då dess validitet säkerhetsställs genom att enkäten är utformad i enlighet med tidigare 
studiers mått och tillvägagångssätt i den utsträckning det gått (Demoulin & Djelassi, 2016). 
Vi är medvetna om att en fråga om intention hade öppnat för en analys av framtida beteende. 
På grund av att vi inte hade personlig kontakt med respondenterna i enkäten hade vi dock inte 
kunnat få en uppfattning om de blev tillfälligt påverkade av enkäten. Därmed kan de i sådana 
fall endast ha ansett sig ha intention men ingen faktiskt intention. Därför är hittills 
användande och deras sammanlagda erfarenhet ett mer reellt mått att jämföra de drivande 
faktorerna emot.  

Studiens urval har även en påverkan på den externa validiteten och studiens 
generaliserbarhet. Ju större urval ger desto större sannolikhet att resultatet om uppfattning 
och användning överensstämmer med populationens. Då vårt urval inte hade några direkta 
begränsningar sett till demografiska egenskaper så anses studien kunna representera den 
större delen av befolkningen. Vår svarsfrekvens för den äldre populationen kan dock anses 
mindre generaliserbar då svarsfrekvensen för dessa inte var lika hög som åldersgrupper 
mellan 18-34 år. Fördelningen mellan kön anses valid att dra slutsatser från och även de båda 
grupperna användare och icke-användare. 

3.6 Intervjuer 
För att skapa en djupare förståelse för vad som påverkar användningen av självscanning 
genomfördes ett antal intervjuer parallellt med enkätundersökningen. Detta för att undersöka 
om och i sådana fall hur faktorer såsom personliga egenskaper, vana, rutin och Status Quo 
påverkar användning. Dessa faktorer är sådana som de tidigare kvantitativa undersökningarna 
inte berört eller kunnat beröra genom en enkätundersökning. Speciellt intressant är att rikta 
fokus mot icke-användarna, eftersom fördelarna med att inte använda självscanning eller 
nackdelarna med att använda självscanning inte är ett lika utforskat område.  

Personerna som deltog i intervjuerna är bekanta till oss och kontaktades på förhand via 
telefon och mejl. De som kontaktades var av varierande ålder och kön för att spegla olika 
delar av populationen som kommer i kontakt med självscanning. Samtliga intervjuande fick i 
samband med förfrågan om eventuellt deltagande en beskrivning av studiens art och syfte. 
Intervjuerna genomfördes mellan den 15 oktober och den 9 november. Se nedan i tabell 3.3 
om hur respondenterna är fördelade på studiens bakgrundsvariabler.   

Tabell 3.3: Presentation av studiens respondenter 

Respondent Tid  Datum Sysselsättning Kön Ålder Användare 
1  17 15/10 Yrkesverksam Man 55 Nej 
2  20 15/10 Yrkesverksam Kvinna 50 Ja 
3  20 16/10 Yrkesverksam Man 65 Nej 
4  23 16/10 Yrkesverksam Kvinna 57 Nej 
5  30 18/10 Student Kvinna 23 Nej 
6  30 18/10 Student Kvinna 25 Ja 
7  25 24/10 Student Kvinna 25 Nej 
8  24 24/10 Student Kvinna 24 Nej 
9  25 24/10 Student Man 24 Ja 
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10  24 25/10 Student Man 24 Nej 
11  15 29/10 Pensionär Man 75 Nej 
12 25 9/11 Yrkesverksam Kvinna 32 Ja 

 

De intervjuade tillfrågades om det gick bra att intervjun spelades in och samtliga svarade ja. 
Alla kvalitativa intervjuer spelades in och därefter transkriberades. Detta är viktigt för att 
kunna genomföra en så detaljerad analys som möjligt och för att försäkra sig om att den 
intervjuades svar fångas korrekt (Bryman & Bell, 2015). Eftersom intervjuerna spelades in 
behövdes inga anteckningar göras under intervjuns gång, vilket reducerade risken för att 
tappa fokus och uppmärksamhet för vad den intervjuade svarade avsevärt.   

Intervjun är av kvalitativ karaktär där den intervjuades perspektiv är det intressanta (Bryman 
& Bell, 2015). Detta medför att det kan skapas förståelse för vad den intervjuade upplever 
som relevant och viktigt, vilket är önskvärt i det här fallet då SSTs önskas beskrivas ur 
kundens perspektiv (Bryman & Bell, 2015).  Intervjuerna har varit av semi-strukturerad och 
flexibel karaktär där respondenten är fri att utforma svaren relativt fritt. Vidare kan nya frågor 
ställas för att följa upp den intervjuades svar. Under intervjun användes en intervjuguide 
baserad på teman att beröra, där de intervjuade gavs mycket stor frihet i hur de önskade svara. 
Extra utrymme gavs till de teman och frågor som var av särskilt intresse för den intervjuade. 
Även om dessa hade en specifik ordningsföljd från början ändrades dessa således under 
intervjuernas gång beroende på den intervjuades svar och hur samtalet fortgick. Samtliga 
teman som berördes under intervjuernas gång var formulerade för att kunna ge svar till 
studiens frågeställning och var således förankrade ur studiens teoriavsnitt (intervjuguide 
återfinns i Bilaga 2).  

För att de intervjuade skulle känna sig bekväma med situationen inleddes intervjuerna med 
att respondenten fick ge en kortare beskrivning av sig själv. Samtliga intervjuer gick bra att 
genomföra och kändes avslappnade. De flesta respondenter var pratsamma och samverkande, 
utan att antyda någon nervositet. Vissa respondenter upplevdes visserligen lite nervösa till en 
början, men blev "varma i kläderna" efter en stund. Intervjuerna genomfördes ostört i 
avskilda rum, det vill säga i tysta miljöer utan människor runtomkring.  

3.6.1 Analys och kodning 
Föremål för analys och kodning är de transkriberade intervjuerna samt de öppna svaren i 
enkäten (fråga 34). Syftet med denna kodning är att ge kunskap och skapa förståelse för det 
fenomen som studeras (Hsieh & Shannon, 2005). En text kan ha flera betydelser, varför 
denna typ av analys alltid innebär en viss grad av tolkning och subjektiv bedömning 
(Graneheim & Lundman, 2004).  

Till att börja med ”snabblästes” samtliga transkriberingar igenom för att få en 
helhetsuppfattning om vad som sades om självscanning samt individens inställning till att 
använda eller inte använda det. Efter att skapat förståelse och reflekterat kring vad 
respondenten säger valdes vissa meningar ut som ansågs fånga in relevanta aspekter som kan 
kopplas till studiens referensram. De meningsenheter som har ansetts relevanta för studiens 
frågeställning och dess faktorer har valts ut för att tas med till resultatet. Graneheim och 
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Lundman (2004) belyser vikten av att välja ut de mest lämpliga meningsenheterna för att 
uppnå trovärdighet i en innehållsanalys. För breda meningsenheter kan vara svårhanterliga 
eftersom de kan innehålla flera betydelser, medan för snäva meningar kan få motsatt effekt 
och leda till att en betydelse splittras.  

De olika meningsenheterna märktes därefter ut med en kod eller etikett som skall förstås i 
förhållande till sin kontext (Graneheim & Lundman, 2004). Koderna kan ses som verktyg att 
tänka med kring data och fungerar som ett uttryck för innehållet i texten. Hur detta 
genomförts framgår i exemplet nedan samt redogörs för fullständigt i Bilaga 3 (användare) 
och 4 (icke-användare). När meningarna kodats grupperades de in i olika kategorier beroende 
på likheter och skillnader. De kategorier som skapats är internt homogena och externt 
heterogena, det vill säga innehållet i en och samma kategori delar en gemensamhet 
(Graneheim & Lundman, 2004). Respektive kategori motsvarar en underliggande faktor, 
vilka sedan kategoriseras till respektive tillhörande variabel. 

Nedan citat tyder på att intervjupersonen tenderar vara skeptisk till ny teknologi. Denna 
skeptism kan liknas vid en avsaknad av nymodighet som inkluderas i variabeln personliga 
egenskaper, varför den klassificeras till den kategorin.   

Tabell 3.4: Exempel på härledning för kodning 

Citat:  “jag är ganska skeptiskt i början. Jag måste ha hört mer att folk använder det. 
Och höra typ för- och nackdelar för att jag ska vilja prova" 

Etikett: Skeptism  
Bakomliggande faktor: Avsaknad av nymodighet 
Variabel Personliga egenskaper  

 
3.6.2 Tillförlitlighetsdiskussion 
Bryman och Bell (2015) förklarar reliabilitet, replikering och validitet som de tre främsta 
kriterierna vid utvärdering av kvalitet i företagsekonomisk forskning. Det har dock 
diskuterats huruvida reliabilitet och validitet bör anses som relevant vid utvärdering av 
kvalitativa studier, varför meningen i vissa termer har omarbetats och förändrats. Guba och 
Lincoln (1994; 1985) föreslår att kvalitativa studier bör utvärderas enligt andra kriterier än 
kvantitativa. De menar att kvantitativ forskning förutsätter att det finns en absolut sanning 
eller en social verklighet, vilket de ställer sig kritiska till. Därför talar de istället om 
begreppen tillförlitlighet och äkthet, vilka de delar in i ytterligare kriterier. Denna studie 
kommer därför presenteras och diskuteras utifrån dessa begrepp nedan.  

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet delas in i fyra underliggande kriterier, som har liknande motsvarande kriterium 
i kvantitativ undersökning.  

Intern validitet som även kan kallas trovärdighet, inkluderar att forskningen bedrivs i enighet 
med normer för god praxis samt att de som ingår i den sociala verklighet som undersöks 
bekräftar att undersökaren uppfattat denna verklighet korrekt (Guba & Lincoln, 1994; 
Lincoln & Guba, 1985). I inledningen av respektive intervju tydliggjordes för respondenten 
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vad som i denna studie avses med självscanning. Vissa respondenter trodde först att vi med 
självscanning även menade snabbkassor, varför det förtydligades att så inte var fallet. Under 
intervjuernas gång kontrollerades så respondenten förstod en eventuell fråga. I vissa fall fick 
vi därför omformulera oss eller ge ett exempel så respondenten förstod vad vi menade. Om 
ett resonemang som en respondent framförde upplevdes som otydligt från vår sida bad vi 
respondenten förklara sig ytterligare. Ibland upprepade vi vad respondenten just sagt, så 
denne gavs möjlighet att uppge om vi uppfattat denne korrekt.  

Kvalitativ forskning orienteras till den kontext som studeras, det vill säga riktar in sig på 
specifika situationer. Överförbarhet kan liknas vid extern validitet, vilket handlar om 
huruvida resultat kan överföras till en annan kontext eller samma kontext men vid en annan 
tid (Guba & Lincoln, 1994; Lincoln & Guba, 1985). Därför önskas kvalitativ forskning 
innehålla detaljerad beskrivning för att kunna avgöra överförbarhet till andra miljöer. Dock 
bör poängteras att kvalitativ forskning är svår att generalisera, utan bidrar istället med djupare 
förståelse. Studien har därför inte till avsikt att generaliseras till dagligvaruhandeln i Sverige, 
även om självscanning är ett fenomen som fungerar relativt likadant i samtliga butiker i 
runtom i landet. Vidare kan resultatet antas skilja sig relativt mycket om undersökningen 
skulle genomföras i ett annat land, där teknologi och individers inställning till den inte är lika 
utvecklad. Som tidigare diskuterats, i avsnitt 3:3, är självscanning en teknologi som anses i 
hög grad föränderlig. Därför bidrar denna undersökning till en nulägesbild 2016, vilken 
därför till stor sannolikhet inte kommer ge liknande resultat om samma studie genomförs vid 
en annan tidpunkt. Tidigare studier på området fokuserar exempelvis främst på teknologisk 
ångest, vilket inte anses nödvändigt att rikta lika mycket fokus på idag med tanke på 
teknologins framfart i största allmänhet samt individens vana och inställning till den i 
Sverige.   

Pålitlighet kan liknas vid begreppet reliabilitet i kvantitativ forskning (Guba & Lincoln, 
1994; Lincoln & Guba, 1985). Detta kriterium handlar inom kvalitativ metod om att ge 
fullständiga och utförliga redogörelser för samtliga faser i forskningsprocessen på ett 
lättillgängligt sätt, för att sedan kunna bedöma de tillvägagångssätt som använts. Under 
studiens gång stod vi inför flertalet olika alternativ och beslut. Dessa anses ha gett utförlig 
redogörelse för från uppsatsarbetets början till slut. Detta genom att ha redogjort för de 
svårigheter som stötts på, eventuella vägskäl samt hur våra tankar gått där. Vidare anses ha 
redogjorts för vad som genomförts och inte samt vilka motiv som funnits bakom. 

Att vara fullständigt objektiv, ett vanligt kvantitativt begrepp, är omöjligt inom kvalitativ 
forskning. Istället används uttrycket bekräftbarhet, vilket handlar om att forskaren inte 
medvetet låtit påverka studien (Guba & Lincoln, 1994; Lincoln & Guba, 1985). Forskaren 
bör således låta sina personliga värderingar stå utanför och inte försöka rikta forskning och 
resultat åt ett visst håll. Graneheim och Lundman (2004) poängterar att hur data samlas in, 
tolkas och hur analysen genomförs beror på författarens tidigare erfarenheter. Båda 
författarna av denna studie har arbetat inom dagligvaruhandeln och hört åsikter lyfts fram om 
självscanning, vi har testat det själva och använder det ibland. Trots att vi båda har flertalet 
uppfattningar och åsikter om fenomenet har vi låtit dessa stå utanför denna undersökning och 
inte låtit dessa påverka respondenterna i undersökningen. I vissa fall relaterade vi till och 
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nickade instämmande till resonemang som fördes av respondenten eller beskrev liknande 
situationer vi varit med om som respondenten beskrev. Detta anses dock inte påverkat studien 
eftersom respondenten i dessa fall redan lagt fram sin åsikt. Som tidigare poängterat, och som 
även Graneheim och Lundman (2004) påpekar, speglas dessa typer av undersökningar alltid 
av författarens subjektiva bedömning eftersom verkligheten kan tolkas på en rad olika sätt. 
En text, i detta fall en transkriberad intervju, innebär därför alltid en viss grad av tolkning.  

Äkthet 

Äkthet delas in i ytterligare kriterium som handlar om huruvida forskningen representerar 
olika perspektiv från de som ingår i det sociala sammanhanget, det vill säga ger en rättvis bild 
av det som studeras. Vidare brukar diskuteras om studiens respondenter kan gynnas av 
forskningen, exempelvis genom att de skapar en bättre förståelse för den miljö och sociala 
kontext de verkar i samt skapa förståelse för hur andra medverkande upplever denna 
verklighet. Urvalet till intervjuerna har avsiktligt sett till att spegla både användare och icke-
användare, olika åldrar och kön samt studenter och yrkesverksamma exempelvis. Detta kan 
därmed anses spegla att perspektiv lyfts fram från samtliga individer som besöker 
dagligvaruhandeln. Respondenterna antas inte gynnas av forskningen, även om vissa av dem 
som under intervjun beskrev sig som icke-användare återkopplade till oss att de testat 
självscanning efter intervjutillfället. 

3.7 Forskningsetik 
Vetenskapsrådet (2002) har ett antal forskningsetiska principer som rekommenderas att följas 
för att uppfylla kvalitet samt för att ta hänsyn till respondenternas integritet. Principerna 
inkluderar informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 
Informationskravet kan anses uppfyllt genom att respondenterna informerats kring studiens 
syfte i form av vilket ämne som berörs, vilken målgrupp den riktas till och var den eventuellt 
kommer publiceras. Samtyckeskravet har tagits hänsyn till genom att samtliga intervjuade 
och respondenter i enkäten deltagit helt frivilligt. Konfidentialitetskravet anses uppfyllt då de 
intervjuade tillfrågades om det var okej att intervjuerna spelades in och vilka uppgifter kring 
deras bakgrund som offentliggörs i studien. Nyttjandekravet har tillmötesgått genom att all 
information som framkommit från datainsamlingen endast används för uppsatsens ändamål 
och sådan information som de intervjuade inte samtyckt till används inte (Ibid). 

3.8 Metodreflektion 
Denna studies stora utmaning har varit att kombinera två undersökningar, det vill säga både 
kvantitativ och kvalitativ. Detta visade sig hjälpa oss att uppnå en mättnadskänsla, främst när 
det gällde intervjuerna. Vidare var kombinationen av två undersökningar en fördel för 
studiens helhetsperspektiv över vad som driver en kund till att vilja eller inte vilja använda 
självscanning. I efterhand visade sig den kvalitativa undersökningen mest givande då dessa 
ringade in de faktiska orsakerna till användning i en mer förklarande kontext än att enbart 
bekräfta eller förkasta hypoteser. Att komplettera med en kvalitativ undersökning gav därför 
studien möjlighet att undersöka sådant som tidigare varit svårt att nå, såsom vanor och 
personliga egenskaper. I denna studie visade sig just vanor till stor del förklara varför många 
inte använder självscanning. 
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Det kunde varit önskvärt att genomföra den kvalitativa undersökningen som en förstudie till 
den kvantitativa. Detta för att på djupet undersöka vilka faktorer som kan påverka en individs 
användande och ta med sig dessa lärdomar för att testa i den kvantitativa undersökningen på 
ett större urval. Exempelvis om nya faktorer upptäckts under intervjuernas gång, så kunde 
dessa testats i enkätundersökningen. En omvänd ordning, att genomföra den kvantitativa 
undersökningen före den kvalitativa, hör inte till vanligheterna. Dock hade även detta varit 
intressant. Vissa faktorer, exempelvis “personlig respons” och “kompabilitet”, kunde inte 
bekräftas i enkätundersökningen. Det kunde därför varit intressant att veta inför intervjuerna 
för att undersöka om de faktorer som blev förkastade ändå hade betydelse eller specifik 
förklaring. Dock var betydande att intervjupersonerna inte skulle påverkas eller styras att 
diskutera kring vissa faktorer och variabler för att behålla en öppenhet vilket möjliggjorde att 
de intervjuade diskuterade kring vad de själva ville belysa. 

I liknande konsumentundersökningar brukar även fokus ligga på demografiska variabler 
såsom kön, ålder och sysselsättning, vilket också tanken var i denna studie. När vi läste in oss 
på ämnet SSTs märkte vi att flera tagit hänsyn till de demografiska variabler men inte 
kommit fram till några uppenbara samband mellan demografi och att vilja använda 
självscanning. Vi valde att inte formulera hypoteser kring dessa men de inkluderas i enkäten 
ändå för att eventuellt kunna bidra till intressanta slutsatser till studien. 

Merparten av enkätens respondenter och de intervjuade består av personer mellan 18-34 år. 
En större del av urvalet visade sig även vara studenter, även om fördelningen mellan 
yrkesgrupper var bättre än åldersfördelningen. Trots att det kan antas att den 
överrepresenterade gruppen exempelvis har en mer begränsad ekonomi än yrkesverksamma 
över 35, avspeglas detta inte särskilt i studien. Att en viss åldersgrupp och studenter är 
överrepresenterade anses därför inte påverkat den totala generaliserbarheten avsevärt. Viktigt 
att ta med sig är att denna studie inte kan generaliseras till olika branscher, eftersom den 
präglas av en dagligvaruhandelskontext och inte heller till andra SSTs än självscanning.  

Studiens resultat visar att få respondenter och intervjupersoner har teknologisk ångest. 
Resultatet hade kanske visat annorlunda om den största åldersgruppen i urvalet varit 50+ 
istället för 18-34 år. För att uppnå ett högre deltagande av äldre respondenter borde valet av 
distributionskanal omvärderats. Det optimala alternativet hade varit vad denna studie till en 
början övervägde, att fånga respondenter att svara på en enkät i butiken. Detta för att nå en 
större målgrupp äldre icke-användare. På grund av att det inte fanns någon möjlighet att 
genomföra en undersökning i butiken, uteblev även möjligheten att fånga respondenten i 
situationen. Det hade varit mer fördelaktigt att undersöka situationsfaktorerna i situationen. 
Hur en person säger att det brukar eller skulle bete sig i en viss situation behöver inte stämma 
överens med hur denne faktiskt agerar. Ett annat alternativ är att få tillgång till en 
dagligvaruhandelns kundregister för att skicka ut enkäter direkt till användarna. Denna 
möjlighet fanns som konstaterat inte för denna studie.  

Några av studiens hypoteser är som tidigare konstaterat egenformulerade, men de flesta är 
formulerade i enlighet från tidigare studier. Detta innebär att samtliga hypoteser har testats 
flera gånger och i olika kontexter, vilket leder till att resultatet kan anses ha högre validitet 
(Bryman & Bell, 2015). Den kvantitativa undersökningen, det vill säga enkäten, hade troligen 
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gynnats av att inkludera fler frågor kring respektive bakomliggande faktor och variabel. Detta 
för att med högre säkerhet uppnå god validitet inför analys av resultatet. I denna studie 
reducerades antalet frågor och vissa slogs ihop, vilket kan ha påverkat att vissa faktorer 
förkastades. Dock ansågs en för lång enkät riskera en lägre svarsfrekvens, vilket inte var ett 
alternativ.  

Byrman och Bell (2015) menar att en studie kan anses mer stabil om den skulle få ett 
liknande resultat om den skulle genomföras igen med samma respondenter. Beroende på när 
denna studie skulle replikeras kan stabiliteten se olika ut. Detta för att de respondenter som 
ingick i den målgrupp som var överrepresentativ kan ha fått en annan livssituation än vid 
första tillfället. Exempelvis att vissa av studenterna runt 25 års ålder har fått fast anställning 
och en annorlunda familjesituation, vilket i sin tur kan innebära ett annat köpbeteende i butik 
och därmed ett annorlunda resultat.  
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4 Resultat & analys 
I detta kapitel kommer studiens resultat från både den kvantitativa och den kvalitativa 
undersökningen att presenteras. I avsnitt 4.1 sammanfattas enkätsvaren och studiens 
hypoteser prövas. I resterande del av kapitlet framställs empiri från studiens intervjuer 
utifrån de variabler som undersöks. Analys av studiens kvantitativa data sker löpande medan 
analys av kvalitativ empiri presenteras avslutningsvis. 

4.1 Empiri och analys av kvantitativ data 
4.1.1 Presentation av studiens urval 
Totalt har 404 respondenter medverkat i enkätundersökningen, varav samtliga tillhör 
målpopulationen för studien. Därför kan samtliga svar anses aktuella för analys. Fördelningen 
motsvarar 277 kvinnor och 127 män. Majoriteten, 87,1 %, är mellan 18-34 år.  

 
Diagram 4.1: Respondenter uppdelat på kön & 4.2: Respondenter uppdelat på ålder 

Av respondenterna har 355 personer någon gång använt självscanning, medan 49 personer 
aldrig testat (fråga 2). De 404 respondenterna klassificeras i två grupper, användare och icke-
användare (fråga 3). I diagram 4.3 kan kategoriseringen urskiljas med 340 användare och 64 
icke-användare, då 15,8 procent har svarat att de "aldrig" använder självscanning. För 
jämförelse av grupperna i de statistiska körningarna har gruppen användare, det vill säga de 
frekventa och sällan-användarna, separerats för att se om deras inställning skiljer sig åt.   

I referensavsnittet anses användbarhet vara den faktor som främst påverkar en persons 
intention till att använda eller inte använda självscanning. Enkätundersökningen visar att 363 
respondenter, närmare 90 %, har svarat fem eller högre på huruvida självscanning är 
användbart. Trots detta är det 129 respondenter, 32 %, som använder det sällan eller aldrig. 
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Diagram 4.3: Respondenternas grad av användning & 4.4: Respondenternas svar på upplevd användbarhet 
 

Demografiska variablers eventuella påverkan  
För att se om det finns några skillnader mellan de olika grupperna gällande 
bakgrundsvariabler såsom kön, ålder, utbildning och sysselsättning genomfördes ett så kallat 
"independent sample t-test". Bakgrundsvariablerna testades mot respektive variabel, det vill 
säga upplevd användbarhet, upplevd enkelhet, upplevd kontroll, belöning och integritet. 
Medelvärdena för respektive variabel var väldigt lika varandra för respektive 
bakgrundsvariabel, där inga signifikanta skillnader för kön, ålder, utbildning eller 
sysselsättning fanns (p>0,05). Dock är vissa åldersgrupper underrepresenterade i studien, 
såsom de under 18, de över 50 och pensionärer. Därför hade kanske ett annat resultat kunnat 
urskiljas vid en högre svarsfrekvens av ovan nämnda åldersgrupper.   

Nedan redogörs för de värden studiens variabler antagit från samtliga respondenter. 
Variablerna är index som består av de bakomliggande faktorerna och de frågor som 
representerar dessa i studiens enkät. I tabell 3.2 och reliabilitetsanalys i tabell 4.2 redovisas 
vilka frågor med tillhörande faktorer som byggt upp respektive index. Ett maxvärde på 7 
betyder att en respondent svarat "håller helt med". Ett minimumvärde för exempelvis upplevd 
användbarhet är i detta fall 1, vilket betyder att de respondenter som upplever minst 
användbarhet har svarat minst 1 på samtliga av de 5 frågor som mäter detta.  

Tabell 4.1: Deskriptiv statistik (alla grupper sammanslagna) 

N=404 
Variabel 

 
Min 

 
Max 

 
Medelvärde 

Std. 
Avvikelse 

Upplevd användbarhet 1 7 5,52 1,15 
Upplevd enkelhet 1 7 5,38 1,04 
Upplevd kontroll 1 7 5,96 0,99 
Belöning 1 7 4,49 1,70 
Integritet 1 7 5,21 1,05 
 

Samtliga medelvärden förutom det för belöning har ett värde över 5, vilket kan anses högre 
än neutralt på svarskalan i enkäten. Belöning har värde 4,49, som är på gränsen mellan 
neutral och "håller med". Standardavvikelsen för samtliga variabler ligger runt 1, vilket kan 
tyda på att det varit en liten spridning i respondenternas svar. Detta är fördelaktigt för vidare 
sambandsanalyser då det inte innebär lika stor risk för enstaka svar med skeva extremvärden 
som kan förminska ett annars tydligt samband (Pallant, 2010). Variabeln belöning utmärker 
sig aningen med en standardavvikelse på 1,70, vilket visar att respondenterna har svarat med 
större spridning än på övriga variabler. Ytterligare analys kring dessa medelvärden redovisas 
i tabell 4.3 för att se om dessa skiljer sig mellan användare och icke-användare. 

I fråga 1 fick respondenterna möjlighet att rangordna variablerna efter vad de ansåg viktigast 
inför ett besök i en matbutik. Resultatet var att enkelhet och att spara tid värderades högst och 
därför anses mest viktigt medan personlig interaktion och att ha kul anses som minst viktigt. 
Denna fråga visar hur respondenterna vill att ett besök i matbutiken ska gå till, medan den 
deskriptiva statistiken visar hur de faktiskt upplever självscanning utifrån de olika 
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variablerna. Självständighet, som kan härledas till variabeln upplevd kontroll, hamnade i 
mitten i rangordningen av vad som var viktigt i fråga 1. Samtidigt får upplevd kontroll högst 
medelvärde i vad respondenterna faktiskt upplever. Detta betyder att respondenterna anser sig 
och upplever kontroll, men variabeln är inte tillräckligt drivande för användning då även 
icke-användarna angett höga svarsalternativ på denna. Ett högre medelvärde för upplevd 
enkelhet och användbarhet hade istället ökat användandet och lett till ett högre antal 
användare. 

 

Diagram 4.5: Resultat fråga 1 

4.1.2 Cronbach's α 
Samtliga variabler i modellen mäts med hjälp av flera frågor. Cronbach's alfa svarar på om 
dessa frågor är bra mått för att mäta den angivna variabeln. Fyra av variablerna har ett värde 
över 0,7 vilket enligt Nunally (1978) är ett krav för god reliabilitet.  
 
Tabell 4.2: Cronbach’s α 

Variabel Frågor Antal objekt Värde 
Upplevd användbarhet 8, 10, 11, 12, 13 (exkl. SN) 5 0,730 
Upplevd enkelhet 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 7 0,720 
Upplevd kontroll 15, 23, 24, 25, 26 5 0,771 
Belöning 27, 28, 29 3 0,870 
Integritet 4, 5, 6  3 0,261 
 
Variabeln upplevd användbarhet hade till en början ett värde under 0,7 då den bakomliggande 
faktorn sociala normer reducerade värdet, vilket således innebar att variabeln inte uppnådde 
Nunally's (1978) krav för reliabilitet. Därför exkluderas den bakomliggande faktorn sociala 
normer ur index för upplevd användbarhet, vilket leder till att variabeln uppnår värde 0,730. 
En tänkbar anledning till att sociala normer påverkar variabelns reliabilitet kan vara att fråga 
9 i enkäten formulerats otydligt och därför inte tolkats till variabeln upplevd användbarhet av 
respondenterna. Därmed mäter inte denna fråga vad den från början avsåg att mäta, varför 
upplevd användbarhet kommer att analyseras utan den bakomliggande faktorn sociala normer 
i fortsatta delar av den kvantitativa analysen.  

En annan variabel som inte uppfyllde Nunally's (1987) krav är integritet. Variabeln integritet 
har ett så pass lågt värde att H5 inte testas vidare i denna studie då frågorna tillsammans är 
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missvisande för begreppet integritet. Detta beror förmodligen på att frågorna varit för diffusa 
och olika för att tillsammans mäta integritet. Trots detta kommer redogöras för 
respondenternas svarsalternativ för dessa frågor eftersom variabeln är ett tillskott i 
sammanhanget för liknande studier. Om det finns intressanta aspekter som kan vara 
värdefulla för studien kommer dessa således ändå diskuteras senare.  

4.1.3 Användare kontra icke användare  
Ett ANOVA-test genomfördes för att testa respondenternas medelvärde för variablerna 
uppdelat i tre grupper. Grupperna bestod av de som svarat att de "aldrig" (0), "sällan" (1) och 
"frekvent" (2) använder självscanning. Medelvärdet representerar deras sammansatta värden 
för alla fem variablerna, integritet är som poängterat fortsatt inkluderad vid analys av 
medelvärde. Syftet med detta ANOVA-test är att jämföra om gruppernas medelvärden skiljer 
sig åt, om någon grupp kan anses instämma mer eller mindre med de olika variablerna och 
därefter analysera hur detta kan ha påverkat deras eventuella användning. Ett ANOVA-test 
anger inte vad som orsakar dessa skillnader, utan endast att dessa skillnader existerar vid 
jämförelse av fler än två grupper (Pallant, 2010). Nedan tabell ger information om 
medelvärdet för respektive grupp men testar inte om skillnaderna är signifikanta, vilket 
istället presenteras i tabell 4.6. Det kan konstateras att hela urvalet är representerat i tabellen, 
då N-värdet för respektive grupp är korrekt.   
 

Tabell 4.3: Deskriptiv statistik för respektive grupp 

ANOVA-test N Medel-
värde 

Std. 
Avvikelse 

95% konf. 
Lägre gräns 

95 % konf. 
Övre gräns 

Min-
värde 

Max-
värde 

P-
värde 

UA – Aldrig 
Sällan 
Frekventa 
Total 

64 
65 
275 
404 

4,42 
5,08 
5,88 
5,52 

1,17 
1,26 
0,89 
1,15 

4,13 
4,77 
5,78 
5,41 

4,72 
5,39 
5,99 
5,63 

1 
1 
2 
1 

7 
7 
7 
7 

 
 
 
0,00 

UE - Aldrig 
Sällan 
Frekventa 
Total 

64 
65 
275 
404 

4,24 
5,01 
5,73 
5,38 

1,06 
0,93 
0,82 
1,04 

3,98 
4,78 
5,64 
5,28 

4,5 
5,24 
5,83 
5,48 

2 
2 
2 
2 

7 
7 
7 
7 

 
 
 
0,00 

UK - Aldrig 
Sälla  
Frekventa 
Total 

64 
65 
275 
404 

4,68 
5,82 
6,27 
5,96 

1,18 
0,74 
0,71 
0,99 

4,39 
5,64 
6,21 
5,87 

4,98 
6 
6,38 
6,06 

2 
4 
1 
1 

7 
7 
7 
7 

 
 
 
0,00 

Belöning- Aldrig 
Sällan  
Frekventa 
Total 

64 
65 
275 
404 

3,51 
3,85 
4,87 
4,49 

1,54 
1,55 
1,63 
1,70 

3,12 
3,47 
4,68 
4,33 

3,90 
4,24 
5,07 
4,66 

1 
2 
1 
1 

7 
7 
7 
7 

 
 
 
0,00 

Integritet-Aldrig 
Sällan 
Frekventa 
Total 

64 
65 
275 
404 

4,79 
4,94 
5,37 
5,21 

1,04 
1,07 
1,03 
1,05 

4,59 
4,68 
5,25 
5,11 

5,05 
5,21 
5,49 
5,31 

2 
2 
1 
1 

7 
7 
7 
7 

 
 
 
0,00 

 

Den största skillnaden som påvisas är för variabeln upplevd kontroll, med 1,59 i skillnad 
mellan de som klassas som aldrig-användare och de frekventa användarna. Medelvärdena för 
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upplevd användbarhet skiljer sig med 1,46 mellan de två grupperna medan upplevd enkelhet 
skiljer sig med 1,49. Dock kan ännu inte fastställas om dessa är signifikanta. Rent generellt 
påvisar aldrig-användarna lägre värden än sällan-användarna, och sällan-användarna lägre 
värden än de frekventa användarna.  

Efter att ha presenterat medelvärden för de tre grupperna ovan ska Levene's test genomföras 
för att se huruvida antagandet om homogenitet i varians är uppfylld. Erhålls då ett värde över 
0,05 kan antagandet kan ses som uppfyllt och innebär att ett ANOVA-test är lämpligt 
(Pallant, 2010). I kolumnen märkt "Sig." redovisas studiens variablers värden.  
 
Tabell 4.4: Test of Homogenity of Variances  

Variabel Levene statistic df1 df2 Sig. 
Upplevd användbarhet 16,253 2 401 0,000 
Upplevd enkelhet 5,203 2 401 0,006 
Upplevd kontroll 9,088 2 401 0,000 
Belöning 0,239 2 401 0,786 
Integritet 0,241 2 401 0,788 
 
Det kan konstateras att variablerna upplevd användbarhet, enkelhet och kontroll har ett värde 
under 0,05, vilket betyder att variansen för de två grupperna i testet inte är lika. Därmed går 
antagandet om att det skulle infinna sig homogen varians i urvalet inte att säkerhetsställa. 
Nedan presenteras därför en tabell som visar "robust test of equality of means". Detta är testat 
utifrån Brown-Forsythe som i enlighet med Pallant (2010) är ett test att föredra när 
antagandet om homogenitet inte är uppfyllt. De variabler som inte blev uppfyllda i Levene's 
test bör vara signifikanta i detta robusta test för att vara intressanta i resterande delar av 
ANOVA-testet för analys av varians. I det robusta testet är samtliga variabler signifikanta, 
vilket framgår i nedan tabells sista kolumn "Sig.", och kan därför fortsätta att analyseras i ett 
ANOVA-test. 

Tabell 4.5: Robust Tests of Equality of (Brown-Forsythe) 

Variabel Statistic df1 df2 Sig. 
Upplevd användbarhet 45,718 2 152,40 0,000 
Upplevd enkelhet 67,136 2 156,99 0,000 
Upplevd kontroll 76,455 2 127,52 0,000 
Belöning 26,237 2 182,51 0,000 
Integritet 10,538 2 173,30 0,000 
 

I tabell 4.6 nedan följer själva ANOVA-testet som redovisar en jämförelse mellan och inom 
grupperna för att se om det finns skillnader. P-värdet i testet anger om skillnaderna mellan 
grupperna är signifikant till populationen, vilket går att urskilja i kolumnen märkt "Sig.". Om 
p-värdet är mindre eller lika med 0,05 finns en signifikant skillnad någonstans bland 
medelvärdena för de tre grupperna av användare och icke-användare (Pallant, 2010).  

Tabell 4.6: ANOVA 

Variabel Sum of squares df Mean square F Sig. 
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UA – Mellan grupperna 
          Inom grupperna 
          Totalt 

3138,42 
10101,34 
13239,76 

2 
401 
403 

1569,21 
25,20 

62,294 0,000 

UE – Mellan grupperna 
          Inom grupperna 
          Totalt 

6195,38 
15115,83 
12311,21 

2 
401 
401 

3097,69 
37,69 

82,177 0,000 

UK– Mellan grupperna 
          Inom grupperna 
          Totalt 

3409,26 
6509,26 
9918,522 

2 
401 
403 

1704,63 
16,23 
 

105,013 0,000 

Be – Mellan grupperna 
         Inom grupperna 
         Totalt 

1153,89 
9322,91 
10476,80 

2 
401 
403 

576,95 
23,25 

24,816 0,000 

Int – Mellan grupperna 
          Inom grupperna 
          Totalt 

208,30 
3817,38 
4026,31 

2 
401 
403 

104,46 
9,52 

10,974 0,000 

 
Det visar sig finnas signifikanta skillnader för samtliga variabler i ANOVA-testet, men som 
tidigare nämnt kan inte urskiljas var dessa skillnader finns.  

Tabell 4.7 nedan kan dock ange exakt var skillnaderna mellan grupperna uppstår. De värden 
som har en tillhörande Asterix (*) betyder att de två grupper som jämförs är signifikant skilda 
från varandra vid ett 95 procent konfidensintervall. Det exakta signifikansvärdet presenteras i 
kolumnen "Sig.". 

Tabell 4.7: Honesty significant difference test (Tukey) 

Variabel  Grupp Jämförelse Mean difference Std. Error Sig.  
Upplevd 
Användbarhet 
  
  
  
  
  

Aldrig Sällan -0,655* 0,177 0,001 
Frekvent -1,458* 0,139  

Sällan Aldrig 0,655* 0,177 0,001 
Frekvent -0,803* 0,138  

Frekvent Aldrig 1,458* 0,139  
Sällan 0,803* 0,138  

Upplevd Enkelhet 
  
  
  
  
  

Aldrig Sällan -0,770* 0,154  
Frekvent -1,493* 0,122  

Sällan Aldrig 0,770* 0,154  
Frekvent -0,724* 0,121  

Frekvent Aldrig 1,493* 0,122  
Sällan 0,724* 0,121  

Upplevd kontroll 
  
  
  
  
  

Aldrig Sällan -1,140* 0,142  
Frekvent -1,612* 0,112  

Sällan Aldrig 1,140* 0,142  
Frekvent -0,471* 0,111  

Frekvent Aldrig 1,612* 0,112  
Sällan -0,471* 0,111  

Belöning 
  
  
  
  

Aldrig Sällan -0,341 0,283 0,451 
Frekvent -1,362* 0,223  

Sällan Aldrig 0,341 0,283 0,451 
Frekvent -1,021* 0,222  

Frekvent Aldrig 1,362* 0,223  
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  Sällan 1,021* 0,222  
Integritet 
  
  
  
  
  

Aldrig Sällan -0,157 0,181 0,661 
Frekvent -0,584* 0,143  

Sällan Aldrig 0,157 0,181 0,661 
Frekvent -0,428* 0,142 0,008 

Frekvent 
  

Aldrig 0,584* 0,143  
Sällan 0,427* 0,142 0,008 

 
Testet visar att det finns signifikanta skillnader mellan grupperna i samtliga variabler förutom 
på två platser. De grupper som inte visar några signifikanta skillnader är mellan gruppen 
"aldrig" och "sällan-användare" i variablerna belöning och integritet, det vill säga samma 
variabler som uppfyllde Levene's test om homogenitet i varians. Resultatet kan tolkas som att 
de respondenter som svarat aldrig och sällan har samma uppfattning eller gemensamt ingen 
uppfattning kring variablerna belöning och integritet. I samma variabel finns dock skillnader 
vid en jämförelse av de båda grupperna aldrig och sällan mot de frekventa användarna. Detta 
kan betyda att en frekvent användare har en annan uppfattning kring belöning och integritet 
då de angett högre värden på dessa frågor. Det kan exempelvis handla om att en användare 
håller med om att självscanning är mer lönsamt och innebär en mer säker interaktion, medan 
en aldrig eller sällan-användare inte håller med till lika stor del. 

Nedan visas tre diagram som presenterar de tre variablerna upplevd enkelhet, belöning och 
integritet. På y-axeln i respektive diagram återfinns medelvärden för de tre variablerna i 
följande ordning; enkelhet, belöning och integritet. På x-axeln visas de olika grupperna av 
användare och icke-användare, där aldrig har värde (0), sällan (1) och frekvent (2).  I första 
bilden går det att urskilja en variabel där alla grupper är signifikant skilda mellan varandra. I 
de andra, belöning och integritet, blir det en brytpunkt vid sällan-användarna då det bara finns 
en direkt skillnad mellan aldrig-användarna och de frekventa användarna (0 och 2). Det vill 
säga bara signifikanta skillnader i medelvärdet kan ge en slutsats om att dessa grupper har 
skilda uppfattningar från varandra och det ser vi genom att det saknas en brytpunkt i 
exempelvis upplevd enkelhet.    

Bild 4.4-6: Diagram medelvärden för upplevd enkelhet, belöning och integritet sett till tre grupper 

Då testet visar signifikanta och störst skillnader mellan de frekventa och aldrig-användarna 
kommer fortsättningsvis endast dessa grupper att jämföras. Därmed exkluderas således 
sällan-användarna. Då medelvärden från ANOVA-testets deskriptiva del kan konstateras 
signifikanta från varandra kan grupperna jämföras genom att rangordna dess medelvärden 
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från störst till minst. Detta innebär att den variabel som respondenterna är mest eniga med att 
påverka deras användning är överst, medan den de är minst eniga med står sist i nedan tabell. 

Tabell 4.8: Rangordning variabler sett till grupp 

Användare Aldrig-användare 
1. Upplevd kontroll (6,27)	
2. Upplevd användbarhet (5,88)	
3. Upplevd enkelhet (5,73)	
4. Integritet (5,37)	
5. Belöning (4,87)	

1. Integritet (4,79)	
2. Upplevd kontroll (4,68)	
3. Upplevd användbarhet (4,42)	
4. Upplevd enkelhet (4,24)	
5. Belöning (3,51)	

 
Mellan dessa två grupper av respondenter är resultatet väldigt snarlikt i vad de värderar eller 
anser påverka deras användning. Den enda variabel som utmärker sig är integritet som de 
frekventa användarna har värderat som nummer 4, medan aldrig-användarna värderat den 
som nummer 1. Integritet är den variabel som har ett medelvärde närmast 5, vilket är de 
frågor som aldrig-användarna har varit minst neutrala i. Det kan tolkas att gruppen sedd som 
potentiella användare tycker det är viktigt att företaget har en integritetspolicy samt att de 
tycker självscanning verkar innebära en säker interaktion vid betalning och inlämnande av 
personuppgifter. Inte heller upplevd kontroll, som rangordnas högst av användarna och näst 
högst av icke-användarna, är något respondenterna angett låga värden på. Detta kan tyda på 
att trots att de aldrig använt tjänsten är de säkra på att de skulle klara av det. De anser således 
att de har den förmåga och kompabilitet som krävs samt att de får den hjälp som behövs vid 
problem eller liknande. 

Resterande variabler för aldrig-användarna anses inte så pass låga att de kan förklara varför 
respondenterna hittills inte valt att använda självscanning. De har angett svarsalternativ 
mellan 3 och 4,5, vilket pekar på att gruppen i sin helhet är neutrala i sin inställning angående 
de variablerna. Då ingen av variablerna förutom belöning har högt värde för 
standardavvikelse, det vill säga mellan 1 och 1,17, kan dras slutsatsen att de är eniga om att 
vara neutrala och därför kanske inte ens fått en uppfattning huruvida självscanning anses 
tidssparande eller enkelt. Belöning har en lite högre standardavvikelse där inställningen i 
gruppen är aningen mer spridd. 

Användarna i sin tur har värden över 5 på samtliga variabler förutom belöning, som har 4,87. 
Ett värde över 5 visar att de i relativt hög grad "håller med" på nästan samtliga påståenden 
sett till sin egen användning. Belöning, som har lägst medelvärde och högst 
standardavvikelse, tyder på att även användarna har spridda åsikter kring huruvida det anses 
lönsamt och om de får tillgång till ytterligare erbjudanden genom att använda självscanning. 
Dock bör poängteras att användarna i högre grad håller med om detta i jämförelse med de 
som aldrig använt tjänsten. 

Sammanfattningsvis uppvisas inga extrema skillnader för variablerna mellan grupperna, utan 
alla har generellt relativt höga värden som visar signifikanta skillnader. Därför är det 
intressant att se om resultatet från den kvalitativa studien kan tydliggöra varför en icke-
användare, trots höga värden enligt ovan resultat, inte har drivits till att använda 
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självscanning. Härmed anses jämförelsen mellan grupperna ha redogjorts för och nedan testas 
därför studiens hypoteser. 

4.1.4 Hypotesprövning 
I hypotesprövningen ska först undersökas vilka bakomliggande faktorer som kan bekräftas ha 
en effekt på dess övergripande variabel. När detta är fastställt ska vi undersöka hur 
variablerna i sin tur påverkar användningen. Med påverkan menas hur mycket av den 
beroende variabeln användning som kan förklaras av variablerna utifrån studiens urval av 
svenska kunder. Deras användningsfrekvens är tidigare presenterad, då respondenterna svarat 
med hänsyn till bakgrund och hittills tidigare användning. Standard multiple regression som 
metod är enligt Pallant (2010) passande när undersökningen består av en uppsättning 
variabler där vi vill veta hur mycket dessa tillsammans i grupp förklarar variansen i en 
beroende variabel. R2 är ett värde som förklarar hur mycket av variansen i den beroende 
variabeln användning som förklaras av de bakomliggande faktorerna och uttrycks i procent 
(Pallant, 2010). I följande analys kommer ett justerat R2 användas då det anses som ett bättre 
värde för att urvalet ska spegla den verkliga populationen då undersökningen grundar sig på 
ett relativt litet urval. Denna studie har ett relativt litet urval (N=404) i jämförelse med hela 
populationen som handlar mat. Risken för att övervärdera hur representativt urvalet är anses 
därmed minimerats då ett justerat R2 använts. 

Övriga värden som presenteras är bland annat det som kallas beta (β) och återigen p-värde. 
Beta används för att jämföra de oberoende variablerna och deras påverkan på den beroende 
variabeln. Den oberoende variabeln med högst beta, oavsett om det är ett positivt eller 
negativt tal, är den variabel som har främst påverkan att förklara den beroende variabeln 
(Pallant, 2010). 

Upplevd användbarhet 

Tabell 4.9: Upplevd användbarhet - H1a till H1d 

Standard Multiple Regression  SE   Beta (β)  P-värde  Adj. R2  

H1a: Reliabilitet (+) Upplevd användbarhet  0,060 0,422 0,000**  

H1b: Sociala Normer (+) Upplevd användbarhet      

H1c: Behov av interaktion (-) Upplevd användbarhet  0,024 -0,398 0,000**  

     0,376 

 

För upplevd användbarhet kan samtliga bakomliggande faktorer anses ha en påverkan, 
förutom sociala normer som tidigare konstaterat inte uppfyller kraven i reliabilitetsanalysen 
Cronbach's alfa. Hypotesen kring sociala normer har inte testats och analyseras inte vidare i 
den kvantitativa undersökningen då den inte mäter vad studien till en början avsåg enligt 
reliabilitetsanalysen. Faktorn reliabilitet har en positiv påverkan på upplevd användbarhet. 
Detta betyder att respondenterna anser självscanning mer användbar i och med att tjänsten är 
noggrann, innebär en ökad medvetenhet kring pris eftersom det slutliga beloppet uppdateras 
på scannern samt att de själva styr över processen vilket gör den mer tillförlitlig och innebär 
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tidsbesparing. Behov av interaktion har som förväntat en negativ påverkan, vilket betyder att 
respondenterna har antytt att det är trevligt eller har behov att prata med kassörskan. Detta 
innebär att de upplever användbarheten som mindre. Studien bekräftar således både H1a och 
H1c. De två faktorerna kan förklara variansen i upplevd användbarhet med cirka 38 %.  

Upplevd enkelhet 

Tabell 4.10: Upplevd enkelhet – H2a till H2d 

Standard Multiple Regression  SE   Beta (β)  P-värde  Adj. R2  

H2a: Nöje (+) Upplevd enkelhet  0,017  0,423  0,000**    

H2b: Teknologisk ångest (-) Upplevd enkelhet  0,043  -0,214  0,000**    

H2c: Social ångest (-) Upplevd enkelhet  0,013  -0,270  0,000**    

        0,363  

För upplevd enkelhet visar det sig att alla bakomliggande faktorer har en signifikant 
påverkan, där den bakomliggande faktorn nöje är mest framträdande. Teknologisk ångest har 
minst påverkan i negativ bemärkelse. Därför bekräftas hypotes H2a, H2b och H2c. 

Nöje, som har en positiv effekt, kan tolkas som att om självscanning upplevs trevligt och 
smidigt så ökar den upplevda enkelheten med 0,423. Teknologisk ångest, som istället är en 
negativ faktor, tolkas som att om självscanning upplevs svårt eller krångligt påverkar detta 
upplevd enkelhet negativt. Även social ångest har en negativ effekt i denna kontext sett till 
hur kunden känner sig vid eventuella problem i processen, exempelvis avstämning. De 
respondenter som upplever att de känner sig besvärade eller stressade i sådana situationer 
påverkar deras upplevda enkelhet till tjänsten negativt med –0,270.  

Upplevd kontroll 

 Tabell 4.11: Upplevd kontroll – H3a till H3c 

 
 

 

 

Upplevd kontroll förklaras främst av hypotes H3a, själveffektivitet, som har en markant 
påverkan på 0,844. Övriga faktorer, personlig respons och kompabilitet, uppfyller inte 
studiens signifikansnivå (p<0,05) och kan därför med säkerhet inte bekräftas. 
Själveffektivitet kan tolkas att kunden får högre upplevd kontroll genom att känna sig säker 
och kunnig i vad som förväntas av denna samt kan styra sig själv i processen och därför blir 
mindre påverkad av andra, exempelvis personal och kölängd. Då två av tre faktorer som 
konstaterat inte är signifikanta genomförs nedan en korrelationsanalys för att se om detta 
beror på att ovan faktorer korrelerar för mycket med varandra (multikollinearitet). 

 

 

Standard Multiple Regression SE  Beta P-värde Adj. R2 
H3a: Själveffektivitet (+) Upplevd kontroll 0,017 0,844 0,000**  
H3b: Personlig respons (+) Upplevd kontroll 0,015 0,040 0,150  
H3c: Kompabilitet (+) Upplevd kontroll 0,035 0,008 0,770  
    0,746 



   
 

46 
  

Tabell 4.12: Korrelationsanalys för variabel upplevd kontroll (Pearson's r) 

Pearson's r  Själveffektivitet  Personlig respons  Kompabilitet  Upplevd kontroll  

Själveffektivitet  1 0,400** 0,404** 0,864** 

Personlig respons  0,400** 1 0,271** 0,380** 

Kompabilitet  0,404** 0,271** 1 0,360** 

Upplevd kontroll  0,864** 0,380** 0,360** 1 

** Signifikant på 0,01's nivå (2-tailed) 

Endast själveffektivitet korrelerar starkt med upplevd kontroll, då värdet är 0,864. Personlig 
respons och kompabilitet kan inte bekräftas ha en effekt på upplevd kontroll, varför endast 
hypotes H3a bekräftas. Då personlig respons och kompabilitet uppfyllde måtten för 
Cronbach's alfa i reliabilitetsanalysen tidigare grundar sig detta således inte på problematik 
kring reliabilitet utan förklaringen finns troligtvis i studiens urval. Därför tolkas att studiens 
urval inte anser att personlig respons och kompabilitet påverkar upplevd kontroll i samband 
med självscanning. Av denna anledning behålls endast den bakomliggande faktorn 
själveffektivitet i den senare regressionsanalys som mäts mot användning. 

Belöningar 

Tabell 4.12: Belöningar - H4 

Standard Multiple Regression SE  Beta (β) P-värde Adj. R2 

H4: Belöning (+) Användning 0,007 0,324 0,000**  
    0,103 
I ovan enskilda linjära regression har variabeln belöning en påverkan på användning med 
0,324. Detta betyder att om kunden anser sig kunna spara pengar eller få ytterligare 
erbjudanden genom självscanning så kommer användningen öka med 0,324. Huruvida detta 
faktiskt har en effekt på användning kan i detta skede inte säkerhetsställas. Därför kommer en 
slutsats kring detta presenteras i en samlad regression, då samtliga variabler mäts gentemot 
användning.  

Integritet   
Integritet uppfyllde inte kraven i reliabilitetsanalysen, vilket innebär att denna hypotes inte 
har genomgått en hypotesprövning. Svaren för de frågor som mäter denna variabel kommer 
nedan redogöras för, då fördelningen på respondenternas svar (N=404) är väldigt olika för att 
samtliga av dessa frågor tillsammans ska avses spegla integritet. Respondenterna har 
uppenbart varit oeniga, i synnerhet i fråga 5 och 6, vilket kan ha påverkat dess reliabilitet. 
Integritet som helhet går således inte att dra slutsatser kring, men nedan resoneras kring 
svaren på respektive fråga och gentemot varandra. 

Över 80 procent av respondenterna anser självscanning som en säker interaktion i form av det 
utbyte som sker mellan kunden och företaget (fråga 4). De flesta har även svarat att det är bra 
med en integritetspolicy eller är neutrala i sitt svar (fråga 5). Svaren utifrån dessa frågor kan 
därför tolkas som att respondenterna inte ser integritet som något problematiskt i en 
självscanningskontext och känner sig bekväma i utbytet med företaget. Fråga 6 i enkäten 
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visar dock något annorlunda då denna pekar på att respondenterna har mycket skilda åsikter 
om att företaget insamlar information om deras köpbeteende. Cirka 27 procent har svarat att 
de inte håller med och anses därmed inte bekväma med detta.  
 
Fråga 4: Jag upplever att självscanning innebär en säker interaktion med företaget (exempelvis gällande 
betalningar, transaktioner, utbyte av information)  

 
Bild 4.1: Fråga 4 – Integritet  
 
Fråga 5: Jag vill gärna att butiken har en integritetspolicy för mina personuppgifter om/när jag använder 
självscanning 

 
Bild 4.2: Fråga 5 – Integritet 

Fråga 6: Jag är/skulle känna mig bekväm med att butiken samlar information om mitt köpbeteende (vad jag 
handlar och när) 

 
Bild 4.3: Fråga 6 – Integritet  
 

Standard Multiple Regression – alla variabler 

För att testa studiens hypoteser genomförs nedan linjära regressionsanalyser. Den kvantitativa 
studien inkluderar fyra oberoende variabler som förväntas påverka användningen av 
självscanning. I tabell 4.13 redogörs de oberoende variablernas korrelationer för att 
säkerhetsställa att inte multikollinearitet föreligger. Alla korrelationer hade en signifikansnivå 
på 0,00 och hela urvalet N=404 analyserades. Det går att tyda att variablerna inte korrelerar 
för mycket med varandra och i tabell 4.14 redovisas därför hur dessa tillsammans påverkar 
studiens beroende variabel användning. 
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Tabell 4.13: Korrelationer 

Pearsons 
r 

1. Användning 2. Upplevd 
användbarhet 

3. Upplevd 
enkelhet 

4. Upplevd 
kontroll 

5. Belöningar 

1 
2 
3 
4 
5 

1,000 
0,486 
0,539 
0,611 
0,324 

0,486 
1,000 
0,496 
0,405 
0,404 

0,539 
0,496 
1,000 
0,614 
0,316 

0,611 
0,405 
0,614 
1,000 
0,190 

0,324 
0,404 
0,316 
0,190 
1,000 

 

Tabell 4.14: Alla variabler H1-H4  

Standard Multiple Regression SE Beta (β) P-värde Adj. R2 
H1: Upplevd Användbarhet 0,006 0,195 0,000**  
H2: Upplevd Enkelhet 0,005 0,148 0,003**  
H3: Upplevd Kontroll 0,009 0,418 0,000**  
H4: Belöningar 0,005 0,119 0,005**  
    0,463 
 
Samtliga av studiens övergripande variabler verkar ha en påverkan på respondenternas 
användning i positiv bemärkelse. Utifrån ovan samlade regressionsanalys kan därför H1 till 
H4 bekräftas vid ett konfidensintervall på 95 procent. Främst påverkan har variabeln upplevd 
kontroll som består av den bakomliggande faktorn själveffektivitet, då övriga faktorer inte 
bekräftades påvisa ett samband mot upplevd kontroll i den tidigare presenterade samlade 
regressionen. Den variabeln med näst störst påverkan är upplevd användbarhet, med 
undantag från den bakomliggande faktorn sociala normer som exkluderades i den tidigare 
reliabilitetsanalysen. Bidraget i form av variabeln belöning bekräftas, vilket visar att även 
denna har en påverkan likt de beprövade modellerna TAM och TPB, även när den prövas i 
samma kontext.  

Ovan regressionsanalys inkluderar även ett värde för Adjusted R2. Detta är ett värde som 
förklarar hur stor del av variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av de 
oberoende variablerna. Adjusted R2 blev i detta fall 0,462 vilket betyder att cirka 46 procent 
kan förklaras av upplevd användbarhet, upplevd kontroll, upplevd enkelhet och belöning. 
Integritet är således exkluderad. 

Fråga 30 - övriga synpunkter  

I den öppna frågeställningen framkommer att många respondenter föredrar självscanning för 
att det är snabbt, smidigt och enkelt. Flertalet respondenter angav också att kölängden till de 
vanliga kassorna är en betydande anledning till varför de använder självscanning som 
alternativ. En annan respondent beskriver dock att denne upplever självscanning som jobbigt 
eftersom vissa varor har åldersgräns och kräver kontroll av personal. Både användare och 
icke-användare belyser att avstämning är ett krångligt moment som blir negativt för kunden 
och tar tid. 

Personliga egenskaper undersöktes inte i enkäten, men även denna resoneras kring i enkätens 
öppna frågeställning. Två respondenter framhäver att de föredrar konventionell kassa 
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eftersom de upplever att det skapar fler arbetstillfällen och att allt inte behöver automatiseras. 
Två respondenter beskriver också att de ser det som ett problem att möjligheten till 
kontanthandel försvinner i samband med självscanning. En av respondenterna uppger att 
denne inte använder självscanning av samma anledning som denne inte använder 
kortbetalning, det vill säga att köpen registreras. Respondenten uppvisar ett tydligt missnöje 
kring hotet mot dennes integritet. 

4.1.5 Analys av resultatet från kvantitativ studie 
Från hypotesprövningen kan vi bekräfta följande hypoteser:  

 
Bild 4.4: Studiens analysmodell utifrån resultatet från hypotesprövningen 

Ovan går det att urskilja de samband som den kvantitativa undersökningen visar, de 
bakomliggande faktorer och variabler som är mest drivande till användning för både 
användare och icke-användare. Där det saknas pilar, det vill säga, från sociala normer och 
integritet har inte dessa testats alls i hypotesprövningen. Detta för att de inte uppfyllde kraven 
för reliabilitetsanalysen är därför inte relevanta att mäta som varken faktor eller variabel i hur 
de påverkar användningen i denna kvantitativa undersökning. De andra gråmarkerade är lika 
så inte heller ett resultat från den kvantitativa studien utan undersöks med kvalitativ metod. 

Högst beta och därmed påverkan har upplevd kontroll, det vill säga den variabel som är 
hämtad från teori kring TPB och har mest att göra med kundens attityd (Ajzen, 1991). Med 
hänsyn till Venkatesh och Bala (2008) samt Demoulin och Djelassi (2016), som har fokus på 
TAM-modellen, borde upplevd användbarhet vara den variabel som får högst beta och 
förklaringsvärde. Att så inte blev fallet i denna studie kan tänkas bero på urvalet som består 
av många icke-användare samt studenter. Dessa verkar nämligen inte se tidsbesparing som 
upplevd användbarhet förknippas främst med (Venkatesh, 2000) som vital när de handlar, 
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vilket kan ha bidragit till att upplevd kontroll istället får ett högre värde än upplevd 
användbarhet. I jämförelse med Demoulin och Djelassi's (2016) studie där social ångest blev 
förkastad, blev den i denna studie bekräftad. Denne studies urval som inkluderar både 
användare och icke-användare visade att det fanns en upplevd stress hos respondenterna 
vilket medför en känsla av att bli obekväm, i synnerhet vid avstämning. Bakomliggande 
faktorer såsom personlig respons och kompabilitet förkastades. Något samband mellan dessa 
faktorer och respondenternas användning och icke användning kan därför inte antas i detta 
urval. Detta i skillnad med exempelvis Demoulin och Djelassi's studie (2016).  

Av de variabler som tidigare inte undersökts i samband med TAM och TPB, det vill säga 
belöning och integritet, visade sig endast belöning vara signifikant. Att integritet på något sätt 
skulle påverka en kund att använda eller inte använda självscanning kan därmed inte påvisas i 
denna studie. Integritet har dock framkommit som viktigt i andra sammanhang där 
kvantitativa undersökningar har genomförts (Malhotra, Kim & Agarwal, 2004). Inom just 
dagligvaruhandeln och de lojalitetsprogram som kunden registrerar sig på verkar dock så inte 
vara fallet. Det kan tänkas att kunderna inte anser att inhandling av mat är lika privat som 
andra beteendet som kan antas påverka integritet. Djupare förståelse och ett eventuellt 
samband kommer att diskuteras i den kvalitativa studiens resultat nedan. 

Ett värde på 46 procent kan enligt Pallant (2010) anses som att modellens förklaringsvärde 
har ett respektabelt resultat i jämförelse med många vetenskapliga studier som faktiskt 
publiceras. Resultatet antyder dock ändå att det kan finnas andra saker som påverkar graden 
av användning och icke-användning än de variabler som varit centrala för denna kvantitativa 
undersökning. Det bekräftar den kritik som framställts mot TAM rent generellt, det vill säga 
att det är svårt att belysa all förklaringsvärde samt att det finns andra saker som TAM inte är 
tillräcklig att förklara. Belöning, som är ett tillägg och bidrag i denna studie, visade sig 
signifikant men med marginell påverkan. Detta leder till att resultatet från den kvalitativa 
undersökningen, bestående av djupare intervjuer, blir än mer intressant. 
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4.2 Empiri och analys av kvalitativ data 
I detta avsnitt presenteras resultatet från studiens intervjuer. Detta analyseras sedan med 
hänsyn till om respondenterna är användare eller icke-användare för att sammanfatta de två 
gruppernas generella inställning om vad som driver och inte driver till användning kontra 
minst. 

4.2.1 Variabler  
Upplevd användbarhet 

Att självscanning är användbart har flera intervjupersoner relaterat till tidsbesparing i olika 
hänseenden. En användare upplever till exempel att det är smidigt och tidsbesparande att 
slippa packa varorna upp och ned på bandet i kassan, eftersom varorna packas redan i 
butiken. Vidare framhäver hon att det är enklare att sortera varorna när hon kommer hem, på 
grund av att hon tänker på detta redan när hon organiserar varorna i butiken. En av icke-
användarna anser att smidigheten försvinner på grund av butikens utformning. Hon påpekar 
att hon till exempel vill packa mjölken längst ner i påsen men att mejeriavdelningen ligger 
halvvägs in i butiken, så därför måste hon packa om. Flertalet användare påpekar att de 
föredrar självscanning för att det är snabbt, enkelt och smidigt. 

Flertalet intervjuade lyfte fram synpunkter om hur det är att få en avstämning. Samtliga är 
förstående till att butiken har det, men menar att det är negativt för kunden eftersom det tar 
lång tid och innebär att varorna måste packas upp och ned igen. Därför blir avstämning ett 
krångligt moment som kan uppstå. 

Reliabilitet 

Samtliga intervjuade användare anser sig ha bättre kontroll över priset när de använder 
självscanning, vilket de beskriver som en fördel. Samtliga resonerar kring en ökad 
medvetenhet kring vad varor kostar, att rabatter går in samt att det totala priset uppdateras 
under handlingens gång. Det resoneras även kring en ökad medvetenhet angående de varor 
som kostar kronor per kilo, eftersom scannern visar det exakta priset. Två av de intervjuade 
användarna tror att den ökade prismedvetenheten som uppstår i samband med självscanning 
påverkar deras köpbeteende, vilket de antar beror på att de är studenter med en ansträngd 
budget. Fyra av icke-användarna tror att de skulle bli mer prismedvetna om de använde 
självscanning, vilket de anser fördelaktigt.  

"Så ser man ju vad man är uppe i för belopp hela tiden. Det har man ju inte koll på annars. Man vet ju knappt 
vad en liter mjölk kostar" - Intervju 3 

En intervjuad användare jämför självscanning med betalningstjänsten Swish, en tjänst hon 
varit tveksam till på grund av att hon anser det som betydligt mer riskfyllt. Självscanning 
anser hon inte ha samma risknivå, varför hon ansåg det tillförlitligt redan från början. Vidare 
anser hon sig vara mer uppmärksam när hon använder självscanning. Detta eftersom hon 
anser hon att det är större sannolikhet att det blir rätt om hon gör det själv, eftersom hon själv 
har kontrollen över att hon väljer rätt. Två av icke-användarna menar det motsatta, de tror att 
de är större sannolikhet att det blir fel om de själva bär ansvaret för att samtliga varor scannas 
samt att rätt varor scannas in. Därför litar de mer på personalen i fråga.  
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"Jag har nog mer koll på det jag betalar i självscanningen än i kassan, för när jag lägger varorna på bandet 
har jag ingen koll på vad det ska sluta på och om jag står och kollar på min mobil så kan de lika gärna slå in 17 
tomater istället för 7" – Intervjuperson 6 

Sociala normer 

Tre intervjuade, två användare och en icke-användare som använt självscanning tidigare, 
berättar att de började använda självscanning för att personer i sin omgivning använde det. 
Fyra av icke-användarna berättar att personer i deras omgivning använder självscanning, men 
att det inte påverkat dem. Tre icke-användare tror dock att de skulle använda självscanning 
om de handlade tillsammans med en person som använder det. En annan användare tror inte 
att det skulle påverka henne. En av icke-användarna tror dessutom att det skulle vara större 
sannolikhet att han testade om personalen tipsade om det mer.  

Behov av interaktion 

Två av de intervjuade användarna anser att det är trevligt att prata med personalen i de 
bemannade kassorna, men att det inte är tillräcklig anledning för att gå dit istället för till 
självscanningskassorna. En av dessa belyser att det är personal vid självscanningskassorna 
också vilket ger möjlighet till ett socialt utbyte. En annan användare anser inte att det tillför 
henne något att prata med en person i kassan. Två icke-användare tycker den sociala delen är 
viktig, men poängterar att detta inte är anledningen till varför de inte använder självscanning. 
Två andra icke-användare vill helst inte småprata med personalen i kassan och poängterar att 
självscanning vore ett bättre alternativ ur det hänseendet.   

Upplevd enkelhet 

Social ångest 

Två icke-användare tycker det är jobbigt att småprata med personalen i butiken och att 
tillkalla personal eller kräva uppmärksamhet om det uppstår problem. En av dessa belyser att 
hon ofta får hjälp när hon behöver, men att hon upplever att personalen inte ser ut att vilja 
hjälpa henne. Därför tycker hon det är extra jobbigt att tillkalla personal som inte ser glada ut. 
Den andra icke-användaren berättar han tycker det är så pass jobbigt att tillkalla hjälp från 
personalen att han hellre skulle strunta i att handla en viss vara om den inte skulle fungera att 
slå in exempelvis. Vidare har han gärna hörlurar i öronen för att slippa kontakt och onödigt 
småprat. En av användarna berättar att han inte anser det jobbigt att be om uppmärksamhet, 
men att det snarare är en jobbig process som tar tid. Vidare diskuterar att vid självscanning 
ser han att rabatten går in direkt. I kassan brukar han inte säga till om han ser att en rabatt inte 
går in. 

"Om dom inte slår in rabatten så pallar jag inte bry mig och säga till när jag är i kassan. Om det skulle varit 
rabatt och dom inte slår in det så tänker jag ’skitsamma jag orkar inte bry mig’, men det kanske beror på att jag 
är feg" - Intervjuperson 9 

Några uttrycker en känsla av nervositet kring avstämning, en känsla av att vara skyldig fast 
de inte gjort något. Vissa är oroade över vad personalen skulle tycka om dem om de skulle ha 
gjort något fel, även om detta inte skulle vara medvetet. Några andra menar att en avstämning 
inte oroar, eftersom de vet att de inte skulle gjort fel medvetet. 
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Teknologisk ångest 

En av icke-användarna påpekar att han är rädd för att göra bort sig i samband med 
självscanning. En annan tycker det är besvärligt att lära sig hantera tekniska prylar och att det 
kräver tydliga instruktioner. Två andra icke-användare menar att de inte anser att 
självscanning är svårt, men att det gäller att ha koll på att allt scannas in samt att det kan vara 
klurigt att returnera en vara. Fyra av de intervjuade, två användare och två icke-användare, 
blir irriterade om tekniken strular. Till exempel om scannern fastnar i automaten, det är fel på 
signalstyrkan eller en vara inte går att scanna. En av användarna har därför uteslutit att handla 
i den butik hon anser inte har ett lika väl fungerande självscanningssystem. 

"Om man gör något fel och så, då börjar man ju svettas och då går man ju heller inte tillbaka dit nästa gång" - 
Intervjuperson 3 

Nöje 

En av icke-användarna, som testat självscanning, tycker det är kul att hantera 
självscanningsapparaten och tycker det är trevligt att vara i en matbutik. Tre intervjuade, en 
användare och två icke-användare, anser inte handlingen som ett tidsnöje men tycker ändå det 
är helt okej att spendera tid i affären.   
 

Upplevd kontroll 

Kompabilitet 

En av användarna ser större fördel med självscanning nu när hon kan använda sitt 
självscannings-kort i olika butiker, förutsatt att det är samma kedja. Två av icke-användarna 
vet inte om att den möjligheten finns, vilket de beskriver som en nackdel. Tre icke-användare 
berättar att de tenderar handla i olika butiker, varav alla inte erbjuder självscanning. De tror 
att om alternativet var mer tillgängligt för dem så skulle de antagligen använda det mer.  

Personlig respons 

Flertalet intervjuade påpekar vikten av att personalen är tillgänglig i butiken och vid 
självscanningskassorna. Två av användarna upplever att personalen är tillgänglig vid 
utcheckningen, men påpekar att i de fall det inte står någon där kan de alltid vända sig till 
personalen i kassan för hjälp. En användare och fyra icke-användare upplever att personalen 
inte är särskild tillgänglig, utan att de ofta måste leta efter någon som kan hjälpa dem, vilket 
är negativt. En icke-användare tycker det är skönt att bli servad i kassan, eftersom de då löser 
eventuella problem direkt. 

"Jag vet att dom inte har eller satsar inte på personal i butiken. Då vet jag att om det blir problem så vet jag att 
det är personal i butiken som behövs. Därför är det mer jobbigt att ha det än att inte ha det som det känns nu" - 
Intervjuperson 7 

En icke-användare berättar att hon inte fick någon hjälp första gången hon testade 
självscanning, de förutsatte att hon kunde det när hon registrerade sig. Eftersom fenomenet 
inte var något nytt för henne visste hon hur hon skulle göra. En annan icke-användare, som 
aldrig testat, belyser vikten av att få hjälp och stöd i början om han ska testa. Han menar att 
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han aldrig skulle försöka använda det om personalen inte finns runtomkring att snabbt fråga. 
Även den äldre icke-användaren är av samma åsikt, att den inte alls känner sig bekant med 
tjänsten och det är en förutsättning att bli hjälpt för att ens överväga att börja. 

Själveffektivitet 

Två intervjuade, en användare och en icke-användare, påpekar att det är enkelt och smidigt 
eftersom allt ligger i deras händer, vilket innebär att de inte behöver bry sig om vad som 
händer runtomkring. En användare föredrar att vara ensam när hon självscannar. Om hon har 
med sig någon som inte är van och bara lägger ner varor i korgen är det lätt att tappa 
kontrollen. En av icke-användarna berättar om en gång när hon testade självscanning 
tillsammans med sin väninna: 

"Jag träffade en väninna i butiken och vi började prata båda två och det slutade med att hon packade ner grejer 
i min varukorg" - Intervjuperson 3 

Belöning  

Samtliga intervjuade, både användare och icke-användare, är medlemmar i någon kundklubb 
kopplad till en matvarubutik. De har alla en positiv inställning till de rabatter och 
erbjudanden de får tillgång till genom sitt medlemskap i kundklubben. En användare 
upplever att hon sparar pengar genom att ta del av de rabatter som erbjuds. En annan 
användare påpekar att han föredrar medlemskap i matbutiker framför exempelvis klädbutiker. 
Han upplever att klädbutikerna snarare använder rabatter för att lura honom som kund att 
köpa mer, medan han har nytta av rabatter i matbutiker på grund av att mat alltid måste 
inhandlas. 

Flertalet av icke-användarna upplever att de får tillgång till klubbens erbjudanden utan att 
använda sig av just självscanning. Vissa icke-användare handlar inte i sådana butiker som 
innehar särskilda erbjudanden endast för de som scannar, medan andra kände till sådana 
erbjudanden men inte brydde sig avsevärt. En av de som inte brydde sig ansåg inte de typerna 
av erbjudanden som tillräckligt attraktiva, och en annan påpekade att hon glömmer bort att 
sådana erbjudanden finns. 

"Ibland tänker man ’åh perfekt’ och sen ser man att det är för självscanning. Då blir man ju lite ledsen. Men det 
är ingenting jag lägger på minnet, för nästa gång är det ju samma sak. Jag tänker aldrig såhär att nu ska jag 
skaffa självscanning för nu ska jag få dom där rabatterna, för det hinner jag glömma bort till nästa gång jag ser 
ett sånt erbjudande" - Intervjuperson 8 

Integritet 

Ingen av de intervjuade upplever butikens lagring av deras personuppgifter som 
integritetskränkande. En av de intervjuade användarna och tre av de intervjuade icke-
användarna påpekar dock att det kan vara jobbigt om butiken har tillgång till deras mejladress 
och skickar massvis av mejl. En av de intervjuade beskriver det som en betydande anledning 
till varför han inte använder självscanning.  

"Att dom lagrar mina personuppgifter bryr jag mig inte om. Jag tänker att sånt går att få tag på ändå, att va så 
paranoid nä, vi är redan körda liksom. Allt finns redan ute" - Intervjuperson 9 
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Situationsfaktorer 

Köer 

Samtliga intervjuade användare framhäver kölängden till de vanliga kassorna som en 
anledning till varför de väljer självscanning. En användare berättar att han ofta inte väljer 
självscanning vid butikens ingång, men plockar upp en scanner när han ser kön till kassorna 
vid utgången. Även icke-användarna konstaterar att det oftast inte är kö till 
självscanningskassorna. Fem av dessa framhäver detta som en anledning till att de kan tänka 
sig använda självscanning, eftersom det sparar tid eller tycker det är tråkigt att stå i kö. En 
icke-användare menar att butikerna har generösa öppettider och handlar därför inte sådana 
tider när det är mycket folk. Därför upplever hon inte att köerna är så långa och uppger också 
att det inte är jobbigt att stå i kö. En annan av icke-användarna framhäver att han tycker det är 
jobbigt att handla när det är mycket folk i butiken rent generellt och att den inte bara handlar 
om kön till kassorna. Tre intervjuade anser inte att tidsbesparing är en viktigt när de handlar. 

Varukorgens storlek 

En av de intervjuade användarna tenderar oftast storhandla, men i de fall hon endast ska 
handla några få varor använder hon inte självscanning. Hon upplever att i de fall hon avviker 
från sitt normala handlingsmönster så ökar risken för avstämning, vilket innebär att hon 
förlorar tid. En annan användare upplever att hon sparar tid genom att använda självscanning 
i alla sammanhang, men framförallt när hon har en liten varukorg. 

"Det är så mycket folk jämt och jag uppfattar det som att det går snabbare. Framförallt om du ska komplettera 
till middagen och ska köpa ett paket mjölk och det står det 20 personer framför i alla kassor" - Intervjuperson 6 

Två intervjuade icke-användare tror att om de skulle börja självscanna skulle de scanna 
oavsett varukorgens storlek. En icke-användare tror att det är mer fördelaktigt att scanna när 
han handlar mycket, för att slippa packa upp och ned i kassan. Två andra icke-användare 
menar att de skulle undvika självscanning om de handlade många varor, på grund av risken 
för avstämning. En annan intervjuad ser ingen anledning att självscanna eftersom han oftast 
handlar få varor. Skulle han storhandla oftare skulle han se större anledning att scanna för att 
han tror det sparar tid. 

"Att jag gör det och inte personalen kanske går ganska jämnt ut tillslut, alltså tidsmässigt. Att det tar längre tid 
för mig men går fortare sen när jag betalar" - Intervjuperson 8 

Särskilda varor 

Två av de intervjuade icke-användarna belyser att det krävs mer av kunden när denne ska 
handla sådana varor som måste vägas. Båda tror att de tidsmässigt inte skulle spara tid vid 
sådana tillfällen. En av användarna belyser de tillfällen hon handlar varor som kräver kontroll 
av personalen, till exempel smink som är larmade. Användaren upplever att det alltid är 
bemannat vid självscanningskassorna och väljer därför självscanning ändå.  

Personliga egenskaper 

En av de intervjuade användarna beskriver sig som en person som gillar att testa nya saker, 
vare sig det handlar om en ny läsksmak eller en teknologisk tjänst. Tre av de intervjuade, som 
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samtliga testat självscanning men som inte är användare av det, beskriver sig också som 
personer som gillar att testa nya saker.  

"Tekniska saker tror jag är framtiden. Därför vill man ju testa och se om det underlättar. Jag vill ha ett liv som 
är så lite moment som möjligt. Och om jag tror att det är något som kan hjälpa mig med det så vill jag testa 
det” - Intervjuperson 7 

Två intervjuade icke-användare beskriver sig vara skeptiska till ny teknik och är sällan de 
första som testar något nytt. En av dem gör en liknelse med betalningstjänsten ”Swish”, som 
han numera ändrat uppfattning kring och beskriver som fantastisk. Även en användare, som 
tenderar vara skeptisk till att pröva nya saker, gör en liknelse med Swish som hon varit 
negativt inställd till. Dock var så inte fallet när självscanning introducerades för henne första 
gången. 

En intervjuad användare har erfarenhet av att "åka fast" i en avstämning, det vill säga att inte 
ha scannat samtliga varor som lagts i varukorgen. Han berättar att det inte spelar så stor roll 
för honom att personalen antagligen inte trodde på hans ursäkt. Två av icke-användarna tror 
inte att de skulle tycka det var jobbigt att ha gjort fel i samband med en avstämning, eftersom 
de menar att de skulle ha "rent mjöl i påsen" och inte gjort det medvetet. En av icke-
användarna uttrycker en tydlig oro över att råka ut för en avstämning som skulle vara 
omedvetet fel, med rädsla över vad personalen skulle tycka om henne. 

“Jag är nog rädd att dom ska tycka att jag är en dålig människa då. Att jag inte missat saker utan försökt ta 
dom eller någonting sånt. Och det vill jag ju inte” - Intervjuperson 8 

En intervjuad användare resonerar kring huruvida självscanning innebär att jobbmöjligheter 
försvinner: 

"Där tror jag att jag är lite ego, det skiter jag i för jag vill att det ska gå fort. Det är ändå så vedertaget att 
självscanning finns" - Intervjuperson 6  
 

Vanor, rutiner & Status Quo Bias 

En av de intervjuade användarna menar att användandet av självscanning har blivit en rutin 
och en del av vardagen. En annan användare menar att vissa saker, som att returnera en vara, 
var svårt i början men att hon lärt sig nu när hon gjort det så många gånger. En tredje 
användare menar att hon skulle kunna använda självscanning oftare än hon redan gör, men 
struntar i det ibland eftersom det innebär att hon måste ta upp plånboken och kortet redan i 
början av butiken. 

Samtliga intervjuande icke-användare ser flertalet fördelar med självscanning och framhäver 
att de kan tänka sig att använda sig av det. Alla utom en av dessa påpekar saker som att "det 
har bara inte blivit av" eller att "man kör på i gammal vana" och en intervjuad menar att hon 
glömmer bort att använda det när hon anländer till butiken. Två av icke-användarna belyser 
även att de antagligen skulle se flera fördelar med självscanning om de börjande använda det 
och gjorde det till en vana, samt att denna vana antagligen skulle leda till ett fortsatt 
användande oavsett situation. De tror att de svårigheter och nackdelar de ser med 
självscanning just nu skulle försvinna om de bara blev vana med att hantera alternativet. 
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Tre av icke-användarna beskriver att de handlar i olika butiker varav vissa inte erbjuder 
självscanning, men att de antagligen skulle bli mer lockade om de alltid handlade i en och 
samma butik som erbjöd tjänsten. En intervjuad använde självscanning tidigare under en 
kortare period, men slutade i samband med flytt som innebar byte av butik. Efter bytet av 
butik har hon inte registrerat sig på nytt. 

"Jag tror inte jag använde det en tillräckligt lång period förut för att jag skulle vilja eller liksom fortsätta med 
det" - Intervjuperson 7 

Flera av de intervjuade icke-användarna beskriver första steget, att ta tag i att skaffa 
självscanning, som anledning till varför det inte blivit av. Samtliga av dessa menar att det 
egentligen inte är jobbigt, men att det ändå är en ytterligare ansträngning som inte blir av. En 
av de intervjuade beskriver det som att "man tänker alltid nästa gång" medan en annan 
beskriver det som att "man inte fått tillfälle". Flera av dessa intervjuade är dessutom osäkra 
på hur de ska gå tillväga för att registrera sig som självscanningsanvändare, vilket är en 
ytterligare anledning till varför de inte gör det. Vidare beskriver några av icke-användarna, 
särskilt de som är studenter och pensionären, att de inte ser tillräckligt med incitament och 
fördelar för att skaffa det, utan är nöjda med hur de går tillväga för att handla just nu.  

"Det är jag inte så beroende av, så därför har jag inte gjort det (...) Jag måste ha tillräckligt med anledning och 
incitament för att göra det och då gör jag det” - Intervjuperson 5  
 

4.2.2 Analys av resultatet från kvalitativ studie 
Användare 

Nästan alla användare belyser att de föredrar självscanning för att det är smidigt då det går 
snabbt och är enkelt. Vad de intervjuade användarna uppger som mest bidragande till att 
använda självscanning är att det sparar tid och att de slipper köer, vilket stämmer överens 
med de fördelar flera tidigare studier beskrivit med SSTs (Amorim et al., 2016; Cassidy et al., 
2015; Collier & Kimes, 2013; Meuter et al., 2003). I enlighet med teori belyser användarna 
andra fördelar såsom noggrannhet (Demoulin & Djelassi, 2016; Collier & Kimes, 2013; 
Venkatesh & Bala, 2008) och eventuella rabatter (Zeithaml, 2009; Dong, Evans & Zou, 2008; 
Kelley et al., 1990), men beskriver inte detta som den främsta orsaken till varför de använder 
självscanning. De intervjuade som är studenter värderar i jämförelse med övriga intervjuade 
belöning och ökad noggrannhet kring det slutgiltiga beloppet. Som de själva påpekar beror 
detta främst på att det leder till en ökad kostnadsmedvetenhet, vilket är en fördel eftersom de 
har en mer begränsad ekonomi.  

En intressant aspekt som gick att tyda från de flesta användare var att de generellt har en 
positiv inställning till nyintroducerade teknologiska saker. Därför var de således inte 
motsträvande eller hade ångest för att testa nytt, vilket annars kan vara ett hinder för 
användning enligt teorin (Dabholkar & Bagozzi, 2002). Dock uppger de inte att viljan att 
testa nytt var anledningen till att de testade självscanning första gången. Förutom egenskapen 
nymodighet framkom ingen annan särskild personlig egenskap som drivande till individens 
vilja att använda självscanning. Snarare verkar användandet bero på personens livssituation 
såsom familj, jobb och brist på tid i vardagen. 
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Icke-användare 

De flesta av de intervjuade icke-användarna är eniga om att självscanning är användbart. De 
flesta anser sig dock inte vara beroende av vad denna användbarhet innebär, såsom 
tidsbesparing eller att undvika trängsel och kö, vilket även teori framhäver (Amorim et al., 
2016; Cassidy et al., 2015; Collier & Kimes, 2013; Meuter et al., 2003). Flertalet av de 
intervjuade icke-användarna är flexibla i sin disponering av tid och behöver inte handla när 
de är stressade eller när det är mycket folk i butiken. Vissa av de intervjuade icke-användarna 
handlar inte så ofta och beskriver det som anledningen till varför de inte självscannar. 
Exempelvis intervjuperson 1 och 3, båda är yrkesverksamma, som beskriver att de inte är 
dem i familjen som brukar sköta inhandling av mat. I intervjupersons 1 fall är det hans fru 
som brukar handla och använder sig av självscanning. Intervjuperson 4, 10 och 11 handlar 
helst i de butiker som ligger geografiskt nära, vilket även Visma Retail (2016) beskriver som 
vad som främst påverkar kundens val av dagligvarubutik. De flesta av dessa butiker erbjuder 
inte självscanning, varför de oftast inte har möjligheten att scanna. 

Intervjuperson 7, 8, 10 och 11, samtliga studenter förutom intervjuperson 11 som är 
pensionär, är alla icke-användare och inte heller registrerade på tjänsten. Samtliga av dessa 
kan därför anses, och påpekar själva, har stor flexibilitet gällande disponering av tid 
gemensamt. De kan undvika att handla runt klockan 17 en torsdag eller fredag när det 
tenderat vara mest folk i butiken. Det kan tänkas att om eller när deras livssituation förändras 
kan de se större fördelar med att spara tid och därför tar steget ur vad Samuelson & 
Zeckhauser (1988) kallar "Status Quo" och börjar självscanna. Intervjuperson 4 och 5 är 
registrerade på tjänsten självscanning men uppger att de ändå aldrig använder det och 
förklarar det med vana och rutin. 

I de fall intervjupersonerna antydde att något var extra jobbigt, såsom att be om hjälp eller att 
få en avstämning, kan härledas till personliga egenskaper men även social och teknologisk 
ångest. Exempelvis att intervjuperson 8 och 10 beskriver sin sociala ångest likt Kinard et al. 
(2009) och Dabholkar & Bagozzi (2002), det vill säga att det är jobbigt att tillkalla personal 
och dra till sig uppmärksamhet. Intervjuperson 3 och 11 beskriver teknologisk ångest genom 
att beskriva att det är besvärligt att lära sig hantera en ny sak och irritationen som uppstår när 
teknologin in fungerar. Denna känsla kan jämföras med det Liu (2012) och Meuter et al. 
(2003) menar om kunden har en negativ inställning till det teknologiska verktyget.  

I jämförelse med tidigare litteratur på området SSTs är det dock förvånansvärt få intervjuade 
som belyser eller uppvisar teknologisk ångest, något som Meuter et al. (2003) och Liu (2012) 
beskriver som den främsta anledningen till huruvida en kund väljer att självscanna eller inte. 
Endast två av studiens intervjuade uppvisar små tecken på detta. Dock belyser flertalet 
intervjuade som tidigare nämnt en irritation kring att tekniken strular då och då. Det 
irritationsmoment de intervjuade beskriver kan enligt denna studie anses kopplas till att 
påverka upplevd användbarhet negativt, snarare än upplevd enkelhet (Demoulin & Djelassi, 
2016; Venkatesh & Bala, 2008). 

Samtliga icke-användare är medlemmar i någon matvarubutiks kundklubb. Alla räknar med 
att genom denna få tillgång till rabatter och erbjudanden, vilket de anser som en fördel. Några 
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intervjuade är medvetna om att vissa butiker ger särskilda erbjudanden vid användning av 
självscanning, men ser det i dagsläget inte som tillräcklig anledning till att börja scanna. 
Detta är intressant eftersom flera av de som poängterade detta är studenter, vilka kan antas ha 
en begränsad ekonomi.  

Flertalet av icke-användarna använder snabbkassor i de butiker som erbjuder det, vilket de 
upplever som en motsvarighet till självscanning. Ofta beroende på att det är lång kö till de 
vanliga kassorna. 
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5. Diskussion 
Under detta kapitel kommer resultatet från studiens båda undersökningar att diskuteras i 
förhållande till den teoretiska referensramen. Diskussionen har delats in efter i vilken 
utsträckning faktorerna påverkar användande eller inte. De neutrala faktorerna är de som 
inte eller i väldigt liten utsträckning anses påverka användning av självscanning. De 
grundläggande faktorerna är sådana som anses som en förutsättning för användning. 
Därmed anses de nödvändiga och betydande men för den sakens skull inte drivande för 
användning. De drivande faktorerna är de som anses påverka användning. 

Uppkomsten till denna studie var att förstå vad det är som driver en kund att använda 
självscanning och vad det är som saknas eller hindrar de kunder som väljer att inte använda 
tjänsten. Inför studien fanns en förutfattad mening att långt ifrån alla självscannar, något som 
bekräftades tidigt i studien. Exempelvis då det inte var svårt att hitta icke-användare för att 
delta i intervju samt att gruppen aldrig-användare i enkätundersökningen blev större än 
förväntat. Således finns något som gör att vissa väljer att använda självscanning medan andra 
inte gör det. Under studiens gång är även uppfattningen, dels vid bemötande av 
intervjupersoner och rent generellt kunder inom dagligvaruhandeln, att nästintill alla någon 
gång uppmärksammat alternativet. Detta tyder på att kunderna gör ett aktivt val att använda 
tjänsten eller inte – men vad grundar sig detta i?  

Neutrala faktorer 

Är det så att kundens beteende är förutsägbart och att det krävs viss planering eller tydlig 
intention för att utföra beteendet? Det är vad Ajzen (1991) antyder genom ”Theory of 
Planned Behaviour” (TPB). I denna kontext, det vill säga beslutet att använda självscanning, 
har vare sig respondenterna i enkätundersökningen eller de intervjuade antytt att det skulle 
kräva någon förberedelse eller särskild resonemang kring alternativet. Detta leder till att 
studien vill svara nej på ovan fråga, det vill säga att det inte krävs vidare reflektion inför ett 
sådant beteende, vilket kommer diskuteras ytterligare nedan. 

Sett till determinanten attityd i modellen TPB har användarna och icke-användarna generellt 
en positiv bedömning av beteendet i fråga. Samtliga bedömer tjänsten som användbar och 
något som kan underlätta vardagen. Även de av studiens icke-användare, som dock beskriver 
att de inte har för många moment i vardagen som behöver underlättas, ser ändå vilka fördelar 
självscanning kan bidra med. Sett till huruvida sociala normer skulle styra valet av beteende 
anses inte självscanning som ett beteende som bedöms vara vidare accepterat eller inte. 
Beteendet går inte att jämföra med exempelvis rökning som innebär tydligare konsekvenser 
med risk att dömas efter. Självscanning bedöms som ett så pass vardagligt beteende att det 
inte reflekteras över. Detta förutom att vissa användare, som exempelvis intervjuperson 10, 
uttrycker att han inte förstår varför inte fler använder det. Detta är dock inget som grundar sig 
i att han resonerar över individerna överlag eller något som gör att han inte respekterar dem 
på grund av att de inte använder självscanning, vilket gör att det inte kan anses som en 
negativ subjektiv norm. Båda grupperna användare och icke-användare anser sig kunna klara 
av tjänsten och anses därmed ha en positiv upplevd beteendekontroll. Att icke-användarna i 
studien inte upplever bristande beteendekontroll som ett problem kan därför inte ses som en 
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bidragande orsak till varför de inte vill använda självscanning. Detta i likhet med vad 
intervjuperson 1 sa; ”man behöver ju inte vara ett geni för att självscanna”. 

Ur ovan resonemang kan konstateras att variabeln upplevd kontroll i analysmodellen 
bekräftas, men är dock inget som varken bidrar till eller ökar användning avsevärt. I en 
självscanningskontext är modellen TPB inte särskild betydande för användning, men uppfylls 
på grund av att kunderna ändå lagt märke till tjänsten. Som tidigare nämnt kunde variabeln 
upplevd kontroll utvärderats ytterligare om fler äldre intervjuats, då detta skulle kunna 
resulterat i att fler ser brist i upplevd kontroll. Dagens företag hanterar kundmixen genom att 
erbjuda alternativ som inkluderar personlig interaktion och därmed finns ett alternativ för 
alla. Ingen tvingas således till att använda självscanning och hamnar därmed i ett läge med 
positiv attityd utan behov. 

Grundläggande faktorer 

Belöning, som ju var ett tillägg till denna studie i enlighet med Zeithaml et al. (2009), är 
något som ansågs som en förutsättning i detta sammanhang. Det är dock inget som ansågs 
driva till användning eller fortsatt användande. Därför anses det som en fördelaktig 
självklarhet, men inte som något som ensamt påverkar en icke-användare att börja 
självscanna. I enkäten uppgav icke-användarna neutrala svarsalternativ i frågorna kring 
belöning och de intervjuade icke-användarna beskrev sig väl medvetna om att belöningar 
finns men att det inte är något som driver dem till användning. De såg det snarare som en 
fördel i och med användning samt att det skulle kunna leda till att de köper en vara de annars 
skulle undvika, det vill säga likt den funktion som rabatter fyller rent generellt. Variabeln 
belöning kan dock anses bekräftad på grund av att den ses som en förutsättning vid 
användning. 

Inga av studiens intervjupersoner beskriver självscanning som så pass roligt att det skulle 
underlätta användningen av tjänsten, utan snarare kan det påverka i motsatt betydelse om 
tjänsten upplevs som tråkig. Således är nöje inget som ansågs höja effekten av upplevd 
enkelhet, dock skulle tjänsten kunna upplevas som mindre enkel om den var tråkig att utföra. 
Vissa uttrycker explicit att tjänsten kan vara rolig till en början, något som snarare beror på 
den personliga egenskapen nymodighet. Av de personliga egenskaperna är nymodighet den 
bakomliggande faktor som varit mest framträdande i denna kontext, många gillar att testa nya 
saker och framförallt om det är något som kan underlätta i vardagen.  

Några av användarna ansåg sig ha påverkat eller påverkats av andra, varför positiv ”word-of-
mouth” skulle kunna leda till att självscanning kan spridas i större utsträckning. Flertalet 
icke-användare menade dock att exempelvis deras familj använder självscanning, men att 
detta inte påverkar dem. De såg till huruvida de har behovet i sin egen livssituation snarare än 
att kopiera ett beteende från andra. Därför kunde inte heller sociala normer, det vill säga att 
individen påverkas av att personer i ens omgivning självscannar och beskriver det som ett 
fördelaktigt alternativ, i denna studie bekräftas bidra till att öka effekten av upplevd 
användbarhet. Icke-användarna verkar dock bry sig om personalens åsikt kring självscanning, 
då de trodde att de skulle börja använda tjänsten om butiken tipsade om det mer. Dock 
belyser de att det är viktigt att personalen inte är för påstridiga eller tjatiga. 
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Drivande faktorer 

De två nyckelfaktorerna i modellen ”Technology Acceptance Model” TAM, upplevd 
användbarhet och upplevd enkelhet, som utvecklats av Davis (1989) bidrar trots resultatet i 
den kvantitativa studien med förklaring till användning och framförallt till utebliven 
användning. Detta då respondenterna i enkäten som aldrig använt självscanning angett lägre 
värden för dessa variabler. Även resultatet i den kvalitativa undersökningen bidrog med 
värdefull information då icke användarna beskrev, med flertalet exempel, hur självscanning 
inte anses enkelt ur deras perspektiv och utifrån deras livssituation inte heller användbart. Att 
flertalet inte ansåg tjänsten som enkel var förknippat med sociala och personliga egenskaper 
snarare än problem med tjänsten i sig. Detta i kombination med att de flesta av dem inte 
upplevde ha tillräckligt med incitament att börja använda tjänsten då de inte ansåg tidsbrist 
som ett problem. Just tidsbesparing och självständighet var två betydande fördelar som flera 
tidigare studier framhävt och som också bekräftats som drivande till användning i denna 
studie (Cassidy et al., 2015; Collier och Kimes, 2013; Meuter et al., 2003). Tidsbesparing är 
en fördel som är förknippad till användbarhet och är, som tidigare nämnt, det som främst kan 
tolkas dela in kunderna i två grupper. De som har ett gediget behov av tidsbesparing och de 
som inte har det är vad som främst förklarar om personen är en användare eller inte. 
Självständighet kan tolkas som ett oberoende till de situationer som kan uppstå i butiken och 
de respondenter som deltagit i undersökningen anser sig mer självständiga om de kan styra 
sin egen tid. 

Av vad som kan urskiljas i intervjuerna är det uppenbart att individens livssituation är vad 
som främst styr dennes användningsfrekvens. Flertalet bekräftade även att självscanning 
anses som det mer självklara valet när de exempelvis ska inhandla en större varukorg eller 
om det är längre kö till kassan. Dock var flera av de intervjuade icke-användarna inte utsatta 
för sådana typer av situationer att det påverkat dem att använda tjänsten. Detta beror 
antagligen, som flera av dem påpekade, på att många av dem var studenter eller inte har 
familj exempelvis. Situationsfaktorer anses dock påverka användning av tjänsten, förutsatt att 
personen i fråga utsätts för sådana situationer. 

En annan bakomliggande faktor som var framstående i båda studiens undersökningar är 
reliabilitet som utifrån resultatet kan tolkas som drivande till att personerna såg tjänsten som 
användbar. De ansåg det lättare att kontrollera utgiften som läggs på mat vid självscanning än 
vid en traditionell process. Då många i urvalet var studenter, som kan anses ha en mer 
begränsad ekonomi, kan denna faktor riktats mer fokus och betydelse än vad den fått i ett 
urval med endast yrkesverksamma.  

Avstämningar 

Många icke-användare hade uppfattningen om att självscanning på grund av risken för 
avstämningar gör att processen i butiken tar längre tid. De är generellt eniga om att 
självscanning är användbart, men deras uppmärksamhet riktas till att bli stoppad vid 
utcheckningen för en kontroll. Några av de intervjuade icke-användarna som testat tjänsten 
råkade ut för avstämningar tämligen frekvent i början, vilket gjorde att de gick tillbaka till att 
använda det traditionella alternativet istället. För att ett sådant irritationsmoment, i detta fall 
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att bli avskräckt att använda tjänsten, ska undvikas bör de nya användarna informeras och 
utbildas. Vid en eventuell avstämning bör tydliggöras att det kan innebära en sådan 
övergångsperiod för nya användare. 

Resultatet från den kvalitativa undersökningen visade även att de som utifrån sin erfarenhet 
av avstämning antydde att om det fanns mer direkt personlig respons från personalen vid en 
avstämning så skulle processen underlättas avsevärt. Flera ansåg nämligen att det tar för lång 
tid innan personalen är på plats att hjälpa till samt att det leder till en jobbig situation om 
personalen inte är trevlig med tanke på det faktum att kunden blir utsatt för granskning. De 
personer som uppvisar tecken på social ångest har specifik förklarat att det jobbigaste är att 
be om uppmärksamhet för att personalen ska komma och hjälpa dem. Personerna i studien 
ansåg att om personalen i butiken varit mer tillgänglig och gett mer personlig respons skulle 
detta leda till ökad upplevd enkelhet. Detta till skillnad från modellen TAM, där personlig 
respons är något som leder till upplevd kontroll. Att undersöka huruvida personlig respons 
istället kan ha en positiv påverkan på variabeln upplevd enkelhet kan ge ett intressant resultat 
och bidrag till modellen TAM. Vidare kan vara intressant att undersöka hur denna 
bakomliggande faktor korrelerar med social ångest, som ju har en negativ effekt på upplevd 
enkelhet. Då personlig respons inte heller visade sig ha något samband med upplevd kontroll 
kan från studien tydas att denna faktor kan ha större betydelse och en lugnande effekt på nya 
användare. Detta för att uppnå en högre grad av upplevd enkelhet och därmed öka chansen att 
denna grupp blir mer frekventa användare. 

Företagets eventuella påverkan på användning 

Som tidigare nämnt verkar inte sociala normer ha en drivande påverkar på användning av 
självscanning. Dock verkar icke-användarna bry sig om personalens åsikt då de tror att de 
skulle kunna börja självscanna om personalen tipsade om det mer. Vad Zeithaml et al. (2009) 
beskriver som rekrytering kan därför vara en lösning för de butiker inom dagligvaruhandeln 
som vill öka användandet av självscanning. De intervjuade icke-användarna beskrev sig 
öppna för användning men undviker det eftersom just registreringen kräver en ökad 
ansträngning. Om en ”rekryterare”, det vill säga personalen, finns på plats för att locka icke-
användare borde chansen för att dessa ska registrera sig på tjänsten öka. Vidare finns de då 
även på plats för att ge stöd och hjälp till dem i början, vilket både intervjuperson 3 och 8 
beskriver som en viktig förutsättning om de skulle börja använda tjänsten. Intervjuperson 8 
berättar att hon skulle behöva en person som aktivt ”tog mig i armen och sa att jag skulle 
testa”, vilket tydligt vittnar om ett Status Quo som behöver brytas. 

I denna studie är reliabilitet, som tidigare nämnt, en viktig bakomliggande faktor för upplevd 
användbarhet. Många menade att självscanning bidrar till att de blir mer kostnadsmedvetna. 
Som poängterat var många i urvalet studenter som kan antas ha en begränsad ekonomi, vilket 
kan ha lett till att denna faktor fått större betydelse. Detta är dock något som företag inom 
dagligvaruhandeln bör ta med sig när de utvecklar teknologin. Det öppnar även upp för att 
koppla tjänsten ytterligare till belöning och lojalitetsprogram än vad butikerna gör i 
dagsläget. Vidare kan eventuellt utvecklas någon form av varning eller meddelande när 
kunden uppnår eller överstiger sin valda beloppsgräns. 
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Sammanfattning 

Det har i flertalet studier poängterats svagheter med modellen TAM och enligt Benbasat och 
Barki (2007) är det inte hållbart att utveckla en modell med ytterligare steg eller tillägg för 
många gånger. De grundar detta i att det då kan vara svårt att avgöra vilken modell som är 
den allmänt accepterade. Det kan konstateras att flera av de faktorer som bekräftats i nyligen 
publicerade studier förkastas i denna studie och vice versa. Ur denna studie kan även 
diskuteras att det finns ytterligare orsaker som bidrar till att teknologin accepteras eller att ett 
visst beteende utförs. Exempel på detta är belöningar samt vana och rutin, som inte 
behandlats av varken TAM eller TPB i liknande kontext. Det blir därför uppenbart att 
kombinationen TAM och TPB inte ensamt kan förklara användningen av självscanning. 
Dagens generation är uppvuxna med och präglas ständigt av teknologi, varför andra 
beteendefaktorer eller personliga egenskaper bör tas hänsyn till då de antas vara av betydelse. 

För att sammanfatta ovan diskussion och återkoppla till studiens frågeställning om vad som 
faktiskt driver till eller hindrar användning placeras faktorerna i tabellen nedan för att enklare 
överskådas.  

Tabell 5.1: Sammanfattning av studiens diskussion 

 Användare Icke-användare 
Drivande Tidsbesparing, Självständighet, 

Reliabilitet, Situationsfaktorer 
(livssituation) 

Vanor, Status Quo, Social ångest 
(avstämningar), Situationsfaktorer 
(livssituation, avstämningar) 

Grundläggande Själveffektivitet, Nöje, Sociala Normer, 
Belöning 

Teknologisk ångest 

Neutral Attityd, Integritet Attityd, Belöning 
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6. Slutsats 
I detta kapitel avses studiens frågeställning, som presenterades i kapitel ett, att besvaras. 
Frågeställningen lyder; Vilka faktorer driver en kund att använda och inte använda sig av 
självscanning i den svenska dagligvaruhandeln? 	

De främst bidragande orsakerna till varför en kund vill använda självscanning är enligt 
användarna att det anses som användbart genom att det sparar tid och att de har möjlighet att 
vara självständiga, vilket innebär att de är mindre beroende av situationer som kan uppstå i 
butiken som är utom deras kontroll. De behöver exempelvis inte bry sig om köer, att en 
person framför dem har handlat väldigt mycket varor eller att det strular med något i den 
bemannade kassan. Vidare anser de sig få en bättre uppfattning om den slutliga summan 
innan de anländer till kassan eller utcheckningen genom att självscanna, något som även leder 
till ökad användbarhet. Vi kan därmed konstatera att förutsatt att kunden har ett behov av 
dessa fördelar som användbarheten innebär kommer kunden använda självscanning, såvida 
det inte uppstår vissa hinder som kommer att beskrivas utifrån studiens andra frågeställning.  

Flera icke-användare i enkätundersökningen, och i synnerhet i intervjuerna, har pekat på 
faktorer i TAM såsom social och teknologisk ångest som kan förklara varför de inte använder 
självscanning. Dock har även dessa personer en sådan livssituation att de inte anser sig ha 
behov av fördelar som tidsbesparing, självständighet och reliabilitet. Om deras livssituation 
och därmed behov förändras kan hända att de går utanför sin bekvämlighetszon. Detta kan i 
så fall leda till att deras ångest, och därmed sambandet, försvinner. 

Som tidigare nämnt är faktorer såsom teknologisk ångest långt ifrån den främst bidragande 
anledningen till att en kund väljer att inte använda självscanning, då exempelvis de flesta av 
även icke-användarna angett höga svarsalternativ för upplevd kontroll. Då många samtidigt 
ser självscanning som användbart antas den främst bidragande orsaken till att inte använda 
självscanning vara Status Quo. Detta för att icke-användarna inte anser sig hamna i sådana 
situationer att de är mer fördelaktigt att undvika de traditionella kassorna och istället använda 
självscanning under sitt besök i butiken. Tidigare inpräntat beteende kombinerat med 
livssituation kan därmed förklara de flesta av icke-användarnas beteende. 
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7. Förslag till vidare forskning och praktiskt bidrag 
En del av studiens teoretiska bidrag, i form av att modellerna TAM och TPB testas i en 
svensk dagligvaruhandelskontext, grundas inte på ett till fullo representativt urval sett till 
ålder. För att uppnå ökad generaliserbarhet bör studien replikeras flera gånger. Variabeln 
belöning, som är ett tillägg i denna studie och därför ett teoretiskt bidrag, kan vara intressant 
för framtida forskning att undersöka vidare då det utifrån denna studie verkar finnas ett 
samband. Om ett samband bekräftas kan det vara aktuellt för företagen att satsa mer på 
särskilda erbjudanden i samband med självscanning för att därmed locka nya användare och 
öka frekvensen av användning för de som redan är användare. 

Vidare kan det konstateras att modellen TAM i en självscannings kontext behöver 
kombineras med beteende och traditionell marknadsföringsteori som belöning, personliga 
egenskaper och vanor, som visat ha en betydelse där inte hanteringen av teknologin kan 
förklara användandet. Ett intressant resultat var också att personlig respons inte visade sig ha 
något samband till upplevd kontroll. Förslagsvis kan denna i fortsättningen istället testas mot 
upplevd enkelhet där det framom i intervjuerna finnas en tydligare koppling.  

Det praktiska bidraget, det vill säga att det är tydligt att avstämningar är det som anses mest 
problematiskt för användarna och något som avskräcker icke-användarna, kan det vara 
aktuellt att undersöka vidare. Detta för att ge förslag på hur företagen kan effektivisera 
avstämningar för att underlätta för kunden. Om avstämningsprocessen förbättras och inte 
upplevs som en sådan nackdel, kan användandet av självscanning öka. 

Icke-användarna ser flertalet fördelar med självscanning, men väljer ändå att använda de 
traditionella kassorna. För att självscanning inte ska bli lika lätt att undvika behöver således 
inte fördelarna egentligen förbättras, utan snarare förtydligas för kunden. Detta inkluderar att 
förtydliga hur kunden ska gå tillväga för att registrera sig på tjänsten. Flertalet icke-användare 
behöver bara en "extra push" för att bryta sina gamla vanor och istället börja självscanna. Ett 
exempel kan vara att personalen står redo i butiken för att hjälpa kunden att komma igång 
med användandet och vara behjälpliga i början. 
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Bilaga 1: Enkät 
 

Hej!  

Eftersom vi genomför vårt examensarbete. Därför skickar vi ut denna webbundersökning i 
form av en enkät som vi hoppas att DU vill hjälpa oss att svara på.  

Ingen har väl undgått självscanningsapparaterna i de flesta dagligvarubutikerna. Men vad är 
det egentligen som driver dagens konsument till att använda själscanning - och varför väljer 
vissa att inte använda det? Ditt svar är alltså lika intressant för oss oavsett om du använder 
självscanning eller inte. Vi vill veta din åsikt och inställning till självscanning! Ta därför 
gärna fem minuter för att svara på denna enkät. Du är anonym i dina svar. Tack! 
 

1. Rangordna följande alternativ (1=inte viktigt alls, 7=mycket viktigt) efter vad Du anser 
som viktigast när du handlar. 
Ha kul (Upplevd enkelhet) 
Att det går snabbt (Upplevd användbarhet) 
Lågt pris (Lojalitetsprogram) 
Självständighet (Upplevd kontroll) 
Personlig interaktion (Upplevd användbarhet) 
Integritet (Lojalitetsprogram) 
Enkelt (Upplevd enkelhet) 

Användning 

2. Har du någon gång använt självscanning?  
Ja/Nej 

3. Hur ofta använder du självscanning?  
Aldrig 
< än en gång i månaden,  
1 gång i månaden,  
2-3 gånger i månaden,  
En gång i veckan eller mer 

I följande frågeställningar ska du välja det alternativ på en skala mellan 1 och 7 efter vad som 
passar dig bäst. 1 står för "håller inte alls med" och 7 för "håller helt med" 

 
Integritet 

4. Jag upplever att självscanning innebär en säker interaktion med företaget (exempelvis 
gällande betalningar, transaktioner, utbyte av information) 

5. Jag vill gärna att butiken har en integritetspolicy för mina personuppgifter om/när jag 
använder självscanning 



   
 

 
  

6. Jag är/skulle känna mig bekväm med att butiken samlar information om mitt köpbeteende 
(vad jag handlar och när) 

Användbarhet 

7. Jag tycker självscanning är/verkar användbart 

8. Självscanning möjliggör att jag kan spara tid 

Sociala normer 

9. Personer i min omgivning påverkar mitt eventuella beslut att använda självscanning 

Tillförlitlighet 

10. Självscanning innebär ökad noggrannhet eftersom jag har koll på vad varorna kostar 

Behov av interaktion 

11. Personlig kontakt med kassapersonalen gör betalningsprocessen mer underhållande 

12. Personlig kontakt med kassapersonalen är viktig för mig 

13. Det besvärar mig att använda självscanning när jag istället kan få personlig hjälp 

Enkelhet 

14. Jag tycker självscanning är/verkar enkelt att använda 

15. Jag förstår vad som skulle förväntas av mig i användandet av självscanning 

Nöje 

16. Självscanning är/verkar trevligt  

17. Självscanning är/verkar underhållande  

Teknologisk ångest 

18. Jag är/blir oroad av teknologin i självscanning (dvs. att hantera apparaterna) 

19. Risken för att råka ut för avstämning (dvs. när personalen kontrollerar varorna jag 
scannat) gör mig nervös 

Social ångest 

20. Om andra kunder väntar bakom mig vid självscanning skulle jag bli obekväm 

21. Om andra kunder ser mig möta svårigheter med självscanning skulle jag bli besvärad 

Kontroll 

22. Jag har kunskapen och informationen som krävs för att använda självscanning 

23. Jag är kapabel till att använda självscanning utan att någon förklarar hur jag ska göra 

Personlig respons 



   
 

 
  

24. Butikspersonalen verkar vilja hjälpa mig eller andra kunder vid problem med 
självscanning  

25. Butikspersonalen verkar redo att hjälpa mig eller andra kunder vid problem med 
självscanning 

Kompabilitet 

26. Betalningsmetoder för självscanning överensstämmer med de jag vanligtvis använder 
(självscanning erbjuder endast kortbetalning) 

Belöningar 

27. Jag tycker att självscanning är/verkar vara lönsamt för min plånbok 

28. Jag upplever att jag kan spara pengar med självscanningen 

29. Jag upplever att självscanning kan ge mig tillgång till ytterligare erbjudanden 

Övrigt 

30. Övrigt - Om du vill kan du lämna övriga synpunkter om självscanning nedan 

Bakgrundsvariabler 

31. Kön 
Man/Kvinna 

32. Ålder 
Under 18 år 
18 - 24 år 
25 - 34 år 
35 - 49 år  
50 – 69 år 
70+ 

33. Utbildningsnivå  
Grundskola 
Gymnasium 
Eftergymnasial utbildning (högskola/universitet/yrkesutbildning) 

34. Sysselsättning 
Arbetslös 
Student 
Yrkesverksam 
Pensionerad 
Övrigt 

  



   
 

 
  

Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Börja med att förklara studiens art och syfte. Ge förklaring till vad vi avser med 
självscanning.  

Kortare bakgrundsfrågor: "vem är du" - namn, ålder, sysselsättning, tidigare utbildning. 

Inledande frågor  
Har du någon gång använt självscanning? Om ja, hur ofta - försök uppskatta.  

Om användare - Hur kom det sig att du började använda självscanning? Hur gick det till när 
du signade upp dig?  Alt. Hur kommer det sig att du inte använder självscanning? Ej 
registrerad på tjänsten - Vad är det du anser som jobbigt? Varför drar du dig för det?  

Beskriv senaste gången du var och handlade - varför tog du valet att inte använda då? 

Varför använder du/använder du inte självscanning? Fördelar/nackdelar med självscanning?  

Värderar du om du ska använda självscanning eller inte när du går in i en butik? Hur tänker 
du då?  

Kan du berätta om en negativ upplevelse du haft med självscanning?  

Diskutera vad du känner vid avstämningarna   

Är du en person som brukar vilja testa nya grejer (teknologi) som framkommer?  

Något annat att du vill tillägga som vi inte berört?  

Bocka av nedan teman: 

Sociala normer   
Behov av interaktion  
Reliabilitet  

Själveffektivitet  
Personlig respons   
Kompabilitet  

Nöje  
Teknologisk ångest  
Social ångest  

Belöningar  

Integritet  

Personliga egenskaper - nymodighet/konservativ, självmedvetenhet (social risk att använda 
framför andra) 

Situationsfaktorer (tidspress, liten varukorg, fysisk kupong, kontanter, kölängd SSTs/Kassa) - 
i vilken situation skulle du välja/inte välja att självscanna? 



   
 

 
  

Bilaga 3: Kodning användare 
Intervju Citat Etikett 

/tolkning 
Bakomliggande 
faktor 

Variabel 

2 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
6 

“Nej, det tillför inte så mycket att betala till en 
person som sitter där dag ut och dag in och gör 
sitt jobb. Jag pratar väl inte mer med den. Det är 
hej och tack” 
 
Kön är det största problemet för mig. Det som 
annars är kul med att stå i kassan är att få social 
kontakt. Inte för att man står och pratar om livet, 
men man säger hej till någon och det är trevligt. 
Men jag tänker inte stå i kö i 10 minuter extra för 
det, det känns helt onödigt. Det är tidsfrågan” 
 
“Det kan väl ibland vara trevligt att träffa någon, 
men bara lite för det kan ju vara väldigt stelt 
ibland också ” 

Interaktion med 
kassörskan 
 
 
 
Interaktion med 
kassörskan 
 
 
 
 
 
Inget behov 
 

Behov av 
interaktion 
 

Upplevd 
användbarhet 

9 
 
 
6 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
9 

“Jag handlade med en kompis igår som inte 
gjorde det, och då gjorde inte jag det heller.  
 
”Jag började använda det med mamma sen 
kopplat till deras kort när jag bodde hemma så 
över fyra år måste det vara. Sen använder jag det 
mer nu när jag bort själv än när det var kopplat 
till mamma och pappas kort.” 
 
”Scannade alltid med min mamma när jag bodde 
hemma så när det kom till min butik där jag bor 
var det ganska självklart val” 
 
“Jag tror jag fått andra att göra det för att jag 
tycker och säger att det är så bra” 
 

Påverka Sociala normer 

2 
 
 
2 
 
 
 
 
9 
 
 
 
6 
 
 
 
 

“Nu ser du direkt om du tagit två för 10 kronor till 
exempel. Då ser man att det blir rätt” 
 
“Det sista du har scannat är sist i listan, det vore 
bra om man kunde sortera varorna i scannern i 
bokstavsordning om man vill hitta något som du 
är osäker på om du har scannat” 
 
“Sen har man lite koll på priset också, man ser 
direkt om man får rabatten eller inte. Det är klart 
att det underlättar” 
 
“Jag har nog mer koll på att det jag betalar i 
självscanningen än i kassan, för när jag lägger 
varorna på bandet har jag ingen koll på vad det 
ska sluta på och om jag står och kollar på min 
mobil så kan de lika gärna slå in 17 tomater 
istället för 7. Jag har ju mer koll, och att 

Prismedveten 
 
 
Följa upp 
 
 
 
 
Prismedveten 
 
 
 
Personalens 
noggrannhet 
 
 
 

Reliabilitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
  

 
 
9 
 
 
9 
 
 
 
 
 
6, 9 
 

säkerheten är högre i och med att den tekniska 
biten är densamma” 
 
“Det är alltid en mänsklig faktor, att man kan ha 
gjort fel.” 
 
“Man får ju bättre koll på priset, så lite tror jag 
nog det förändrar mitt köpbeteende. Jag tänker 
framförallt när man handlar saker som kostar per 
kilo. För jag ser ju direkt i apparaten hur mycket 
jag handlar för just nu” 
 
”Jag tror mycket att det har och göra med min 
budget, att man är student. I vanliga fall hade det 
kanske inte påverkat lika mycket” 

 
 
Mänskliga 
faktorn 
 
Aktiva val 
 
 
 
 
 
Student med 
stram budget 

2 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
6 

”Maskinen är väldigt trög och du måste stå 
jättelänge innan det lossnar en scanner. Sen är det 
också mycket tätare kontroller på Willy:s och 
ibland har inte betalningssystemet funkat heller. 
Det är väl negativt” 
 
“Ja ibland att signalstyrkan inte funkar och att 
den lägger av. Eller att man drar kortet och att 
den fastnar och du inte får loss den. Då blir det ett 
problem för då står du i början av butiken där 
ingen finns att hjälpa. Ja och då blir det ett 
problem för ska du stå i den kundtjänsten i 20 
minuter för att få hjälp” 
 
”Det är väl också en nackdel. att streckkoder inte 
funkar och att man känner irritationen över det” 

Tekniskt strul 
 
 
 
 
 
Tekniskt strul 
 
 
 
 
 
 
 
Varor som inte 
går in 

Teknologisk 
ångest 
 
 
 
 

Upplevd 
enkelhet 

9 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
12 

”Om det skulle varit rabatt och dom inte slår in 
det så tänker jag ’skitsamma jag orkar inte bry 
mig’, men det kanske beror på att jag är feg. Och 
därför blir det lättare om jag ser det direkt, då vet 
jag om jag får den eller inte” 
 
“Lite skyldig känner man sig, även fast man inte 
har gjort något. Man blir ju liksom granskad eller 
kontrollerad. Man blir ju lite nervös absolut, även 
fast man inte gjort någonting. Sen så tror jag inte 
att jag står och kallsvettas” 
 
”Jag kan ibland få black out och tänka att jag inte 
alls har scannat allt när jag ser att maskinen 
blinkar till för avstämning, dock så har jag aldrig 
haft fel hittills men det är väl någon inre osäkerhet 
som flyger genom huvudet” 

Säga till 
 
 
 
 
 
Avstämning 
 
 
 
 
 
Avstämning 

Social ångest 

9 
 
 
 
12 

”Ja lite. Jag går inte dit bara för att, men det är 
klart det är kul att handla typ. Eller alltså, jag 
tycker inte det är jobbigt snarare” 
 
”Ibland kan jag gå till matbutiken bara för att ha 

Kul att handla 
 
 
 
En aktivitet 

Nöje 



   
 

 
  

något att göra, låter knäppt men ja, jag får lite 
harmoni av att bara strosa i mitt tempo” 

2 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 

Sen vid betalningsprocessen är det ju bara om  det 
inte funkar. Om det inte funkar så brukar det ju 
alltid finnas någon där. Om du köper något som 
är larmat till exempel kan du lika gärna direkt gå 
till någon kassa där personen finns för annars kan 
du inte lämna ändå utan hjälp” 
 
”Springa runt och leta efter personal för att få 
hjälp. Typ ropa på någon i kassan som måste 
anropa någon för att det inte står någon där. Jag 
tycker inte det är jobbigt att be om 
uppmärksamheten, men det är en jobbig process” 
 
“Jag uppfattar att det är smidigare ändå, även om 
jag köper smink och sånt som har larm. För det är 
ju alltid bemannat vid självscanningen ändå och 
det är inte så ofta man handlar såna varor av alla 
de gånger man ska gå och handla mat eller är i en 
matbutik. Det tar typ lika långt tid för den i kassan 
att larma av som den personen som finns vid 
självscanningen” 
 
”Ja och då blir det ett problem för ska du stå i den 
kundtjänsten i 20 minuter för att få hjälp” 

Tillgänglig 
personal 
 
 
 
 
 
Leta efter 
personal 
 
 
 
 
 
Ändå bemannat 
i kassa 
 
 
 
 
 
 
 
Otillgänglig 
personal 

Personlig respons 
 
 
 
 
 
 

Upplevd 
kontroll 

2 
 
 
 
 
 
 
6, 9 

“Enklast är att ha kontroll på självscanning är om 
man är själv och är van med det. Jag blir mer 
orolig om vi handlar flera, att någon som inte är 
så van med det stoppar i grejer i påsen utan att 
tänka på det och av misstag glömmer vi att scanna 
något” 
 
“Det är mer frihet tänker jag. Det är skönare. Jag 
behöver inte hålla koll på kassorna och hur lång 
kö det är där (…)Det känns som att allt ligger i 
mina händer och jag behöver inte bry mig om vad 
dom i kassan säger eller om det är kö där eller 
såna saker” 
 
”Det handlar om så många grejer som inte ligger 
i dina händer. Jag blir beroende av någon annan, 
av hur det går i kassan och om personen framför 
mig är seg och har köpt typ 500 kilo mjölk. Det är 
såna moment man måste räkna med då ju. ” 

Föredrar att 
scanna ensam 
 
 
 
 
 
Frihet 
 
 
 
 
 
 
Frihet 

Själveffektivitet 
 
 
 
 
 
 
Själveffektivitet 

2 
 
 

“I början kunde man bara använda det på den 
butiken man registrerad på men nu kan du 
använda det överallt” 
 

Ökad 
tillgänglighet 

Kompabilitet 
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6 
 
 
 
 
6 
 
 
 

“Jag har väl traditionellt varit anti kundklubbar. 
På typ klädbutiker, vad ska jag med medlemskapet 
till? Jag får bara reklam. Jag får typ 10 procent 
rabatt på något random som jag inte vill ha. I 
matvarubutiker känns det mer relevant och 
intressant, för det påverkar något jag vill köpa” 
 
Det beror lite på vad de säger att du får tillbaka, 
om man får bonus på dina köp (...) Om jag ändå 
inte som konsument får någonting av det, varför 
ska jag göra det? 
 
”Men på klädbutiker får du mer något som ska 
trigga ett köp du kanske inte ens vill göra eller 
som du inte behöver. Därför blir det tvärtom, dom 
ska inte lura mig” 
 
“Man får ju mycket ifrån klädbutiker att man ska 
bli medlem men då tackar jag oftast nej för att jag 
inte orkar. Utan då blir det mer att jag gör ett 
aktivt val för matbutiker” 

Matklubb vs. 
klädklubb 
 
 
 
 
 
Få tillbaka 
 
 
 
 
Misstroende 
 
 
 
 
Orkar inte 

Medlemskap Belöningar 

2 
 
 
 
9 
 
 
 
 
9 
 
 
 
6 

”Då vet jag ju att jag kan få rabatter på det jag 
köper istället och kan spara pengar på det. Och 
det är ju inga hemligheter vad man handlar” 
 
”Att dom lagrar mina personuppgifter bryr jag 
mig inte om. Jag tänker att sånt går att få tag på 
ändå, att va så paranoid nä, vi är redan körda 
liksom. Allt finns redan ute” 
 
”Det är snarare att jag inte pallar att dom har 
min mejladress för jag pallar inte att dom 
bombarderar mig med mejl hela tiden. 
 
”När det kommer till att scanna mat tänkte jag väl 
inte riktigt så. Det beror väl lite på risken skulle 
jag nog säga, och nu känns det inte jätteriskfyllt 
med just det” 

Inga 
hemligheter 
 
 
Personuppgifter 
 
 
 
 
Mejl 
 
 
 
Ej riskfylld 
transaktion 

Medlemskap 
 
 
 

Integritet 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

”På ICA så lär man sig att om du bara ska handla 
lite på ICA så är det inte någon idé att ta en 
scanner då det på något vis har ett statistiskt 
mönster. Om du handlar mycket, och oftast 
handlar mycket, blir det aldrig mer än en 
delavstämning. Men handlar du lite någon gång 
blir det alltid en total avstämning, för att du 
avviker mot ditt mönster på något sätt. Därför är 
det ingen idé att du tar en scanner vid de 
tillfällena för att du förlorar så mycket tid. Då 
tappar jag den tiden jag skulle tjänat i alla fall för 
då går det fortare i kassan också” 
 
“Det är så mycket folk jämt och jag uppfattar det 

Avstämning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Få varor 

Stor kontra liten 
varukorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situations-
faktorer 



   
 

 
  

 
 
 

som att det går snabbare, framförallt om du ska 
komplettera till middagen och ska köpa ett paket 
mjölk och det står det 20 personer framför i alla 
kassor” 

9 ”Det händer ofta att jag går in i butiken utan att 
välja självscanning i början, sen plockar någon 
vara jag ska ha, kommer till kassan och ser att det 
är lång kö och därför plockar en skanner vid 
utgången för att jag känner att det är för lång kö 
så jag pallar inte” 
 

Lång kö kassan Kö 

9 
 
 
 
 
 
 
6 
 

“När det kommer nya grejer så vill jag alltid 
prova det. Men jag tror inte det här handlade om 
att jag ville prova nytt, det handlade om att jag 
var så less på att stå i kö. Det blev enklare. Ser jag 
fördelar med det så vill jag testa det, jag är inte 
envis så liksom.” 
 
“En kompis resonerade att ‘nej men då tar jag en 
annan persons jobb’, och där tror jag att jag är 
lite ego, ‘det skiter jag i’ för jag vill att det ska gå 
fort. Det är ändå så vedertaget att självscanning 
finns, och där står hon i kassan och jag får ändå 
vänta i slutet” 

Testar nytt 
 
 
 
 
 
 
Ett naturligt 
steg 

Nymodighet Personliga 
egenskaper 

9 “Jag fattar ju att det måste vara så, jag klagar 
inte på det, men det är omständligt. Sen är det inte 
så kul att åka fast i dom heller. Det gjorde jag en 
gång, men det var mitt eget fel. Jag köpte 15 
stycken energibars men jag skannade bara en. Så 
tog dom mig. Men jag sa bara att jag var trött och 
glömt och skannat dom. Jag tror verkligen inte 
dom trodde på det, men vad ska han göra” 

Obrydd Liten 
självmedvetenhet 

9 
 
 
 
2 
 
 
 
12 

“Sen har det väl blivit sån rutin för mig också, jag 
gör typ alltid det liksom. Det har blivit vardag 
liksom” 
 
“I början var det svårt att backa och ta bort. Om 
råkar trycka in två istället för en. Men nu har jag 
lärt mig” 
 
”Jag självscannar ändå ganska ofta men hade 
kunnat göra det mer. Blir oftast så att när jag går 
in i butiken så orkar jag inte ta upp plånboken 
med korten, väldigt lat men det är inte så farligt 
att stå i kassan ibland också” 

Blivit vardag 
 
 
 
Upprepning 
 
 
 
Extra moment 

Vana, rutin 
 
 
 
Rutin 
 
 
 
Status Quo 

Vanor, rutiner 
& Status Quo 

  



   
 

 
  

Bilaga 4: Kodning Icke-användare 
Intervju Citat Etikett/ 

Tolkning 
Bakomliggande 
faktor 

Variabel 

1 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
 
7 
 
 
 
10 
 
 
 
3 

“Min fru har självscanning men själv har jag 
inte skaffat det” 
 
“Jag skulle inte scanna mer för att jag handlar 
med någon annan. Det är om den personen 
jättegärna skulle vilja göra det, men nä jag tror 
inte det. Vi skulle ju ses efter kassan” 
 
“Min mamma självscannar, men det gör inte att 
jag gör det” 
 
Jag måste ha hört mer att folk använder det. 
Och höra typ för- och nackdelar för att jag ska 
vilja prova (...) 
 
“jag blev inlurad av mitt ex. Nu har ingen lurat 
dit mig. Men jag tror ju att det är bra, att jag 
borde” 
 
“det beror på rekommendation skulle jag säga. 
Man märker att någon annan har det och det 
verkar väldigt smidigt” 
 
“Sen förstår jag inte varför inte butiken är på 
mer, och frågar om man testat” 
 

Påverkas inte 
 
 
Påverkas inte 
 
 
 
 
Påverkas inte 
 
 
Rekommendation 
 
 
 
Påverkad 
 
 
 
Rekommendation 
 
 
 
Rekommendation 

Sociala normer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upplevd 
användbarhet 

8 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 

“Jag litar inte på mig själv att jag ska komma 
ihåg att scanna allting, så därför gör jag det nog 
inte. Jag blir stressad att jag ska glömma 
någonting. Så om jag handlar och får en 
avstämning så är jag jättenervös att jag kanske 
har missat någonting. Jag kanske inte är så 
noggrann, jag vet inte. 
 
“Jag har koll ändå. I alla fall som student (...) 
man är ganska medveten (...) jag vet att när jag 
hade självscanning så såg man ju hela tiden 
priset uppdateras där nere på den (...) det 
kanske man blir lite mer medveten av” 
 
”så ser man ju vad man är uppe i för belopp 
hela tiden. Det har man ju inte koll på annars. 
Man vet ju knappt vad en liter mjölk kostar” 
 
“Jag ser väl egentligen inga större fördelar än 
att man blir mer medveten om vad man plockar i 
korgen” 
 

Litar inte på sig 
själv 
 
 
 
 
 
 
Prismedveten 
 
 
 
 
 
Prismedveten 
 
 
 
Varumedveten 
 
 
 

Reliabilitet 



   
 

 
  

8 “Kanske att man har koll på vad saker och ting 
kostar. På priset. Man ser ungefär vad det 
kommer gå på. Men jag brukar inte tänka så 
mycket så egentligen. Jag går till kassan och ser 
ju vad det blir. Det är ingenting jag brukar gå 
och räkna på under tiden. Men det kan väl vara 
en fördel” 

Prismedveten 

8 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
5 
 
 
8 

“Egentligen vill jag inte prata med någon när 
jag handlar. Så då borde ju självscanning passa 
bättre för mig. Jag bryr mig inte alls om jag 
pratar med den i kassan eller inte” 
 
”att dom [personalen] är trevliga är ju inget 
som får mig att gå till kassan istället för att 
självscanna” 
 
”Den sociala delen är viktigt” 
 
”det känns som man får kontakt med någon 
personal även om man använder självscanning” 
 
”Jag  behöver inte småprata med personalen, 
det känner jag inte. Jag tror kanske ensamma 
människor har ett större behov av det, det 
kanske är den enda sociala kontakten dom har 
den dagen. Jag känner att om jag vill prata så 
pratar jag med någon annan” 

Onödigt småprat 
 
 
 
 
Inte avgörande 
 
 
 
Socialt 
 
Socialt ändå 
 
 
Onödigt småprat 

Behov av 
interaktion 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
 
10 
 
 
 
8 
 

“Om man gör något fel och så, då börjar man ju 
svettas och då går man ju heller inte tillbaka dit 
nästa gång.” 
 
“Jag tyckte inte att det var svårt (...) Men det 
gäller väl att ha lite koll så man inte blippar för 
många gånger, minns jag att jag tyckte. Och just 
det här om man ska lägga tillbaka en vara och 
innan man får fatt i returen, men det är ju sånt 
man lär sig” 
 
“Det är jättelätt att förstå hur man ska blippa 
saker, men att ta bort saker tycker jag alltid är 
ett mysterium på varje butik” 
 
”när man ska sätta tillbaka den, det är lite … 
den fastnar ju där då. Och ibland så blir det ju 
fel, och du får ju inte bort den där ifrån” 
 
”Om det skulle bli tekniskt strul, eller något som 
inte fungerar med det. Det skulle jag tycka var 
jävligt drygt” 
 
”Det är besvärligt. Man måste lära sig hur man 
ska göra. Typ läsa nån instruktion eller sådär” 

Rädd för att göra 
fel 
 
 
Returnera vara 
 
 
 
 
 
 
Returnera vara 
 
 
 
Tekniskt strul 
 
 
 
Tekniskt strul 
 
 
 
Instruktion 

Teknologisk ångest 
 
 
 
 

Upplevd enkelhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
5 
 
 
7 
 
 
 
 
8 

“Ibland, det måste ju vara när jag verkligen har 
tråkigt i livet då (skratt), kan jag tycka att det är 
lite kul, du gör ju något mer när du handlar” 
 
”Inte så ofta som jag ser matvaruhandlingen 
som ett tidsnöje” 
 
”det är väl främst grejen att det är något nytt 
som gör att det blir kul. Annars tycker jag väl 
inte att det är speciellt roligt att självscanna (...) 
Men att det underlättar är det viktiga” 
 
“För det första tycker jag ju det är ganska kul 
och så. Och trycka lite och sådär” 

Kul 
 
 
 
Inte alltid kul 
 
 
Nytt är kul 
 
 
 
 
Kul 

Nöje 

10 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
8 

“Om det är så att en vara inte går in så skulle 
jag tycka det var drygt att hålla på och leta efter 
personal och sånna saker (…) Det skulle jag 
tycka var jävligt drygt, då skulle jag skita i att ta 
varan” 
 
”Tycker det är hemskt att handla på 
eftermiddagar när alla ska hem från jobbet, då 
är det alltid så mycket folk i affären. Så kan det 
bli att jag skiter i att handla” 
 
“ofta är det sådär att man ska stå och heja på 
någon. Typ den som sitter i kassan. Jag tycker 
det är ganska skönt att kunna ha hörlurar i och 
bara kunna mata in typ. Man är för sig själv (...) 
Så mycket på grund av det vore skönare med 
scanning. Man slipper den där kontakten, man 
kan gå in i sig själv litegrann, bara gå och 
handla. Lyssna på musik eller prata i telefon gör 
jag väl mycket när jag handlar, och då är det 
drygt om man ska hålla på och heja eller 
småprata framme i kassan bara för att det ska 
vara trevligt. Det skönt att bara kunna gå i sin 
egen värld” 
 
”det är lite jobbigt att man måste stå och vänta 
på personal där, eller om det inte är någon som 
ser så måste man vinka lite efter någon eller 
ropa. Det tycker jag kan kännas lite jobbigt. Att 
kräva uppmärksamhet är inte min starka sida” 
 
”dom hjälper ju en, men det kan kännas som att 
dom inte vill det (...) Och då kan det kännas 
besvärligt, att fråga efter hjälp eller såhär fråga 

Tillkalla personal 
 
 
 
 
 
Mycket folk 
 
 
 
 
Småprata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillkalla personal 
 
 
 
 
 
Tillkalla personal 
 
 

Social Ångest 
 
 
 
 
 



   
 

 
  

saker, när dom inte ser så glada ut” 

4 
 
 
 
5 
 
 

”Om jag handlade i samma butik jämt som 
erbjöd scanning så kan det hända att jag skulle 
börja” 
 
“en anledning till varför jag inte handlar lika 
mycket med självscanning är för att den butiken 
som ligger närmast mig har inte självscanning” 
 

Ej tillgängligt 
 
 
 
Ej tillgängligt 
 
 

Kompabilitet 
 
 
 
 
 

Upplevd kontroll 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 

“det är ju rätt skönt att bli servad i kassan 
också. För om man har självscanning så måste 
man ju alltid gå till dom där vågarna när man 
handlar frukt och sånt, man måste alltid väga 
själv. 
 
”I kassan sitter dom ju redan där, och får jag 
dom problemen där så löser dom ju det åt mig 
direkt” 
 
”Jag skulle aldrig gå fram och försöka använda 
självscanning om jag inte såg någon personal 
(...) Då vill jag ha någon som står bredvid mig 
som jag kan snabbt fråga” 
 
”det är för få och för lite personal kring dom 
där. Det är ju jämt att dom där maskinerna 
liksom ba ‘tillkalla personal’ och så ska man gå 
och leta efter någon sådan. Och det är upptaget 
på alla stationer. Det kan vara en sån där jobbig 
sak” 
 
”där finns det inte så mycket personal i butiken 
för dom satsar inte på det. Så då blir det ett 
jävla projekt att hitta någon. Då måste man typ 
ändå gå och ställa sig i kassakön (…)  Därför är 
det mer jobbigt att ha det än att inte ha det som 
det känns nu” 

Servad i kassa 
 
 
 
 
 
Servad i kassa 
 
 
 
Hjälp i början 
 
 
 
 
 
För lite personal 
 
 
 
 
 
 
För lite personal 
 
 
 
 
 
 

Personlig respons 

5 
 
 
 
 
 
 

“Det var bara såhär ‘vill du börja scanna, signa 
upp dig här’ och sen var det bara att köra. Dom 
förutsatte bara att jag visste hur jag skulle göra. 
I och med att det inte var något nytt för mig 
reflekterade jag inte så mycket över att dom 
gjorde så” 
 

Ingen visade hur 
 
 
 
 
 
 

Själveffektivitet 



   
 

 
  

4 ”då i början när jag träffade en väninna i 
butiken och vi började prata båda två och det 
slutade med att hon packade ner grejer i min 
varukorg” 
 

Distraherad av 
andra 

10 
 
 
 
7 
 
 
4 
 
 
 
8 

“Om man får något mer, som jag känner att jag 
vill ha. Då skulle jag nog ta mig tiden att signa 
upp mig på självscanning” 
 
“Om det skulle komma upp att man skulle få 
något erbjudande när man gör det så skulle jag 
nog” 
”jag tror heller inte att dom har särskilda 
lockpriser för självscanning i den butiken jag 
handlar i nu” 
 
“Om man självscannar så har man ju dom här 
erbjudanden ibland, som bara gäller för 
scanning. Då vill man ju scanna ibland, när man 
ser det. För ibland tänker man ’åh perfekt’ och 
sen ser man att det är för självscanning. Då blir 
man ju lite ledsen. Men det är ingenting jag 
lägger på minnet, för nästa gång är det ju 
samma sak. Jag tänker aldrig såhär att nu ska 
jag skaffa självscanning för nu ska jag få dom 
där rabatterna, för det hinner jag glömma bort 
till nästa gång jag ser ett sånt erbjudande” 

Få något mer 
 
 
 
Erbjudande 
 
 
Särskilda 
erbjudanden 
 
 
Särskilda 
erbjudanden 

Medlemskap 
 
 
 
 
 
 

Belöningar 

7 
 
 
10 
 
 
1 
 
 
 
4 
 
 
 
 
7 
 
 
 
10 
 
 

“Det är jobbigt att bli spammad. Sen lämnar ju 
dom ut min mejl till deras betalande parter, så 
får man mejl från andra. Det är jobbigt (...)  
“känns det som att man bara får massa mer mejl 
och sånna grejer med scanning” 
 
”Generellt, om allt blev registrerat skulle det väl 
vara jobbigt men just när man handlar mat så 
tycker jag inte det är ett problem” 
 
”Det kanske är skillnad sen annars i samhället 
när det gäller vad folk ska ha koll på när jag 
handlar med kort. Men just i en matvarubutik, 
nej, det spelar mig ingen roll” 
 
”Handla mat liksom, vad är det som är så privat 
med det? Alla ser ju vad man har för grejer i sin 
varukorg ändå” 
 
“Jag tänker inte så mycket på att jag lämnar ut 
mina uppgifter. Jag reflekterar inte över det (...) 
Men jag tänker, vad kan dom hitta på med det. 
Dom är ju inte dumma tänker jag. Jag litar på 
dom, att dom inte är dumma” 

Mejl 
 
 
Mejl 
 
 
Mat är inte privat 
 
 
 
Mat är inte privat 
 
 
 
 
Mat är inte privat 
 
 
 
Personuppgifter 
 
 
 
 

Medlemskap Integritet 



   
 

 
  

1 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
5 
 

”har du en stor vagn med grejer går det 
betydligt snabbare än att plocka upp allt på 
bandet och sen packa ned det igen. Så det är ju 
stora fördelen med det” 
 
”om man handlar mycket då måste man 
verkligen komma ihåg och scanna det varje 
gång och man måste vara så himla noggrann. 
Så därför skulle jag kanske inte använda det då 
om jag ska handla mycket” 
 
“Jag kan tänka mig att jag skulle självscanna 
om jag skulle handla mer, om jag gör större 
handlingar, för då skulle det i så fall ta längre 
tid vid kassan” 
 
”man vet att man ska handla mycket så kan det 
ju tänka att det är smartare att använda 
självscanning, för att man vet att man ska blippa 
alla varor ändå i den vanliga kön. Och så vet 
man ju att det ganska ofta kan komma sådana 
där kontroller, och det har jag varit med om 
ibland, och det är lite drygt om man har 
jättemycket varor för då får man ju packa upp 
allt igen som vanligt. Och då tar det ju längre 
tid (...) det blir en anledning till varför jag 
kanske inte väljer att göra det” 

Många varor 
 
 
 
 
Få varor 
 
 
 
 
 
Många varor 
 
 
 
 
 
Avstämning 

Varukorg 
 
 
 

Situationsfaktorer 

4 
 
 
 
 
5 
 
 
7 
 
 
 
8 

”När jag ska göra större handlingar har jag 
ofta mer tid och det gör inte så mycket att stå i 
kö. Jag upplever heller inte att köerna är så 
långa för jag handlar inte på dom tiderna” 
 
“Det är väl om jag ser att det är lång kö som jag 
överväger det” 
 
”Att man slipper köerna, för det är ju så mycket 
saker runtomkring när man inte självscannar 
som man inte kan påverka” 
 
”jag tycker att det är fruktansvärt tråkigt att stå 
i kö, alltså jag blir uttråkad av det. Så då skulle 
jag nog kanske föredra att ha självscanning, så 
kunde jag glida förbi där lite smidigt” 
 

Gör inget att stå i 
kö 
 
 
 
Lång kö 
 
 
Slippa kö 
 
 
 
Tråkigt att stå i 
kö 

Kö 

1 “man behöver väl inte vara ett geni för att 
självscanna. Det är ju bara att pricka av 
varorna och lägga i dem i vagnen” 

Självsäker 
 
 

Själveffektivitet 
 
 

Personliga 
egenskaper 

3 
 
 
 
 

Men jag tycker det är fantastiskt. Och det här är 
säkert ungefär likadant. Man var rädd för det i 
början att man skulle göra bort sig på det. Men 
nu har man gjort det ett antal gånger, och det är 
ju så, nu har man gjort det till en vana” 

Skeptisk i början 
 
 
 
 

Nymodighet (-) 
 
 
 
 



   
 

 
  

 
3 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 

 
“jag har ju varit negativ till allt det till att börja 
med, väldigt negativ. Men jag inser ju nu att jag 
har fått ändra uppfattning. Det är ju väldigt 
smidigt” 
 
“jag är ganska skeptiskt i början. Jag måste ha 
hört mer att folk använder det. Och höra typ för- 
och nackdelar för att jag ska vilja prova (...) Jag 
är sällan den första som provar, jag rusar inte 
dit (...) Jag tror det gäller generellt liksom, 
tekniska prylar” 
 
“bank och sånna grejer är jag rätt framåt med. 
Men inte kanske med andra appar över lag. Jag 
är inte så teknisk, jag bryr mig inte så mycket 
om vad jag har för TV till exempel. Men såna 
grejer som underlättar i vardagen är jag väl 
ganska bra på att plocka upp och använda” 
 
“tekniska saker tror jag är framtiden. Därför 
vill man ju testa och se om det underlättar. Jag 
vill ha ett liv som är så lite moment som möjligt. 
Och om jag tror att det är något som kan hjälpa 
mig med det så vill jag testa det” 
 
“Om det dyker upp något framför en, att det är 
något nytt. Då blir man ju nyfiken. Men jag 
kommer inte på det om jag inte ser det, jag 
måste se det klart och tydligt framför mig. Eller 
att andra pratar om det” 

 
Skeptisk i början 
 
 
 
 
Skeptisk i början 
 
 
 
 
 
 
Underlätta 
vardagen 
 
 
 
 
 
Teknik är 
framtiden 
 
 
 
 
Nyfikenhet 

 
Nymodighet (-) 
 
 
 
 
Nymodighet (-) 
 
 
 
 
 
 
Nymodighet (+-) 
 
 
 
 
 
 
Nymodighet (+) 
 
 
 
 
 
Nymodighet (+) 

8 Om det skulle vara något fel skulle det vara 
jobbigt. Då skulle det kännas som om jag var 
någon typ av tjuv eller någonting” 
 
“Jag är nog rädd att dom ska tycka att jag är en 
dålig människa då. Att jag inte missat saker utan 
försökt ta dom eller någonting sånt. Och det vill 
jag ju inte” 

Rädd vad andra 
tycker 
 
 
Rädd vad andra 
tycker 

Självmedvetenhet 

1 
 
5 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 

“Det har bara inte blivit av” 
 
”Det är jag inte så beroende av, så därför har 
jag inte gjort det. Det får inte vara för jobbig 
process liksom (...) Alltså jag måste ha 
tillräckligt med anledning och incitament för att 
göra det och då gör jag det” 
 
”när jag flyttade och bytte butik så slutade jag. 
Och jag har inte skaffat något nytt sånt. Så var 
det då i alla fall, att man signade på butik. Och 
det är därför jag inte tagit tag i det igen. Just för 
att jag måste signa upp mig på nytt” 

Vardag 
 
Jobbigt att byta 
beteende 
 
 
 
 
 
Extra 
ansträngning 
 
 

Status Quo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
  

10 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
4 

“det är bara att fråga och registrera sig i 
kassan. Men det är ju ändå det som gör att jag 
inte gör det, att göra extra småsaker varje gång. 
Man tänker alltid nästa gång, för det är alltid 
någonting som man har att göra liksom. Men 
jag vet att det inte är något jobbigt” 
 
“Jag tycker det är drygt att stå och hålla på i 
affären när man ska göra det [bli medlem], att 
lägga tiden på det. Sen tycker jag det är drygt 
när dom ska hålla på och jaga en. Sen kan det ju 
vara bra också” 
 
“jag tänker att jag ska bara handla dom här 
grejerna och jag orkar inte signa upp mig” 
 
“Det är nog det, själva processen tills man har 
det. Och det är samma som på ICA. Jag har ju 
ICA-kort och jag tänkte att jag skulle skaffa 
scanning-grejer, men jag vet liksom inte var jag 
ska ta vägen. Vem ska skaffa det åt mig? Ska jag 
gå till informationen eller kassan? Det finns inte 
tydligt någonstans var jag ska vända mig, tycker 
jag. Så jag skulle nog kunna skaffa det på ICA 
om dom kom och tog mig i armen och sa kom 
här så skaffar vi självscanning” 
 
“Jag lägger märke till extrapriser. Jag har sett 
att vissa varor bara finns för självscanning till 
exempel. Men då har jag väl tänkt ”jaha, synd, 
tråkigt”. Men inte så mycket mer än så” 
 
“det har bara inte blivit av. Jag kör på som 
vanligt” 

Extra 
ansträngning 
 
 
 
 
 
Extra 
ansträngning 
 
 
 
 
Orkar inte 
 
 
Vet inte hur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bryr sig inte 
 
 
 
 
Vardag 
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5 
 
 
7 
 
 
 
10 
 

“det är ju så, har man fått in vanan på det och 
gjort det ett antal gånger då skulle jag ställa 
mig där oavsett (...)  
 
Sen blir ju det en vana också, man samlar på sig 
sina varor man ska väga och går fram och kör 
alla på samma gång. Men du måste ju ändå stå 
och leta efter äpplen och vilka sorts äpplen” 
 
“Man glömmer liksom bort det när man kommer 
in” 
 
“Jag tror inte jag använde det en tillräckligt 
lång period förut för att jag skulle vilja eller 
liksom fortsätta med det. 
 
“det väl knutet till butik och jag handlar på 
väldigt olika ställen varje gång (...) ska jag hitta 
ett ställe som kommer bli min affär, då kommer 
jag säkert skaffa det kan jag tänka mig” 

Få in vana 
 
 
 
Upprepning  
 
 
 
 
Glömmer 
 
 
Inget självklart 
val 
 
 
Ingen vana  

Vana & Rutin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanor, rutiner & 
Status Quo 



   
 

 
  

Bilaga 5: Definitioner  
 

Dagligvaruhandel – involverar de butiker som säljer dagligvaror, såsom livsmedel 
exempelvis 

e-Handel – att köpa eller sälja en produkt digitalt, genom exempelvis Internet  

Kunddelaktighet – att kunden är involverad i processen och bidrar med ansträngning i 
processen 

Self-Service Technologies – självbetjäningsalternativ där transaktioner sker genom 
teknologiska kanaler, vilket inte kräver fysisk närvaro från både kund och butikens anställda 

Självscanning – ett självbetjäningsalternativ där kunden med en bärbar skanningsapparat 
registrerar sina varor  

Snabbkassa – ett självbetjäningsalternativ där kunden vid utgången registrerar sina varor 

Avstämning – när butikens anställda kontrollerar att kunden scannat de varor denne plockat 
på sig. Antingen kontrolleras samtliga varor eller endast ett fåtal, vilket brukar benämnas 
delavstämning 

Lojalitetsprogram/Kundklubb – en form av marknadsföring genom vilka medlemmarna får 
belöning för att handla mer 

Intention – en individs avsikt att uppträda och bete sig på ett visst sätt 


