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Abstract 

In response to increased labour costs and to increase the customer satisfaction, many firms in 

the service sector are implementing Self-service technology. This technology is a new way to 

interact with the customer. Today the customer is a more active co-producer then ever before. 

In order to get a more efficient service process firms often try to limit the full-service encounter 

and, in some cases, also replace the service personnel with the Self-service technology. This 

will have implications on the customer relationship. In the full-service encounter the customer 

develops a relationship to and builds up a trust for the personnel, for example based on how 

confidant and consistent the behaviour of the service personnel is. The Self-service technology 

is in need of some other components in the service encounter that can build up trust and a good 

costumer relationship. The aim of this study is to identify components that are important for the 

customer relationship when Self-service technology is used in the fast food sector. The study 

was performed using a qualitative method analysing information from several interviews. Also, 

some secondary data was collected from mail conversations to achieve a better reliability. The 

findings indicate that the three main components to build a good customer relationship using 

Self-technology service in the fast food sector are a user-friendly technology, social interaction 

with service personnel, and a fast service process.  

Keywords: Self-service technology, customer relationship, service encounter with SST, 

traditional service encounter 
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1.Inledning 
De stora aktörerna inom snabbmatsbranschen genomför nu stora förändringar i sina 

tjänsteprocesser. Traditionell face-to-face kontakt mellan kund och servicemedarbetare 

begränsas eller ersätts allt oftare av Self-service teknik i servicemötet som låter kunden på ett 

mer aktivt sätt än tidigare involveras i företagets tjänsteprocess. Servicemötet kan ses som ett 

”sanningens ögonblick” och avser den tid och plats då tjänsten konsumeras och produceras 

(Grönroos, 2009). Den nätbaserade tidningen Placera. uppmärksammar 22 januari 2018 att 

McDonalds restauranger världen över ska effektiviseras genom Self-service teknik. Närmare 1 

miljard dollar spås ha plöjts ned i digitala satsningar. Utrullningen av beställningskiosker är 

igång och redan nu har bolaget kommit halvvägs och Self-service kiosker finns vid cirka 10 

000 restauranger världen över skriver tidningen. Mot denna bakgrund blir det därför intressant 

att undersöka vilka komponenter kunden upplever i servicemötet som betydelsefulla för 

kundrelationen när Self-service teknik allt oftare används i inom snabbmatsbranschen. 

 

1.1 Bakgrund 
Self-service teknik definieras som ”ett tekniskt gränssnitt som möjliggör för kunden att 

producera tjänster som är oberoende av direktkontakt med servicepersonal” (Meuter, Ostrom, 

Roundtree & Bitner, 2000, sid. 50, egen översättning) och finns i olika modeller med funktioner 

som är anpassade för olika behov. Pujari (2004) visar att Self-service teknikens (SST) intåg i 

tjänstesektorn kring åren 1995 – 2000 kom att innebära ett avgörande skifte i hur tjänster kom 

att distribueras till kunden. Implementeringen av SST har gått snabbt senaste tio åren. 

Automatiserade självbetjäningssystem som självscanningssystem i mataffärer eller automatiska 

incheckningssystem på flygplatser har blivit allt vanligare i samhället (Fine, 2008). Den snabba 

teknikutveckling vi idag ser i samhället har också blivit permanenta inslag i många människors 

liv. Iberahim, Mohd, Adzmir, Mohd och Saharuddin (2016) menar att kommunikation mellan 

människa och maskin framöver kommer bli ett allt vanligare inslag i det dagliga livet sedan ett 

antal år tillbaka, där Rosenbaum och Wong (2015) pekar på hotellbranschen, detaljhandeln, 

finansbranschen, transportbranschen och matvaruhandeln vilket bidragit till att ge kunden tid 

att bekanta sig med den nya tekniken.  

Chen, Batchuluun och Batnasan (2015) och Bon-Itt (2015) betonar att utveckling av olika 

modeller av SST inom tjänstesektorn gått snabbt men samtidigt heller inte smärtfritt. Inom 

snabbmatsbranschen möter företag utmaningar som att minimera råvarukostnader, hitta 

medarbetare som kan leverera tjänster av hög kvalitet som möter de ökande förväntningarna 

som finns hos kunden. Ett sätt att möta upp mot dessa förväntningar är att investera i Self-

service teknik för att förbättra sina tjänster och förbättra effektiviteteten i driften. För att ersätta 

mänskliga förmågor i servicemötet behövs ny kunskap kring kundens deltagande och ansvar i 

tjänsteproduktionen (Kincaid & Baloglu, 2005). 
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Lariviere et al. (2017) visar att den kontext som tjänster produceras och konsumeras i har 

förändrats inom tjänstesektorn. Snabb utveckling av exempelvis artificiell intelligens, digitala 

teknologier som smarta telefoner och avancerade robotar har förändrat samspelet mellan kund 

och företag. Samtidigt förändrar SST aktörernas roller (Lariviere et al., 2017). Self-service 

teknik inom tjänstesektorn begränsar delvis eller helt kontakten mellan kund och 

servicepersonal i servicemötet vilket kan få konsekvenser för hur kunden upplever relationen 

till företaget (Rosenbaum & Wong, 2015). Konsekvenserna beror på att kundens kontakt med 

servicepersonal begränsas eller uteblir helt, vilket samtidigt förändrar aktörernas roller i 

servicemötet. En annan konsekvens är att SST kan skapa ovilja hos kunden att använda tekniken 

beroende på att kunden upplever sig ”tvingad” till att använda tekniken eller att tekniken 

upplevs som svår (Rosenbaum & Wong, 2015).  

Andra negativa konsekvenser som kan uppstå är att kunden kan få uppfattningen att SST 

installerats enkom för att uppnå kostnadsbesparingar inom företaget på kundens bekostnad 

(Nijssen, Scheppers & Belanche, 2016). Negativa attityderna kring inplanterandet av SST 

grundar sig oftast i fördomar men kan också grunda sig i att tekniken inte upplevs lättanvänd. 

Om kunden bedömer ett SST-system som enkelt och lätthanterligt, exempelvis in-och-

utcheckningssystem på hotell så uppfattas också dessa system oftast positivt. Ett mer komplext 

SST-system som Self-service kiosker kan å andra sidan skapa negativa attityder vilket påverkar 

kundrelationen negativt. (Rosenbaum & Wong, 2015). Kunden styrs som vi sett allt oftare av 

företaget till att använda SST i servicemötet i stället för med servicepersonal vilket kan få 

konsekvenser för hur kundrelationen utvecklas i servicemötet (Scherer, Wünderlich & 

Wangenheim, 2015). Ytterligare en konsekvens av att SST används i servicemötet är att kunden 

i större utsträckning än tidigare också behöver utföra det arbete som tidigare utfördes av 

företagets servicepersonal (Yi & Kim, 2017). Nijssen et al. (2016) pekar på att låta företaget 

styra eller ”pusha” kunder till att använda SST verkar långt ifrån tilltala alla vilket i slutändan 

kan få negativa konsekvenser för både företagets kundrelation och ekonomi.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Rosenbaum och Wong (2015) visar att det kan finns en ovilja bland kunder att använda SST i 

servicemötet som kan grunda sig i attityder, fördomar och svåranvänd teknik. Kunden tenderar 

att välja servicemötet med servicepersonal som sitt första val om valmöjligheter finns. 

Rosenbaum och Wong (2015) och Scherer et al. (2015) pekar därför på de utmaningar som 

företaget står inför med att få kunden att använda den nya tekniken. En orsak till att SST skapar 

konsekvenser för kunden menar Ramaseshan, Kingshott, Russel och Stein (2015) är att tekniken 

förändrar servicemötets tidigare invanda beteende och roller hos både kunden och 

servicepersonalen. SST medför begränsad eller utebliven kontakt med servicepersonal och 

tidigare invanda roller i servicemötet suddas därför ut. Lee (2017) samt Bowers och Martin 

(2007) betonar att kontakten mellan kund och servicepersonal har inverkan på det värde kunden 

upplever. Det är i servicemötet kunden upplever kvaliteten på leveransen av tjänsten och rätt 

skött påverkar bemötandet också det värde kunden upplever positivt. Venetis och Ghuari (2004) 

visar att det är i servicemötet med personal som sociala band och personliga kontakter utvecklar 

både förtroende och kommunikation i relationen.  
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Detta sätter ytterligare fokus på de utmaningar som behöver hanteras då SST begränsar 

servicepersonalen i servicemötet och således behöver utveckla personliga kontakter på annat 

sätt. Zaho et al. (2018) visar att implementering av SST medför att kunden går från att inneha 

en passiv roll till att bli en aktiv medskapare i allt mer teknikbaserade tjänsteprocesser. Detta 

ställer helt andra krav än tidigare på kunden i servicemötet. Lemon och Verhoef (2016) visar 

att ett större fokus från företagets sida finns kring kundens interagerande i servicemötet och 

beror på att tekniken skapar flera olika sätt för hur kunden interagerar med företaget i 

servicemötet. Olika sätt att uppleva tjänster ställer därför kunden inför komplexa utmaningar 

menar Lemon och Verhoef (2016).  

Gauthier och Schmidt (2003) visar att kunden liksom servicepersonalen har olika men klara 

roller och förväntningar på hur motparten ska uppfylla sin roll i servicemötet. Rollerna i 

servicemötet förändras med SST eftersom kunden mer aktivt och självständigt deltar i 

servicemötet. Detta är i linje med Lee (2017) på att minskad personlig kontakt med 

servicepersonal och ökad användning av SST ger också kunden större kontroll över 

tjänsteprocessen och tjänstens kvalitet. Giebelhausen, Robinsson, Sirianni och Brady (2014) 

pekar därför på att SST skapar utmaningar och förvirring kring rollfördelningen i servicemötet 

då teknik utgör en faktor som komplicerar olika aktörers tidigare roller och manus. Mänsklig 

kontakt begränsas och kan därför påverka kundrelationen negativt.  

Palmatier (2008) i likhet med Ramaseshan, et al. (2015) uttrycker att kundrelationen ur kundens 

perspektiv bygger traditionellt sätt på förtroende och värderingar som utvecklas genom 

personlig kontakt mellan kund och servicepersonal i servicemötet. Kundens förtroende till 

servicepersonalens integritet och konsekventa beteende förbättrar kundrelationen till företaget 

(Palmatier, 2008). Den traditionella kontakten mellan kund och servicepersonal i servicemötet 

är ett sätt att skapa förtroende och fördjupa den kundrelation som uppstår i servicemötet med 

SST begränsas de möjligheterna. När kundens roll övergår till aktiv medskapare ökar samtidigt 

kundens delaktighet i företagets tjänsteprocess. SST skapar därför inte bara komplexa 

utmaningar utan också förbättringar för hur kunden upplever tjänsten (Nijssen et al., 2016).  

Åkesson, Edvardsson och Tronvoll (2014) samt Venetis och Ghuari (2004) pekar på att också 

sättet kunden interagerar med företaget också har betydelse för hur kunden upplever både 

relationen och förtroendet till företaget. Påståendet är i samklang med Chang, Fu, Fang och 

Cheng (2016) som visar att kundens uppfattning av SST till stor del beror på hur smidigt 

användandet av SST upplevs. Detta står således i kontras till Crosby, Evans, Cowles (1990) 

som menar att förtroende traditionellt sätt utvecklats genom servicepersonalens beteende. 

Förtroende är dessutom en förutsättning för att en kundrelation ska uppstå och relationens 

styrka är beroende av hur väl servicepersonalen får kunden att känna sig trygg i relationen med 

företaget. (Crosby et al., 1990). SST förändrar sättet som kundrelationen traditionellt utgår 

ifrån. Gwinner, Gremler och Bitner (1998) och Bitner, Booms och Mohr (1994) pekar på att 

fördelar kan uppstå för kunden när denne utvecklar en ömsesidig relation till företaget. Det kan 

vara fördelar kunden upplever vid sidan av huvudprodukten i form av förtroendefördelar, 

sociala fördelar och positiv särbehandling som leder återköp och positiv rykte bland kunder. 

Sweeney, Armstrong och Johnson (2016) visar att också kundens förväntningar på tjänsten kan 

tjäna som ett referensmått för den övergripande bedömningen av upplevelsen av tjänsten. 
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Grönroos (2009) pekar på att kundens förväntningar på ett teoretiskt plan, utgör att viktig faktor 

som påverkar den upplevda tjänstekvaliteten i servicemötet.  

Företagets förmåga att leverera hög tjänstekvalitet påverkar företagets kundrelation (Giovanis, 

Athanasopoulou & Tsoukatos, 2015). Tjänstekvalitet som begrepp kan ses som skillnaden 

mellan kundens förväntningar på tjänsten och kundens faktiska upplevelse av tjänsten (Kang & 

James, 2004).  Hög tjänstekvalitet leder ofta till förbättrad kundrelation vilket också förbättrar 

möjligheten till kundlojalitet (Giovanis et al., 2015). Tjänstekvalitet har inverkan på 

kundnöjdhet och på företagets konkurrenskraft genom att kundbemötandet är i linje med 

kundens förväntningar och därför förbättras företagets rykte bland kunder och återköp tenderar 

till att öka (Annamdevula & Bellamkonda, 2016). Iberahim et al. (2016) och Solomon, 

Supreant, Czpiel och Gutman (1985) pekar på att servicepersonal har inverkan på både 

kvalitetskontroll och kundnöjdhet vilket medför att skiftet till SST också får också 

konsekvenser för hur kunden upplever bemötandet i servicemötet. Solimun (2017) understryker 

att tjänstekvalitet är relationsbyggande och lojalitetsstärkande eftersom kunden tenderar till att 

oftare göra inköp när tjänstekvaliteten upplevs enligt förväntningar. Faktorer som 

tjänstekvalitet och förtroende har traditionellt stor inverkan på kundrelationer vilket (Wong & 

Sohal, 2002) visar men då SST begränsar servicepersonalens möjlighet att skapa förtroende i 

servicemötet uppstår därför utmaningar för företaget att hitta nya sätt som kan skapa förtroende 

för kunden  

Robertson, McDonald; Leckie och McQuliken (2015) visar att olika modeller av SST finns för 

olika behov: som internetbank i mobil, självscanning i detaljhandeln och automatiska in och 

utcheckningssystem på hotell. SST behandlas ofta i litteraturen som en homogen grupp där 

Self-service kiosker (en mer avancerad modell som ger kunden fler valmöjligheter och eget 

ansvar) är den vanligaste modellen. Speciellt Self-service kiosker kan upplevas förvirrande av 

kunden. En anledning är att kunden använder Self-service kiosken utan eller med begränsad 

hjälp av servicepersonal. En annan är att Self-service kiosk är en typ av modell som innehåller 

många valmöjligheter och steg för kunden. Därför kan teknik i sig kan utgöra en motsättning 

till det manus som utvecklats från servicepersonalens beteende (Giebelhausen et al., 2014). 

Samtidigt betonar Nijssen et al. (2016) att företagets framgång eller misslyckande kring 

implementering av SST till stor del beror på hur kunden klarar av sin nya roll i tjänsteprocessen, 

först då upplever kunden fördelar med tekniken.  

SST förändrar också kundens upplevelser kring servicemisslyckanden eller Service Recovery 

som det benämns i litteraturen. Förutsättningarna för klagomålshantering förändras eftersom 

servicepersonal inte alltid finns i närheten av kunden (Robertson et al., 2012). Det är i linje med 

Heidenreich, Wittkowski, Handrich och Falk (2014) som menar att ju mer kunden involveras i 

företagets tjänsteprocess och desto mer komplicerade tjänsteprocesserna förefaller vara ju 

troligare uppstår ett servicemisslyckande. Studier pekar också på fördelar med att använda olika 

strategier som är anpassade till den aktuella tekniken för att hantera fel och negativa upplevelser 

kring SST. Finns ingen förståelse för Self-service teknikens inverkan på klagomålshanteringen 

kan konsekvenserna bli negativa och skapar negativ inverkan på kundlojalitet och företagets 

ekonomi (Lee & Cranage, 2017). Kim, Chrisodoulidou och Choo (2011) visar att den allt ökade 

konkurrensen inom upplevelseindustrin också medfört att snabbmatsbranschen implementerat 

SST i sina restauranger som ett led i att förbättra kundnöjdheten och restaurangupplevelsen.  
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En stor majoritet av de Self-service tekniker som implementerats är touch-skärmar, Self-service 

kiosker som låter kunden klicka och utföra beställning och betalning direkt på skärmen. 

Huvudskälet till att kunden använder sig av Self-service kiosker är möjligheten att beställa 

maten snabbare och samtidigt skapa tjänsten mer anpassningsbar jämfört med servicepersonal. 

För att maximera avkastningen på investeringen behöver snabbmatsrestauranger identifiera 

kundens behov och attityder kring användandet av Self-service kiosker. Misslyckas 

restaurangen med att få tillräckligt många kunder att använda Self-service kiosker betyder det 

att avkastningen minskar eftersom restaurangen inte kan reducera antalet servicemedarbetare 

(Kim et al., 2011). Användandet av SST på restauranger medför beteendeförändringar hos 

kunden eftersom maten inte längre beställs med hjälp av servicepersonal. Otydliga roller i 

servicemötet på restauranger skapar ofta förvirring och frustration hur tekniken ska användas 

och i förlängningen påverkas kundens förmåga att acceptera tekniken och kundrelationen till 

företaget (Kim et al., 2011). 

 

Sammanfattning 

Den redovisade forskningen i problematiseringen visar att det föreligger utmaningar i att få 

kunden använda Self-service teknik i servicemötet och därigenom utveckla kundrelationen. 

Forskningslitteraturen pekar att kunden i första hand väljer ett servicemöte som är bekant sedan 

tidigare men också för att många kunder uppskattar det sociala värde som en personlig kontakt 

kan ge. Dessutom visar litteraturen att kundens ”arbetsuppgifter” och roller förändras när Self-

service teknik används servicemötet. Tekniken medför att kunden vare sig denne vill eller inte, 

blir mer involverad i skapandet av tjänsten eftersom kunden till stor del skapar tjänsten själv. 

Zaho et al. (2018) visar att både servicemedarbetarens och kundens roll i servicemötet förändras 

i stor utsträckning med teknik. Teknik i servicemötet medför att kontakten med servicepersonal 

begränsas eller uteblir. Teknik i servicemötet väcker samtidigt frågor kring hur kunden upplever 

kundrelationer och lojalitet till företaget när personlig kontakt begränsas eller uteblir helt med 

servicepersonal. Kim et al. (2011) visar att inom snabbmatsrestauranger installeras Self-service 

kiosker allt snabbare men SST skapar konsekvenser som förändrar upplevelsen och 

förutsättningarna för att utveckla kundrelation.  

Tidigare forskning kring hur SST förbättrar produktivitet, hur SST påverkar tjänstekvalitet (ex. 

Kim, Kim, Moon, Geewoon & Chang, 2014; Parasuraman, 2010) finns tillgänglig. Liksom 

forskning om hur kundens ökade delaktighet i tjänsteprocesser genom exempelvis SST kan 

skapa effektivitets och kvalitetsfördelar (ex. Grönroos & Ojasalo, 2015; Rust & Huang, 2012). 

Dock finns relativt få artiklar och forskning kring hur SST påverkar relationer mellan företag 

och kund menar Chang et al. (2016) vilket är i linje med Nijssen et al. (2016).  Giebelhausen et 

al. (2014) pekar på behovet av mer forskning kring interaktion med SST behövs. Även Lee 

(2017) och Iqbal et al. (2018) betonar behovet av mer forskning kring interaktion, relation och 

kundlojalitet när ny teknik blir allt vanligare. 

Forskningslitteraturen pekar på att traditionellt agerande med servicepersonal i servicemötet 

innehåller olika komponenter som bygger kundrelationer som exempelvis servicepersonalens 

beteende och förmåga att skapa förtroende. I denna studie ses begreppet komponent som olika 

förmågor, beteende, aktiviteter eller egenskaper.  
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Den redovisade forskningen visar att SST blir allt vanligare inom tjänstesektorn, i synnerhet 

inom snabbmatsbranschen som också den nätbaserade tidningen Placera. rapporterar om. 

Därför är det intressant att fråga sig vilka komponenter inom snabbmatsbranschen som är 

betydelsefulla för kundrelationer i ett servicemöte när SST begränsar personlig kontakt mellan 

kund och servicepersonal.  

 

1.3 Syfte 
• Studiens syfte är att inom snabbmatsbranschen identifiera komponenter i servicemötet 

kunden upplever som betydelsefulla för kundrelationen och värdeskapande när Self-

service teknik används.  

Genom att identifiera relationsbyggande komponenter som omfattar kundens upplevelser i 

servicemötet men också kundens förväntningar på tjänstens kvalitet och servicemisslyckanden 

avser studien bidra med teori kring vad som bygger kundrelationer när Self-service teknik 

används. 

 

1.4 Forskningsfråga 

• Vilka komponenter i servicemötet med Self-service kiosker upplever kunden som 

betydelsefulla för kundrelationen? 

 

 

1.5 Teoretiskt bidrag 
Lee (2017) och Iqbal et al. (2018) pekar på att fler studier behövs kring interaktion mellan kund 

och servicepersonal när ny teknik blir allt vanligare i servicemötet. Många studier som 

genomförts har studerat hur kundlojalitet och kundrelationer påverkas av SST och hur dessa 

kan utvecklas inom bland annat hotellverksamheter och detaljhandeln (Rosenbaum & Wong, 

2016; Chang et al., 2016).  Iqual, Hassan och Habibah (2017) argumenterar för att befintliga 

studier om kundens beteende i servicemötet när Self-service teknik används oftast varit 

kvantitativt inriktade och inte inriktat på att undersöka kvalitativt hur kundrelationen utvecklas 

i servicemötet.  Dock finns relativt få studier som visar hur SST utvecklar och påverkar 

kundrelationer mellan företag och kund (Chang et al., 2016; Nijssen et al., 2016).  Giebelhausen 

et al., (2014) pekar på att det behövs mer teori kring hur kunden upplever interaktion med SST 

i servicemötet. Rosenbaum och Wong (2016) visar kundens attityder till användandet av Self-

service kiosker som bygger på enklare check-in och check-out kiosker och inte inom 

snabbmatsbranschen med Self-service kiosker. Denna studie bidrar med teori till den befintliga 

forskningen kring vilka komponenter i servicemötet kunden upplever som betydelsefulla och 

som utvecklar kundrelationen i servicemötet när komplexa Self-service kiosker används inom 

snabbmatsbranschen. Ytterligare ett teoretiskt bidrag till litteraturen är beskrivningen av 

attityder till modellen Self-service kiosker inom snabbmatsbranschen.  
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2.Teoretisk referensram 
I detta kapitel redovisas teori kring studiens centrala begrepp som utgår från studiens syfte: 

”Studiens syfte är att inom snabbmatsbranschen identifiera komponenter i servicemötet kunden 

upplever som betydelsefulla för kundrelationen när Self-service teknik används.” För att kunna 

besvara studiens syfte redovisas teori kring tjänstekvalitet för att förstå kundens förväntningar 

på tjänstens kvalitet och hur tjänstekvalitet hänger ihop med kundrelationer, teori kring 

kundrelation skapar förståelse för varför kundrelation är viktigt och vad som bygger relationer. 

Teori kring servicemötet med servicepersonal respektive Self-service teknik ger förståelse för 

kundens beteenden och agerande. Teori kring klagomålshantering skapar förståelse för 

kundens agerande och förväntningar när servicemisslyckanden uppstår och har också koppling 

till den tjänstekvalitet som företaget levererar. Slutligen följer en sammanfattande diskussion 

kring studiens centrala teoretiska begrepp.  

 

2.1 Begreppet tjänst 
Begreppet tjänstekvalitet är tätt sammankopplat med tjänstens olika egenskaper och utifrån de 

synsätt begreppet tjänst kan ses från. För att förstå tjänstekvalitet bättre behövs kunskap om 

tjänstens egenskaper påverkar kundnöjdheten (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985). Därför 

redovisas först här teori kring två olika synsätt kring begreppet tjänst innan teori för 

tjänstekvalitet redovisas. 

Moeller (2009) ser tjänster utifrån dess karakteristik. Tjänster ses som immateriella ting med 

egenskaper som opåtaglighet, heterogenitet, oupplöslighet och förgänglighet. Tjänstens 

egenskaper medför också konsekvenser för hur tjänstens kvalitet uppfattas av kunden. På grund 

av tjänstens egenskaper kan kvalitet inte specificeras på samma sätt som vid tillverkning av 

produkter. Kvaliteten i tjänstens utförande varierar från leverantör till leverantör (Moeller, 

2009). Moeller (2009) menar vidare att tjänster skall ses som heterogena i sitt utförande. 

Heterogeniteten medför att tjänsternas utförande varierar från producent till producent och från 

dag till dag. Det heterogena utförandet tjänsten har gör det svårt för företag att standardisera 

tjänster. Konsekvensen blir att enhetlig kvalitet från servicepersonal är svår att försäkra sig om. 

Dessutom är konsumtion och produktion av tjänster i det allra flesta fall oskiljaktiga. 

Konsekvensen blir att kvaliteten på tjänsten levereras på plats intakt direkt i själva servicemötet. 

I speciellt personalkrävande tjänster som restaurangmiljöer, uppstår tjänstens kvalitet i själva 

servicemötet mellan kund och servicepersonal. Eftersom tjänsten har immateriella egenskaper 

får därför företag svårt att förstå hur kunden upplever eller bedömer tjänstens kvalitet (Moeller, 

2009). Grönroos (2009) och Hill (1999) menar att skapande av tjänster förutsätter involvering 

av både producent och konsument på ett eller annat sätt. Det innebär att tjänster konsumeras 

och produceras i allra flesta fall samtidigt i servicemötet. En tjänst kan heller inte existera utan 

en konsument eller producent. Båda aktörer behöver därför interagera i servicemötet för att 

tjänsten ska uppstå (Grönroos, 2009; Hill, 1999).  

2.1.1 Det ”nordiska” synsättet på tjänster 
Den ”nordiska skolans” syn på tjänster är att tjänster uppstår i en öppen process med kunden 

involverad. I processen ses kunden som medproducent som direkt påverkar tjänsteprocessen. 
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Synsättet utgår från att tjänsten identifieras genom dess två utmärkande drag: tjänster är 

processer och kunden är en delvis samtidig producent och konsument av tjänsten (Grönroos, 

2006). Grönroos (2009) visar att det viktigaste särdraget som också utmärker det nordiska 

synsättet är att tjänster ses som processer som består av en serie aktiviteter där ett antal resurser 

som människor, information, system och infrastruktur används. Resurserna används ofta i 

direkt interaktion med kunden som skapar en lösning på kundens problem. Kunden deltar som 

en aktiv produktionsresurs i tjänsteprocessen (Grönroos, 2009). Utmärkande drag är att den 

amerikanska ”skolan” ser tjänster utifrån karakteristik och egenskaper medans den nordiska 

”skolan” utgår från att tjänster ses som processer. Det amerikanska synsättet som kretsar kring 

synen på tjänstens olika egenskaper har dock haft liten inverkan på det nordiska synsättet 

(Grönroos, 2006).  

2.1.2 Begreppet tjänstekvalitet  
Tjänstekvalitet kan ses som skillnaden mellan kundens förväntningar på tjänstens kvalitet och 

kundens faktiska upplevelse av tjänstens kvalitet. Exempel på det kan vara att kunden har en 

förväntan på snabb leverans tjänsten och trevligt bemötande av servicepersonal i servicemötet 

innan servicemötet. Om kunden sedan upplever att den faktiska upplevelsen i servicemötet 

överträffar de tidigare förväntningarna så upplever kunden en hög tjänstekvalitet (Grönroos, 

2009).  Enligt Grönroos (2006) innebär den ”nordiska skolans” synsätt att kundens upplevda 

tjänstekvalitet har en teknisk kvalitet och en funktionell kvalitet (Grönroos, 2006). Teknisk 

kvalitet är vad kunden erhåller i tjänsteprocessen och funktionell kvalitet är hur kunden 

upplever tjänsten som erhålls i processen och kan ses som ersättning av den fysiska produktens 

funktioner (Grönroos, 2006). I kontrast till den ”nordiska skolan” innebär den ”amerikanska 

skolans” synsätt att tjänstekvalitet består av komponenter som påverkas av servicepersonalens 

karaktär i form av pålitlighet, förmåga att visa empati och trovärdighet (Parauraman et 

al.,1988). Tjänstekvalitet utgår således från kundens bedömningar och förväntningar av 

kvaliteten på företagets leveransförmåga av tjänster (Kang & James, 2004). Grönroos (2009) 

pekar också på att kundens förväntningar och upplevelser är svåra att kontrollera, allt för ofta 

mäts kvalitet ut ett internt perspektiv istället för att företaget faktiskt tae reda på hur kunden 

upplever kvaliteten på tjänsten företaget levererar. 

Tjänstekvalitet kan till skillnad från produktkvalitet inte mätas mot tekniska specifikationer. 

Därför kan tjänstekvalitet ses som en abstrakt konstruktion på grund av unika immateriella 

egenskaper hos tjänster. Dessa inneboende immateriella egenskaper hos tjänsten skapar 

osäkerheter för kunden kring kvaliteten på utförandet av tjänsten (Parasuraman, Zeithaml och 

Berry, 1988). Studier kring lojalitetsprogram visar att om kunden upplever bättre kvalitet på 

tjänsten har det också positiv påverkan på det värdet kunden upplever vilket förbättrar 

kundnöjdheten. (Bolton & Bramlett, 2000). Förbättrar företaget sin tjänstekvalitet förbättras 

också kundens intentioner att vilja köpa mer, köpa oftare, bli mindre priskänsliga och berätta 

för andra kunder om positiva upplevelser. Genom att kundens förväntningar på tjänstens 

leverans uppfylls kan det i slutändan leda till förbättrad kundlojalitet (Solimun & Fernandes, 

2018). Miranda, Tavares och Queiro (2017) pekar på att tjänstekvalitet har stor inverkan på 

kundnöjdhet men att tidigare forskningsresultat dock visat att tjänstekvalitetens inverkan på 

andra fenomen varierar. 
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2.2 Kundrelationens betydelse  
I en renodlad transaktionsrelation gör kunden sina inköp på grundval av priset och använder 

oftast ett flertal företag för att hitta lägsta pris. Kundens sökande efter ett ständigt lägre pris får 

kunden att växla företag över tiden. Relationsbaserade transaktioner bygger å andra sidan på en 

långsiktigt inriktad relationen mellan företag och kund och i en sådan relation är kontinuitet ett 

nyckelord (Venetis & Ghuari, 2004). En långsiktig relation mellan företag och kund är att 

föredra av flera skäl. För kunden sänker detta dennes transaktionskostnader genom att kund och 

företag lär känna varandra och på så sätt minskar risken för fel Samtidigt stärks också företagets 

konkurrenskraft eftersom kundens förväntningar infrias vilket påverkar företaget positivt (Lee 

et al.,2017; Bath & Darzi, 2015). 

Pågående relationer skapar fördelar för kunden i form av trygghet, känsla av kontroll, 

förtroende och en minskad risk vid köp. Slutligen leder detta till minskade 

transaktionskostnader och förutsättningar för att skapa lojalitet menar Grönroos (2004).  

Kunden bygger traditionellt sätt upp kundrelation genom servicepersonalens beteende i 

servicemötet där förtroende och engagemang är avgörande för en långsiktig kundrelation. 

Kunden behöver också känna företagets engagemang i att vilja leverera tjänsten för att utveckla 

förtroende. Företaget bör vilja se kunden som en aktiv meddeltagare i tjänsteprocessen för att 

stärka relationen (Tax, Brown & Chandrashekaran, 1998). Förtroende kan å ena sidan definieras 

som “en stark tro på att säljaren kommer att uppträda på ett sådant sätt att kundens långsiktiga 

intresse kommer att beaktas” (Crosby, Evans & Cowels, 1990, sid. 70, egen översättning). 

Kundens bästa försäkring för att framtida köp också kommer vara fria från fel är att det finns 

en historik bakåt i tiden med felfria och personliga köp (Crosby et al., 1990). Förtroende ses 

som en värdefull tillgång i en relation. Förtroende kan utvecklas genom interaktion mellan två 

parter och resultera i minskade osäkerheter och risker för servicemisslyckanden (Venetis & 

Ghuari, 2004).  

Relationen mellan företag och kund handlar inte bara om att behålla kunden över tiden. 

Långsiktiga relationer handlar om att få kunden att utveckla positiva attityder till företaget. 

Relationer kan utveckla kundnöjdhet och kunden kan rekommendera företaget till andra 

potentiella kunder i framtiden (Chenet, Dagger & O’Sullivan, 2010). Samtidigt har också 

servicepersonalens beteenden som att visa gästfrihet och trevligt bemötande betydelse för 

relationen mellan kund och företag. Faktorer som psykologiskt och fysiskt välbefinnande, små 

överraskningar och trygghet är också viktigt för uppbyggandet av en långsiktig och lönsam 

kundrelation. Fokuserar företaget på att leverera hög tjänstekvalitet förbättras också 

möjligheten till utveckling av en värdefull och långsiktig kundrelation (Ariffin & Maghazi, 

2012). 

 

2.3 Servicemötet med personal 
Servicemötet definieras ”…som den interaktion som uppstår mellan servicepersonal som har 

kundkontakt och kunder” (Bitner & Evans, 1993, sid. 35, egen översättning). I detta servicemöte 

som också benämns i litteraturen som ”sanningens ögonblick” och är där kunden upplever 

tjänsten (Grönroos, 2009).  
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Servicemötet som ”servicemötet är den dubbelsidiga interaktionen mellan kund och 

tjänsteleverantör” (Supreant & Solomon, 1987, sid. 87, egen översättning). Servicemötet 

benämns också i litteraturen som sanningens ögonblick. Sanningens ögonblick kan ses som det 

fysiska mötet mellan kund och servicepersonal och resultatet av tjänsten där överförs från 

företag till kund (Grönroos, 2009). Interaktion mellan kund och företag kan ses som att två eller 

flera parter har kontakt med varandra av affärsskäl (Lloyd & Luk, 2011). Grönroos (2010) pekar 

på att interaktion kan ses i allmänna ordalag som att det är ömsesidiga beteenden mellan två 

eller flera parter som samtidigt också påverkar varandra. Själva interaktion kan ske mellan 

människor, mellan människor och automatiska system men även mellan olika system 

(Grönroos, 2010).  

Ur företagets perspektiv är det viktigt att förstå att sättet kunden interagerar är endast en 

plattform för kundens användning av företagets tjänsteprocess (Grönroos, 2010). Det är 

företaget tillsammans med kundens aktiva deltagande i tjänsteprocessen som skapar tjänsten 

och därmed värdet. Värde för kunden definieras som ”…att få en aktör, exempelvis en kund att 

må bättre, känna större välbefinnande” (Grönroos, 2017, sid. 126, egen översättning). Kundens 

mål med värdet ses som något som förbättrar kundens välmående både fysiskt och psykiskt 

vilket är anledningen till köpet av tjänsten (Grönroos, 2017). Samtidigt är personalen viktig för 

skapandet av värdet. Personal är en avgörande resurs i samskapandet av värdet kunden upplever 

i tjänsteprocessen. Dessutom har också servicepersonal en avgörande roll för kundens 

uppfattning av tjänstens kvalitet eftersom det är personalen som traditionellt levererar tjänsten 

(Zaho, Yan & Keh, 2018). 

Alhelalat, Habiballah och Twaissi (2017) visar att interaktionsprocessen i restauranger mellan 

kund och företagets servicepersonal resulterar i antingen missnöjda kunder eller nöjda kunder. 

Kundnöjdheten är beroende av servicepersonalens attityder och beteende. 

Servicemedarbetarnas interaktion med kunden är den faktor som har störst påverkan på 

kundnöjdhet av alla. Dessutom är servicemötet också beroende av kommunikation, 

kundorientering, servicepersonalens förmåga att anpassa sig. Vidare är matkvalitet, vänlighet, 

tjänstekvalitet och en trevlig atmosfär det kunden bedömer sitt restaurangbesök utifrån. Kunden 

tenderar att bedöma tjänsten i sin helhet efter servicepersonalens beteende i servicemötet 

(Alhelalat, Habiballah & Twaissi, 2017).  

2.3.1 Servicepersonal påverkar kundrelationen 
Det är den kvalitet på interaktionen mellan servicepersonal och kund i servicemötet som skapar 

känslomässigt värde för kunden (Ariffin & Maghazi, 2012). Samtidigt är det i servicemötet som 

kunden interagerar med servicepersonal genom kroppsspråk, kommunikation och invanda 

beteenden som också påverkar kundrelationen (Grönroos, 2009). I servicemötet är 

servicepersonalens främsta uppgift att skapa förtroende till kunden genom sitt beteende och 

agerande (Gibelhausen et al., 2014). Om kunden upplever att servicepersonal har förmågan att 

skapa en trevlig atmosfär i servicemötet kan också en personligare relation uppstå mellan 

aktörerna. Dessutom kan personlig relation ses som en grundförutsättning för en långsiktig 

relation (Lee, 2017). I sin studie kring både servicepersonal och kunder pekar Gremler och 

Gwinner (2008) på att servicepersonalens förmåga att skapa en känsla av medkännande och 

omtanke om kunden är en viktig komponent för en kundrelation och speciellt viktig inom 

snabbmatsrestauranger.  
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Gremler och Gwinner (2008) uttrycker att snabbmatsrestauranger har ofta ett varierat schema 

för sina anställda vilket innebär att kunden sällan har kontakt med samma medarbetare under 

sina besök. Dessutom finns en tidsaspekt inom snabbmatsbranschen då kunden vill ha maten 

snabbt. Det är ofta ont om tid och därför ofta svårt att ha en längre kontakt mellan kund och 

personal i servicemötet. Samtidigt kan en gynnsam relation byggas med lite tid.  Relationen kan 

byggas upp genom att servicepersonal är lyhörd för kundens behov, bryr sig om värdet kunden 

upplever och använder humor utan att förlänga transaktionstiden (Gremler & Gwinner, 2008). 

Giebelhausen et al. (2014) förklarar det sociala utbytet som sker i servicemötet med teori kring 

manus och roller. I enighet med rollteorin antar både kunden och servicepersonalen olika roller 

genom hela servicemötet och agerar enligt ett ”färdigt” manus. Syftet med roller och manuset 

är att ge en social struktur i servicemötet men också kunna utgöra en guide genom hela 

transaktionen så att servicemötet flyter lätt och smidigt. I enlighet med manusteorin organiserar 

kunden sina tidigare upplevelser i olika manuskategorier. Manuskategorierna kan ses som ett 

hjälpmedel för att användas som en standardmall för att underlätta och hjälpa kunden förstå 

både nya och tidigare igenkända situationer (Giebelhausen et al., 2014). 

 

2.4 Relationsbyggande komponenter för Self-service teknik 
Användandet av SST kan i sig vara relationsbyggande. Kunden kan bygga relation till företaget 

utifrån sina egna bedömningar kring den typ av SST som används. Samtidigt betonas vikten av 

att kunden hittar sin roll och behärskar användandet av SST i servicemötet. När kunden väl 

hittar sin roll förbättras också kundens engagemang, förtroende och lojalitet. Dessa faktorer är 

viktiga för att kunden ska känna en relation till SST (Chang et al., 2016).  Chang et al. (2016) 

belyser att kundengagemang innefattar både relation och underhållande av relation mellan två 

parter. Den övergripande bedömningen kunden gör av användandet av SST har o inverkan på 

relation och engagemanget för att fortsätta relationen med företaget. Kundrelationen förbättras 

om företaget uppfyller kundens behov på snabbhet och enkelhet i användandet (Chang et al., 

2016). 

Samtidigt kan kundens attityd och inställning till teknik påverka kundrelationer. Problemet med 

att få kunden att börja använda SST visades i en studie inom bankväsendet (Curran & Meuter, 

2007). Forskningsresultat från banksektorn som historiskt sett länge haft teknik i servicemötet 

visar att SST behöver vara användbar och nyttig för kundens behov. Tekniken behöver vara lätt 

att använda annars kommer företag få svårt att få kunden att acceptera tekniken (Curran & 

Meuter, 2007). Kunders negativa inställning till att använda SST kan också grunda sig i att 

kunden ibland upplever sig ”pushad” av företaget till att använda tekniken. Detta kan skada 

både kundlojalitet och den långsiktiga relationen kunden upplever till företaget (Nijssen et al., 

2016; Scherer et al., 2015).  Fine (2008) pekar på att kundens attityder till teknik visar också att 

attityder styr viljan att använda tekniken vilket påverkar kundrelationen. Kundens vilja att 

använda teknik visar sig grunda sig i att kunden upplever tidsvinster. Samtidigt är det inte bara 

attityder som kan få kunden att vilja använda SST, kunden behöver känna att fördelarna blir 

något mer än bara effektivitetsvinster (Fine, 2008). En dålig upplevelse med SST som har ett 

billigt och enkelt gränssnitt samt brist på klara riktlinjer för hur tekniken ska användas upplevas 

som en extra börda för kunden. Det i sig kan också påverka relationskvaliteten negativt och 

därför försämra kundrelationen (Nijssen et al., 2016).  
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Samtidigt visar forskning att kunder med hög användningsfrekvens av SST också är de som 

sannolikt får ut mest av tekniken eftersom de antas bättre känna till teknikens möjligheter och 

funktioner (Nijssen et al., 2016). Företagens försök till att ”tvinga” kunden att använda SST 

kan få allvarliga negativa konsekvenser både mot användandet av tekniken men också för 

kundrelationen. Trots tidigare fördelar att använda SST kommer sannolikt sådant beteende som 

att tvinga kunden att använda SST snarare flytta kunden längre från användandet. Studier visar 

att kunden intog en positivare inställning om kunden själv kunde välja leveranssätt. Studiens 

slutsats blev att kunden vill ha ett val när det gäller leveranssätt men om valet inte fanns kunde 

negativa konsekvenser uppstå eftersom kunden upplevde sig ”tvingad” (Reinders, Dabholkar 

& Frambach, 2008).  

 

2.5 Servicemötet med Self-service teknik 
Rosenbaum och Wong (2015) pekar på att SSTs utveckling och implementering inom 

tjänstesektorn förändrar traditionella tjänsteprocesser vilket skapar utmaningar. En stor 

utmaning har visat sig vara att få kunden att vilja använda SST. Kunden tenderar till att undvika 

SST om valmöjligheten finns och väljer hellre att ha kontakt med servicepersonal (Rosenbaum 

& Wong, 2015). En annan utmaning är att SST förändrar formen för interaktion med företaget 

i servicemötet eftersom det traditionella fysiska mötet med personal begränsas eller uteblir helt 

(Navarro, Llniares & Garzon, 2015). Med SSTs snabba tillväxt har företag givits möjlighet att 

fördjupa kundrelationen genom att erbjuda ytterligare tjänster som samtidigt förbättrar 

produktiviteten i företaget (Collier, Breazeale & White, 2017). Företag som nyttjar SST låter 

kunden utföra hela eller en del av tjänsten som tidigare utfördes av företagets servicepersonal. 

På så sätt förbättras företagets produktivitet och kundnöjdhet samtidigt genom att kundens 

erbjuds fler möjligheter att anpassa tjänsterna. (Demoulin & Djelassi, 2016).  

Å andra sidan, ju mer nöjd kunden är med personal att få tjänsten levererad, ju mindre benägen 

är kunden att prova SST. Dessutom kan SST innebära kostnadsbesparingar men å andra sidan 

kan felaktig implementering bli lika kostsam (Curran & Meuter, 2007). Sättet tjänster allt oftare 

levereras och upplevs på har förändrats på många sätt. I dag är det de komplexa servicemöten 

mellan människa och teknik som skapar värde för kund och företag. Teknik får en central roll i 

servicemötet med Self-service teknik. Teknikens roll kan ses som en ersättning av 

servicepersonal och tjänsteutbudet (Lariviere et al., 2017). Samtidigt kan kundens användande 

av SST uppmuntras genom olika aktiviteter från förteget. Företaget behöver klargöra roller i 

servicemötet och samtidigt minska kundens behov av kontakt med servicepersonal Curran & 

Meuter, 2011). Effektiv kommunikation och möjligheter för kunden att få assistans är några 

aktiviteter som bidrar till att kunden upplever det positivt att använda SST (Curran & Meuter, 

2011). Curran och Meuter (2011) visar också att om servicepersonal assisterar första-gångs-

användare så upplever kunden förbättrat förtroende samtidigt som osäkerheten minskas för 

kunden. Assistansen minskar också behovet på sikt av personlig interaktion. Klara och tydliga 

roller i servicemötet och behovet av kontakt med servicepersonal har stark påverkan på 

kundensanvändandet av SST (Curran & Meuter, 2011). 
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Roller behöver därför klargöras eftersom kunden då känner sig säkrare i sin roll och kring vad 

som förväntas vilket medför att det är troligare att kunden då använder tekniken (Curran & 

Meuter, 2011). Teknik komplicerar servicemötet med SST eftersom tekniken skapar en andra 

roller än tidigare. Det är speciellt framträdande i servicemöten där typen Self-service kiosker 

används. Self-service kiosker innebär stora skärmar där kunden själv navigerar i tekniken, väljer 

betalningssätt, sveper med fingrar på skärmen med en viss hastighet, bekräftar ordern och 

godkänner köpet. (Giebelhausen et al., 2014). Enligt Giebelhausen et al. (2014) medför SST 

barriärer i servicemötet som kan upplevas fördelaktigt för kunder som tidigare upplevt otrevlig 

servicepersonal.  

Om företagets servicestrategi är att ge kunden ett varmt och personligt servicemöte bör 

företaget vara medvetet om att tekniken försämrar kundens bedömningar av servicemötet. En 

lösning kan vara att helt enkelt ge kunden tid och utrymme att använda SST utan ett socialt 

utbyte med kunden.  Ett annat sätt är att sömlöst integrera tekniken i servicemötet mellan 

kunden och servicepersonal så tillgång till personal och mänsklig kontakt upplevs samtidigt 

(Giebelhausen et al., 2014). Self-service teknik skapar nya sätt att leverera tjänster på samtidigt 

som det finns exempel på företag där SST fullt ut ersätter tidigare medarbetare och därför 

tvingas kunderna använda SST vilket skapar negativitet kring att använda tekniken (Reinders 

et al., 2008). Den nya tekniken medför att det blir möjligt för företaget att kartlägga kunders 

köpvanor och därigenom förbättra riktade marknadsaktiviteter vilket kan skapa förbättrade 

lojalitetsprogram. Underhållning i väntan på maten är också något som kan komma att bli 

verklighet framöver (Kincaid & Baloglu, 2005). 

2.5.1 Attityder till Self-service teknik  
Kundens vilja att använda SST visar sig var positiv om möjlighet fanns att välja antingen SST 

eller servicepersonal för transaktionen. Kunder som redan har teknikvana och använder SST 

ser fördelar som ökad effektivitet och tidsvinster vilket positivt påverkar kundnöjdheten. Andra 

kunder som inte har teknikvana kan uppleva det som frustrerande att ny teknik implementeras 

(Oh, Jeong & Baloglu, 2013). Studier kring kundens användning av SST på lyxhotell pekar på 

att kunden önskar uppehåll med teknikanvändandet under semestern. Kunden vill istället hellre 

ha kontakt med servicepersonal vilket i slutändan skulle kunna leda till att SST står i hög grad 

outnyttjad (Rosenbaum & Wong, 2015). Nijssen et al. (2016) visar att generellt sett har 

besparingsskäl negativ påverkan på kundens attityd medans skäl som skapar fördelar för kunden 

oftast har positiv effekt. En del kunder kan uppleva båda skälen samtidigt medan andra kunder 

inte har någon bestämd uppfattning alls. Kundens tillfredställelse med användning av SST leder 

till att förbättra intryck av tekniken. Samtidigt kan SSTs utformning och tekniknivå också ses 

av kunden som en indikator på företagets investeringsförmåga. Genom att kommunicera att 

avsikten är att förbättra servicen för att möta kundens framtida behov kan risken minskas att 

kunden misstänker negativa motiv till att SST implementeras (Nijssen et al.,2016). Ytterligare 

sidor finns att ta hänsyn till när SST implementeras. Underhållande och roligt visar sig vara 

viktiga faktorer vid användning av SST. Insikten torde leda till att företag bör göra kontakten 

med SST både underhållande och rolig vilket också skulle underlätta arbetet med att få kunden 

att använda tekniken (Curran & Meuter, 2007).  
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2.6 Klagomålshantering – Service Recovery 
Klagomålshantering eller Service Recovery kan ses som ”företagets sätt att åtgärda ett 

serviceproblem och tillhandahålla kompensation till kunden” (Robertson, McQuliken & 

Kandapully, 2012, sid. 21). Samtidigt är många olika delar av företaget involverade i 

tjänsteleveransen och därför finns ökad risk att företaget misslyckas med att leverera tjänsten 

till 100 % (Cheung & To, 2016). Yi och Kim (2017) pekar på att SST förknippas också med 

hög risk för att kunden kan misslyckas med tjänsten eftersom servicepersonal som kan hjälpa 

till begränsas helt eller delvis. Samtidigt visar det sig att om kunden misslyckas med tjänsten 

tar kunden hellre kontakt med en annan kund än med servicepersonal när SST används. Kund-

kund interagerande har visat sig speciellt viktigt vid SST och kan hjälpa företaget att snabbt 

lösa uppkomna problem (Yi & Kim, 2017). Collier, Breazeale och White (2017) pekar 

dessutom på att teknisk eller funktionsmässiga fel är de vanligaste förekommande skälen till att 

kunden inte vill använda SST.  

Fine (2008) visar att studier på att servicemisslyckanden ofta leder till att kunden byter företag. 

Olika människor har olika förväntningar kring hur företaget hanterar servicemisslyckandet. En 

del kunder behöver känna sig känslomässigt sedda genom en ursäkt och förklaring. Andra ser 

företagets misslyckande som ett sätt att exploatera och utnyttja kunden. Denna kundgrupp 

behöver samtidigt känna att de är i kontroll och därför bör erbjudas olika 

kompensationsmöjligheter att välja på vilket gör att denna kundgrupp känner kontroll (Fine, 

2008). SST kan fallera ibland på grund av felaktigt mänskligt handhavande eller ett tekniskt fel 

och konsekvenserna kan bli uteblivna köptillfällen, missnöje bland kunden och att kunden i 

fortsättningen undviker tekniken (Zhu, Nakata, Sivakumar & Grewal, 2013). Service Recovery 

aktualiseras speciellt kring SST eftersom servicepersonal ofta inte är i närheten av kunden och 

om detta inte tas på allvar kan negativ word of mouth komma att spridas (Robertson et al., 

2012). När väl ett misstag eller problem uppstår bör företaget direkt agera för att återställa 

kundnöjdheten.  

Samtidigt betonas också vikten av att träna servicepersonal som använder SST för att skapa 

förståelse och få kunskap kring kundens behov genom hela tjänsteprocessen för att undvika 

misslyckanden (Cheung & To, 2016). Enligt Collier et al. (2017) tar servicemisslyckanden när 

SST används en annan form än ett traditionellt servicemöte med servicepersonal. 

Servicepersonal har inte längre samma möjlighet att stötta kunden genom tjänsteprocessen 

eftersom SST har delvis tagit den tidigare servicepersonalens roll. Risken med SST förstärks 

också av en minskad tillgänglig support av servicepersonal när felet uppstår. De vanligaste felen 

med SST är tekniska eller processbaserade fel (Collier et al., 2017). Collier et al., (2017) pekar 

på att servicemisslyckanden kring SST också kan medföra frustration bland kunder som vill 

undvika mänsklig kontakt. Samtidigt finns de kunder som uppskattar att det finns 

servicepersonal i närheten när fel uppstår. Kunden blev mest nöjd när en servicepersonal kom 

och hjälpte till när kunden var ensam. När kunden å andra sidan hade andra kunder kring sig 

och fick hjälp av servicepersonal upplevde kunden större tidspress och förlägenhet (Collier et 

al., (2017). En högre nivå av service recovery i form av delaktighet av servicepersonal kan 

också leda till lägre kundnöjdhet.  
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Anledning till lägre kundnöjdhet är oftast att kunden vill behålla självbilden av att kunna SST 

och inte upplevas som en första-gångs användare Collier et al. (2017). Cheung och To (2016) 

visar också att kunden upplever det som särskilt viktigt med ett sympatiskt bemötande från 

servicepersonal när kunden rapporterar klagomål i en miljö där SST används. 

 

2.7 Diskussion kring centrala teoretiska utgångspunkter 
För att uppfylla studiens syfte behövs teori kring servicemötet. Teori kring tjänstekvalitet 

hjälper studien att förklara de förväntningar kunden har på företaget vad gäller kvalitet på 

tjänsten och bemötandet av servicepersonalen för att förbättra kundrelationen. Den redovisade 

forskningen visar att tjänstens egenskaper får konsekvenser för hur tjänstekvalitet uppfattas hos 

både kund och företag. Företaget bör därför inte bedöma tjänstens kvalitet internt utan låta 

kunden göra bedömningen. Konsekvensen kan annars bli att företaget har en uppfattning om 

vad kvalitet är och företaget en annan vilket också får konsekvenser för kundrelationen.  Ett 

servicemöte mellan kund och servicepersonal visar sig traditionellt bygga förtroende och 

relation genom servicepersonalens beteende.  

I litteraturen framgår att i servicemötet med personal finns outtalade roller och manus som utgår 

från tidigare erfarenheter och sociala värderingar. När SST allt oftare ersätter personal i 

servicemötet förändras de tidigare rollerna vilket kan skapa förvirring. Teori kring servicemötet 

med servicepersonal respektive med SST skapar en förståelse kring de olika sätt kunden har 

kontakt med företaget. Dessutom visar teori att de olika leveranssätten också har olika 

konsekvenser och förtjänster vilket underlättar möjligheten till att förklara betydelsefulla 

komponenter i servicemötet. Forskningen visar att kunder gärna vill ha hjälp men å andra sidan 

inte heller vill framstå som okunniga inför andra när hjälpen kommer vid ett 

servicemisslyckande. Med SST i servicemötet bedöms kundrelationen av kundens 

övergripande bedömning och utvärdering av användandet av SST vilket skapar konsekvenser 

kring hur tekniken som ersätter servicepersonal är utformad för att vara kundanpassad. 
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3. Metodologiska överväganden   
Detta kapitel redogör för de metodologiska övervägandena som gjorts under studiens 

genomförande. Kapitlet börjar med att redovisa studiens upplägg och undersökningsdesign. 

Därefter redovisas framtagande av intervjuguide, genomförandet av pilotstudien och 

överväganden kring studiens urval. Sedan redovisas tillvägagångssättet för datainsamling, 

intervjuer, analys av data och diskussion kring studiens kvalitet och trovärdighet.  

 

3.1 Ämnesval 
Intresset för SST och tjänsteprocesser har utvecklats genom studier på universitetet men också 

genom mitt arbete på McDonalds. Valet att undersöka vilka komponenter kunden i servicemötet 

upplever som viktiga uppkom som en naturlig fortsättning på den C-uppsats som jag skrev 

tillsammans med två andra studenter förra året. Ur ett arbetsmässigt perspektiv blev det också 

intressant att undersöka hur kundrelationer kan förbättras då jag arbetar på flera McDonalds 

som senaste året installerat Self-service teknik. Med min anställning på McDonalds blev det 

naturligt att genomföra studien där. Jag har arbetat inom McDonalds i drygt 20 år och arbetat 

inom alla befattningar i restaurangen inklusive högre befattningar där jag verkat som chef för 

en och ibland flera restauranger. Min erfarenhet och den access jag därmed utvecklat till 

nyckelpersoner kan positivt bidra till att beskrivningen av restaurangdriften i kapitel 4 blir 

verklighetstroget. Samtidigt, hur noggrant jag än genomför denna studie så kan man inte 

komma ifrån att jag kan ha omedvetna förutfattade meningar.  

 

3.2 Val av fallföretag 
Då studiens syfte är att identifiera komponenter i servicemötet kunden upplever som 

betydelsefulla för kundrelationen när Self-service teknik inom används inom 

snabbmatsbranschen, behövde fallföretaget också vara verksamt inom snabbmatsbranschen och 

samtidigt använda Self-service teknik. Studiens fallföretag blev McDonalds i Karlskoga som 

använt Self-service teknik sedan november 2016. McDonalds är en av de större aktörerna i 

inom den svenska snabbmatsbranschen vilket gör företaget till ett lämpligt fallföretag som 

också uppfyller studiens syfte. Samtidigt fanns också access till data och nyckelpersonal genom 

min anställning inom det franchisebolag som driver restaurangen. 

 

3.3 Studiens upplägg  
Grunden till uppsatsen har inhämtats från etablerade och granskade forskningsartiklar i ämnet 

Self-service teknik, kundrelationer, tjänstekvalitet, servicemötet och service recovery. 

Forskningslitteraturen valdes ut på grundval av relevansen till uppsatsämnet samtidigt som 

artiklarna behövde vara relativt aktuella när det kom till att ringa in uppsatsens frågeställning 

eftersom tekniken utvecklas och förändras snabbt. För att få fram dessa vetenskapliga artiklar 

kring uppsatsens ämnesområde användes sökmotorn Primo som nåddes genom Örebro 

universitets hemsida. Med Primo kunde vetenskapliga artiklar inom uppsatsens problemområde 

hittas. 
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I Primo avgränsades sökningarna till årtal, författare, namn på artikeln och till peer-review.  En 

inläsning av forskningslitteraturen visade att en mängd tidigare forskning om hur SST påverkar 

produktivitet, lönsamhet och kundnöjdhet tidigare gjort. Istället hittades intressanta artiklar som 

problematiserade kring kundens ovilja att använda SST. Liksom artiklar som belyste hur 

kundrelationen påverkas av SST. I artiklarna fanns avsnitt kring förslag på vidare forskning. 

Genom förslag på vidare forskning från forskningsartiklar skapades ett relevant och intressant 

problemområde kring hur kundrelationer kunde förbättras i servicemötet när SST används. 

Universitetets tjänsteforskare och lärare ytterligare värdefulla synpunkter och förslag på vidare 

artiklar. Sedan påbörjades inläsning av forskningsartiklar för att inhämta kunskap och teori 

kring interaktion, SST, kundrelationer, tjänstekvalitet, servicemötet och klagomålshantering för 

att avgränsa och utveckla ett problemområde med hjälp av metodböcker. Aktuella artiklar 

identifierades som efterfrågade forskning kring kunden interaktion med SST i servicemötet. 

Också artiklar kring hur kundrelation påverkas av SST hittades vilka också kom att ligga till 

grund för studiens inriktning och frågeställning.  

DePoy och Gitlin (1999, sid. 65) pekar på fyra frågor som underlättar processen för att hitta ett 

konkret forskningsproblem användes för att komma vidare i studien: 

Vad är det som gör detta ämne intressant för mig? 

Vad är det som gör detta relevant för min professionella verksamhet? 

Vad är det i litteraturen som pekar på olösta frågor inom detta ämne? 

Vad är angeläget ur allmän eller professionell synvinkel inom detta område? 

Parallellt med inläsning av forskningsområde påbörjades också studiens problemformulering. 

Studiens syfte gav områden för den teoriram som behövde redovisas i studien. Då studiens syfte 

är att undersöka vilka komponenter i servicemötet som kunden upplever har betydelse för 

kundrelationen planerades därför intervjuer in. Intervjuerna användes i studien som en metod 

för att utvinna data från kunder som besökt restaurangen. En tidsplan utarbetades för 

genomförandet av intervjuer, sekundärdata och för en lämplig analysmetod. Därefter 

påbörjades arbetet med metodkapitlet och planering kring studiens genomförande samt 

utveckling av intervjuguiden. Kontakt med restaurangen togs efter att problemområdet tydligt 

växt fram för att få tillgång till sekundärdata. Under arbetet med metodkapitlet behövdes 

regelbundna överväganden göras om vilka angreppssätt som skulle vara mest lämpliga. Dels 

för att lösa uppkomna problem, dels för studiens kvalitet men också för att också kunna 

färdigställa studien inom utsatt tidsram.  

 

3.4 Undersökningsdesign 
För att studien ska kunna besvara studiens forskningsfråga behövdes en undersökningsmetod 

väljas för att identifiera komponenter som intervjupersonerna upplever som betydelsefulla i 

servicemötet. Eftersom kundens upplevelse inte kan ”ses” behövde därför ”fenomen” hittas 

som kunde undersökas och kopplas till de begrepp som servicemötet kan beskrivas utifrån. 

Detta för att komma fram till slutsatser om vilka komponenter i servicemötet som kunden 

upplever betydelsefulla när SST används. Då studien avser att undersöka komponenter kunden 

upplever som betydelsefulla i servicemötet på McDonalds valdes kvalitativ metod med 

intervjustudier.  
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Bryman och Bell (2011) pekar på kvalitativ metod är tolkningsinriktad där tyngden ligger på 

förståelse av den sociala verkligheteten utifrån hur deltagarna i en viss typ av miljö tolkar 

verkligheten. Depoy och Gitlin (1999) menar att fallstudier också kan begränsas till ett eller 

flera fall och att designen kan användas för att utforska, beskriva eller förutsäga fenomen eller 

händelser. Forskarna visar att valet av fallstudie är lämplig när forskaren vill undersöka något i 

dess naturliga miljö. Data samlades in genom intervjuer med kunder som besökt restaurangen 

och använt SST. Sekundärdata bestod av synpunkter på användning av SST från kunder i form 

av mail till restaurangen. Intervjuerna genomfördes utifrån en semistrukturerad intervjuguide 

som tillät en flexibel intervjugång. Intervjupersonerna uppmuntrades att gå ifrån intervjuguiden 

under intervjun för att samla in intressant data genom följdfrågor. Följdfrågor fanns inte med i 

guiden då dessa inte kunde förutses.  

Alla intervjuer spelades in och transkriberades. Transkriberingarna skrevs sedan löpande ut för 

analys. För att analysera den empiri som samlats in genomfördes en innehållsanalys. 

Innehållsanalysen syftade till att undersöka om det fanns ytterligare information eller mönster 

i den textmassa som intervjuerna utgjorde än att endast läsa intervjuerna. Analys av det 

transkriberade materialet genomfördes med hjälp av en egenkonstruerad analysmall. 

Analysmallen utgick från de övergripande teman som identifierades i den intervjuguide (se 

figur 1) som låg till grund för intervjufrågorna. Vidare beskrivning av hur analysen 

genomfördes redovisas i avsnitt 3.7. 

Studiens kvalitativa inriktning fick också konsekvenser för hur trovärdigheten kommer 

bedömas i studien. Ansträngningar har gjorts för att göra noggranna redogörelser kring 

genomförandet av studien för att läsaren ska kunna följa med i resonemang, frågeställningar, 

överväganden. Även problem som dök upp under genomförandet redovisas. På så sätt 

underlättas läsarens egna bedömningar av studiens trovärdighet. Eftersom studien undersöker 

endast ett fall blir det därför svårt att säga något om att resultaten gäller för någon annan 

restaurang. Eventuell generalisering av studiens resultat bör göras utifrån försiktiga 

överväganden kring överförbarheten till andra restauranger. Bryman och Bell (2011) pekar på 

och menar att en fallstudie inte är passande när man vill generalisera resultaten från ett urval 

till en population. Istället kan dess resultat användas för att ge stöd till en redan existerande 

teori och en mer djupgående förståelse för ett visst fenomen menar forskarna. Andra faktorer 

som spelade in kring studiens design var resurser som tid och pengar som medförde 

begränsningar i studiens omfattning. 

 

3.5 Studiens avgränsning 
Studien avgränsades till McDonalds i Karlskoga och till komponenter som kopplas till 

kundrelationer och servicemötet i restaurangens tjänsteprocess. Studien avgränsas vidare till att 

SST endast omfattar typen Self-service kiosker. Tekniska detaljer kring Self-service kiosker 

kommer heller inte nämnvärt diskuteras då det är snarare kundens upplevelse av tekniken i 

servicemötet som är intressant för studien. DePoy och Gitlin (1999) menar att en studie behöver 

redogöra för hur den har avgränsats och på vilket sätt den har relevans för det egna 

problemområdet.  
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3.6 Datainsamling 
Primärdata som används i studien har inhämtats från sju olika intervjuer som utgått från en 

semistrukturerad intervjuguide. Sekundärdata som insamlats från restaurangen är mail som 

härrör från kunders upplevelse av SST. Sekundärdata användes för att ge ytterligare data men 

också för att öka trovärdigheten i studien. DePoy och Gitlin (1999) visar att syftet med att samla 

data är för att erhålla information som är relevant och tillräcklig för att besvara 

forskningsfrågan. DePoy och Gitlin (1999) pekar också på att datainsamling som 

sammankopplas genom olika tekniker kan motverka svagheter hos varandra i samband med 

datainsamling kring ett visst fenomen. Ahrne och Svensson (2015) visar att triangulering 

innebär att forskaren kombinerar olika typer av data för att studera ett och samma fenomen för 

att på så sätt fånga fenomenet mer objektivt än om bara ett sätt används.  

3.6.1 Litteraturgenomgång 
Alla artiklar har varit peer-review vilket säkerställer att innehållet i artiklarna är vetenskapligt 

kontrollerat och granskat av experter inom aktuellt område. Då studiens centrala områden är 

SST, servicemöte, kundrelation, tjänstekvalitet och service recovery påbörjades arbetet med att 

skriva upp dessa områden på ett papper och letade sedan nyckelord runt varje område. 

Angreppssättet är i linje med DePoy och Gitlin (1999). Nyckelord som ”service encounter”, 

“customer”, “relationship”, “service quality” och “Self-service Technologies” användes som 

nyckelord som sökningen utgick ifrån. Exempelvis kring området ”service encounter” användes 

exempelvis sökord som ”service encounter SST” för att hitta fler artiklar. För att hitta ytterligare 

artiklar inom samma område användes artiklarnas egna referenser längst bak för att ta mig 

därifrån vidare till andra artiklar. På detta sätt kunde sökningar ske bakåt i tiden till 

ursprungskällan för ett visst begrepp. Litteraturgenomgången gav också riktlinjer kring begrepp 

som behövdes för undersökningen. DePoy och Gitlin (1999) visar att det är nödvändigt att göra 

en litteraturgenomgång bland annat för att undersöka tidigare forskning och relevansen av den 

befintliga kunskapsbasen. Men även för att litteraturomgången utgör en logisk bas för valet av 

forskningsstrategi på området menar forskarna.  

3.6.2 Studiens operationalisering 
Studiens operationalisering tar avstamp i studiens huvudrubriker i den teoretiska referensramen 

som i sin tur har sitt ursprung i studiens syfte och kan ses som en brygga mellan teori och 

empiri. För att få en relevant koppling mellan teori och empiri utgör huvudrubrikerna i 

teorikapitlet de kategorier som operationaliseringen utgår från. Till dessa kategorier har ett antal 

aspekter kopplats som i sin tur utgör länken mellan teori och empiri (figur 1). Dessa aspekter 

har det gemensamma att de kännetecknar kategorierna. Ur dessa aspekter som utformats har 

sedan en intervjumall vuxit fram och färgats efter operationaliseringsmallen. Holme och 

Solvang (1997) pekar på att aspekterna kännetecknar begreppen som ska undersökas. 

Kategorierna har sedan färgkodats för att underlätta den innehållsanalys som sedan 

genomfördes.  Holme och Solvang (1997) pekar på att övergången från teori till är en kritisk 

del i studien. Forskarna pekar på att operationaliseringen har sitt ursprung i den teori som ställts 

upp i studien och ju större avstånd mellan teori och empiri desto svårare blir också 

operationaliseringen 
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Figur 1. Operationaliseringsmall, egenritad. 

 

3.6.3 Konstruktion av studiens intervjumall 
Arbetet med att skapa en semistrukturerad intervjuguide utgick från den 

operationaliseringsmall (Figur 1) som tidigare skapats för att få relevant koppling mellan teori 

och empiri. Indikationerna utgjorde grunden för intervjuguidens frågeställningar. Bryman och 

Bell (2011) menar att en intervjuguide är en kortare minneslista över områden som ska täckas 

i en intervju. Viktigt att frågorna gör det möjligt för forskaren att få information om hur de 

intervjuade personerna upplever sin värld och verklighet. Eftersom syftet i studien är att 

undersöka vilka komponenter i servicemötet kunden uppfattar som viktiga för kundrelationen 

behövde frågorna vara av typen öppna frågor för att intervjupersonen inte ska kunna svara 

endast ja eller nej. Intervjuguiden började med mer generella frågor kring personen och vanan 

med teknik för att få intervjupersonen att känna sig bekväm. Vid utformningen av guiden valdes 

frågeställningar som inte var alltför specifika för att inte hindra andra synsätt eller infallsvinklar 

kring frågeställningen.   

Bryman och Bell (2011) pekar på att formuleringar av frågeställningar för undersökningen inte 

ska vara så specifik att det hindrar alternativa idéer eller synsätt att uppstå under insamlingen 

av data. För att hitta relevanta frågor kring uppsatsens ämnesområde utgick intervjuguiden dels 

från studiens teori men också från studiens avgränsningar för att bättre fånga problemområde i 

studien. Konsekvensen blev en medvetenhet om att teoriavsnittet eventuellt skulle behöva 

kompletteras med någon annan vinkling eller ytterligare teori om ett visst fenomen beroende 

på vad som framkom i intervjuerna.  
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3.6.4 Pilotstudie 
Intervjuguiden genomfördes på en bekant till mig som för att kontrollera att frågorna 

uppfattades på rätt sätt, och för att träna på att genomföra intervju men också se om det gick att 

få fram relevant data i en innehållsanalys. Intervjun med testpersonen genomfördes 29 mars 

hemma hos personen. Testpersonen fick i uppgift att läsa och svara på frågorna. Andra uppgifter 

var att berätta hur frågorna upplevdes och om det var ord som uppfattades som krångliga eller 

om innebörden var svår att förstå. Testpersonen fick heller ingen bakgrundsinformation kring 

studien innan pilotintervjun var klar. Konsekvensen kunde ha blivit att svaren testpersonen gav 

mig blivit påverkade av att ”vilja” lägga svaren ”rätt” utifrån syftet med studien. Synpunkterna 

från pilotstudien skrevs ned på intervjuguiden och resultatet av förstudien visade substans i 

svaren.  

Två frågor behövdes dock formuleras om till öppna frågor samt frågeställningen ”Hur upplever 

du interaktionen med personal under restaurangbesöket?” ändrades till ” Hur upplever du 

kontakten med personal under restaurangbesöket?”. ”SST” ändrades till ”Self-service 

kioskerna” och SST i texten som förklarar studiens syfte ersattes också med ”Self-service 

kioskerna” för att underlätta förståelsen för intervjupersonen.  Testpersonen var heller inte 

delaktig i den riktiga studien. Både Holme och Solvang (1997) samt Bryman och Bell (2011) 

pekar på att en pilotstudie behöver genomföras för att upptäcka och komma tillrätta med 

eventuella svårigheter i intervjufrågorna som annars skulle följt med vilket skulle resulterat i 

att intervjupersonerna skulle ha svårigheter att förstå frågor eller begrepp vilket i sin tur skulle 

påverka den data som genereras ur intervjun.  

3.6.5 Urval för intervjuer 
När intervjuguiden var färdigställd påbörjades arbetet med att intervjua personer som handlat 

på McDonalds via SST. Av tidsmässiga och ekonomiska skäl bedömdes att sex personer skulle 

intervjuas och ingå i studien och därefter utvärdera mättnaden löpande, men jag valde efter 

löpande utvärdering intervjua ytterligare en person. Ahrne och Svensson (2015) pekar på att i 

det kan räcka med 6-8 olika personer att intervjua för att nå en tillräcklig mättnad i studien. 

Urvalet av de första två intervjupersonerna gjordes genom att tillfråga kunder i matsalen på 

McDonalds i Karlskoga som precis handlat om de ville delta i en studie kring teknikanvändning 

på restaurangen. Sättet att göra urval visade sig vara tidsödande, femtiofem olika förfrågningar 

resulterade i endast två positiva svar. Denna typ av urval menar Bryman och Bell (2011) kallas 

för bekvämlighetsurval eftersom forskaren använder sig av de personer som råkar vara 

tillgängliga för forskaren. Anledningen i de allra flesta fall var tidsbrist några enstaka ville inte 

delta.  

För att hitta fler intervjupersoner tillfrågades tidigare intervjupersoner i studien om de hade 

personer i sin närhet som handlat på McDonalds via SST och som kunde kontaktas för 

intervjuer. Att hitta fler personer att intervjua skulle visa svårare planerat.  Jag fick 

kontaktinformation till flera personer men några tackade nej till att bli intervjuade. Jag bad 

därför de som tackat nej om ytterligare personer och fick tillslut fått ihop fyra personer 

ytterligare att intervjua. Efter sjätte intervjun valdes dock att intervjua en sjunde person för att 

möjliggöra mättnad. Den sjunde personen kontaktades genom en tidigare intervjuperson. 

Urvalstypen är i linje med vad Bryman och Bell (2011) kallar för snöbollsurval eftersom 

forskaren i början tar kontakt med ett litet antal människor som är aktuella för studien och 

använder dessa människor för att få kontakt med ytterligare intervjupersoner.  
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Ahrne och Svensson (2015) pekar också på risker kring ett sådant urval. Personerna man får 

tips om för att intervjua har förmodligen kontakt medvarandra och kan därför förmodas har 

gemensamma erfarenheter eller attityder och risken är att fältmaterialet inte blir tillräckligt 

allsidigt.  

3.6.6 Intervjuer 
Två av Intervjuerna genomfördes på restaurangen och fem hemma hos respektive 

intervjuperson under en sjudagarsperiod mellan 3 april till 9 april. Två intervjuer på 

restaurangen gjordes i direkt anslutning med att personen tillfrågades. Efter att ha insett 

svårigheter med att hitta intervjupersoner ändrades urvalstyp och plats för intervjuerna. Fem 

intervjuer bokades in på tider hemma hos personen som då skulle vara ensam. Ahrne och 

Svensson (2015) menar att intervjuer av personer också kan ske i deras hemmiljö. Önskvärt att 

inga andra personer är hemma vid intervjutillfället eftersom detta kan störa menar forskarna. 

Under intervjutillfällena var jag själv uppmärksam på min attityd och pratade lugnt för att 

intervjupersonen skulle känna sig avslappnad för att mer fylligt svara på frågeställningarna. 

Samtidigt var attityden så professionell som möjligt för att inte intervjupersonen skulle ge mig 

svar som jag önskade för att denne kände sig avslappnad.  

Intervjun började med att presentera undersökningens syfte och att informera om att intervjun 

skulle spelas in för analys. Samtidigt informerades intervjupersonen om att intervjuaren också 

är anställd på McDonalds men arbetar inte på den aktuella restaurangen. Personerna 

informerades om att intervjun skulle spela in för vidare analys men att intervjupersonen skulle 

vara helt anonymiserad i studien. Vidare informerades att intervjun kunde avbrytas när som 

helst. Intervjuerna som genomfördes varade mellan 19 min till 47 min. Intervjun med Arne som 

varade i 19 min medförde flera ställningstaganden. Arne var i en del frågor kortfattad i sina och 

även kring följdfrågor som ställdes. Här övervägdes att ta bort intervjumaterialet kring Arne 

från studien bland annat därför att intervju var kortfattad jämfört med de sex andra och istället 

genomföra en ytterligare intervju. Arne genererade dock innehållsrika data och därför fick den 

ingå i studien. Bryman och Bell (2011) pekar på att korta intervjuer kan vara innehållsrika 

iallafall men att det är en bedömningsfråga.  

Intervjuerna spelades in med en smartphone eftersom en sådan ansågs väcka mindre 

uppmärksamhet hos intervjupersonerna. Eftersom mättnaden i studien bedömdes löpande 

behövdes också intervjuerna transkriberas löpande. För att bedöma mättnaden behövdes också 

material att utgå från. Intervjun med Arne och Bea genomfördes först därefter transkribering 

och analys. Samma procedur gjordes efter intervju med Jessica och Petra och sedan med Dan 

och Börje. På så vis kunde mättnaden bedömas löpande. Jag kunde se i intervjun med Dan och 

Börje små tecken på mättnad började komma. Intervjupersonerna svarade ungefär lika på flera 

av frågorna. Jag valde att kontakta ytterligare en person att intervjua genom Börje för att se om 

tydligare tecken på mättnad framkom. Efter intervjun med Ellinore hittades ett likande 

svarsmönster, intervjupersonerna uttryckte sig olika i ord men uppfattningarna var densamma. 

Ytterligare en intervju genomfördes för att öka mättnaden. Ahrne och Svensson (2015) visar att 

det sällan är tillräckligt att intervjua en eller två personer men om sex till åtta personer intervjuas 

ur en särskild grupp ökar säkerheten att forskaren fått material som är relativt oberoende av 

enskilda personers väldigt olika personliga uppfattningar.  

  



23 

 

Forskarna pekar på att antalet intervjuer bör avslutas när forskaren ser en mättnad i materialet, 

att man känner igen svaren och samma svarsmönster återkommer men att det aldrig får på 

förhand att säga när mättnadspunkten nås. Bryman och Bell (2011) pekar på att 

inspelningsutrustning kan oroa människor som blir intervjuade. Alla intervjuer spelades in 

genom en smartphone där funktionen röstmemon användes vilket visade sig vara praktiskt när 

intervjuerna skulle transkriberas. Längd, tidpunkt och plats på intervjuerna redovisas i tabellen 

i figur 2. nedan. 

 

Arne 19 min  McDonalds 03-apr 

Bea 27 min McDonalds 03-apr 

Jessica 32 min Hemma hos personen 06-apr 

Petra 47 min Hemma hos personen 06-apr 

Dan 45 min Hemma hos personen 08-apr 

Börje 38 min Hemma hos personen 08-apr 

Ellinore 42 min Hemma hos personen 09-apr 

Figur 2. Intervjuförteckning 

 

Holme och Solvang (1997) pekar på att inom kvalitativa intervjuer används inte standardiserade 

frågor just för att forskaren inte ska påverka intervjun med för mycket styrning av 

intervjupersonen. Styrkan i en kvalitativ intervju ligger i att intervjusituationen ligger så nära 

ett vanligt samtal som möjligt där forskaren endast ger de tematiska ramarna. Bryman och Bell 

(2011) betonar också vikten av att skapa en förtroendefull relation genom att använda 

ögonkontakt och leende. Samtidigt betonar Bryman och Bell (2011) att en allt för avslappnad 

relation kan leda till att intervjun tar allt för lång tid och den goda stämningen kan göra att 

intervjupersonen svarar på ett visst sätt för att göra intervjupersonen till lags.  

3.6.7 Anonymitet och samtyckeskravet 
All information kring intervjupersonernas identiteter som deltagit i studien har hanterats 

varsamt för att skydda deltagarnas identitet. I studien nämns inte intervjupersonerna med sina 

riktiga namn utan anonymiserats till fiktiva namn. Allmän information kring intervjupersonerna 

redovisas i studien under empiri (4.6) för att ge en utökad kontext till materialet. Alla 

intervjupersoner har fått sammanställning och transkribering mailat till sig för godkännande för 

att säkerställa den personliga integriteten. Bryman och Bell (2011) visar att alla uppgifter kring 

personer som deltar i studien ska behandlas konfidentiellt och att personen ska upplysas om att 

deltagandet är frivilligt. 

3.6.8 Sekundärdata 
Holme och Solvang (1996) visar att sekundärdata kan karakteriseras som en andrahandskälla 

som allmänt kan sägas få större betydelse ju närmare källan är knuten till den situation som 

behandlas. Forskarna menar att med en ytterligare källa kan man jämföra information från en 

annan källa. Dessa källor ska vara så oberoende av varandra som möjligt (Holme & Solvang 

(1996). Om graden av överensstämmelse är hög mellan källorna kommer detta stärka 

trovärdigheten av källan visar forskarna. Sekundärdata i form av mail har inhämtats från 

restaurangchefen med dennes godkännande (Holme & Solvang, 1996).  
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Den inhämtade sekundärdata består fyra olika mail från kunder som haft synpunkter kopplat 

till Self-service tekniken. Kunden har mailat McDonalds offentliga kommunikationskanal för 

kunder och sedan distribuerats mailet vidare till restaurangens interna kommunikationskanal 

under perioden december 2016 till september 2017. Mailen från kunden har vidarebefordrats 

till mig av restaurangchefen i originalform vilket säkerställer att data är obearbetad från 

restaurangen för att minimera risken för påverkan.  

 

3.7 Analysmetod av studiens data 
Den intervjuguide (bilaga 2) som används som grund för intervjufrågorna utgår från de centrala 

begreppen i studiens referensram genom dess huvudrubriker. För att tydliggöra kopplingen 

mellan teori och empiri valde jag den teoretiska referensramens huvudrubriker som de 

färgkodade teman i den operationaliseringsmall (figur 1.) jag hade som utgångspunkt. För att 

lyfta förståelsen ytterligare i det transkriberade materialet genomfördes en innehållsanalys.  

Innehållsanalysen började med att jag läste igenom alla utskrivna interjuver flertalet gånger för 

att känna mig bekant och känna att jag behärskade materialet. När jag kände att jag hade kontroll 

över materialet påbörjades arbetet med att reducera materialet. Ahrne och Svensson (2015) 

visar att sortering behövs för att skapa ordning och genom reducering av data skapas 

koncentration och skärpa. För att reducera det transkriberade materialet skrevs i 

högermarginalen nyckelord eller tecken som hade samma betydelse som de meningar 

intervjumaterialet bestod av. Intervjupersonernas utskrivna meningar kondenserades således 

och på så sätt reducerades antal ord i materialet utan att det huvudsakliga innehållet gick 

förlorat. Kondenserade ord eller meningar blev till nyckelord i det reducerade materialet som 

kunde kopplas tillbaka till de centrala begreppen i operationaliseringsmallen.  

Nyckelorden i det reducerade material färgkodades utefter dess betydelse och 

överensstämmelse med de aspekterna i operationaliseringsmallen (figur 1). De centrala 

begreppen i operationaliseringsmallen utgjorde de huvudteman i den analysmall (bilaga 1) som 

utformades med utgångspunkt från den teoretiska referensramens huvudrubriker. Ytterligare 

två teman adderades till analysmallen; Attityd och fördomar kring SST samt Relationsbyggande 

komponenter för Self-service kiosken och Kundrelationens betydelse fördes ihop till ett enda 

tema då betydelsen var liknande. Själva analysen växte fram genom att jag förde in de 

kondenserade och färglagda orden i enlighet med operationaliseringsmallen in i analysmallen 

under passande temat. Så fortsatte jag intervjuperson för intervjuperson tills alla kondenserade 

ord hade placerats i analysmallen.  

 

Figur 3. Utklipp av egenritad analysmall 
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Med hjälp av analysmallen kunde mönster och samband kring de kondenserade meningar 

urskiljas. De kondenserade meningarna i analysmallen blev således de komponenter kunden 

uppfattade som betydelsefulla. Bryman och Bell (2011) menar att en innehållsanalys strävar 

efter en kategorisering av den eller de företeelser som forskaren finner intressanta. Två 

egenskaper innehållsanalysen har är objektivitet och systematik. Forskaren behöver i förväg 

tydligt specificera hur man ska hänföra olika delar av ett råmaterial till olika kategorier vilket 

ger systematik. Objektivitet i detta fall bygger på att det klart framgår hur forskaren bär sig åt 

för att kategorisera materialet så att personliga värderingar så lite som möjligt ska påverka 

processen (Bryman & Bell, 2011).  

Analysmallen som utformades hade två axlar. Den vertikala axeln innehåll intervjupersonerna 

och på den horisontella axeln fanns de olika teman. Därefter överfördes den färgade data (som 

ursprungligen var kondenserade meningar) över i analysmallen för respektive tema för att på så 

sätt kunna urskilja mönster eller brist på mönster. I flera fall räckte inte de ursprungliga teman 

till. För att ytterligare organisera min data skapades underkategorier för att ytterligare skönja 

mönster. Ansträngningar gjordes för att inte låta analysen påverkas av egna omedvetna och 

medvetna åsikter och fördelar.  Bell och Waters (2016) visar att en innehållsanalys i grunden är 

ett forskningsverktyg som hjälper till att analysera användning av begrepp i ett dokument för 

att bedöma innebörden och betydelsen av källan.  

 

3.8 Metodreflektion kring studiens trovärdighet  
Denna studie bygger på etablerade forskningsresultat från forskningsartiklar från olika forskare. 

Det för att få en så nyanserad och trovärdig utgångspunkt som möjligt. Till hjälp för att 

genomföra datainsamling och analysera data som genererats genom intervjuerna har etablerade 

metodböcker använts. Metodböckerna har underlättat strukturen i arbetet vilket förbättrat 

noggrannheten arbetet. Att jag är anställd i det företaget jag också genomfört studien hos kan 

ses både som en fördel och nackdel. Bell (2011) pekar på att ingen forskare är objektiv därför 

viktigt att tidigt redovisa min koppling till restaurangen som undersökts. Genom anställning 

inom företaget har kunskap kring verksamheten inhämtats liksom access till material underlättat 

studien. Trovärdigheten i studien bygger på transparens av studiens genomförande, 

intervjupersonernas egna berättelser ligger till grund för data, studien har använt sig av 

triangulering för att ytterligare öka trovärdigheten. 

Data bygger på sju olika intervjupersoners upplevelse som bara utgör är en liten del av 

kundunderlaget restaurangen har vilket kan ses som en brist. Å andra sidan är studien 

intresserad av kvalitativa data för att skapa förståelse kring olika fenomen i servicemötet, vilket 

också skapar problem med att generalisera resultaten. Begränsningar avseende ekonomiska 

resurser och tid för att färdigställa studien då jag utför allt arbete själv spelade också in i 

undersökningsdesignen. Kunskapen av verksamheten var en fördel under intervjutillfällena då 

förståelse fanns för kundens situation när denne beskrev sina upplevelser vilket underlättade 

valet av följdfrågor. I intervjuguiden finns frågan om ”Hur beskriver du din vana med Self-

service teknik?”, svaren på denna fråga utgår från intervjupersonens egna bedömningar och inte 

vetenskapligt grundat. Avsikten med frågan var att få en fingervisning om samband mellan 

teknikvana och SST kring intervjupersonerna. Studien visar också att intervjupersonen Bea haft 

en tidigare anställning på McDonalds vilket kan ha påverkat hennes svar på frågan ” Vad tror du 

är anledningen till att restaurangen installerat Self-service kiosker?”.  
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Bea var den enda intervjuperson som svarade att det blivit bättre för personalen, hennes åsikt 

kan ha färgats av hennes anställning. En svaghet i studien kan också kopplas till min anställning 

eftersom egna omedvetna åsikter, förutfattade meningar eller antaganden kring Self-service 

tekniken kan bidra till att vinkla resultatet åt ena eller andra hållet så det passar den inriktningen 

företagsledningen antagit i Self-teknik frågan. Farhågan kan vara att om ledningen har uttalat 

en negativ hållning till Self-service teknik kan det tänkas att jag omedvetet har lyft fram 

argument för detta eller vice versa. En annan svaghet är att studien genomförts självständigt 

vilket innebär också att analysen också genomfördes självständigt. Det hade varit en styrka för 

studien att genomföra analysen med ytterligare en person för att kunna jämföra svaren och 

arbeta sig framåt på det sättet. Det hade stärkt trovärdigheten i studien om analysresultaten 

kunnat jämförts och diskuterat med ytterligare en person. För att minimera misstag har 

ansträngningar gjorts för att skapa en bredare transparens i materialet. Redan i studiens 

inledning informeras läsaren om att jag är anställd på McDonalds också intervjuernas inledning 

informeras personerna om min anställning i företaget. Ett sätt att tona ned eventuell kritik är att 

sträva efter hög transparens, att bedömningen av mättnad och trianguleringen som används i 

datainsamlingen är noggrant beskriva. För att ytterligare öka trovärdigheten i resultaten gjordes 

ansträngningar för att noga beskriva tillvägagångssättet för att analysera den data som 

genererats. På så sätt kan läsaren själv följa stegen vilket ökar transparensen i studien.  

DePoy och Gitlin (1994) visar att ytterligare sätt att öka trovärdigheten i studien är genom ”audi 

trail” när man presentera analysen. Lincoln och Guba (1985) genom DePoy och Gitlin (1994) 

föreslår att man efterlämnar spår av hur man resonerat och vilka åtgärder som vidtagit så att 

andra klart kan följa den logik och det sätt som kunskapen genererades. Min avsikt att göra 

denna studie bygger helt och hållet på mitt eget intresse. Inga pengar eller liknande är 

inblandade i studien. Bryman och Bell (2011) visar att studiens pålitlighet Innebär att forskaren 

skapar en fullständig redogörelse för alla delar av forskningsprocessen. En möjlighet att styrka 

och bekräfta innebär att forskaren utifrån insikten att det inte går att vara helt objektiv. Det ska 

vara klarlagt att forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar eller teoretiska inriktning 

påverkautförandet och slutsatserna i studien (Bryman och Bell, 2011). 

För att öka tillförlitligheten har intervjuerna som genomfördes transkriberats och sammanställts 

efter intervjutillfällena. Därefter har utskrifterna mailats till intervjupersonerna för 

godkännande att utskrifterna var korrekt återgivna. Detta för att minimera risken för att 

oavsiktligt överför egna värderingar eller åsikter som vinklar studien åt ena eller andra hållet. 

Tillförlitlighet menar Bryman och Bell (2011) innebär att den sociala verklighet som beskrivs i 

studien framgår tydligt.  Att skapa en tillförlitlighet i sina resultat innefattar att undersökningen 

följer regler som finns och att man rapporterar resultaten till de personer som är en del av den 

sociala verklighet som studerats för att bekräfta att forskaren uppfattat deras verklighet korrekt. 

De allmänna svagheterna i en kvalitativ underökning tjänar också på att lyftas fram. En svaghet 

som tidigare påpekats är brist på generalisering av resultatet. Resultaten från intervjuerna 

baseras på sju restaurangbesök på McDonalds i Karlskoga vilket innebär att samma 

undersökning i en större eller mindre ort än den aktuella kan visa på andra resultat. Bryman och 

Bell (2011) visar att studiens överförbarhet innebär att forskarens resultat även gäller i en annan 

kontext vid en annan tidpunkt. Men eftersom normalfallet med kvalitativ forskning menar 

forskarna är en intensiv studie av en liten grupp som har vissa egenskaper.  
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Detta innebär att en kvalitativ studie handlar mer om djup än om bredd som i en kvantstudie 

gör överförbarheten svår att uppnå vilket inte heller är syftet i en kvalitativ studie. Bryman och 

Bell (2011) som refererar Lincon och Guba (1985) samt Guba och Lincon (1994) pekar på att 

kvalitativa studier bör bedömas utifrån två grundläggande kriterier: äkthet och trovärdighet där 

trovärdighet består av fyra delkriterier som tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och bekräfta. Äkthet handlar om att forskaren ger en rättvis bild av de 

åsikter som studerats men menar att detta kriterium inte fått något större inflytande (Bryman & 

Bell, 2011). 
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4. Empiri 
I detta kapitel redovisas den insamlade empirin. Den insamlade empirin är primärt inhämtad 

från McDonalds i Karlskoga och består av intervjuer vars innehåll har analyserats för att 

utvinna en så rikhaltig data som möjligt. Sekundärdata i form av synpunkter från kunder har 

också använts. Först presenteras en kort bakgrund och beskrivning av restaurangens 

tjänsteprocess och sedan hur Self-service tekniken används av kunden. Därefter redovisas data 

som analysen av intervjuerna genererat. Data som presenterar och beskriver restaurangen har 

inhämtats från restaurangchefen på McDonalds i Karlskoga om inte annat anges. 

 

4.1 McDonalds 
McDonalds i Sverige har cirka 12,000 medarbetare, serverar omkring 400,000 kunder dagligen 

på någon av de 210 restauranger runt om i Sverige (mcdonalds.se, 2018). McDonalds i 

Karlskoga öppnade sommaren 1995 och var den 88:e restaurangen i ordningen som McDonalds 

öppnade i Sverige (McDonalds interna driftinformation). Restaurangen ligger centralt i 

Karlskoga intill E-18 som går igenom stan. Enligt restaurangchefen jobbar cirka 50–70 

medarbetare beroende på säsong. Höst och vinterhalvåret sjunker försäljningen medans på 

våren och sommaren ökar försäljningsvolymen. Här serveras cirka 25,000 kunder i månaden 

varav cirka 16,000 kunder gör sina beställningar inne i restaurangen och cirka 9,000 kunder gör 

sina beställningar från bilen i en Drive Thru. Personalen är uppdelad deltidspersonal och 

heltidspersonal. Restaurangledningen och majoriteten av den personal som är skiftarbetare 

arbetar heltid. Övrig personal är skolungdomar som arbetar deltid och personal som arbetar 

halvtid. Restaurangledningen består av en restaurangchef med sin assistent tillsammans med ett 

antal arbetsledare som leder olika skift på restaurangen. Utöver de finns ett två handledare som 

bland annat har som uppgift att utbilda personalen på arbetsstationer (källa: restaurangchefen). 

Konkurrensen har hårdnat inom snabbmatsbranschen i Karlskoga. Sedan ett antal år är den 

största och samtidigt närmsta konkurrent MAX hamburgerrestaurang. MAX öppnade en 

restaurang bredvid McDonalds bara ett hundratal meter bort (källa: restaurangchefen). 

 

4.2 Self-service teknik installeras  
Restaurangchefen berättar att som i ett led i att möta den hårdare konkurrensen inom 

snabbmatsbranschen installerades ett nytt produktions- och beställningssystem i restaurangen. 

Systemet kallas internt Platform Integration (PI) och är McDonalds eget interna namn på det 

koncept som innefattar Self-service kiosker. Syftet med installeringen var att ytterligare 

effektivisera och förbättra servicen och samtidigt kvaliteten på slutprodukterna. Det nya 

systemet PI medförde förändringar i kassadisken och i matsalen. Fyra Self-service kiosker upp 

i matsalen i anslutning till entrén. De traditionella kassaapparaterna minskade i antal till två mot 

tidigare fem. En omedelbar förbättring för kunden med Self-service kioskerna är att kioskerna 

är öppna oavsett tidpunkt på dygnet och oberoende av bemanning av personal vilket minimerar 

köbildning och förbättrar servicetiden (källa: restaurangchefen & egna erfarenheter). 
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Restaurangchefen berättar att det tidigare systemet Grill Direkt innebar att produkter 

tillverkades och bereddes en tid innan den tänkta kundtillströmningen och därefter förvarades 

produkterna i ett värmeskåp. I värmeskåpet fick produkterna enligt McDonalds standarder ligga 

maximalt tio minuter. Blev produkten inte såld efter tio minuter kasserades den. Produktionen 

styrdes inte heller av en direkt beställning utan med Grill Direkt tillverkades produkter efter ett 

förväntat behov. Vad gäller betjäning av kunder i serviceområdet togs beställningar emot över 

kassadisk genom servicemedarbetare med det tidigare systemet (källa: restaurangchefen). 

I det tidigare Grill Direkt-systemet uttrycker restaurangchefen, bemannades kassaapparaterna 

efter försäljningsvolym vilket medförde konsekvensen att en till tre kassor alltid minst öppna 

däremot kassa fyra och fem öppnades vissa högvolymstimmar eller dagar vilket ibland skapade 

kö. Det nya produktionssystemet i köket som installerats kan sägas likna ett löpande band. 

Arbetet i produktionsområdet delas upp i olika roller liknande löpande bandet inom industrin 

för att effektivisera och förbättra flödet av produkter. I det tidigare systemet servades kunden 

av personalen i anslutning till kassadisken där beställningen togs emot och levererades. 

Rollerna för servicemedarbetarna har förändrats med PI på så sätt att kunden inte längre 

beställer direkt av personalen. Personalen plockar istället ihop en beställning enligt vad som 

presenteras på två skärmar på insidan av serviceområdet och levererar beställningen till kunden 

på en bricka vid utlämningsdisken (källa: restaurangchefen & egna erfarenheter). 

Personalen fick utbildning flera månader innan systemet skulle implementeras på McDonalds i 

Karlstad som installerat systemet tidigare. Detta möjliggjorde att personalen fick bekanta sig 

med systemet och de förändrade roller som nu behövdes fyllas av servicepersonalen. När 

systemet var nytt i restaurangen togs beslut om att styra kunden till att enbart genomföra 

beställningar i kioskerna. En banderoll sattes upp i anslutning till kioskerna som visade kunden 

att beställningarna sker i kioskerna. Många kunder accepterade detta medans andra accepterade 

inte alls detta utan blev upprörda och ibland lämnade restaurangen. Personalen hade fått 

instruktioner att be kunder som direkt kom fram till kassaapparaterna istället genomföra 

beställningen på det nya sättet vid kiosken tillsammans med personalen. Detta för att lära 

kunden kiosken och skapa en vana att använda kiosken. Beslutet ändrades senare efter att flera 

kunder påtalat ovilja i att använda kioskerna på restaurangen och nu är personalen mer flexibel 

till att hjälpa de kunder som vill beställa av servicepersonal (källa: restaurangchefen). 

Många kunder fått in vanan att använda kioskerna men om kunden verkligen vill beställa i 

kassan genom servicepersonal så går det lika bra visar restaurangchefen. Restaurangchefen 

pekar vidare på konsekvensen av att restaurangen i början tog beslut av att styra kunden visar 

sig i den kioskprocent restaurangen har, ligger över 90 % och är långt över medelrestaurangen 

i Sverige. Kioskprocenten talar om hur stor andel av kunderna som använder kioskerna kontra 

traditionell kassaapparat vilket också har frigjort personal till att vara ute i matsalen. Klagomål 

kring att restaurangen styrt kunden till att använda kioskerna har sedan ett tag helt upphört. 

Detta kan bero på att personalen är mer flexibel samtidigt som kunden vant sig att använda 

kiosken (källa: restaurangchefen). 
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4.3 Self-service kiosker på restaurangen 
På restaurangen finns fyra olika Self-service kiosker. Dessa är tydligt placerade för att synas 

för kunden när han eller hon kliver in i matsalen. Alla fyra kiosker öppnas för användning när 

restaurangen öppnas och stängs ned när restaurangen stänger på natten. Kiosken har en stor 

skärm med touchteknik, en infraröd lysdiod som läser av kuponger och andra rabatter, en 

betalkortsläsare och en nummerlappsskrivare. Skärmen är själva beställningsytan. Genom att 

trycka på skärmen kommer kunden in i beställningssystemet. På vänster sida i beställningsvyn 

finns olika funktioner som exempelvis ”menyer” och ”desserter”. Kunden navigerar i 

beställningsvyn genom att svepa och trycka på produktbilderna på skärmen. När kunden är klar 

med sin beställning behöver kunden också välja betalningssätt. Kiosken klarar av 

kortbetalningar med kontantbetalningar och presentkort behöver hanteras av personal vid 

utlämningsdisken ((källa: restaurangchefen & egna erfarenheter). 

.         

     

      

Bild 1: Self-service kiosk 

 

4.4 Servicemötet på restaurangen 
Servicemötet på McDonalds innebär att kunden får en begränsad kontakt med 

servicepersonalen. Kunden utför en stor del av servicepersonalens tidigare arbete genom att 

själv beställa sin mat och genomföra betalningen. När beställningen är genomförd och betald 

hämtas maten av kunden vid utlämningsdisken som bemannas av servicemedarbetare. 

Servicemötet på McDonalds består både av Self-service kiosker och servicepersonal. Vid 

tillfällen med hög kundtillströmning bemannas kiosken med en värdinna eller värd som har till 

uppgift att supporta kunder vid kiosken (källa: restaurangchefen). 

4.4.1 Servicemötet med personal 
I serviceområdet bakom utlämningsdisken plockas kundens order ihop på en bricka eller påse 

beroende på om kunden äter i restaurangen eller vill ta med. Beställningar som är betalda och 

klara av kunder i kioskerna visar också på två skärmar i serviceområdet. Ena skärmen visar och 

specificerar de produkter som respektive kund beställt (källa: restaurangchefen). 
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Den andra skärmen visar drycker och desserter kunden beställt. Genom att använda skärmar 

kan arbetet lättare delas upp när bemanning och försäljningsvolym ökar (källa: 

restaurangchefen). Uppdelningen innebär att en medarbetare plockar ihop produkterna, en 

annan medarbetare plockar ihop dessert och dryck och en tredje medarbetare ansvarar för 

utlämningen av beställningen till kunden. Personen som delar ut beställningen till kunden är 

också utbildad i att ge ett trevligt bemötande. Detta för att säkerställa McDonalds standards i 

bemötandet och presentationen av kunden beställning lever upp till standarder. Det är också vid 

utlämnandet av kundens beställning som tillfälle finns där kund och servicepersonal har kontakt 

med varandra. Self-service tekniken skapar förutsättningar för att servicepersonalen kan vara 

ute i matsalen för att utföra uppgifter som att torka bort eller sopa golv eftersom kunden utför 

det tidigare arbetet personalen utförde. Vid högre kundtillströmning arbetar restaurangen aktivt 

med att ha en servicemedarbetare placerad intill kioskerna för att underlätta för kunder att 

komma igång med beställningen eller finnas där för frågor vilket samtidigt kortar ned 

beställningsprocessen (källa: restaurangchefen). 

4.4.2 Servicemötet med Self-service teknik 
Tjänsteprocessen påbörjas när kunden kliver in i restaurangen och går fram till Self-service 

kiosken. I Self-service kiosken genomför kunden sin beställning och de allra flesta kunder 

betalar med kort direkt i kiosken. Efter betalningen kommer en nummerlapp ut från kioskens 

skrivare som meddelar kunden vilket ordernummer kunden fått i systemet. Efter att fått 

nummerlappen förflyttar sig kunden framåt i matsalen mitt emot utlämningsdisken som är 

skyltat väntområde. I väntområdet kan kunden följa sitt ordernummer på en stor skärm som 

hänger ner ovanför utlämningsdisken. När beställning är klar för att hämtas visas numret upp 

på skärmen ovanför utlämningsdisken med informationen att orden är klar. 

Servicemedarbetaren ropar samtidigt upp numret på den order som är klar för extra tydlighet. 

Därefter hämtar kunden beställningen och letar därefter upp en plats att sitta ned på (källa: 

restaurangchefen). 

 

4.5 Klagomålshantering med Self-service teknik 
All servicepersonal är utbildad i att hantera enklare kundklagomål som att byta ut en felaktig 

produkt eller läsk. Allvarligare klagomål tar ansvarig arbetsledare hand om. Kunder som äter i 

matsalen kommer oftast fram till personal vid eventuella synpunkter eller om man vill byta en 

produkt. Kunden har också möjlighet att maila in synpunkter kring bemötande och produkt till 

McDonalds centralt genom tjänsten McSvar som är tar emot synpunkter från kunder. McSvar 

tar emot kundens beskrivning av händelsen och vidarebefordrar mailet till restaurangen. När 

mailet når restaurangen ringer oftast restaurangchefen upp kunden och kontrollerar händelsen 

med berörd arbetsledare för att samla fakta och följa upp eventuell rutin för att minimera att 

felet uppstår igen. De flesta mail som inkommer handlar om fel som kan ha uppstått i Drive 

Thru där kunden handlar från sin bil. För att underlätta användandet bemannas kiosken av en 

värdinna vissa högvolymstimmar under veckorna för att hjälpa till direkt om kunden har en 

fråga eller fastnar. Andra timmar är kontakten med servicemedarbetare begränsad vid kiosken 

utan kunden får gå fram till utlämningsdisken för att tillkalla hjälp (källa: restaurangchefen). 
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4.6 Presentation av intervjupersonerna 
Nedan följer en presentation kring intervjupersonerna för att ge en utökad kontext och bakgrund 

till den data som sedan presenteras.  

Arne är 73 år. Han har inga barn och bor själv. Är pensionär sedan många år. Han beskriver sig 

själv ha god vana att hantera smarta mobiltelefoner och använder gärna Self-service teknik i 

andra butiker om det finns. Arne ser sig själv som en vanemänniska. Besöker restaurangen cirka 

en till två gånger per vecka. 

Bea är 24 år. Hon pluggar och jobbar deltid.  Har tidigare arbetat McDonald på annan ort i ett 

annat bolag. Tycker att ett restaurangbesök bör innehålla en del kontakt med människor. 

Kvinnan besöker restaurangen cirka en gång i månaden. Hon säger sig ha god vana med smarta 

mobiltelefoner och Self-service teknik.  

Jessica är 40 år. Hon jobbar deltid och bor med man och barn. Jessica tycker sig ha knapphändig 

vana med smarta mobiltelefoner och Self-service teknik. Hon besöker restaurangen cirka fyra 

till fem gånger per år.  

Petra är 40 år. Hon jobbar deltid inom kommunen. Har sambo och ett barn. Besöker 

restaurangen cirka en till två gånger i månaden. Petra tycker själv hon har ganska så hög 

teknikvana och van vid själv-service teknik och smarta mobiltelefoner.  

Dan är 45 år. Han jobbar heltid inom industri och bor själv. Besöker restaurangen åtminstone 

en gång i månaden. Dan upplever sin vana med smarta mobiltelefoner som god och vanan med 

Self-service teknik som medelmåttig.  

Börje är 35 år. Pluggar på Komvux. Har särbo och bonusbarn. Han uttrycker själv att han har 

stor teknikvana och intresse för teknik. Börje utrycker att han har hög vana med smarta 

mobiltelefoner men medelmåttig vana med Self-service teknik. Besöker restaurangen cirka en 

till två gånger i veckan.   

Ellinore är 28 år.  Hon är studerande och bor själv. Har inga barn. Ellinore uttrycker att hon har 

god vana med smarta mobiltelefoner och medelmåttig vana Self-service teknik. Besöker 

restaurangen två till tre gånger i månaden.  

 

4.7 Presentation av studiens intervjudata 
Nedan presenteras intervjupersonernas uppfattning och svar kring de intervjufrågor som studien 

utgått från och sammanfattas efter de huvudrubriker som operationaliseringsmallen bygger på.  

4.7.1 Kundens förväntningar på servicemötet 
Arne vill ha så lite kontakt med servicepersonal som möjligt.  Arne går till restaurangen för att 

det är bekvämt och smidigt. Arne har inga förväntningar på servicepersonalen. Arne vill inte 

träffa människor därför har han heller inga direkta förväntningar på servicepersonalen. Bea har 

flera förväntningar kring restaurangbesöket. Det får inte vara krångligt att beställa maten och 

maten ska ha bra kvalitet och samtidigt levereras snabbt. Bea vill få ett trevligt bemötande från 

personalen ett ”hej” eller så.  
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Enligt Bea skulle restaurangbesöket förändras negativt om det endast fanns Self-service kiosker 

och ingen servicepersonal att ha kontakt med. Hon upplever att personalen blivit trevligare 

sedan SST införts och var nöjd med sitt senaste besök.  

För Jessica är det viktigt att restaurangbesöket innehåller en lugn och trevlig miljö. Personalen 

ska vara kunnig och trevlig. Även Jessica sätter stort värde på kontakten med servicepersonal. 

Servicepersonalen får henne lugn i den annars stressade miljön. Jessica betonar att hon hellre 

vill handla av servicepersonal eftersom tekniken krånglar till det. Hennes senaste besök slutade 

enligt henne själv i katastrof. Jessica förstod heller inte hur hon skulle komma vidare när hon 

tryckte fel på sel-service kiosken. Fick hjälp tillslut med besöket motsvarade inte 

förväntningarna hon hade.  

 ”Hon som lämnade ut maten gav mig ett leende, ögonkontakt och positiv, det gjorde att jag ville komma 

tillbaka…hade hon inte gjort det att det känts liksom jobbigare att gå dit än att laga maten hemma typ…” 

– Jessica 

Petra uttalar förväntningar kring att det ska gå fort att få maten och att det ska vara fräscht på 

restaurangen. Vill ha ett trevligt bemötande med någon form av personlig kontakt beroende på 

dagsform. Hon upplever inte att det behöver vara en servicepersonal som tar emot beställningen 

men att det behöver vara ett flyt genom hela besöket annars kan missnöje uppstå menar hon. 

Hon upplever också att hon inte vill bli styrd av företaget till att välja beställningssätt. Dan 

förväntar sig också bra service och att personalen är glad och trevlig. Men också att personalen 

pratar på ett sätt som gör att man förstår. För honom är det sociala bemötande viktigt. Dan vill 

gärna få ett ”hej” och ”smaklig måltid” från servicepersonalen. Dan går till restaurangen bland 

annat för att få kontakt med andra människor. För honom betyder personlig kontakt mycket och 

ger ett socialt värde som han inte vill vara utan. Börje har förväntningar på att bli bemött trevligt 

och att det går fort att få maten. Han tycker att det personliga beteendet spelar roll oavsett vilken 

restaurang han besöker. Nån som önskar mig en bra dag eller ett hej trevligt uppskattas uttrycker 

Börje. Börje menar samtidigt att det förtillfället också går snabbare att beställa genom 

servicepersonalen eftersom responsen är direkt. Han uppskattar ett leende och en trevlig 

hälsning för det ger honom energi och glädje. Ellinore förväntar sig att personalen är trevlig 

eftersom det ändå är en restaurang. Hon upplever att kontakt med servicepersonal inte är 

nödvändigt men det ger henne ändå ett värde.    

”…jag uppskattar …när personalen..hälsar och är ..typ..glad…” -Ellinore  

4.7.2 Servicemötet med personal 
Arne uppger att han undviker kontakt med personal. Han önskar inget personligt bemötande 

och en av anledningarna till att Arne besöker restaurangen är att han inte behöver ha speciellt 

mycket kontakt med andra människor. Bea däremot uttalar att hon gärna vill beställer av 

servicemedarbetare med att det beror på humöret. Ibland vill Bea ha kontakt med personal och 

andra människor för hon uppskattar den personliga kontakten och det ger henne ett socialt 

värde. Jessica uppskattar också ett trevligt personligt bemötande. Det ger henne ett extra värde 

att få ett leende och trevligt bemötande. Samtidigt är Jessica också bekant med rollen som hon 

har i mötet med personal. Det känns tryggt, menar hon. Också Petra uppskattar den personlig 

kontakt som kommer genom servicepersonalen. Det känns socialare och ger samtidigt ett värde 

till restaurangbesöket uttrycker hon. 

”jag personligen behöver ha ett kontakt ett leende typ…, en relation med den jag handlar av liksom..” -Petra 
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Dan upplever att kontakten med personal är viktig. Personalen ger ett socialt värde och en 

anledning till att han besöker restaurangen menar Dan. Det är också enklare att ha kontakt med 

servicepersonal än kiosken menar Dan. Dan upplever att det går snabbare att beställa av 

personal och samtidigt värdesätter det sociala värde som kontakt med personal ger. 

Börje menar att han inte behöver göra samma arbete när han beställer av personal jämför med 

kiosken. När Börje beställer mat från servicepersonal behöver man inte vara så aktiv menar 

han. Samtidigt uttrycker Börje också att det sociala värde han känner när han har kontakt med 

personal också värdesätts. Ellinore blir glad av att någon ur personalen ”ser” henne med ett 

leende eller ett trevligt hej. Ellinore upplever att hon får göra mer nu som kund när hon använder 

kiosken. Ellinore upplever det lättare att beställa genom servicepersonalen men också att social 

kontakt ger henne ett socialt värde som inte en kiosk kan göra. Man vet också vad som förväntas 

av mig som kund uttrycker Ellinore. 

4.7.3 Relationsbyggande komponenter för Self-service teknik 
Arne utrycker att Self-service kiosken underlättar och därför vill han också använda den. SST 

är smidig att använda och man slipper stå i kö vilket är en bidragande faktor till att Arne besöker 

restaurangen ofta. Uppfattar att restaurangen har installerat SST enbart för att spara in på 

personal. Bea upplever att det är ganska smidigt att använda Self-service kiosken. Så länge det 

handlar om enklare beställningar. Kiosken måste vara användarvänlig. Färre steg att hantera 

innan köpet blev klart skulle underlätta. Men att det också kan behövas någon form av mänsklig 

kontakt som komplement.  

”…kiosken måste…ja måste vara typ smidigare..för att jag  typ ska känna förtroende…”- Bea 

Jessica uttrycker att det som tidigare var enkelt blev svårt. Svåra menyer, texter som flyter ihop. 

Hon upplevde även stress av kunder som stod bakom henne och väntade på att få beställa. 

Avsaknad av mänskliga drag och att skärmen inte upplevdes som trevlig påverkar förtroende 

för hur hon vill gå dit och använda tekniken menar kvinnan. Om kiosken var enklare att använda 

som mer beskrivande bilder och enklare menyer skulle ett förtroende uppstå till maskinen 

menar Jessica. Jessica uttrycker också att hon eftersöker någon form av engagemang tillbaka 

från kiosken. Någon form av feedback som så man vet att man tryckt på skärmen. En form av 

bekräftelse från maskinen skulle vara förtroendeingivande menar Jessica. Jessica upplever 

också att restaurangen installerat SST för att kunna dra ned på personal och serva fler kunder 

snabbare. Petra uttrycker svårigheter med att hantera kiosken. Kiosken behöver vara enklare att 

använda. Hon upplever kontakten med kiosken som svår. I dagsläget upplever Petra att hon inte 

är helt trygg med Self-service kiosken. Petra upplever det eftersom hon inte kan hantera kiosken 

fullt ut.  

”…jag skulle säkert använda den mer om den var enklare, kanske …inte touchskärm ..men att det fanns färdiga 

menyer…  eller skriva in menyer” -Petra 

Hade Petra känt sig trygg i användandet hade förtroendet förbättrats. Dessutom om kiosken var 

lättare att hantera skulle kvinnan också använda kiosken oftare. Petras uppfattning är att 

restaurangen satte in SST för att spara på personal. Dans uppfattning är att SST sattes in på 

restaurangen för att minska personal. Dan upplever också att användningen av Self-service 

kiosken är krånglig och svår. Layouten är svår.  

”…det är ju jag som gör jobbet…”  – Dan 
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Om kiosken inte var så svår att använda skulle Dan känna mer förtroende och använda kiosken 

oftare. Dan uttrycker också att han skulle använda kiosken oftare och uppleva mer förtroende 

för kiosken om den vore mer lättanvänd.  

 

Samtidig pekar Dan också på att bilder på skärmen faktiskt underlättar och ger en bättre 

överblick men det är knappandet som är krångligt menar han. Fick Dan välja skulle han välja 

att handla av servicepersonal eftersom denne förstår mig snabbare och är socialare menar han. 

Samtidigt menar Börje att kiosken underlättar för honom när han vill beställa produkter han 

inte visste om eller sett tidigare eftersom dessa visas nu på skärmen. Ibland väljer han kiosken 

för att det ska gå snabbt vilket han upplever som viktigast. Kiosken kan också göra kunder arga 

genom att kunden gör personalens jobb. 

”Det tror jag drar med sig arga kunder…som tycker att de får arbeta…att de får göra erat jobb…åt er…det 

retar folk…” – Börje 

Kioskens layout, användarvänligheten och snabbheten är faktorer Börje ser som viktiga för att 

känna förtroende för kiosken. Han betonar just att snabbheten i användandet av kiosken 

påverkar relationen positivt. Ellinore säger sig uppleva ett större förtroende för Self-service 

kiosken och därför använda den oftare om den var mer lätthanterlig och smidig. Det går inte 

tillräckligt snabbt att använda kiosken för att hon ska vara nöjd menar hon. 

”Det tar för lång tid… typ för många…steg…vore det enklare skulle jag gå dit oftare…” -Ellinore 

4.7.4 Servicemötet med Self-service teknik 
Arne berättar att han själv fick lära sig att använda SST och nu vet han precis hur han ska 

beställa från skärmen. Arne uttrycker en stark vilja till att använda SST istället för att ta hjälp 

av servicepersonal just för att slippa kontakt med andra människor. Han uppfattar SST 

smidigare, det går fortare och han behöver inte stå i kö. Arne kan heller inte se några uppenbara 

nackdelar med Self-service systemet. Vid valet mellan servicepersonal eller SST väljer Arne 

SST. Han påtalar att han oftast väljer fel kö när han ska handla av en servicepersonal. Han 

uppskattar dessutom inte att behöva prata med personalen som arbetar på restaurangen.  

”…Jag vill inte prata så mycket…”– Arne 

Användandet av SST menar Bea får henne att känna sig mer självständig.  Det är också positivt 

att menyn blivit tydligare och mer lättöverskådlig. Samtidigt har rollerna förändrats menar Bea. 

Bea anser också att det ska vara roligt att använda tekniken.  

”Förut var det liksom hallå, vad vill du beställa typ… nu är det lite mer så här smaklig måltid och så…det är allt 

som behöver säga. De behöver inte fråga vilken dricka du vill ha…alltså jag vet inte…det förenklar för de…då 

blir de på bättre humör...och kan ge mig bättre service…i just det lilla ögonblicket… och det är trevligt…” – Bea 

Jessica upplever förvirring kring användandet av Self-service kiosken, det finns för många 

valmöjligheter och hon hade inte använt tekniken innan. Nackdelar som hon ser är att det tar 

tid att lära sig vilket gör att det tar lång tid att beställa. Jessica upplever heller inte kiosken som 

användarvänlig. Det fanns heller ingen instruktion som kunde underlätta uttrycker Jessica. Petra 

upplever att hon får mer tid på sig att beställa i kiosken och upplever därför mindre stress 

eftersom det oftast inte är någon kö bakom henne. Hon menar att omfattningen av beställning 

avgör om hon använder kiosken eller beställa genom en servicepersonal. Petra uttrycker också 

att bristen på engagemang i form av ljud eller feedback när hon knappar in beställningen i 

kiosken negativt påverkar förtroendet för att använda kiosken.  
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”om jag ska lita på maskinen… ska det vara enklare användning och tydligare... typ”- Petra 

Petra vill få feedback tillbaka på något sätt. Hennes uppfattning är att Self-service kiosker 

installerats i restaurangen för att spara på personal och minska kontanthantering. Hon upplever 

heller inte att det är tydligt vad som förväntas av henne i rollen som kund.  

Samtidigt säger Petra att det går smidigare ju mer hon använder kiosken. Dan ser också fördelar 

med Self-service kiosken, som att slippa stå i en traditionell kö. Kiosken är också långsammare 

jämfört med en servicepersonal och Dan upplever ibland användning av själva Self-service 

kiosken som krånglig men själva leveransen av mat går smidigare. Dan uppfattar att den roll 

han nu har som kund är mer krävande än tidigare när han beställde av servicepersonal. Dan 

berättar att de uppgifter han som kund utförde när han använde en Self-service kiosk också 

skiljer sig mot när han beställde från servicepersonal. En fördel med SST menar han, är att du 

slipper träffa på servicepersonal som har en dålig dag vilket gör att du upplever att servicenivån 

är jämnare med kiosken poängterar Dan.  

”…det blir ju lite…paus...det blir mer att tänka på…en ny inlärningsfas...”  – Dan 

Börje upplever att kiosken är lätt att använda och säger att teknikvana genom smartphone har 

man nytta av. Mannen ser även att kiosken är smidig att använda. Han ser att den att den främsta 

anledningen till att installera Self-service kiosker är för att spara personal. Det tar tid att beställa 

i kiosken om man inte är van jämfört med att beställa av en servicepersonal. Börje handlar 

hellre av en servicepersonal hellre än att beställa i kiosken för att han tror att det går fortare och 

bara av den anledningen. Börje menar att leenden och kroppsspråk hos servicepersonal 

egentligen ersatts med snabbhet men behöver bli enklare att använda. Ellinore tycker det är ett 

bra sätt att beställa på speciellt om man inte vill ha kontakt med andra människor. Hon tycker 

det är smidigt att inte behöva stå i någon längre kö utan oftast kan hon gå direkt fram till 

kiosken. Generellt sett har hon en positiv attityd till kiosken men den kan förbättras och 

förenklas.  

4.7.5 Klagomålshantering vid servicemisslyckanden 
Arne har ingen egen erfarenhet av att behöva hjälp med att beställa i kiosken eller på annat sätt 

behöva hjälp. Däremot har han sett andra kunder behöva hjälp och dessa fick sedan hjälp snabbt. 

Bea pekar på möjligheter att få hjälp vid Self-service kiosken är beroende av hur 

arbetsbelastningen ser ut hos personalen är menar kvinnan. Det är svårare att få hjälp nu när 

kioskerna används. Det är också svårare vid specialbeställning av hamburgare. Vill kunden 

lägga till en annan typ av dressing behöver man ropa till. Bea upplever inte att kiosken 

användarvänlig vilket påverkar inställningen till den. Jessica upplevde att hon behövde hjälp 

vid besöket men ville samtidigt inte be om hjälp för att personalen befann sig längre bort och 

upptagna. När man handlar med servicepersonal fick man hjälp direkt nu drar man sig för att 

be om hjälp uttrycker kvinnan. 

”Nu vill man inte vara den som skapar extra jobb för personalen” – Jessica 

Petra upplever det svårt att få hjälp av servicepersonal. Möjligheten till hjälp är begränsad 

menar Petra. Hon uttalar vidare att om hon inte klarar av ett uppstått problem och inte får snabb 

hjälp så går hon från restaurangen och det påverkar hennes nöjdhet kring restaurangbesöket. 

Petra menar att hon inte skulle gå fram och be om hjälp. Det har inte med avståndet att göra. 

Systemet är mycket svårare än på ICA menar hon, där behövs bara ett klick. Med kioskerna är 

det för många steg.  
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”..ja, alltså…jag blir stressad, jag vill inte uppehålla nån och se dum ut..” – Petra 

Dan upplever inte några större svårigheter att få hjälp. Han gick fram till kassan och talade om 

att han behöver hjälp vilket han också fick enligt honom själv. Han upplever att han inte haft 

några problem när han beställt i kiosken.  

Däremot erfarenhet av att se andra behöva hjälp och fått hjälp av personalen. Börje upplever att 

tillgång till hjälp var god. Börje har fått hjälp tidigare men upplevde det som något besvärande 

då Börje inte ville framstå som ”mindre kunnig” inför andra kunder. Ellinore uttrycker 

frustration när hon inte hittar vissa produkter har det varit svårt att få hjälp av servicepersonalen 

men ibland har även en annan kund hjälpt henne. Det har varit svårt att påkalla hjälp när 

servicepersonalen har mycket att göra menar hon. Ellinore har gått fram till utlämningsdisken 

några gången och bett om hjälp och då har hon också fått hjälp snabbt. 

4.7.6 Redovisning av studiens sekundärdata 
Här redovisa den insamlade sekundärdata studien använt (se 3.6.8 för mer info). Sekundärdata 

har inkommit till restaurangen via mail från kunder till McDonalds centralt och består av 

synpunkter kunden har haft på besöket i Karlskoga som kan kopplas till Self-service tekniken i 

restaurangen. 

Kundsynpunkt 1 

Familj som upplever sig illa bemötta då personalen hänvisade dem till att beställa i Self-service 

kioskerna i stället för av servicepersonal. Familjen såg ingen hänvisning till kiosken. Familjen 

börjar knappa in sin beställning på kiosken men man hittar inte det man vill ha, man trycker fel. 

Personal tillkallas men känner sig illa bemötta av personalen som familjen inte uppfattar vilja 

hjälpa till. 

 

”På alla Mc Donalds vi besökt kan man beställa vid kassan men inte här. Vi som kunder ser inget anlaget om 

detta i din restaurang. Vi frågat om vi kan ändra i beställning på skärmen och han svarar ja. Vi börjar beställa 

och hittat inte hur man gör och påkallat då hjälp”- En barnfamilj, på väg hem från fjällsemester, 15 januari 2017 

 

Kundsynpunkt 2 

Mannen hade ville beställa sin mat av servicepersonal. Kunden blev hänvisad till att beställa i 

kiosken vilket han upplevde missnöje med. 

 

”Försökte få beställa mat i kassan men det gick inte personalen med på. Utan det gick åt 2 personal för att 

försöka mata in våren beställning i automat. 

Tack för 10 år i eran restaurang varje gång vi åker förbi men hädanefter blir det att gå till Max bredvid er.”  
Man, ålder okänd, 23 december 2016 

Kundsynpunkt 3 

En busslast kunder blev hänvisade till att beställa via Self-service kioskerna. Flera av kunderna 

blev missnöjda på grund av detta. Kunderna ville beställa av servicepersonal med styrdes istället 

till kioskerna. Mailet sammanfattas nedan.  

” Gästen vill kunna beställa i kassan som vanligt och kunna betala med kontanter. Enligt gästen så gick det inte 

att betala via kassan heller utan man måste även betala i en kiosk” – Man, busschaufför, ålder okänd, 26 juli 2017 
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Kundsynpunkt 4 

Kunden kommer in på restaurangen för att äta lunch på restaurangen. Kunden hänvisas till att 

göra sin beställning i kiosken istället för att göra beställningen av en servicepersonal. Kunden 

blev styrd till att bara använda Self-service kiosken vilket inte kunden vill, han ville välja själv. 

”Hade ingen aning om att man i Karlskoga måste beställa vi någon terminal. Jag hoppas ni kan ha överseende 

med en relikt från förra årtusendet och jag lovar att inte upprepa det misstaget. Det gick bättre hos er granne 

(MAX, menar kunden, egen anmärk.). De kunde ta min beställning och fixa en burgare” 

-    Man, ålder okänd, 18 september 2017 
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5. Analys 

I detta kapitel presenteras den analys som genomförts av data som insamlats i studien och den 

teori som studien utgått ifrån. Analysen tar sin utgångspunkt i studiens syfte som är ”… att 

inom snabbmatsbranschen identifiera komponenter i servicemötet kunden upplever som 

betydelsefulla för kundrelationen när Self-service teknik används”. Analysen redovisas efter de 

rubriker som uppfattats som betydelsefulla genom arbetet med att kategorisera empirin. 

 

5.1 Kundens förväntningar på restaurangbesöket 
Förväntningar kan kopplas till begreppet tjänstekvalitet. Tjänstekvalitet kan ses om den skillnad 

mellan förväntad kvalitet på tjänsten och kundens faktiska upplevelse av tjänstens kvalitet 

(Grönroos, 2009). Servicemötet på McDonalds består av att kunden självständigt beställer sin 

mat från en Self-service kiosk för att sedan hämta maten vid en utlämningsdisk som betjänas 

av servicepersonal. McDonalds har begränsat och inte helt uteslutit servicepersonalen 

inblandning i servicemötet med kunden. 

Kunder inom snabbmatsbranschen har förväntningar på sina restaurangbesök. Den sociala 

kontakten med servicepersonal uppskattas men samtidigt också förväntas av många kunder. 

Sociala kontakt som kunden förväntar sig av servicepersonalen i snabbmatsbranschen medför 

ett högre värde för de kunder som uppskattar kontakt med servicepersonal. Förväntningar på 

socialt bemötande av servicepersonal kan vara humörsstyrt. Kunden kan uppleva att vid en bra 

dag uppskattas det sociala samspelet med servicepersonalen. En dålig dag däremot kan få 

kunden att undvika kontakt med servicepersonal. Det värde kunden upplever av social kontakt 

kan kopplas till Grönroos (2017) som uttrycker att kundens övergripande mål med värde av 

tjänsten är att värdet också stärker kundens välbefinnande. Desto nöjdare kunden är med den 

kundupplevda tjänstekvaliteten desto större positiv inverkan får detta på det värde kunden 

erhåller vid köpet av tjänsten. Kunden gör sin bedömning efter restaurangpersonalens 

bemötande och dess förmåga att skapa en lugn atmosfär. Ariffin och Maghazi (2012) visar att 

det är interaktionens kvalitet mellan servicepersonal och kund i servicemötet som skapar och 

utvecklar ett känslomässigt värde för kunden. Servicepersonalens betydelse för det värde 

kunden upplever kopplas till Zha et al. (2018) som menar att servicepersonalen är en avgörande 

komponent till samskapandet av det värde kunden upplever i tjänsteprocessen. 

Ytterligare förväntningar kunden har är att miljön under restaurangbesöket är lugn och 

samtidigt fräsch. Kunden förväntar sig att personalen är trevlig och visar sitt intresse för de 

kunder som är inne i restaurangen. Kunden förväntar sig ett varmt och välkommande 

bemötande från personalen. Kunden förväntar sig att personalen har ett professionellt beteende. 

Det kopplas till Grönroos (2006) och den nordiska ”skolans” syn på tjänstekvalitet genom 

funktionell kvalitet. Förväntningar kan kopplas till den amerikanska ”skolans” synsätt på 

tjänstekvalitet som påverkas av komponenter som servicepersonalens beteende och förmåga att 

visa empati för kunden. Kunden har förväntar sig att personalen är glad och samtidigt pratar på 

ett sätt som kunden förstår. Kunden kan uppleva servicepersonal som en lugnande och 

dämpande faktor i den annars stressade restaurangmiljön. Samtidigt har kunden förväntningar 

på att maten ska levereras snabbt och smidigt vilket är en av anledningarna till att kunden 

besöker restaurangen.  
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Kundens förväntningar kan kopplas till Alehelat et al. (2017) som pekar på att kunden har en 

tendens till att bedöma tjänsten efter servicepersonalens beteende i servicemötet. Förväntningar 

kunden upplever kan knytas samman med Solimun och Fernandes (2018) som menar att om 

tjänstekvalitet förbättras, förbättras kundens intensioner till att handla mer men också berätta 

för andra potentiella kunder om positiva upplevelser. Detta kopplas till Lloyd och Luk (2011) 

som menar att servicepersonal är den viktigaste förutsättningen för att kunden ska uppleva hög 

tjänstekvalitet på företaget tjänster. Den kundupplevda tjänstekvaliteten utgår från kundens 

faktiska upplevelser av den tjänst som företaget levererar.  

Studien visar att kunden kommer till snabbmatsrestauranger med förväntningar. Olika kunder 

har givetvis olika förväntningar på restaurangbesöket. Många snabbmatskunder förväntar sig 

en personlig kontakt med personalen som också kan besvara kundens eventuella frågor. Inte 

helt oväntat förväntar sig kunden få sin mat levererad snabbt och samtidigt i en trevlig miljö. 

Kunden förväntar sig ett leende och någon form av hälsning eller avslutningsfras vilket ger 

värde till besöket. Samtidigt förväntar sig också kunden en trivsam atmosfär vilket också är en 

av anledningarna till att kunden väljer snabbmatsrestauranger. Ett sätt att förstå de komponenter 

som identifierats kring förväntningar är att se komponenterna som något som knyter an till 

tjänstekvalitet. Grönroos (2006) visar att tjänstekvalitet inbegriper både en teknisk kvalitet och 

en funktionell kvalitet. Förväntningar kunden har på tjänsten knyter an till den funktionella 

kvalitet som avgör hur kunden upplever tjänsten. Traditionellt har företaget svårt att kontrollera 

eller styra den kvalitet kunden upplever eftersom servicepersonal inte levererar en konstant 

kvalitet på tjänsten (Grönroos, 2009). En Self-service kiosk kan därför ses som ett steg till att 

homogenisera eller standardisera tjänstekvalitet genom att tekniken hjälper till att i någon mån 

standardisera tjänstekvaliteten vilket Moeller (2009) pekar på att en av tjänstekvalitetens 

utmaningar är att bibehålla en konstant kvalitet på tjänster när servicepersonal är involverade. 

Genom att kvaliteten i någon mån allt mer standardiseras med hjälp av teknik finns därför 

förutsättningar till att de traditionella osäkerheterna som tidigare kunde kopplas till tjänster 

(Moeller, 2009) undanröjs. Därför kan Self-service teknik ses som ett verktyg till att 

kundnöjdheten kan förbättras genom att kvaliteten blir jämnare på företagets tjänster vilket 

slutligen kan leda till förbättrad kundnöjdhet (Bolton & Bramlett, 2000). 

 

5.2 Attityder kring Self-service teknik 
Kunder har åsikter och attityder kring Self-service kiosken. Kunder har liknande attityder till 

användning av Self-service kiosken. Förutom attityder kring användandet finns ett mönster 

kring frågan om vad kunden tror är anledningen till att restaurangen installerat Self-service 

kiosker. Kunderna har oftast uppfattningen att anledningen till att snabbmatsbranschen 

installerat Self-service kiosker är för att spara personal, effektivisera eller tjäna mer pengar. 

Kunden uppfattar tekniken som att kunden nu gör personalens tidigare arbete och att det kan 

skapa irritation visar studien. Påståendet stöds av studiens sekundärdata som samstämmigt 

pekar på negativa attityder kan uppstå till Self-service kioskerna när kunden upplevt att 

företaget på olika sätt har pushat dem till att använda Self-service kioskerna. Kundens negativa 

attityder kring Self-service kiosker kopplas till Nijssen et al. (2016) som menar att negativa 

uppfattningar och attityder uppstår om kunden uppfattar att företaget effektiviserar på kundens 

bekostnad.  
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De negativa attityderna kring SST kopplas till Rosenbaum och Wong (2015) och Scherer et al. 

(2015) som pekar på att kunden hellre vill sköta kontakten via servicepersonal istället för att 

använda SST. Attityder kopplas till Reinders et al. (2008) som visar att om kunden känner sig 

tvingad till att använda SST kan det också få konsekvenser både mot kundens användande av 

SST men också mot företaget självt. Attityderna kunden uppvisar är även i linje med Grönroos 

(2009) som menar att en relation omfattar två eller flera parter där attityder, mentaliteter och 

känslomässighet kan ses som bindningar mellan parterna.  

Samtidigt finns kunder som har en positiv attityd till Self-service teknik eftersom tekniken 

upplevs minska stressen hos personalen men också att tekniken i sig är spännande. Studien 

pekar på att kunder med teknikvana också kan hanteras Self-service kiosker snabbare och 

smidigare än kunder utan teknikvana. Positiva attityder kopplas till Chenet, Dagger och 

O’Sullivan (2010) som menar att långsiktiga relationer handlar om att få kunden att utveckla 

positiva attityder till företaget. Låg teknikvana kan medföra negativa konsekvenser för 

upplevelsen av restaurangbesöket visar studien. Detta kopplas till Fine (2008) som pekar på att 

kunder som har teknikvana också kan se effektivitets och tidsvinster vid användandet av SST. 

Kunden kan också uppleva bristen på användarvänlighet som ett hinder i utvecklandet av både 

kundrelation och lojalitet eftersom användandet av Self-service kiosken skapar frustration. Self-

service kiosken kan upplevas som svår att använda av många kunder vilket påverkar 

kundrelationen negativt. Kunden kan uppleva det svårt att veta hur kiosken skulle användas 

eftersom tydliga anvisningar saknas. Speciellt svårt är att beställa specialanpassade produkter 

enligt kundens egna önskemål. Detta kopplas till Curran och Meuter (2005) som menar att Self-

service teknik behöver vara användbar och nyttig för kundens behov.  

Kunden kan uppleva att förtroendet för företaget förbättras om Self-service kiosken blev mer 

användarvänlig så kunden känner sig trygg i hanteringen. Venetis och Ghuari (2004) menar att 

förtroende är en värdefull tillgång i en relation. Bristen på användarvänlighet skapar frustration, 

negativa attityder och osäkerhet uttryckte bland kunder. Tekniken behöver vara användarvänlig 

annars påverkas kundrelationen negativt. Om Self-service kiosken var enklare att hantera skulle 

också användandet öka bland kunderna på restaurangen. När kunden upplever snabbhet i 

användandet påverkar det också kundrelationen positivt. Beteenden kring användarvänlighet 

kan kopplas till Chang et al. (2016) som visar att kundrelationer förbättras om också företaget 

uppfyller kundens behov av snabbhet och enkelhet i användandet av tekniken. Kunden kan 

utveckla negativa attityder eftersom kunden får utföra det arbete som tidigare utfördes av 

servicepersonal. Andra attityder kommer från att företaget styr kunden till Self-service kiosker 

för att spara på personal. Användarvänlighet påverkar kundens attityd till Self-service kiosken 

och samtidigt också kundrelationen i servicemötet. Attityder kring kundens uppfattning att 

företag installerat Self-service teknik för att spara pengar på kundens bekostnad bekräftas av 

Nijssen et al. (2016). Attityder kring att kunden vill ha ett val när det kommer till 

beställningssätt eller leveranssätt intygas av Rosenbaum och Wong (2015). Kundens attityder 

kring Self-service kioskens användarvänlighet vidimeras av Curran och Meuter (2005) och 

positiva attityder kring Self-servicesystem kopplas till Chenet et al. (2010).  
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5.3 Servicemötet med personal 
Kunden uppskattar kontakten med servicepersonal under restaurangbesöket och speciellt det 

sociala värde som då kan uppstå och som kopplas till Grönroos (2017) som visar att kundens 

övergripande mål med värde kan ses som något som förbättrar kundens välmående både fysiskt 

och psykiskt vilket är anledningen till inköpet. Samtidigt visar studien att det finns kunder som 

inte önskar kontakt med servicepersonal. Uppfattningen att inte vilja ha kontakt med personal 

kan kopplas till Giebelhausen et al. (2014) samt Gremler och Gwinner (2008). Giebelhausen et 

al. (2014) menar att en del kunder undviker att ha kontakt med servicepersonal. Koppling kan 

också göras till Gremler och Gwinner (2008) som menar att alla kunder inte vill ha kontakt med 

servicepersonal eller kan uppleva servicepersonalen som påträngande. Kunden kan också 

uppleva restaurangbesöket som känslomässigt kallt om det inte finns någon kontakt med 

servicepersonal, kunden vill ha en hälsning och en trevlig avslutningsfras. Servicepersonalen 

beteende kopplas till Alhelalat et al. (2017) som pekar på att servicemötet mellan kunden och 

servicepersonal bedöms efter tjänstekvalitet och servicepersonalens förmåga att anpassa sig.  

Kunden upplever att kommunikation med servicepersonal är smidigare jämfört med 

användandet av Self-service kiosken eftersom kunden upplever snabbare respons. När 

beställningar sker genom servicepersonal känner sig kunden oftast tryggare eftersom rollerna 

är bekanta. Att kunden känner igen rollerna i servicemötet kopplas till Giebelhausen et al. 

(2014) som menar att syftet med manus och roller i servicemötet är att bland annat ge en social 

struktur. Kunder kan också uppleva större förtroende för servicepersonal än för Self-service 

kiosker beroende på att kunden upplever ögonkontakt, vänligt beteende och snabb respons 

vilket studien visar också bygger förtroende. Kunden upplever förtroende genom 

servicepersonalens beteende kan kopplas till Alhelat et al. (2017) som menar att 

servicepersonalen förmåga att interagera med kunden påverkar kundnöjdheten mest. 

Samverkan med servicepersonal kan också kopplas samman med Grönroos (2009) som menar 

att beteenden som kroppsspråk, kommunikation och invanda beteenden också påverkar 

kundrelationen.  

Personalen har en betydande roll för det värde kunden upplever av tjänsten och intygas av 

Grönroos (2017). Personalens bemötande betyder mycket för kunden. Speciellt när Self-service 

kioskerna minskar kontakttiden kunden får med personalen. Kundens förändrade 

interaktionsbeteende i servicemötet skapar möjligheter för båda inblandade aktörer. 

Servicepersonalen tenderar till att få en allt mindre inblandning för konsumtion och produktion 

av tjänster. Tjänsters heterogena egenskaper påverkar kvaliteten i tjänstens utförande (Moeller, 

2009), vilket talar emot närvaron av personalen på sikt eftersom personal allt oftare konkurreras 

ut av Self-service kiosker som har en mer jämn kvalitetsnivå eftersom kunden är ansvarig för 

den egna kvaliteten. 

 

5.4 Relationsbyggande komponenter för Self-service kiosken 
Self-service tekniken kan göras mer användarvänlig. Speciellt vid beställning av 

kundanpassade produkter som inte ingår i standardsortimentet. Samtidigt visar också studien 

att några kunder upplever att användningen av tekniken är smidig och går snabbt att använda 

och var en av anledningarna till att besöka restaurangen ofta. Analysen visar att ändringar 

behöver genomföras borde för att kiosken blir mer lättanvänd eftersom kundbesöken skulle ske 

oftare om tekniken var både enklare och snabbare att använda.  
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Detta kan kopplas till Chang et al. (2016) som menar att kunden bygger relation till företaget 

utifrån sina egna bedömningar kring den typ av SST som kunden nyttjar. Behov finns av tydliga 

anvisningar för hur Self-service kiosken fungerar, layouten är svår att förstå. Enklare layout 

och färdiga menyer efterfrågas av kunden vilket skulle förbättra förtroendet för tekniken och 

kundrelationen. Kundens uppfattning om att tekniken behöver förenklas kan kopplas till Curran 

och Meuter (2005) som visar att SST också behöver vara lätt att använda annars kommer 

företaget få det svårt att övertyga kunden till att acceptera tekniken. Self-service kiosken 

uppfattas ibland som långsam att använda ofta beroende på att tekniken är svåranvänd. En 

uppfattning är att det går snabbare beställa genom servicemedarbetare med den layout Self-

service kiosken har nu. Förtroende sjunker samtidigt när företaget inte har en teknik som 

kunden förstår eller kan använda på enkelt sätt. Användandet av Self-service kiosken bör vara 

smidigt, snabbt och enkelt skulle i så fall förbättra förtroendet och kundrelationen. Vilket 

kopplas till Nijssen et al. (2016) som menar att en dålig upplevelse med Self-service kiosker 

också påverkar relationskvaliteten negativt och därför försämra kundrelationen. Kunden 

upplever ett ökat förtroende för Self-service kiosken om den är smidig at använda och att det 

går snabb för kunden att beställa sin mat. Kundens roll i tjänsteprocessen behöver tydliggöras 

för att undvika osäkerhet hos kunden. Kunden utvecklar kundrelation utifrån hur 

användarvänlig Self-service kiosken bedöms vara är i linje med Chang et al. (2016) och att 

tekniken behöver vara enkel för kunden att använda betonas av Curran och Meuter (2011).  

 

5.5 Servicemötet med Self-service teknik 
Kundrollen förändras när Self-service kiosker används. Det visar sig att det krävs en större 

arbetsinsats av kunden när Self-service kiosker används jämfört med att servicemötet sker via 

servicepersonal. Å andra sidan upplever kunden en större självständighet eftersom kunden själv 

är ansvarig för både tjänstens utförande och tjänstens kvalitet. Uppfattning att Self-service 

kiosker kräver större ansträngning än ett traditionellt servicemöte med servicepersonal kan 

kopplas till Reinders et al. (2008) syn på den beteendeförändring SST skapar. Kundens 

uppfattning kopplas till Lariviere et al. (2017) som utrycker att sättet tjänster levereras har 

förändrats dramatiskt med tekniken. Studien visar också att en del kunder inte uppfattar vilket 

arbete som förväntas i rollen som kund vilket skapar förvirring. Oklarheten eller osäkerheten 

kring vad som förväntas kan kopplas till Curran och Meuter (2011) som visar att användandet 

av SST kan upplevas som förvirrande för kunden eftersom servicemötets roller förändrats.  

Studien pekar också på att kunden behöver vara mer aktiv i servicemötet med Self-service 

kiosker jämfört med traditionellt servicemöte med servicepersonal. Med SST får kunden själv 

sköta beställning vilket kan skapa osäkerheter kring vilka uppgifter som förväntas utföras av 

kunden. Osäkerheter kring arbetsuppgifter och roller kan också kopplas till Giebelhausen et al. 

(2014) som visar att de tidigare etablerade rollerna i servicemötet har förändrats med Self-

service teknik. Produktsortimentet blir tydligare när det presenteras på en Self-service kiosk. 

SST upplevs som smidigt när beställningen är enkel och inga specialönskemål är inblandade. 

Kundens positiva uppfattning av tekniken kan kopplas till Venetis och Ghuari (2004) som visar 

att förbättrad tjänstekvalitet också förbättrar kundens intensioner att köpa mer och köpa oftare 

men också minska priskänsligheten hos företaget. Också Meuter et al. (2005) visar att 

tillfredställelse med användningen av SST samtidigt också leder till ett förbättrat intryck av 

tekniken.  
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Kundens positiva inställning kan också kopplas till Oh et al. (2013) som pekar på att kunder 

som redan har teknikvana också lättare upplever vinster i form av ökad effektivitet och 

tidsvinster. Kunden kan å andra sidan uppleva användningen av SST som känslomässigt kallt 

eftersom Self-service kioskerna begränsar social kontakt med servicepersonal.  Upplevelserna 

kring begränsd social kontakt kan kopplas till Lee (2017) som menar att människan 

interagerande med andra människor är ett grundläggande behov och brist på interaktion kan få 

människan att känna sig ensam. Dessutom tjänar SST på att upplevas som rolig för kunden att 

använda. Kunden behöver uppleva att SST är roligt att använda. Detta kan kopplas till Curran 

och Meuter (2007) som visade i sin studie att underhållande och roligt är viktiga faktorer vid 

användning av SST och påverkar kundrelationen positivt.  

Rollerna förändras med teknik i servicemötet vilket intygas av Giebelhausen et al. (2014). 

Kundens ändrade roll innebär samtidigt att kunden mer självständigt utför tjänsten vilket 

bekräftas av Lariviere et al. (2017). Förtroendet förbättras och därigenom kundrelationen 

eftersom kunden upplever att Self-service kiosken är rolig att använda vilket kopplas till Curran 

och Meuter (2005). Self-service tekniken förändrar kundrollen och det sätt kunden skapar 

relation med företaget. Studien pekar på att Self-service teknik kan ses i någon mening som ett 

verktyg för företaget att försöka standardisera kvaliteten i företagets tjänster. Kvaliteten blir 

jämnare vilket förbättrar kundnöjdhet och kundrelationen. Tekniken kan vara ett sätt för 

företaget att ge gästen en känsla av kontroll och förtroende vilket är att betrakta som en 

konkurrensfördel. Grönroos (2004) pekar på att detta skapar relationer mellan företag och kund 

som på sikt leder till minskade transaktionskostnader och risker.  

 

5.6 Servicemisslyckanden och klagomålshantering 
Kunden upplever oftast inte Self-service kiosken som användarvänlig. Tekniken upplevs som 

krånglig och svår vilket kan påverka kundnöjdheten negativt. Kundens uppfattning kring att 

Self-service kiosken är krånglig och svår att hantera kan kopplas till Gieblhausen et al. (2014) 

som betonar att Self-service kiosker är den svåraste modellen för kunden hantera på grund av 

alla valmöjligheter och steg som krävs. På grund av Self-service kioskerna är svåra att använda 

ökar också risken för kunden att misslyckas i tjänsteprocessen. Upplevelserna kring Self-

service kioskernas servicemisslyckanden kan kopplas till Collier et al. (2017) som menar att 

kundens användning av SST saknar stöttning och support av servicepersonalen vilket bidrar till 

svårigheter för kunden. Uppfattningen kan också kopplas till Robertson et al. (2012) pekar på 

att klagomålshantering generellt upplevs som undermålig ha kunden när det gäller Self-service 

tekniker. Studien visar att Self-service kiosker medför svårigheter för kunden att tillkalla hjälp 

från servicepersonalen. Kundens möjlighet till hjälp pekar på att tillgång till servicepersonal är 

beroende av personalens arbetsbelastning med andra kunder. Detta kan kopplas till Cheung och 

To (2016) som visar att när ett misstag eller fel väl uppstår bör företaget direkt agera för att 

återställa kundnöjdheten.  

Studien pekar på att kunden ogärna går fram till utlämningsdisken för att be om hjälp. Kunden 

undvika ibland att be servicepersonal om hjälp för att inte upplevas som dum inför andra kunder 

som är närheten. Kundens beteende kring att undvika att be om hjälp för att undvika att upplevas 

som dum eller vara till besvär kan kopplas till Collier et al. (2017) som visar att kunden blir 

mest nöjd när servicepersonal kommer fram och hjälper till när ingen annan kund är i närheten.  
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Collier et al. (2017) pekar också på att kunden vill behålla sin självbild och inte uppfattas som 

en första-gångs-användare av tekniken av andra. Samtidigt finns kunder som uppskattar att 

sympatisk servicepersonal finns i närheten och hjälper till vilket kan kopplas till Cheung och 

To (2016) som visar att kunden upplever det viktigt att man får hjälp av sympatisk 

servicepersonal, å andra sidan kan agerandet vara frustrerande för kunder som vill undvika 

mänsklig kontakt. Kunden upplever att servicemisslyckanden beror på att kiosken är svår att 

använda vilket vidimeras av Giebelhausen et al. (2014). Samtidigt finns möjligheten till snabb 

support från servicepersonal också är beroende av servicepersonalens arbetsbelastning men 

samtidigt viktig för att återställa kundnöjdheten vilket är i linje Cheung och To (2016). Kunden 

undviker gärna att tillkalla hjälp vid eventuellt fel eftersom kunden inte vill tappa ansiktet 

framför andra kunder när personal är på plats. Detta beteende kan kopplas Collier et al. (2017) 

som pekar på företaget svårigheter att förmedla service recovery i servicemötet. 

 

5.7 Sammanfattning av analys 
I snabbmatsbranschen identifierades följande komponenter som betydelsefulla för utveckling 

av kundrelationen: social kontakt vid utlämnandet av mat vid kassadisken, lugn 

restaurangmiljö, vänligt bemötande, kunden vill känna att Self-service teknik inte installerats 

på kundens bekostnad för att effektivisera, kundrelationen förbättras med användarvänlig 

teknik, att personal uppväger känslan av att servicemötet blir avhumaniserat med tekniken, 

tydliggörandet av kundrollen i servicemötet, sympatisk och respektfullt agerande av 

servicepersonal vid eventuella servicemisslyckanden. Kunden efterfrågar oftast inte bara själva 

kärnprodukten för att bli nöjd när Self-service teknik utan också komponenter som ovan 

nämnts. Dessa komponenter bidrar aktivt till att ett restaurangbesök upplevs positivt. 

Komponenterna bidrar till att ge kunden mer värde kunden i besöket vilket skapar kundnöjdhet 

och i förlängningen kundlojalitet genom att kundrelationen utvecklas. Self-service kiosken kan 

ses som ett verktyg för att möjliggöra en högre kundnöjdhet genom att kunden uppmuntras och 

förväntas vara självständig. Tekniken skapar ett helt nytt beteendemönster i servicemötet vilket 

kräver tillvänjning av kunden för att bättre kunna uppleva fördelar tekniken medför.  
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6. Slutsats 
I detta kapitel besvaras studiens resultat som besvarar frågeställning: ” Vilka komponenter i 

servicemötet med Self-service teknik, upplever kunden som betydelsefulla för kundrelationen?” 

Därefter redogörs för studiens begränsningar och förslag på framtida forskning. 

 

6.1 Studiens slutsats 
Studien identifierade följande komponenter som kunden upplever betydelsefulla för 

kundrelationen i servicemötet: social kontakt vid utlämnandet av mat vid kassadisken, lugn 

restaurangmiljö, vänligt bemötande, kunden vill känna att Self-service teknik inte installerats 

på kundens bekostnad för att effektivisera, kundrelationen förbättras med användarvänlig 

teknik, att personal uppväger känslan av att servicemötet blir avhumaniserat med tekniken, 

tydliggörandet av kundrollen i servicemötet, sympatisk och respektfullt agerande av 

servicepersonal vid eventuella servicemisslyckanden. I och med att dessa komponenter 

identifierats anses också studiens frågeställning ha besvarats. 

 

6.2 Studiens begränsningar och framtida forskning 
Som med alla studier finns också ett antal begräsningar kopplade till studien. För det första, 

studien är av kvalitativ form och relativt få till antalet vilket gör det svårt att uttala sig hur olika 

komponenter korrelerar med varandra. Intervjuerna kunde ha varit längre och gått mer på djupet 

i frågeställningarna för att mer ingående studera situationsanpassade faktorer i ett 

restaurangbesök. För det andra finns begränsningar kring generaliserbarheten av studiens. För 

det tredje så är jag övertygad om att resultaten kan anses vara relevanta för inte bara andra 

kiosk-baserade Self-service tekniker utan också generaliserbara till andra Self-service tekniker 

som bygger på smartphones eller internetplattformar utan kontakt med servicemedarbetare. En 

fjärde svaghet är att studien bygger på ett intervjuunderlag som skulle kunna breddas 

åldersmässigt i framtida studier. Slutligen, fler framtida studier bör genomföras med större urval 

av intervjupersoner, men även empiriska studier som undersöka vilka komponenter som är 

betydelsefulla för äldre respektive yngre generationer i servicemötet när SST används. 
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7. Diskussion  
I detta kapitel diskuteras studiens resultat på ett allmänt plan Vidare diskuteras också de 

konsekvenser och möjligheter Self-service teknik också skapar i ett större perspektiv. 

 

7.1 Diskussion kring studiens resultat 
Studiens syfte var att inom snabbmatsbranschen identifiera komponenter i servicemötet kunden 

upplever som betydelsefulla för kundrelationen när Self-service teknik används. Resultaten 

identifierar flera komponenter som speciellt framträdande som kunden upplever betydelsefulla 

för kundrelation när Self-service teknik används i servicemötet. Kunden upplever frustration 

kring Self-service teknikens användarvänlighet men också uppskattar den självständighet som 

nu skapas och den lättöverskådliga produktöversikten. Tekniken medför samtidigt fördelar för 

kunder som inte önskar kontakt med servicepersonal av olika anledningar eftersom kontakten 

med servicepersonalen är begränsad. Resultatet visar å andra sidan också att Self-service 

tekniken behöver förenklas och göras mer lättanvänd för kunden för att företaget ska kunna 

förbättra kundrelationen. Self-service kioskens layout innehåller onödigt många steg vilket 

skapar irritation och frustration hos kunden vilket i framtiden kan komma förenklas i och med 

att tekniken utvecklas. Enklare produkter och menykombinationer är smidiga att beställa 

medans stora beställningar är desto svårare för kunden att knappa in och tar dessutom tid. 

Studien visar att snabbmatsbranschen så är servicepersonal en viktig resurs som skapar värde 

för kunden. Servicepersonal adderar en värmande och välkomnande känsla i servicemötet vilket 

motverkar den sterila känslan som upplevs av kunden när teknik används i servicemötet. 

Resultatet pekar också på att kunden förväntar sig att få maten snabbt, tar beställningen för lång 

tid upplever kunden missnöje. Snabbhet är självklart också en av dom främsta anledningarna 

till att kunden besöker snabbmatsrestaurang.  

Kunden har ett socialt behov och ett behov av enkelhet vilket kan ses som ett sätt att väga upp 

användandet och bristen på mänsklig kontakt med den nya tekniken som snabbmatsbranschen. 

Samtidigt visar studien att det finns undantag från det generella mönstret som att kunden inte 

önskar eller undviker kontakt med servicepersonal men resultatet är inte helt ologiskt och 

beteendet förklaras av teorin. Resultaten visar att kunden blir en allt mer aktiv medproducent 

av det värde som skapas tillsammans med företaget. Kraven på kunden i snabbmatsbranschen 

ökar med Self-service tekniken. Kunden blir allt oftare en arbetande konsument, hur kan då 

snabbmatsbranschen i framtiden hantera kunden som upplever att de effektivitetsvinsterna inte 

längre är tillräckliga och kunden vill ha betalt för det arbete han eller hon utför för företaget? 

Kunden förväntas hjälpa sig själv i en allt större utsträckning än tidigare. När kundens krav på 

snabbmatsbranschen och den allt hårdare konkurrensen driver fram kostnadseffektiva 

tjänsteprocesser kan det på sikt få konsekvenser för arbetsmarknaden. Möjlighet finns redan till 

att kunden gör sina beställningar genom ”appar” eller smartphones.  
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8. Rekommendationer 
Här presenteras de rekommendationer från studiens resultat till snabbmatsbranschen. 

Rekommendationerna kan ses som en vägledning och support till verksamheter som redan 

arbetar eller kommer arbeta med Self-service teknik i servicemötet. 

 

8.1 Kundens förväntningar på restaurangbesöket 
Eftersom det finns olika komponenter i kundens förväntningar kring besök inom 

snabbmatsbranschen som kan påverka kundrelationen kan företaget vidta åtgärder för att 

förbättra denna. Snabbmatsrestauranger bör utbilda och ge personalen insikter kring vilka 

förväntningar kunden har på restaurangbesök. Studien visar att kunden i många fall förväntar 

sig socialt och trevligt bemötande under restaurangbesöket därför bör företag rekrytera personal 

som har en vilja att ge service och samtidigt uppvisar sociala beteenden. Snabbmatsrestauranger 

bör samtidigt också hitta incitament till att korta ledtiden i restaurangens olika processer som 

direkt påverkar kunden. Det kan vara olika former av tävlingar som bidrar till att kunden får sin 

beställning snabbare tillsammans med en tävling som också premierar en ren och fräsch 

restaurangmiljö. På så vis förbättras det värde kunden upplever av tjänsten vilket stärker 

tjänstekvalitet och kundlojalitet. 

 

8.2 Attityder kring Self-service kiosken 
Ett antal viktiga komponenter framkom kring kundens attityd till Self-service kiosken och som 

påverkar kundrelationen. Snabbmatsrestauranger bör informera kring de fördelar kunden kan 

uppleva med SST och anledningar till att Self-service kiosker installerats. Genom att kunden 

kan se fördelar med tekniken och också uppleva att företagets huvudsyfte inte är att spara på 

personal på kunden bekostnad utan för att effektivare kunna hantera en komplexare produktmix 

kan attityder vändas. En del kunder kan redan se fördelar med teknik som att stress reduceras 

hos personal vilket bör lyftas fram. Samtidigt behöver kiosken göra mer användarvänlig för att 

motarbeta negativ attityd till tekniken genom att förenkla olika steg kunden behöver utföra i 

kiosken. 

 

8.3 Relationsbyggande komponenter för Self-service kiosken 
Här har snabbmatsrestauranger en möjlighet att förbättra kundnöjdhet och kundrelationer 

genom att förenkla funktioner i Self-service kiosken. De vanligaste förekommande 

menykombinationerna bör finnas förvalda och en tydlig symbol för att backa ett steg skulle 

också underlätta användandet. Exempelvis om kunden önskar något annat än cola och pommes 

frites bör kunden själv aktivt få välja den kombinationen. Den version av Self-service kiosker 

som studerats i studien behöver kunden välja självkombinationer. Genom att förenkla och 

standardisera meny i kiosken förbättras ledtiden i beställningsmomentet vilket snabbar på den 

totala servicetiden kunden upplever. Samtidigt bör funktionen där kunden kan välja själv sin 

menykombination finnas kvar för att tillgodose en högre grad av anpassning. 
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8.4 Servicemötet med personal 
Kontakten med servicepersonal har begränsats genom installeringen av Self-service kiosker. 

Därför blir de möten som äger rum under restaurangbesöket mellan kund och servicepersonal 

viktigare. Studien visar att sociala möten skapar värde för kunden. Ett sätt att ytterligare öka 

värde för kunden kan vara att kunden går till ett bord och sätter sig direkt efter att ha beställt i 

kiosken. Servicepersonalen levererar beställningen direkt till kundens bord istället för att 

leverera ut beställningen vid utlämningsdisken. Snabbmatsrestauranger skulle skapa ytterligare 

värde för kunden genom att denne inte behöver vänta i restaurangens avsedda vänt-området. 

Genom att personalen levererar beställningen till bordet upplevs sannolikt servicen mer 

personlig samtidigt som kunden får en möjlighet att ställa frågor som kunden annars inte skulle 

ha gjort på grund av att inte vilja vara till besvär eller ta upp tid vid utlämningsdisken. Värde 

för kunden kan också skapas tack vare en hög kioskanvändning. Hög kioskanvändning innebär 

att kunden till största delen utför beställningsarbetet vilket bör frigöra tid för personal att synas 

och vara tillgänglig i matsalen. På så sätt ökar kontakttiden och kontaktytan för personalen med 

kunden vilket skapar ytterligare värde. 

 

8.5 Servicemötet med Self-service kiosker 
Studien visar också att kunden vill ha ett val när det kommer till leveranssätt av tjänsten. 

Kunden vill kunna välja mellan Self-service teknik och att beställa sin mat genom 

servicepersonal. Kundens beslut kan bero på individuella faktorer som vilket humör kunden är 

på, tidigare erfarenheter, behov av social kontakt och om kunden har bråttom. Företag bör 

iakttaga en flexibilitet i denna fråga. Snabbmatsrestauranger bör fortsätta att skapa överskådliga 

bilder på produktsortimentet och uppmuntra och inte styra kunden till att använda Self-service 

kiosker kunden samtidigt kan uppleva tidsvinster och självständighet. Kiosken bör också 

förenklas när kunden vill skapa specialanpassade produkter. Ingredienser behöver kunna bytas 

ut direkt i kiosken utan att kunden ska behöva använda en traditionell kassaapparat med 

personal samtidigt som stegen behöver blir färre för att kunden enklare ska kunna slutföra sin 

beställning. 

 

8.6 Self-service teknikens konsekvenser vid servicemisslyckanden 
Klagomålshanteringen när SST används har tillkortakommanden jämfört med tidigare system 

när kunden beställde direkt av servicepersonal. Personal bör därför få insikt i att kunden drar 

sig för att tillkalla hjälp. En orsakerna är att kunden inte vill vara i vägen för personal eller 

uppfattas som första-gångs-användare speciellt när det finns andra kunder omkring och för att 

inte tappa ansiktet. Därför behöver personalen utbildas hur support och hjälp kan ges på ett 

respektfullt sätt. Studien visar också att kunden efterfrågar enklare ett sätt att tillkalla personalen 

utan att behöva lämna kiosken. En form av ”hjälpknapp” som informerar personalen i 

serviceområdet att en kund vid en specifik kiosk behöver hjälp. På så sätt minimeras risken att 

kunden upplever att denne tappar ansiktet inför andra kunder genom att behöva lämna kiosken 

för att hämta hjälp. Det skulle också snabba på hjälpen eftersom kunden oftast drar sig för at ta 

hjälp av personal.  
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Bilaga 1 Analysmall 
 

 

 

 

 

 

Intervjuperson

Hur  beskriver du 

din vana med Self-

service teknik?

Attityder och 

fördomar kring SST

Förväntningar på 

restaurangbesöket

Relationsbyggande 

komponenter till 

self-service kiosken

Servicemötet med self-

service kiosker

Servicemötet med 

personal

Servicemisslyckand

en och klagomål

Arne God
för att spara in på 

personal

snabb leverans, önskar 

minimal mänsklig 

kontakt

användarvänligt, ska 

vara lätt att förstå

smidig, teknik reducerar 

upplevd köbildning

önskar inte kontakt 

med personal

möjlighet til l  hjälp 

upplevs som god

Bea God

för att minska stress 

för personal

Efterfrågar någon form 

mänsklig kontakt, 

enkelt att beställa, 

trevligt bemötande 

snabb leverans

användarvänlig,  lätt 

att förstå, kunna göra 

ändringar enklare, ska 

gå snabbt att använda

förändrade roller, trevligare 

personal, avslappnat sätt att 

beställa, tydlig 

kommunikation

Humörstyrt, upplever 

värde i kontakt med 

personalen

svårare att få hjälp, 

snabb hjälp beror på 

arbetsbelastning hos 

personal

Jessica Låg

spara in på personal, 

företaget är vinnaren, 

kunden en i mängden

förväntar sig trevlig 

professionell 

personal,smidigt att 

beställa, vil l  ha social 

kontakt

känna engagemang 

til lbaka, 

användarvänlig, 

tydliga anvisningar

Förändrad kundroll ger ökad 

samtidigt självständighet, 

svårare att beställa genom 

SST

Uppskattar trevligt  

mänskligtbemötande, 

välbekant med rollen 

i servicemötet

vill  inte tappa 

ansiktet,  inte vara til l  

besvär för 

servicepersonal, svårt 

att få hjälp

Petra God

 spara in på personal, 

servicemötet styrs allt 

mer av företaget, 

arbetande  

konsumenter

besöket ska gå fort, 

social kontakt med 

personal viktigt under 

besöket, trevligt

användarvänlighet 

påverkar relationen, 

layout för svår, för 

många val, upplever 

inget förtroende för 

tekniken

otydliga roller, bättre 

produktöversikt, kunden 

styrs allt mer

Upplevs som 

socialare, vet vad 

som förväntas, 

personlig kontakt ger 

mervärde

vill  inte tappa 

ansiktet, svårt att 

ti l lkalla hjälp

Dan God

företagets 

effektiviserar, kunden 

gör personalens jobb, 

spännande teknik

förväntar sig ett trevligt 

och socialt bemötande, 

besöker restaurangen 

av sociala skäl

tydliggörande av  

roller, användarvänlig, 

behöver vara smidig 

att använda

inte användarvänlig när 

kunden vil l  anpassa 

produktern enligt egna 

önskemål , tar tid att lära 

sig, SST kräver mer av 

kunden

social kontakt ger 

extra värde , viktigt 

att ha kontakt med 

andra människor i  

besöket,

upplever att 

personalen är 

ti l lgänglig, upplever 

möjligheter til l  hjälp 

som god

Börje Hög

 spara in på personal, 

effektivisera, tjäna 

pengar, kunder som 

arbetare, retar kunder

Snabbhet viktigt , 

trevligt bemötande, 

socialt utbyte med 

personal ger värde

användarvänlig layout 

förbättrar förtroendet, 

kunden vil l  känna att 

hen behärskar 

tekniken, snabbhet och 

smidighet skapar 

förtroende til l  att vil ja 

använda SST oftare

kunden behöver vara mer 

aktiv, jämnare servicenivå, 

SST ökar merköp, själv 

påverka snabbheten i 

kiosken

socialt bemötande 

värdesätts, passiv 

roll, går snabbare att 

beställa genom 

servicepersonal

upplever snabb hjälp 

när SST används, vil l  

inte tappa ansiktet 

inför andra vid ett 

misslyckande

Ellinore God

 spara in på personal, 

låta kunden göra 

jobbet

ska gå snabbt att få 

mat, trevligt 

bemötande, gärna ett 

leende

behöver vara enklare 

för att känna 

förtroende, layout för 

svårtbegriplig, skulle 

använda SST oftare om 

det var enklare

krävs mer arbeta av kunden, 

bra översikt på produkter, 

mer aktiv kund

social kontakt viktigt, 

lättare att beställa, 

man vet vad som 

förväntas

svårt att få snabb 

hjälp, svårt att 

ti l lkalla hjälp, 

undviker att ti l lkalla 

hjälp för at inte tappa 

ansiktet
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Bilaga 2 Intervjuguide 
Tack för att du ställer på för att bli intervjuad! Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst 

avbryta. Dock kommer som jag tidigare berättat spela in intervju för att underlätta analysarbetet. I 

studien är du helt anonymiserad så det går inte att få fram vem du är. Jag kommer också maila dig 

utskrift och sammanställning inom ett par dagar så du ser att jag förstått rätt och att sammanfattningen 

är i linje med vad du sagt i intervjun. Denna intervju kommer ta ca 30 -45 min att genomföra. 

Allmänna frågor: 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Hur sysselsätter du dig? 

4. Hur ofta besöker du den aktuella restaurangen? 

5. Hur skulle du själv beskriva din vana med Self-service teknik? motivera Låg / god/ utmärkt 

Frågor kring förväntningar: 

1. Hur upplevde du att ditt senaste besök på restaurangen  

motsvarade dina förväntningar? Motivera 

2. Vad förväntar du dig av besöket? 

3. Varför besöker du restaurangen? 

4. Vilka förväntningar har du på personalens beteende? Varför? 

5. Vad är viktigt för dig för att besöket ska vara som du önskar? 

Frågor kring Klagomålshantering 

1. Hur uppfattar du möjlighet att få hjälp vid behov? 

2. Hur ser dina erfarenheter ut när nått gått fel när du beställt i Self-service kiosken? 

3. Hur skulle du beskriva att ditt sätt att tillkalla hjälp när något gått fel vid Self-service kiosken 

4. Vad upplever du skapar mest problem för dig när du använder Self-service kiosken? 

 

Frågor kring Servicemötet med Self-service teknik 

1. Hur skulle du beskriva din ”nya” roll på restaurangen nu när du använder Self-service kiosk 

istället för personal när du gör din beställning? 

2. Hur upplever du din ”nya” roll?  Vilka fördelar resp. nackdelar ser du? 

3. Hur påverkar din ”nya” roll dig som kund? 

4. Hur skulle du beskriva din attityd till användandet av Self-service kiosker på restaurangen? 

 

Servicemöte med personal 

1. Hur upplever du kontakt med personal under restaurangbesöket? Vad betyder den för dig? 

2. Vad uppskattar mest du med kontakten med personal? Varför? 

3. Hur uppfattar du personalens beteende? Hur påverkar beteende dig? 

4. Hur uppfattar du din ”roll” när du har kontakt med personal för att beställa eller hämta mat?  

Kundrelationen betydelse/ Relationsbyggande komponenter för Self-service kiosken 

1. Vad tror du är anledningen till att restaurangen installerat Self-service kiosker? 

2. Hur ofta besöker du restaurangen? 

3. Hur uppfattar du Self-service kioskens användarvänlighet? Fördelar? Nackdelar? 

4. Hur påverkas du av Self-service kioskens användarvänlighet? 


