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Sammanfattning 

Titel: Välkomnad av en maskin 

Författare: Kim Hunziker, Simon Loi och Tove Verngren 

Handledare: Ulrika Westrup och Veronica Åberg 

Problemdiskussion: Tidigare forskning visar på att servicemötet mellan kund och 

frontpersonal är mycket viktigt för att få tillfredställda och återkommande kunder. Därför är 

det intressant att studera vad som skulle hända med gästernas attityder under servicemötet vid 

införandet av självserviceteknologi (SST)? Avgörande vid en framgångsrik implementering av 

SST för hotell är att gästerna tar till sig den nya tekniken och ser den som en förbättring. 

Därför är det intressant att undersöka vad gästerna har för attityder till SST. Utvecklingen mot 

en teknologisering av servicemötet får oss också att ifrågasätta vad som egentligen 

kännetecknar god service, är det effektivitet eller personligt bemötande?  

Syfte: Att öka kunskapen om självserviceteknologi i servicemötet, genom att ur ett 

kundperspektiv undersöka servicemötets betydelse och hur det påverkas av 

självserviceteknologi.  

Frågeställning: Vad värdesätter gästen i servicemötet och vilka attityder har hotellgäster till 

självserviceteknologi? 

Metod: Vi använder oss av en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning som ger en 

översiktig bild över gästernas åsikter och attityder. Den kompletteras med en kvalitativ 

undersökning i form av sex stycken kortare intervjuer för att få en djupare förståelse över 

respondenternas attityder och hur servicemötet på hotell påverkas av SST. 

Slutsatser: Resultaten tyder på att den generella attityden till SST är mycket god men enligt 

vår undersökning är inte attityderna lika goda när det gäller SST inom hotell. Det personliga 

mötet värderas högt av de tillfrågade gästerna och personalens roll har stor betydelse för 

gästens vistelse på hotellet. Det är därför viktigt att inte bortse från personalens roll för 

gästens välbefinnande på hotellet, utan istället låta SST vara ett komplement till den service 

och bemötande som ges vid receptionsdisken. Det skulle innebära att attityderna kring SST 

inom hotell skulle bli positiva om man inte eliminerar den personliga servicen helt.  Eftersom 

gästerna inte är vana vid tekniken på hotell kräver SST en inlärningsprocess, men ju mer 

bekväm gästen känner sig med tekniken desto nöjdare kommer den bli. Vi kan därför anta att 

ett införande av SST på hotell i Sverige skulle ha en positiv inverkan på attityderna till 

teknologin i framtiden.  

Nyckelord: Självserviceteknologi, Servicemötet, Hotell, Attityder, Tjänster 
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Förord 
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som under arbetets gång har bistått oss med konstruktiv kritik och vägledning.  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet introduceras uppsatsens ämne genom att beröra begreppen tjänst, 

servicemötet och självserviceteknologi, därefter kommer ämnet att problematiseras för att 

slutligen leda till en presentation av uppsatsens syfte och frågeställning. 

 

Det som självservice gör idag för servicesektorn är vad masstillverkning en 

gång gjorde för tillverkningsindustrin nämligen att automatisera och minska 

kostnader.
1
 

 

Servicebranschen håller på att förändras i takt med den teknologiska utvecklingen. Det gör 

också att kundens roll förändras. Citatet ovan är från 2004 ur tidningen The Economist och 

visar på ett fenomen som blir allt vanligare i vårt samhälle, självserviceteknologi. Där vi 

tidigare har fått personlig service från serviceföretagets personal ges kunder allt oftare 

alternativet att utföra tjänsten själva med hjälp av självservice.
2
 

 

En tjänst kan definieras som en serie mer eller mindre icke-påtagliga aktiviteter som sker 

mellan kund och serviceföretagets personal, fysiska tillgångar eller teknologiska system, som 

är ämnade att lösa kundens problem.
3
 Om en tjänst ställs i relation till en vara så har den tre 

särskiljande egenskaper som lyfts fram som speciellt betydelsefulla: tjänster är processer som 

består av aktiviteter eller en serie av aktiviteter, tjänster produceras och konsumeras samtidigt 

och kunden deltar som medproducent i tjänstens produktion.
4
 Traditionellt sett har 

tjänsteprocessen präglats av mänsklig interaktion men med teknikens utveckling har företagen 

börjat integrera alltmer teknologi som resurser i tjänsteprocessen.  

Tjänster kan klassificeras som high touch eller high tech. Tjänster som tillhör gruppen high 

touch är beroende av personalen som utför tjänsten medan tjänster som tillhör gruppen high 

tech är beroende av system och teknologi vid utförandet av tjänsten. Det bör dock poängteras 

att tjänster som tillhör den ena gruppen har alltid inslag från den andra. Det finns sällan en 

renodlad high touch eller high tech tjänst. Paradoxalt nog är exempelvis tjänster som tillhör 

                                                           
1
 The Economist, You’re Hired (2004) p. 21 in Lema, Joseph D (2009) Preparing Hospitality Organizations 

for Self-Service Technology Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism pp. 153–169 s.154 
2
 Meuter, Matthew L. Ostromb, Amy L. Bitner, Mary Jo och Roundtree, Robert (2000) Self-Service 

Technologies: Understanding Customer Satisfaction with Technology-Based Service, The Journal of Marketing, 

Vol. 64, No. 3 Juli pp. 50-64 s.61 
3
 
3
Grönroos, Christian (2008) Service Management och Marknadsföring: kundorienterat ledarskap i 

tjänstekonkurrensen Malmö Liber s.62 
4
 Grönroos, C (2008) s.63 
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gruppen high tech ofta mer beroende av kompetent personal eftersom servicemötena med 

kunderna ofta är få och äger rum i kritiska situationer.
5
 

Ett exempel på en tjänst är när en gäst bor på ett hotell, som vi tidigare nämnt består en 

tjänst av flera processer. Dessa processer kan vara både synliga och osynliga för gästen. De 

osynliga processerna blir endast utvärderade efter sitt resultat, exempelvis städningen, medan 

den synliga delen blir upplevd och utvärderad i minsta detalj, exempelvis personalens 

agerande i mötet med gästen.
6
 

En del i tjänsten är servicemötet som äger rum då kunden interagerar med en representant 

från företaget. Servicemötet äger traditionellt sett rum mellan personal och kund, därför har 

även mycket av forskningen fokuserat på den typen av möten. Vi ser dock en utveckling där 

detta ersätts med ett möte mellan kund och en maskin, där kunden levererar servicen till sig 

själv med hjälp av teknologi.
7
 Det står klart att teknologiska lösningar håller på att bli en allt 

större del av interaktionen mellan företag och kund.
8
   

 Många serviceföretag har börjat använda ett brett utbud av teknologiska lösningar så som 

Internethandel eller självservicekiosker på plats för att möjliggöra för sina kunder att 

konsumera tjänsten elektroniskt utan kontakt med personal. Dessa teknologiska lösningar 

kallas med ett namn för Self Service Technologies
9
  eller självserviceteknologi . Vi kommer i 

uppsatsen att använda oss av förkortningen SST. En av de mest fundamentala förändringarna 

med införandet av SST är att det flyttar över ansvaret på utförandet av tjänsten från 

servicepersonal till kunden.
10

 

Självservicetjänster håller på att förändra turismindustrin och skapa nya möjligheter för hur 

service levereras.
11

 Flygindustrin med onlinebokning och självcheck-in på flygplatsen har 

kommit längst, även biluthyrningsbranschen har börjat införa automatiserade 

uthyrningskiosker, därför kan det vara en tidsfråga innan även detta blir en utbredd trend inom 

                                                           
5
Grönroos, C (2008) 

6
 Grönroos, C (2008) s.64 

7
 Beatson, Amanda Coote, Leonard V. och Rudd, John. M (2006) Determining Consumer Satisfaction and 

Commitment Through Self-Service Technology and Personal Service Usage, Journal of Marketing Management 

Vol. 22 pp. 853-882 s.854 
8
 Meuter, M. L et al. (2000) s.50 

9
 Meuter, Matthew L. Ostromb, Amy L.  Bitner, Mary Jo och Roundtree, Robert (2003)  The influence of 

technology anxiety on consumer use and experiences with self-service technologies, Journal of Business 

Research Vol. 56 pp. 899– 906 s.899 
10

 Curran, James M och Meuter, Matthew L (2005) Self-service technology adoption: comparing three 

technologies, Journal of Services Marketing, Februari pp. 103–113 s.104 
11

 Lema, J. D (2009) s.153 
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hotellindustrin. För hotellens del har hotellbokning online varit den snabbast växande servicen 

i denna utveckling.
12

  

Självservicetjänster inom hotell är inget nytt, det har funnits i många år och i flera olika 

former. Tidigare handlade det exempelvis om allmänna telefoner, telefon på rummet, 

videouthyrning på rummet eller godis- och snacksautomater.
13

 Ett ytterligare steg i 

digitaliseringen av hotellvistelsen i Sverige kan vara införandet av automatiserade check in- 

och utsystem som det nu sker en utveckling av runt om i världen. Det är teknologiska 

lösningar som gör att gästen själv checkar in, erhåller sin nyckel och checkar ut från hotellet 

utan kontakt med en receptionist. SST på hotell ska underlätta för gästen, effektivisera och 

spara tid så att den direkt vid ankomst kan få sin nyckel och ta sig till rummet utan att behöva 

stå i kö eller interagera med frontpersonalen. I broschyren Self service check-in at hotels and 

motels av Kiosk Marketplace och IBM beskrivs hur deras självservicetjänst fungerar på ett 

hotell. Här följer ett utdrag ur broschyren: 

 

Genom att sätta in sitt ID-kort eller kreditkort i maskinen och följa 

instruktionerna på skärmen kan gästen med några enkla knapptryckningar 

checka in själv på hotellet. Maskinen visar gästens bokning, väljer ett rum 

utifrån dennes preferenser, trycker ut rumsnycklar och en vägbeskrivning till 

rummet. Vid vistelsens slut kan gästen på samma sätt checka ut, betala med 

kort och erhålla sitt kvitto.
 14

  

 

Citatet ovan fungerar som ett bra exempel för att illustrera teknologins funktioner och 

utvecklingen av SST i hotellmiljön. Vad är det då som driver denna utveckling? En 

undersökning gjord 2007 av Carline om vilka olika anledningar hotell har för att införa SST 

visar att 88 % av hotellen skulle motivera införandet av SST främst för att förbättra servicen 

följt av kostnadsbesparingar, differentiera sig från sina konkurrenter och generera ytterligare 

intäkter. Ledarna för hotellen tror att SST ska gynna gästerna genom att minska köer, öka 

kundens självständighet och valfrihet, minska bokningsfel och ge kontroll över 

tjänsteprocessen.
15

 

Den nya teknologin med självservice kanske mest förknippas med budgethotell men det 

anammas av alla typer av hotell, även de mer exklusiva. Redan 2008 hade de kända kedjorna 

                                                           
12

 Wei, Qi Cheung, Catherine och Law, Rob (2010) Tourist Perception of Online Hotel Bookings, International 

Conference on E-Business and E-Government s.2273 
13

 Self service check-in at hotels and motels A guide from Koisk Marketplace Sponsored by IBM Corporation s.6 

(egen översättning) 
14

 Self service check-in at hotels and motels s.8-9 
15

 Carline, M. L. (2007) Competitive advantage: Consumers are more ready for kiosks than operators. Executive 

Summary of Hospitality Industry Self-Service Technology Study  
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Hyatt SST på 42 hotell, Hilton på hela 412 hotell och Mariott på 40 hotell.
16

 I Sverige har 

utvecklingen inte kommit långt och än så länge är det få hotell som väljer att arbeta med den 

nya tekniken. I inledningen av arbetet tog vi kontakt med Hotel Formule 1 i Malmö, de 

berättade för oss att de tidigare drivit hotellen utan bemanning men att de varit tvungna att 

ändra på det då det inte fungerade med ett personalfritt hotell. Även Story Hotel i Stockholm 

har haft ett misslyckat försök med obemannade hotell då gästerna efterfrågade personal.  

Därför är det intressant att undersöka attityderna till SST, konsekvenserna det har på 

servicemötet och kundens upplevelse, vid ett eventuellt införande. 

1.1 Problemformulering  

Tidigare forskning av bland andra Ganesh, Arnold och Reynolds (2000) visar på att det 

traditionella servicemötet mellan kund och frontpersonal är mycket viktigt för att få 

tillfredställda och återkommande kunder. Även Forskare som Bitner (1990) och Suprenant 

och Solomon (1987) har alla identifierat personlig interaktion som den viktigaste faktorn för 

att uppnå kundnöjdhet och lojalitet.
17

 Grönroos (2008) skriver att interaktionen är en central 

bit i tjänsteprocessen, det är då företaget har tillfälle att marknadsföra sig och det är då kunden 

skapar sin uppfattning om företaget och om tjänsten. För kunden är det viktigt att den första 

interaktionen med företaget går bra för att den ska vilja återkomma.
18

 Därför finns det 

anledning att undersöka vad som händer om mötet försvinner eftersom kundnöjdhet och 

lojalitet är en förutsättning för företagens överlevnad.
19

 Kommer kundernas tillfredställelse att 

påverkas vid införandet av SST? 

SST kan vara lösningen på ett länge omtalat problem inom tjänsteproduktion, nämligen att 

tjänster är heterogena och därmed svåra att kvalitetssäkra och kontrollera. Personalens 

kompetens, humör och personlighet påverkar kundens upplevelse av tjänsten. Vid införandet 

av SST standardiseras servicemötet och gästen vet exakt vad den kan förvänta sig, därmed 

kan den få liknande möten gång på gång.
20

 Vilka fördelar och nackdelar finns det med ett 

standardiserat servicemöte för gästen? Det finns tidigare undersökningar av bland andra 

Bateson (1985) som tyder på att kunder väljer självservice framför vanlig service även i de 

                                                           
16

 Self service check-in at hotels and motels s.10 
17

 Beatson, A et al. (2006) s.856 
18

 Grönroos, C (2008) s.63 
19

 Beatson, A et al. (2006) s.855 
20

 Curran, James M., Meuter, Matthew L. och Suprenant, C.F. (2003) Intentions to use self-service technologies: 

aconfluence of multiple attitudes, Journal of Service Research, Vol. 5 No. 3, pp. 209–24. s.211 
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fallen när det inte leder till kostnads- eller tidsbesparingar.
21

 Vilka motiv finns det egentligen 

för kunder att använda SST? 

SST har uppenbara fördelar för serviceföretaget då det kan standardisera utförandet av 

tjänsten, minska personalkostnaderna och utöka alternativen för leverans av tjänsten. SST 

ersätter den klassiska interaktionen mellan anställd och kund och skapar möjligheter för 

företaget att öka produktiviteten och skapa en mer homogen service.
22

  Införandet kan dock få 

konsekvenser om det inte accepteras av kunderna. Det är därför av allra största vikt att förstå 

hur man utformar, styr och marknadsför dessa system för att vinna kundernas förtroende.
23

 

Självservicetjänsterna bör vara till gagn för gästerna, det är ju för gästernas skull som tjänsten 

finns och utan deras acceptans saknar de kostnadsbesparande åtgärderna betydelse för 

företagen. Vilka fördelar drar gästen av denna utveckling? Den avgörande faktorn för om 

införandet av SST ska vara framgångsrikt för ett hotell är att gästerna tar sig an den nya 

tekniken och ser den som en förbättring. Det är gästens upplevelse som avgör hotellets 

framgång. Därför blir det intressant att undersöka vad gästerna har för attityder till SST.  

Utvecklingen mot en teknologisering av servicemötet får oss att ifrågasätta vad som 

egentligen kännetecknar god service, är det effektivitet eller personligt bemötande? En viktig 

del i hotellvistelsen är gästens interaktion med frontpersonalen vid in- och utcheckning men 

hur viktig är egentligen denna interaktion och kan en maskin utföra samma jobb som en 

människa?  

 

 

  

                                                           
21

 Meuter, M. L et al. (2000) s.50 
22

Macheiel, J. Reinders, Pratibha A. Dabholkar och Ruud T. Frambach (2008)   Consequences of forcing 

consumers to use technology-bases self service, Journal of Service Research Vol.11. No.2 s.107 
23

 Curran, J. M et al. (2005) s.103 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om självserviceteknologi i servicemötet, 

genom att ur ett kundperspektiv undersöka servicemötets betydelse och hur det påverkas av 

självserviceteknologi.  

 

Den frågeställning som vi söker svar på är följande: 

 

- Vad värdesätter gästen i servicemötet och vilka attityder har hotellgäster till 

självserviceteknologi? 

1.3 Disposition 

Vi kommer att presentera uppsatsen i olika kapitel. I nästa kapitel kommer vi att redogöra för 

den metod vi har använt när vi samlat in vårt empiriska och teoretiska material. I det tredje 

kapitlet kommer vi att presentera den teori och tidigare forskning som vi använder oss av i 

uppsatsen. Efter det följer det fjärde kapitlet, uppsatsens avhandlade del där vi presenterar det 

empiriska materialet tillsammans med en analys utifrån den teoretiska ramen. Uppsatsen 

avslutas med slutsatser och diskussion från det viktigaste i analysen samt förslag på framtida 

forskning i det femte kapitlet. 
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2. Metod  

Det här kapitlet presenterar hur vår arbetsprocess har sett ut för att samla in vårt empiriska 

och teoretiska material. Inledningsvis förs en metodologisk diskussion, sedan berättar vi hur 

vi utförde vår enkätundersökning och hur vi gjorde våra intervjuer. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning av insamlingen och valet av de teorier som behandlas i uppsatsen. 

2.1 Metodologi 

För att förstå attityderna och få en bred bild av respondenternas åsikter har vi använt oss av en 

kvantitativ enkätundersökning som är vanligt förekommande i det positivistiska
24

 arbetssättet 

som förespråkar naturvetenskapliga metoder i studien av sociala verkligheter. 

Undersökningen bestod av 100 respondenter som någon gång varit gäster på hotell. Svaren 

ska kunna ge en fingervisning på vad gästen värdesätter i servicemötet och dess attityder till 

SST.  I det positivistiska arbetssättet är det viktigt att man får en god reliabilitet
25

, vilket 

betyder hur väl resultatet skulle kunna bli densamma om vi gjorde om samma undersökning 

igen.  Det är också viktigt att få en god validitet
26

, som innebär hur väl de slutsatser som dras 

hänger ihop med undersökningen. För att få reda på bakomliggande faktorer och förklara 

dessa attityder har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. På så sätt har vi kunnat säkerställa 

om vissa variabler i vår enkät verkligen har haft en inverkan på gästernas attityder och att det 

inte bara var en korrelation. Vi har försökt förstå beteende och har därför till viss del också 

använt oss av ett arbetssätt där vi försöker tolka och förstå människans attityder till SST på 

hotell.
27

  Vi tror att de båda metoderna kompletterar varandra och tillsammans utgör en bra 

grund för besvarandet av vår frågeställning eftersom de utgör en kombination av både 

kvalitativ och kvantitativ metod och ger oss både bredd och djup i empirin. Vi har utgått från 

teorier inom diskursen för att bilda oss en uppfattning om vilka variabler som har varit 

relevanta i tidigare undersökningar för att sedan studera verkligheten och komma med nya 

förklaringar, vilket gör att vi har använt oss av ett deduktivt
28

 arbetssätt, vi har dock inte 

använt några hypoteser. I arbetssättet har vi rört oss mellan teori och empiri och låtit 

förståelsen successivt växa fram, därför skulle vårt arbetssätt också till viss del liknas vid 

abduktion
29

. 
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2.2 Kvantitativ metod 
Vi utförde enkätundersökningen i Helsingborg mellan den fjärde och den åttonde april 2011, 

den utgör grunden för vårt empiriska material. Vi valde enkätundersökning eftersom det 

hjälper oss att besvara vår frågeställning väl. Enkät skapar enligt Bryman (2007)  möjlighet att 

nå ut till en bred grupp respondenter som i sin tur kan tala för en större population och ger oss 

en större mängd attityder och åsikter. Enkäter ger goda möjligheter till bearbetning och 

jämförelse av data så att samband och slutsatser kan dras.  Enkäter är dessutom mer 

opersonliga i den aspekten att de inte uppstår någon intervjuareffekt, det vill säga att personen 

som ställer frågorna inte påverkar respondenternas svar. Dessutom ger enkäterna möjlighet 

för respondenterna att svara ärligt då de får vara anonyma och det inte finns en intervjuare 

närvarande.
30

 

Nackdelar med enkät är att inte finns någon person närvarande som kan hjälpa 

respondenterna och svara på deras frågor.
31

 Vi har försökt att undvika den här problematiken 

genom att ha funnits i närheten och varit kontaktbara medan respondenterna svarat på 

enkäten, för att kunna svara på eventuella tveksamheter och frågor som kan uppstå. En annan 

nackdel med enkäter är att de inte ger möjlighet att ställa några uppföljande eller fördjupande 

frågor som ger en bredare förståelse för respondenternas svar.
32

 Det är av den här anledningen 

som vi även har valt att utföra några fördjupande intervjuer som ett komplement till enkäten. 

2.2.1 Utformning av enkät 

En enkät innebär att respondenterna svarar på frågorna så självständigt som möjligt. Därför 

måste enkäten utformas med tydliga och enkla frågor så att respondenterna förstår enkäten 

och svarar på alla frågor.
33

 Enkäten har haft en hög grad av standardisering vilket innebär att 

frågorna och situationen för respondenterna är densamma, eftersom det är nödvändigt för en 

analys och jämförelse av resultaten.
34

 Undersökningen har varit strukturerad i den meningen 

att frågorna som ställts varit relevanta för besvarandet av uppsatsens frågeställning.
35

 En 

svårighet med enkäter är att inte ställa för många frågor, det är viktigt att enkäten är 

strukturerad och att det bara är med frågor som är relevanta för undersökningen eftersom 

respondenterna kan tröttna på att svara på en för lång enkät eller välja att inte svara alls.
36

 När 

vi utformade vår enkät valde vi frågorna med noggrannhet och tog med frågor om gästernas 
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attityder till SST och vad de värdesätter i servicemötet, som vi ansåg var relevanta för att 

kunna besvara vår frågeställning. 

Vi har försökt att utforma en lättläst enkät med korta frågor för att undvika att 

respondenterna missuppfattar enkäten. Majoriteten av frågorna har varit slutna strukturerade 

frågor alltså med fasta svarsalternativ eftersom det underlättar för respondenterna vid 

svarandet samt att det skapar goda förutsättningar för bearbetning av data och jämförelse av 

svar.
37

 Eftersom slutna frågor kan skapa en viss irritation hos respondenterna då de inte ger 

utrymme för spontanitet valde vi att komplettera vissa frågor med ett utrymme för öppna 

frågor i form av motivering av svaren.
38

 Öppna frågor gör att respondenterna kan svara med 

sina egna ord och ger möjlighet för oförutsedda reaktioner och tankar som vi som 

frågeställare inte har planerat.
39

  

Vi inledde enkäten med ett missivbrev som beskrev vilka vi var, syftet med enkäten och 

hur respondenterna skulle svara på frågorna eftersom det är viktigt med tydliga instruktioner 

vid slutna frågor.
40

 I enkäten fanns även beskrivning till frågorna som förtydligade om de 

svarande skulle välja ett eller flera alternativ. (se bilagan) 

2.2.2 Urval 

Syftet med vår uppsats är att undersöka attityden till SST i Sverige, men inte nödvändigtvis 

hos alla svenskar, snarare den populationen vi tror kommer att bli exponerade för SST vid en 

införsel. Med tanke på att SST har ganska stor spridning internationellt, utgick vi därför ifrån 

vilka slags hotell som tenderade att införa SST i sina verksamheter i andra länder. De hotell 

som använder sig mycket av SST är Hyatt, Marriot och Hilton, den generella profilen för 

dessa hotell är att de är kedjehotell med relativt hög standard. Med detta som utgångspunkt 

försökte vi välja hotell som speglade denna profil i Sverige. Vi valde därför ut två hotell i 

Helsingborg, Grand Hotell som ingår i hotellkedjan Clarion Hotels och Marina Plaza som 

ingår i kedjan Elite Hotels. Populationen till vår undersökning är hotellgäster i Sverige som 

besöker kedjehotell med relativt hög standard. En begränsning av urvalet har gjorts i form av 

hotellgäster i Helsingborg, trots detta finns det ändå anledning att låta de slutsatser som senare 

dras av hotellgästerna i Helsingborg även vara en fingervisning på tendenser som råder bland 
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hotellgäster på liknande hotell i hela Sverige. Eftersom data inte kan samlas in från alla 

medlemmar i populationen måste ett urval göras.
41

 

Ur vår population har vi gjort ett icke-

slumpmässigt urval i form av ett 

bekvämlighetsurval på 100 respondenter. 

Med detta menas att vi delade ut enkäter till 

respondenter som hade tid och lust att svara 

utan hänsyn till att urvalet ska motsvara 

populationen.
42

 En nackdel med 

bekvämlighetsurval är att det kan leda till 

övertäckning eller undertäckning alltså att vissa grupper kan bli över- eller 

underrepresenterade i urvalet i förhållande till populationen.
43

   

För att öka undersökningens reliabilitet valde 

vi att ställa några profilfrågor i början av 

enkäten för att visa på vilken typ av människor 

som ingår bland våra respondenter. Vi har 

försökt att få en bredd bland de svarande vad 

gäller ålder, kön och resvanor. Eftersom vi 

anade att tendenser och attityder kan skilja sig 

mellan olika grupper var en spridning bland respondenterna också viktig för vår analys av 

svaren. Vi försökte få en jämn fördelning åldermässigt för att bredda vår undersökning och 

inkludera alla grupper. Vårt bekvämlighetsurval gjorde att majoriteten av respondenterna 

tillhör de yngre ålderskategorierna, 18 % var 18-24 år, 32 % var, 25-34 år, men även de äldre 

finns representerade, 16 % var 35-44 år, 15 % var 45-54 år och 13 % var 55-64 år (se figur 1). 

Det finns en möjlighet att vissa generationer är mer positiva än andra till teknologiska 

lösningar därför tyckte vi det var relevant att ha en bra spridning bland åldrarna. Vi försökte 

få en jämn fördelning mellan könen, 55 procent av de svarande var män och 45 procent var 

kvinnor (se figur 2). Då vissa inte kunde svara på grund av tidsbrist finns det ett bortfall på sju 

personer som bör tas i beaktning.
44

 De stressade människor med tidspress som inte kunde 

besvara enkäten hade varit intressanta att analysera, ett antagande vore att dessa respondenter 

är generellt mer positiva till SST, då SST medför tidsbesparingar vid in- och utcheckningen 
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på hotell.  Ett alternativ till bekvämlighetsurval är kvoturval, vilket innebär att ett urval görs 

som exakt representerar populationen enligt vissa variabler som exempelvis kön och ålder.
45

 

Detta hade gett oss en mer exakt bild över populationen, men på grund av att vi inte har 

kunnat få tillgång till data över populationen har inte detta urval varit möjligt för oss.  

2.3.3 Genomförande 

För att nå ut till hotellgäster i Helsingborg ringde vi till Elite Hotel Marina Plaza och Clarion 

Grand Hotell i Helsingborg och bad om att få komma dit och utföra undersökningen med 

deras gäster. Vi presenterade oss själva, undersökningens syfte och möttes oftast av ett trevligt 

bemötande från gästerna och de flesta ville delta i undersökningen, 85 procent av svaren på 

enkäten hämtades från våra besök på hotellen. Eftersom enkäten tog cirka fyra minuter att 

svara på gick det snabbt att få ett högt svarsantal då de flesta hade några minuter över av sin 

tid. För att få en bred målgrupp valde vi att komplettera hotellbesöken med att fråga tio 

stycken yngre respondenter som också har bott på hotell i form av studenter som också valdes 

utifrån ett bekvämlighetsurval på Lunds Universitetet, Campus Helsingborg. Dessutom valde 

vi att skicka ut fem enkäter till affärsresenärer från näringslivet via e-post, då vi märkte att 

den gruppen också var underrepresenterad. 

2.2.4 Användningen av data 

För att sammanställa informationen från undersökningen har vi kodat svaren från enkäten, 

frågorna utgör variabler och svaren variabelvärden,
46

 vissa frågor kunde endast anta två 

värden medan andra frågor kunde anta flera värden. Svaren har sedan förts in i Microsoft 

Excel för bearbetning av data. Med hjälp av Excel har vi sedan skapat diagram för att visuellt 

kunna presentera resultaten på ett lättförståligt sätt i uppsatsen. I analysdelen presenteras 

resultaten av frågorna. Många av frågorna fungerar bra ensamma som underlag för analys och 

slutsatser men för att se korrelationer mellan olika frågor har vi även ställt vissa frågor mot 

varandra genom några Chi2-test. Ett Chi2-test innebär att man ser till de observerade värdena 

och jämför dessa med de förväntade värdena för att se om det finns ett samband. Man utgår 

från en nollhypotes som innebär att det inte finns ett samband. Om ett samband finns 

förkastas noll-hypotesen men om inget samband visas behålls noll-hypotesen. Chi2-testen har 

hjälp oss att få en mer nyanserad analys och se samband mellan olika frågor. 
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2.3 Kvalitativ metod 

För att få en djupare förståelse av gästens upplevelse av hotell har vi valt att göra sex stycken 

kompletterande intervjuer till vår enkätundersökning som gjordes hemma hos respondenterna. 

Intervjupersonerna har valts slumpmässigt av de som svarade på enkäten. 

Enkätundersökningen gav oss svar på respondenternas attityder till SST, genom att göra 

intervjuer kunde vi undersöka bakomliggande faktorer och vad som påverkar attityderna. Vid 

användandet av intervju undviker vi att behöva göra antaganden om respondenternas svar i 

enkätundersökningen och kan bättre besvara vår frågeställning. Vi undersöker attityder till 

SST och det mest funktionella sättet att få reda på människors åsikter och attityder utifrån ett 

kvalitativt synsätt är genom intervjuer.
47

 Vi kommer att använda utdrag i form av citat från 

intervjuerna i vår analys. Respondenterna till intervjuerna valdes slumpmässigt av de 100 

stycken som hade svarat på enkäten och blev de personer som var villiga att ta sig tid för en 

fördjupande intervju. Vi valde att utföra sex stycken intervjuer eftersom det gav oss den 

mängd data som var nödvändig för vår analys. Intervjuerna varade mellan fem till tio minuter 

eftersom den tiden var tillräcklig för få den nödvändiga informationen från respondenterna. 

Alla respondenter hade haft stor erfarenhet av hotell både privat och i tjänsten. Det är med 

hjälp av dessa intervjuer vi kan få en inblick i vad det är gästerna värdesätter i servicemötet 

och deras attityd till självservice i förhållande till personlig service. 

Intervju som metod är ett sätt att få fram kunskap och det är intervjuarens roll att försöka 

tränga under ytan för att locka fram den sanna identiteten.
48

 Den kvalitativa intervjun ses som 

livshistorier eller livsberättelser
49

, och syftet är att få fram fylliga och detaljerade svar. Vi har 

valt att använda oss av kvalitativa intervjuer då vi ville få fram gästernas attityder och åsikter. 

Kvalitativa intervjuer brukar delas upp i ostrukturerade och semi-strukturerade. Den semi-

strukturerade intervjun bygger på att man har några fasta frågeställningar som intervjuaren 

utgår ifrån men dessa kan ändras under intervjuns gång. Vårt arbetssätt kan liknas vid en 

semi-struktuerard intervju men haft en tydlig struktur med en intervjuguide som grund för 

intervjun. En intervjuguide kan både vara en minneslista över områden man vill diskutera 

eller en mer strukturerad lista över de frågeställningar som ska vara med i intervjun. Vi 

använde oss av sju stycken frågeställningar med utrymme för intervjupersonen att bygga 

vidare på svaren men även för oss som intervjuare att kunna utveckla våra svar.
50
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Den semi-strukturerade är också mer flexibel än den kvantitativa strukturerade och den låter 

intervjuaren gå utanför intervjuguiden. Den gav oss utrymmet att ställa följdfrågor och andra 

frågor som uppkom under intervjun som vi inte var förberedda på. (se bilagan)  

2.4 Självreflektion över metod 

Vår empiriska insamling är på grund av vår frågeställning i huvudsak kvantitativ för att samla 

in en bred bild av hotellgästers attityder. Även om vi har försökt komplettera detta med 

kortare intervjuer hade en större kvalitativt fokus hade gett oss en ännu djupare förståelse 

kring människors beteenden och attityder kring självservicetjänster i servicemötet. Vi ser att 

ett ytterligare metodologiskt verktyg i form av deltagande observation hade varit användbart 

för själva erfara hur SST fungerar och hur människor interagerar med systemet i servicemötet. 

Eftersom detta inte finns tillgängligt i vårt närområde har vi inte funnit något objekt att 

observera. Ett annat verktyg hade varit att använda sig av dokumentstudier och titta på hur 

hotellen presenterar den nya teknologin för sina gäster för att få en förståelse för vilken 

information gästerna får om SST och se om detta påverkar deras attityder. Detta har dock inte 

heller varit aktuellt eftersom sådan information inte finns tillgänglig i Sverige.  

2.5 Val av teori 
För att sätta oss in i ämnet och skaffa oss en bild av den tidigare forskningen har vi sökt efter 

vetenskapliga artiklar via Lunds Universitets bibliotek LibHub och Google Scholar. Vi 

använde sökord eller kombinationer av sökord som Self Service technology, SST, Service 

encounter, Hotel, Check-in, Adoption, Attitudes, och Hospitality och valde ut de mest 

relevanta och som är mest refererade till inom ämnet. På så sätt har vi skapat oss en god bild 

över ämnet, vilken forskning som är inflytelserik och skapat en förståelse för vilken roll vår 

uppsats kommer att spela i den rådande diskursen. Med hjälp av tidigare forskningsteorier och 

modeller kan vi få hjälp med att analysera våra egna resultat och besvara vår egen 

frågeställning. En stor del av den teori som har samlats in har varit tidigare undersökningar 

med tillhörande slutsatser, dessa kommer vi att använda oss av när vi analyserar vårt egna 

resultat för att se eventuella likheter och skillnader. 

För att lägga en grund för tjänster och servicemötet har vi tagit avstamp i den nordiska 

skolan om tjänsteforsknings definitioner av tjänster och servicemötet. Eftersom den här typen 

av teknologi ännu inte har slagit igenom på den svenska hotellmarknaden finns därför heller 

inte mycket forskning kring ämnet i Sverige som vi har kunnat ta del av. Vi har istället tagit 

del av framförallt amerikansk forskning om SST i servicemötet där den främsta forskaren är 

Matthew L. Meuter. Vi tror att de teorier, modeller och resultat som presenteras i dessa 
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artiklar också kan användas för att analysera attityder kring självservicetjänster i Sverige. 

Eftersom en del av den forskning som vi har tagit del av är några år gammal och inte har 

gjorts i Sverige har vi varit tvungna att förhålla oss till detta i vår analys. Vi tror att med vår 

uppsats kommer att kunna ge ett nytt och uppdaterat bidrag till ökad förståelse för SST och 

servicemötet i Sverige. 
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3. Teoretisk ram 

I det här kapitlet presenteras de teorier vi kommer att använda oss av. Det inleds med en 

definition av servicemötet och självserviceteknologi. Vi lyfter sedan fram olika modeller som 

förklarar attityder till SST. Avslutningsvis presenteras vad som värdesätts av kunderna i 

servicemötet och hur man kan få kunderna att uppskatta självservicetjänster.  

3.1 Servicemötet 

Surprenant och Solomon (1987) definierade servicemötet som en interaktion mellan kunden 

och den person som utför servicen. Den definitionen syftar på att servicemötet är något som 

sker mellan två människor. Teknologins utveckling och dess allt större roll i servicemötet gör 

att denna definition blir något begränsad, därför behövs en mer omfattande definition. 

Shostack (1985) definierar servicemötet som en tidsperiod i vilken kunden interagerar med 

tjänsten. Detta beskriver mötet som något bredare och innefattar alla de interaktioner en kund 

kan ha med serviceorganisationens anställda, med fysiska ting och teknologiska system.
51

  

Meuter et al. (2000) menar att kundens krav skiljer sig lite beroende på om servicemötet 

sker med personal eller SST. I ett vanligt servicemöte mellan kund och personal behövs ofta 

en oväntad positiv handling av personalen för att kunden ska bli tillfredställd. Vid 

servicemöten där kunden utför tjänsten och interagerar med serviceföretagets teknologi har 

det visat sig att det räcker med att maskinen utför sitt jobb för att samma nivå av 

tillfredställelse ska uppnås. Däremot uppstår en mycket större missnöjdhet så fort teknologin 

inte fungerar.
52

  

Vidare skriver Meuter et al. (2000) att i ett vanligt servicemöte är missnöjdhet något 

subjektivt eftersom det rör sig om två unika individer som interagerar med varandra därmed 

blir det svårare att avgöra vem som har gjort fel. Med SST blir misslyckanden mer uppenbara 

och objektiva eftersom det är maskin som gjort fel vilket leder till att kunder är mindre 

toleranta med en maskin än med en människa.
53

  

Bitner et al. (1990) menar att servicemötet ofta är själva tjänsten i kundens ögon. 

Servicepersonalen innehar hela ansvaret för att tjänsten utförs på rätt sätt, trots detta är ofta 

frontpersonalen underbetald, dåligt tränad eller saknar de rätta kunskaperna och resurserna för 

att utföra effektivt servicemöte. Ett stort problem med detta är att kvaliteten på tjänsten inte 

går att kontrollera eftersom varje anställd är unik och kommer att agera olika gentemot 
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kunderna, vilket gör att varje kund kommer att få olika upplevelser. Effektiv ledning i 

serviceföretag har därför handlat om att förstå personalens komplexa beteenden och få de att 

handla på ett sätt som tillfredställer kunderna och standardisera servicemötet.
54

  

Ett sätt att undvika den här problematiken kan vara att tillämpa SST, eftersom det 

standardiserar servicemötet. Men det finns potentiella negativa risker med detta, Beatson et al 

(2006) visar i sin undersökning att servicemötet både med personal och med SST har en stor 

inverkan på gästens totala upplevelse av tjänsten. De visar också att personlig service har en 

starkare effekt på gästen än SST när det gäller total kundtillfredställelse.
55

 Kunden är aktivt 

med i tjänsteprocessen och påverkar slutresultatet.
56

 Bitner et al (1990) kom fram till att 

serviceanställda kan påverka kundens uppfattning av ett negativt servicemöte till ett positivt 

möte genom att visa empati.  

Oavsett om servicemötet sker mellan kund och personal eller kund och SST pekar både 

traditionell och modern forskning på att servicemötet är av stor vikt för kundens upplevda 

kvalitet på tjänsten. Vad som är god kvalitet på tjänsten är dock inte självklart och kan skifta 

mellan olika situationer och mellan olika kunder. 

3.2 Vad som är god service för kunden 

Personlig service är något som ofta okritiskt kan ses som något positivt. Surprenant och 

Solomon (1987) konstaterar i sin undersökning om förutsägbarhet och personlighet i 

servicemötet, att serviceföretag hela tiden försöker utföra så personlig service som möjligt, 

men det är inte alls säkert att gästen alltid vill ha personlig service eller vilka fördelar som det 

ger gästen. De menar att personlig service skapas av två parter och bör ifrågasättas utifrån 

vilken värde det generar för gästen. Serviceföretag står alltid inför ett dilemma mellan att 

leverera standardiserad, effektiv service med acceptabel kvalitet och samtidigt behandla varje 

gäst som en unik individ. Gästen står inför samma dilemma, de vill ha en effektiv service 

samtidigt som de vill bli behandlade som en unik individ.
57

  

De flesta serviceföretag är överens om att service är viktigt, men inte om vad som är god 

service, det kan vara allt från ett leende, en glad hälsning, att möta gästens behov eller att 
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tillbringa tid med gästen och småprata.
58

 Det finns inget direkt svar att finna på vad som 

karakteriserar god service, då det varierar på många olika plan. Men det är viktigt att 

problematisera och utmana den stereotypiska bilden av vad som ses som god service, i 

synnerhet när ny teknologi blandas in i servicemötet vilket kan förändra bilden av service. 

3.3 Självserviceteknologi 

Teknologin blir som vi tidigare nämnt ett allt vanligare inslag i serviceprocessen och ett 

växande antal konsumenter interagerar idag med teknologi istället för servicepersonal vid 

konsumtionen av tjänster.
59

 Många serviceföretag har börjat använda ett brett utbud av 

teknologiska lösningar så som Internethandel eller självservicekiosker på plats för att 

möjliggöra för sina kunder att konsumera tjänsten elektronisk utan kontakt med personal. 

Dessa teknologiska lösningar kallas med ett namn för Self Service Technologies (SST) eller 

självserviceteknologi.
60

  

I ett traditionellt servicemöte mellan gäst och personal är det personalen som utför servicen 

och har därmed det yttersta ansvaret för att gästen blir nöjd.
61

 Vid användandet att SST 

förflyttas ansvaret från personalen till gästen.
62

 För hotell innebär SST att man installerar 

kiosker som tillåter gäster att själva sköta incheckning och utcheckning.  

Med tanke på teknologins snabba utveckling kan man förutse att SST kommer att spela en 

allt större roll som serviceleverantör i vår vardag, vare sig vi vill eller inte.
63

 Men för att SST 

ska kunna bli en del av servicemötet måste hänsyn tas till kundernas attityder 

3.4 Kundernas attityder 

Kundernas attityder är avgörande för en framgångsrik implementering av SST. För att 

systemen ska användas krävs att de accepteras av kunderna och att de även drar fördelar av 

den teknologiska lösningen. Vid införandet av SST är det viktigt att väga in att kunderna kan 

vara motsträviga och skeptiska till en början, de kan finna teknologin komplicerad och 

obekväm.
64

 Därför är det intressant att ta reda på vad kunderna vill ha ut av SST.  

För att få förståelse för kunders attityd till SST och vad som kan påverka deras val att 

använda SST, kommer vi att ta hjälp av två betydande teorier kring acceptans av teknologi 
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samt en teori inom det psykologiska forskningsområdet: TAM (Technology Acceptance 

Model), Teknologisk ångest (Technology Anxiety) och Själveffektivitet (Self Efficiency). 

Modellerna kompletterar varandra väl då TAM utgår från kundens uppfattning om 

användbarhet och användarvänlighet på den teknologi som kunden tänkt använda, denna teori 

föreslår att orsakerna ligger externt i kundens uppfattning om teknologin. Teknologisk ångest 

ser istället till kundens känslomässiga inställning till teknologi som baserar sig på tidigare 

erfarenheter kunden haft med teknologi, eller avsaknaden av erfarenheter. Själveffektivitet, 

handlar om människans uppfattning om egen förmåga att utföra vissa uppgifter. De två senare 

teorierna ser till skillnad från TAM, internt till hur kundens beslut påverkas av känslor och 

ångestgrad gentemot teknologi generellt, samt hur människan uppskattar sin egen förmåga i 

olika situationer. Vi kommer nedan att redogöra för alla tre teorier. 

3.4.1 Technology acceptance model 

En av de mest erkända modellerna för att förklara människors benägenhet att använda sig av 

teknologi heter TAM (Technology acceptance model). Den var ursprungligen skapad av Davis 

(1989) och i sin ursprungliga form var den ämnad att förklara benägenheten av anställda att 

använda sig av underlättande teknologi i sitt arbete. Modellen har på senare tid även visat sig 

användbar till att även analysera konsumenters benägenhet att använda sig av teknologi. 

Modellen fokuserar på två olika variabler som förklarar människors tendens att använda 

teknologi: uppfattad användbarhet, hur mycket användare tror att teknologin kommer att 

hjälpa, underlätta eller effektivisera det som man planerat göra och hur lättanvänd teknologin 

uppfattas. Hur mycket ansträngning en person tror att den måste lägga ned för att använda 

teknologin spelar även in.
65

 

När teorin testades empiriskt fann man ett starkt samband mellan de två variablerna och 

benägenheten att använda teknologi. Korrelationen var dock betydligt starkare mellan 

uppfattad användbarhet och användande än vid hur lättanvänd teknologin uppfattades och 

användande. Människan väljer att använda teknologin i första hand baserat på uppfattad 

användbarhet och i andra hand hur lättanvänd teknologin uppfattas.
 
Det är dock viktigt att inte 

bortse från hur lättanvänd tekniken uppfattas då det finns ett starkt samband till acceptansen 

av tekniken.
66
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3.4.2 Teknologisk ångest 

Meuter et al. (2003) talar om technology anxiety eller teknologisk ångest för att förklara 

människors inställning, förmåga och vilja till att använda teknologiska lösningar i sitt 

vardagsliv. Ju mer teknologisk ångest en människa har desto mindre kommer den att vilja 

använda sig av SST, ju mindre teknologisk ångest en människa har desto mer inställsam 

kommer den att vara till nya självservicetjänster. Teknologisk ångest är enligt Meuter et al. 

(2003) en bättre variabel att bedöma kunders inställning till SST än demografiska variabler.
67

 

Personer som har en generell positiv inställning till teknologiska lösningar har en god attityd 

även mot SST.
68

  

För att minska den teknologiska ångesten bör SST utformas med en tydlig kundfokus, 

kunderna bör konsulteras och deras behov bör tas i beaktning. Teknologin ska fylla sin 

funktion och vara enkel så att inga komplikationer uppstår och kunderna bör tränas att 

använda den nya teknologin. Även om SST kan skapa värde för kunden är det viktigt att det 

finns alternativ eftersom inte alla kunder vill använda sig av SST.
69

  

3.4.3 Själveffektivitet 

Bandura (1982) beskriver hur folk i sin vardag fattar flera beslut om vilka handlingar de ska 

utföra och hur lång tid de ska vara. De bedömer sin själveffektivitet, alltså deras förmåga att 

utföra en viss handling och vilken energi det kräver av dem och baserar ofta sina beslut 

utifrån denna uppskattning. Bedömning av själveffektivitet påverkar våra val av aktiviteter i 

vardagen. Människor undviker aktiviteter som de bedömer överstiger deras uppskattade 

förmåga, men väljer att utföra de aktiviteter som de bedömer vara kapabla att utföra. 

Bedömningen av själveffektivitet bestämmer även hur mycket ansträngning och tid en 

människa kommer att lägga ned på olika hinder eller problem. De som har en högt uppskattad 

själveffektivitet ger inte lika lätt upp i svåra situationer och lägger ned mer energi på att klara 

uppgifter och utmaningar än de med lågt uppskattad själveffektivitet.
70

  

Denna teori är intressant då den väger in ytterligare ett internt perspektiv hos människan. 

Om en gäst ska checka in på ett hotell och står inför valet att använda sig av SST eller en 

receptionsdisk, bedömer gästen sin förmåga att använda SST gentemot att använda 

traditionell receptionsdisk, det alternativ som gästen tror sig vara mest effektivt med kommer 

troligen att vinna enligt denna teori. 
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Utöver dessa tre teorier som förklarar hur gästen accepterar teknologin och väljer att använda 

den behövs en förståelse för vad gästen värdesätter i servicemötet med teknologin för att få en 

bredare förståelse för gästernas attityder. 

3.5 Vad som värdesätts av gästen 
För att förstå gästernas attityder till SST är det viktigt att förstå vad gästen värdesätter i 

servicemötet. Vad gästen värdesätter och får dem att bli nöjda skiljer sig om servicemötet sker 

med en person eller med en maskin. I servicemöten mellan två personer värdesätts egenskaper 

såsom vänlighet, tillmötesgående, trovärdighet, hövlighet och professionalism.
71

 När det 

gäller vad kunden värdesätter i servicemötet med SST så värdesätts helt andra attribut.
72

 

Curran och Meuter (2005) presenterar en modell innehållandes fyra faktorer som påverkar 

kundernas attityder gentemot SST och därmed deras vilja att använda det. Dessa faktorer är 

användarvänlighet, maskinens funktioner, behov av interaktion och risk. I sin undersökning 

av olika typer av SST kom de fram till att användarvänlighet, funktion och risk var viktiga 

faktorer i de flesta fallen gällande kundernas inställning till SST. Behovet av mänsklig 

interaktion var enligt deras undersökning inte en viktig faktor som påverkade kundernas 

attityder till SST.
73

 

Tidigare undersökningar visar liknande faktorer som motiverar kunder att använda SST. 

Weijters, Schillewaert, Rangarajan och Falk (2005) har visat att faktorer som 

användarvänlighet, funktion, roligt att använda och pålitlighet påverkar kundernas acceptans 

av SST. Enligt Meuter, Ostrom, Roundtree och Bitner (2000) är faktorer som flexibilitet, ökad 

kontroll över situationen och tidsbesparing faktorer som motiverar kunden att använda SST. 

I en annan undersökning som fokuserar mer på vad som gör kunderna nöjda respektive 

missnöjda i efterhand, när de använt sig av SST. Meuter et al. (2000) kom i denna 

undersökning fram till att de främsta orsakerna till att kunder uppskattar SST är att det sparar 

tid och att det fyller sin funktion, kunderna tyckte även att det var tillfredställande att få 

interagera med en maskin och fann det fascinerade i sig. Övriga orsaker var den ständiga 

tillgängligheten, att det är kostnadsbesparande och att man undviker kontakt med 

servicepersonal. Den i särklass största orsaken till missnöjdhet med SST var när maskinen 

gick sönder och tekniken inte fungerade, därefter kom systemets krångliga utformning.
74
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Kundanpassning är något som kan ha en inverkan på kundens uppfattning av tjänsten. Meuter 

(2000) skriver att traditionellt sett har en kundanpassad tjänst varit att personalen lyssnar till 

kundens särskilda behov och försöker tillfredställa dessa enligt bästa förmåga. Det har gjort 

varje servicemöte unikt och därmed svårt att kontrollera kvaliteten på servicen som utförs av 

personalen. Vid införandet av SST standardiseras servicemötet och därmed försvinner både 

möjligheten till ett unikt servicemöte men även risken med det. Däremot uppstår en ny typ av 

kundanpassning då tekniken möjliggör för kunden att använda tjänsten när den vill och var 

den vill, därför tror man att tekniken i framtiden kommer att kunna erbjuda en ny typ av 

kundanpassning som samtidigt är standardiserad och därmed kontrollerbar.
75

 

En viktig del i kundnöjdhet är att kundanpassa och tillfredställa kundens särskilda behov. 

Det är dock inte alltid klart vad som är kundanpassning, ofta kan det handla om rutiner för 

företaget. Det viktiga är att kunden upplever sig ha fått en anpassad tjänst även om den är det 

eller inte.
76

 

SST kan i slutändan också leda till kostnadsbesparingar för kunden, förutsatt att de 

besparingar företaget gör förs vidare till konsument.
77

 Trots alla dessa potentiella fördelar 

finns det forskning som visar på att kunder ofta har en negativ inställning till introduktionen 

av SST.
78

 En faktor som spelar in i kundernas attityder är deras egna känslomässiga reaktioner 

i servicemötet. 

3.6 Känslomässiga reaktioner 

För att få ett annorlunda perspektiv på just servicemötet vid in och utcheckning har vi valt en 

teori som ser på gästernas känslor under servicemötet. Price et al. (1995) har i sin 

undersökning identifierat olika faktorer som kan ha ett känslomässigt inflytande hos kunden 

vid servicemötet och sedan testat i vilka situationer dessa faktorer har någon inverkan på 

kundens känslor. Studien kom fram till att kunder har ganska få känslomässiga reaktioner 

under servicemöten och att längden på servicemötet hade stort inflytande på vad som 

påverkade kundens känslor. Det enda som behövde uppfyllas för att korta och opersonliga 

möten som exempelvis in- och utcheckning skulle bringa positiva känslor var att man mötte 

minimikravet för vad som anses vara hövligt beteende i servicemötet. Den mest framstående 

faktorn som bringade negativa känslor hos kunden var när servicegivaren inte var hövlig samt 

om den inte var kompetent.
79

 Studien visar att många av de kortare servicemöten vi har i vår 
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vardag inte rör upp många känslor och att vi är nöjda om det bara fungerar som det ska med 

en acceptabel hövlighet.  

När en förståelse har skapats för hur gästernas acceptans, attityder och vad de värdesätter i 

servicemötet med teknologi är det också intressant att se vad som påverkar gästerna och får 

dem att använda SST i servicemötet. 

3.7 Att få gästerna att använda SST 
Det är viktigt att SST inte är det enda alternativet för kunden då ett begränsat antal alternativ 

eller att tvinga gästen att använda SST kan resultera i negativa konsekvenser. För att kunden 

ska bli tillfredställd och få en positiv attityd till SST är det viktigt att den upplever sig ha flera 

alternativ och därmed kan kontrollera situationen och sin tjänst.
 
Genom att ge kunden 

alternativ är den mer benägen att ta på sig ansvaret för utförandet av tjänsten och stå till svars 

själv för ett eventuellt servicemisslyckande, om man tvingar kunden att använda SST är det 

minde troligt att den tar på sig ansvaret för ett eventuellt servicemisslyckande och istället får 

en negativ attityd gentemot företaget. Om företaget inte konsulterar kunderna vid införandet 

av SST finns risk för att de känner sig manipulerade och därmed motarbetar den nya 

tekniken.
80

 

Ett annat sätt att undvika en negativ attityd gentemot SST är att erbjuda interaktion med en 

anställd som en trygghet att falla tillbaka på om tekniken skulle gå snett. Även om kunden 

väljer att använda sig av SST upplever den att den får ett alternativ och en trygghet och får 

därmed en mer positiv inställning till tjänsten och företaget.
81

 En annan viktig del i att få 

gästen att uppskatta teknologin är förstå att användandet inte börjar direkt vid införandet, först 

krävs en inlärningsprocess.  

3.8 Inlärningsprocess 
Forskning av bland andra Beatson et al. (2006) visar att SST kräver träning av kunderna, 

företagen som tillämpar SST måste erbjuda tydliga instruktioner, minimera riskerna och göra 

det lätt och tidsbesparande för kunden. I ett hotell är dessutom personalens bemötande, 

hjälpsamhet, information och pålitlighet viktigt för kundnöjdheten, därför bör det finns 

personal tillgänglig vid maskinerna ifall något skulle gå snett.
82

 

SST kräver ofta en inlärningsprocess som ett vanligt servicemöte inte kräver eftersom de 

flesta personer vet hur de ska hantera ett sådant möte. Men när kunderna har lyckats hantera 

teknologin och känner sig bekväma med den kommer de inte att vilja byta till något annat 
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hotell om de inte får samma service där.
83

 Forskning som gjorts tyder även på att frekvens har 

en inverkan på hur nöjd kunden är med SST, vilket tyder på en inlärningskurva som gör att 

kunden blir mer bekväm med tekniken ju mer den använder sig av SST. När tekniken blir allt 

mer familjär blir också kundens attityd mer positiv.
84

  

3.9 Sammanfattningsvis 
En tjänst består av flera synliga och osynliga processer. En del i tjänsteprocessen är 

servicemötet där kunden interagerar med företaget. Vid införandet av SST förändras 

servicemötet och kundens roll som medproducent ökar då den interagerar med teknologi 

istället för med serviceföretagets personal. Oavsett om servicemötet sker mellan kund och 

personal eller kund och SST pekar både traditionell och modern forskning på att servicemötet 

är av stor vikt för kundes upplevda kvalitet på tjänsten. Attityden och benägenheten att 

använda SST kan variera och grunda sig i flera olika faktorer. TAM teorin talar om externa 

faktorer som uppfattad användbarhet, att den gör vad den ska och lättanvändbarhet med SST. 

Vi har tagit upp två teorier som tar upp interna faktorer hos kunden som påverkar kundens 

attityd och benägenhet att använda SST. Kundens grad av teknologisk ångest spelar in. Ju mer 

teknologisk ångest en gäst har desto mindre sannolikhet att den gästen är positiv till SST. 

Själveffektivitet är en annan faktor som påverkar gästens attityd till SST. Gästens uppfattade 

förmåga att använda sig av tekniken och hur effektiv den skulle vara i förhållande till 

traditionell reception spelar här in. Attityden till SST förändras i förhållande till frekvens, 

gäster blir allt mer positiva till SST ju mer det används, vilket kan bero på att tekniken har en 

inlärningskurva. De faktorer som visat sig som allra viktigast för användandet av SST är att 

tekniken fungerar, att den gör vad den är ämnad till och att den är lättanvänd. Reinders, M. J 

et al. (2008) lyfter fram vikten av att man inte skall tvinga gästen att använda SST, den bör 

finnas som ett komplement för att undvika att gästen känner sig styrd och kontrollerad. SST 

kommer endast att användas av kunderna om de känner sig bekväma med teknologin och ser 

en fördel med lösningen.
85

 Även om det är ett växande forskningsområde finns det fortfarande 

mycket att lära om kundernas användning av SST.
86

 På grund av en ökad användning av SST 

inom olika tjänster är det viktigt för forskare att förstå kundernas användning och inställning 

till dessa nya lösningar.
87
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4. Uppfattningar om självservice på hotell 

Vi kommer i det här kapitlet att presentera empirin från vår enkätundersökning gällande 

gästernas attityder till självservice på hotell tillsammans med analys av frågorna utifrån den 

teoretiska ramen. 

 

För att inleda presentationen av vårt empiriska material visar vi nedan ett citat från vår 

enkätundersökning:  

 

Jag tror att förutsättningen för självservice är att det ger mer tid för 

personalen att kunna ge ökad kundservice, så betoningen måste ligga på 

ökad kundservice som en del i helhetsupplevelsen att bo på just ditt hotell. 

Det handlar lite om syftet med införandet av självservice, är det för att spara 

pengar och reducera personal tror jag att man är fel ute. Syftet måste vara att 

personalen sysslar mer med värdeskapande aktiviteter och på det sättet ser 

till att besökaren återkommer. 

 

Citatet återspeglar några av de huvudsakliga punkter som kommer att tas upp i analysen och 

visar på att den mänskliga interaktionen och personalens deltagande har stor betydelse för 

gästernas attityder i servicemötet med självserviceteknologi.  

4.1 Servicemötet med hjälp av självserviceteknologi 

Vid införandet av SST blir servicemötet något som sker mellan gäst och teknologisk system. 

Hotelltjänstens säregenskaper förändras något när den innehåller SST. Eftersom den nya 

teknologin medför att personalens roll i tjänsteproduktionen blir näst intill obefintlig ökar 

kundens roll som medproducent i tjänsten.  Det blir hotellets ansvar att tillgodose tekniken 

men det blir gästens ansvar att utföra aktiviteterna in- och utcheckning. Därmed går mötet att 

standardisera, kontrollera och gästen slipper oroa sig för hur ögonblicket ska utspela sig. Det 

kan dock medföra en del negativa konsekvenser för gästernas attityder om det inte finns 

någon personal vid servicemötet, eftersom servicepersonalens agerande är avgörande för att få 

nöjda gäster.
88

 I den första frågan undersöks vilken del i hotelltjänsten som gästen anser vara 

viktigast.  
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Vi bad respondenterna att 

välja den viktaste delen i 

hotellbesöket för att på så 

sätt kunna analyera vad de 

värdesätter mest i tjänsten 

och vilken vikt servicemötet 

har. De fick välja mellan de 

vanligaste delarna på 

hotellet, både fysiska 

aspekter som lokalisering 41 

%, frukosten 6 %, lobbyn 2 % och rummets standard 32 % men också delar som har med 

servicemötet att göra som personligt bemötande 19 % (se figur 3). Alternativen reprsenterar 

både påtagbara element och opåtagbara element på hotellet för att tydligt kunna se vad 

gästen värdesätter mest. Värt att notera är att ingen av de svarande valde alternativet 

receptionens tjänster. 

 

Mycket forskning säger att servicemötet är viktigt i tjänsteprocessen och att interaktionen 

mellan gäst och personal är det som utgör tjänsten. Vår undersökning om vilka delar i 

tjänsteprocessen som gästen tycker är viktigast visar att gästerna inte värdesätter servicemötet 

högst av hotellets olika delar. De fysiska aspekterna som lokalisering och rummets standard 

väger tyngre och först på tredje plats kommer servicemötet. Enligt Price et al (1995) har 

kunden få känslomässiga reaktioner under kortare servicemöten som in- och utcheckning, Så 

länge personalen bara möter minimikraven på vad som anses hövligt kommer gästerna inte att 

vara missnöjda. Vid SST krävs bara att tekniken fyller sin funktion för att uppnå samma nivå 

av tillfredställelse som vid ett servicemöte med personal där gästens förväntningar har 

överstigits. Därmed sjunker kraven på servicemötet vid användandet av SST så länge inget 

går fel.  I vår undersökning visar sig servicemötet inte vara den viktigaste delen i 

tjänsteprocessen för gästen vilket tyder på att gästerna har få känslomässiga reaktioner och 

låga krav på servicemötet. Då ingen heller valde receptionens tjänster som ett alternativ visar 

frågan på att det finns goda förutsättningar för en implementering av SST på de hotell vi har 

undersökt. Svaren på frågan tyder på att servicemötet med en människa går att ersätta med 

SST då det inte är den viktigaste delen i gästernas hotellvistelse. Även om servicemötet är den 

viktigaste delen i tjänsten för företaget enligt Grönroos (2008) värdesätter gästen de fysiska 

Figur 3 Viktigaste delen 
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aspekterna högre enligt vår undersökning. Eftersom servicemötet inte är den viktigaste delen i 

hotellvistelsen enligt den här frågan blir det också intressant att undersöka vad gästen anser 

vara god service och vad den värdesätter mest samt hur viktig den personliga interaktionen är. 

4.2 Vad som är god service för gästen 

Det är inte alltid klart vad som är god service för gästen, svaren på föregående fråga visar att 

det inte är säkert att det är det personliga bemötandet som skapar en bra upplevelse, alla gäster 

är unika och värdesätter olika saker. Gästerna står ofta inför ett dilemma där de vill ha snabb 

och effektiv service, samtidigt som de vill bli behandlade som en unik individ.
89

 Därmed 

måste servicemötets betydelse ifrågasättas och problematiseras. Vid införandet av SST kan 

servicemötet effektiviseras. Det skapar förutsättningar för en snabb service men detta sker på 

bekostnad av det personliga bemötandet. Gästen kommer stöta på en maskin vid ankomsten 

till hotellet som behandlar alla människor på ett förprogrammerat och systematiskt sätt. Vad 

värdesätter då gästerna mest, är det personligt bemötande eller snabbhet och effektivitet? Vi 

ställde frågan till våra respondenter för att ta reda på hur de vill att deras servicemöten ska se 

ut på hotellen vid incheckningen respektive utcheckningen. 

 

För att undersöka hur viktigt det 

personliga bemötandet är i 

förhållande till snabbhet och 

effektivitet valde vi att ställa de två 

alternativen mot varandra, första 

frågan berör endast incheckningen. 

Här ser vi en majoritet på 64 % 

som föredrar personligt bemötande 

även om en stor del  på 36 % 

värdesätter snabbhet och effektivitet vid incheckningen (se figur 4).  

 

Personlig service får representera traditionell incheckning medan snabbhet och effektivitet får 

representera SST. Effektivitet och snabbhet kan inte dras som en självklar motsvarighet till 

SST, med tanke på individuella variationer angående teknisk kompetens. Men de är dock 

sammankopplade då tidsbesparingen är en av de huvudsakliga anlendningarna till att folk 
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Figur 4 Värdesätter incheckning 
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väljer SST över personlig service.
90

 När gästerna anländer till hotellet känner de flesta ett 

behov av att möta någon i personalen, de flesta känner ett behov av att bli välkomnade och 

sätter detta före snabbhet och effektivitet. En av respondenterna från enkätundersökningen 

uttrycker ”Jag är ingen van hotellgäst och därför blir det enklare att ha en receptionist om 

man har några frågor”. En annan av respondenterna från enkätundersökningen uttrycker: 

 

Jag tycker att det är trevligare att tala med personal i receptionen i samband 

med incheckning på ett hotell. Jag förväntar mig dessutom att det finns 

möjlighet till service så som taxibokning, information om närmiljön. 

 

Precis som i citaten ovan från intervjuerna uttryckte många i sina motiveringar till svaren på 

frågan i enkätundersökningen att de ofta vill ställa frågor till receptionen, vilket tyder på att de 

antog att SST skulle ersätta receptionen helt. Detta skulle kunna betyda att respondenterna 

skulle kunna tänka sig SST på hotell så länge det inte ersätter receptionen helt. Gästerna vill 

kunna ställa frågor, be om hjälp och ha en personlig kontakt vid behov. 

4.3 Personalen som alternativ 

Till skillnad från Curan och Meuters (2005) undersökning som visade att behovet av mänsklig 

interaktion inte var en viktig faktor som påverkade gästernas attityder till SST visade vår 

undersökning att behovet av mänsklig interaktion var bidragande faktor till kundernas 

attityder. Det finns en klar risk med att tvinga människor att använda SST utan någon 

mänsklig kontakt att falla tillbaka på. Det kan då finnas en risk att gästen känner sig 

utelämnad och hjälplös om i fall att tekniken skulle krångla. Detta argument förs även av 

Reinders, M. J et al. (2008) som menar att det är viktigt att gästen inte känner sig tvingad att 

använda SST, gästen bör presenteras med alternativ så att den känner att den kontrollerar 

situationen, utan alternativ får gästerna svårt att acceptera SST. Dessutom är kunden mer 

benägen att stå till svars för servicemisslyckanden om den haft ett alternativ från början. 

Alternativet ger även en trygghetskänsla när gästen använder SST.
91

 Även Grönroos (2008) 

argumenterar för att ha personal att falla tillbaka på när han skriver att tjänster som är high 

tech som SST i servicemötet ofta är mer beroende av kompetent personal eftersom 

servicemötena är få och äger rum i kritiska situationer. En respondent ur enkäten uttrycker:  
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Jag anser att man inte kan byta ut personalen helt för maskiner eftersom det 

handlar om att bygga och vårda kundrelationer i slutändan men det är ett bra 

komplement för hotellen. 

 

Citatet ovan visar ytterligare på att personalen bör fungera som ett alternativ till SST. Ett 

annat argument för att man borde ha det som ett alternativ är att gästen själv kan bestämma 

vid vilket tillfälle den först tänker prova SST för in- eller ut checkning. Är en gäst stressad 

och ska hinna med ett flygplan vill den kanske inte prova något nytt då det ofta finns en 

osäkerhet involverad när man provar nya saker, därför är det viktigt att låta kunden själv välja 

när den tänker använda SST för första gången. Eftersom användandet av SST kräver en 

inlärningsprocess
92

, kan det också betyda att det vid de första tillfällena är något ineffektivt 

att använda. Dessutom är hotellgäster inte en homogen grupp, alla gäster har olika 

förväntningar och behov, tekniken kan finnas där för de som uppskattar snabbhet och 

effektivitet i servicemötet medan de gäster som föredrar personligt bemötande då kan använda 

sig av den traditionella receptionsdisken. De flesta av de stora hotellkedjorna som idag i stor 

utsträckning har infört SST på sina hotell runt om i världen, har valt att göra det som ett 

komplement till receptionen där kunden själv kan välja vilket alternativ som passar bäst. 

Därför är det ur kundens synvinkel viktigt att man även i Sverige tar detta i beaktning vid en 

bredare införsel av SST i svenska hotell, man bör ge gästen ett val av att använda SST eller 

traditionell receptionsdisk annars kan attityden bli negativ. 

 

Eftersom svaren kunde skilja sig mellan 

in- och utcheckning valde vi att separera 

dessa två. Här har åsikterna skiftat och en 

majoritet värdesätter snabbhet och 

effektivitet 67 % framför personligt 

bemötande vid utcheckningen 33 % (se 

figur 5).  

 

Jämför man resultatet mellan in- och utcheckning ser man att den personliga servicen är 

betydligt viktigare vid incheckning än vid utcheckning, vid utcheckning är snabbheten det 

viktigaste för majoriteten av alla som svarat. Några av gästerna som föredrar snabbhet och 

effektivitet vid utcheckningen motiverar detta i enkätundersökningen med: ”Nu ska man åka 
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Figur 5 Värdesätter utcheckning 
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hem och då vill man bara att det ska gå snabbt och lätt” eller ”När vistelsen är över finns det 

ingen poäng över att det måste vara traditionellt över disk” Vid avfärden från hotellet har 

kraven på servicemötet förändrats förlorat sin vikt. Citaten visar att behovet av mänsklig 

interaktion minskar och att gästerna vill att det ska gå snabbt vid utcheckningen. 

Med tanke på att SST har en inlärningskurva
93

 kan det vara gynnsamt att installera dem 

även om gästerna inte värdesätter snabbhet och effektivitet vid incheckning lika mycket som 

vid utcheckning. Börjar gäster att använda SST för utcheckning kommer de efter att ha använt 

sig av systemet möjligtvis att bli mer positiva, då frekvensen av användandet spelar en stor 

roll samt att de då lär sig systemet, kommer attityden till SST troligen att bli mer positiv även 

vid incheckningen. 

4.4 Vad värdesätter gästen? 

Vi vet att många av gästerna uppskattar personlig service i servicemötet men många vill även 

att det skall vara snabbt och effektivt. Vad som gästen egentligen värdesätter mest i 

servicemötet är svårt att säga. Vi har i vår enkätundersökning försökt att ta reda på om det 

personliga mötet eller snabbhet och effektivitet är viktigast. I frågan om vad gästen 

värdesätter mest vid incheckning svarade 64 procent att de föredrog personligt bemötande 

med endast 33 procent föredrog personligt bemötande vid utcheckningen. Detta tyder på att 

den personliga servicen är väldigt viktig. Vad gästen värdesätter mest i servicemötet kan 

skilja sig från situation till situation, man har olika behov och förväntningar vid olika 

tillfällen, en av de faktorer som spelar in är om man reser i tjänsten eller privat. 

 

Då vi trodde inställningen till självservice och 

servicemötet kunde variera bereonde på om 

man reser i tjänsten eller privat valde vi att 

ställa denna fråga. Vi fick en jämn fördelning 

av de svarande men med en liten större grupp 

av privata resenärer 55 % mot 

tjänsteresenärer 45 % (se figur 6).  

 

För att se om det fanns ett samband mellan karakären på resan och vad man värdesätter i 

serivcemötet utförde vi ett Chi2-test. Det visade att det med 99,99 procents säkerthet fanns ett 

samband  mellan att gäster som reser i tjänsten värdesätter snabbhet och effektivitet högst i 
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Figur 6 Tjänsten eller privat? 



Välkomnad av en maskin 
   

35 
 

servicemötet medan gäster som reser privat värdesätter personligt bemötande högst. De som 

reser i tjänsten värderar snabbhet och effektivitet medan de som reser privat vill ha det 

personliga bemötandet. Vad kan då detta bero på? En förklaring kan vara frekvensen av 

resande, att de som reser i tjänsten möjligtvis reser oftare vilket gör hotellbesöket till en mer 

banal förekomst i vardagen. Kan det vara så att privatresenären inte reser lika frekvent som en  

tjänsteresenär och ser kanske  hotellbesöket mer som en upplevelse där man vill bli uppassad 

och uppleva alla aspekter av hotellbesöket? Som vi tidagare har tagit upp finns det en 

inlärningskurva
94

 som påverkar gästens attityd till SST. Frekvensen på hotellbesöken kan ha 

en inverkan på gästens förväntningar på servicemötet. När en gäst vid ett flertal tillfällen 

besöker ett hotell bör en del av spänningen försvinna, vilket gör tjänsten vardaglig, detta 

skulle i sin tur göra att gästen istället för det personliga bemötandet vill att processen skall gå 

snabbt och effektivt. Med tanke på att tjänsteresenärer föredrar snabbhet och effektivitet 

framför personligt bemötande kan det vara så att tjänsteresenärerna har en mer inställsam 

attityd till SST, för snabbhet och effektivitet är ett av de attribut som uppskattas mest av de 

som använder SST.
95

 

4.5 Relationens betydelse för gästen 
Eftersom automatiserad in- 

och utcheckning innebär 

mindre kontakt med personalen 

minskar också möjligheterna 

till igenkännande och 

relationsbyggande för 

återkommande gäster. Därför 

ställde vi frågan hur viktigt det 

är med igenkännande och 

relationer. Här ser vi att 

majoriteten av de svarande 

inte tycker att detta är alls viktigt 18 % eller ställer sig likgiltiga 39 %. Men fördelningen är 

jämn och det är även en stor andel som tycker att det är ganska viktigt 35 % eller mycket 

vitkigt 8 % med igenkännande och relationer (se figur 7).  
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Figur 7 Igenkännande och relation 
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För de som ofta besöker samma hotell kan det uppstå en relation mellan de anställda och 

gästen då de känner igen varandra efter repeterade besök och servicemöten. Detta är något 

som skulle kunna försvinna om gästen istället använder sig av SST. Gästen går istället till 

maskinen för att checka in och då minskar den mänskliga kontakten och chansen till 

igenkännande och relationer minskar. Relation och igenkännande har en ganska spridd 

betydelse för respondenterna men 43 procent svarade att det är ganska viktigt eller mycket 

viktigt. Det betyder att om SST skulle ersätta receptionen helt skulle många hotellgäster gå 

miste om något som de värdesätter i servicemötet. Därför bör detta vara ytterligare ett 

argument för att man bör implementera det som ett komplement för att gästernas attityder 

skall vara positiva. När man utvärderar service bör man utgå från vilket värde det genererar 

för gästen.
96

 Vad som skapar värde för en gäst kan nog skilja sig mellan olika gäster och även 

under olika tillfällen för en och samma gäst. Därför kan man inte säga att personlig service är 

bättre än standardiserad service som exempelvis SST. Det är inte alltid gästen vill ha 

personlig service.
97

 Vissa gäster vill kanske vara mer anonyma eller ha en snabb och effektiv 

service medans andra vill bli igenkända och ha relationer med servicegivarens personal. 

4.6 Vad väljer gästen? 

Vi valde att ställa en fråga 

vad respondenterna skulle 

välja av de två 

ytterligheterna, traditionell 

service kontra självservice 

vid incheckningen. En klar 

majoritet på 72 % svarade 

traditionell receptionsdisk 

med motiveringar som att de 

vill ha personligt bemötande 

och att de gillar 

interaktionen med människor, de vill ha service, det är trevligare, det känns säkrare och att 

man kan ställa frågor. De som föredrog självservice var 28 % och motiverade det med att det 

är enklare, snabbare, effektivare och att man undviker köer (se figur 8) 
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Figur 8 Välja vid incheckning 
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En stor del av de tillfrågade väljer alltså den traditionella receptionsdisken även när det finns 

självservice som ett alternativ eftersom de tycker att de känns säkrare, de vill ha personlig 

service och möjlighet att ställa frågor. Det här tyder på att respondenterna värdesätter det 

personliga bemötandet väldigt högt och att den mänskliga interaktionen har en avgörande 

betydelse för deras upplevelse av servicemötet. Det är dock troligt att de som svarade 

traditionell service gjorde det i tron om att alternativet innebar självservice utan någon som 

helst kontakt med en annan människa och därför är det en så stor majoritet som väljer den 

traditionella servicen. Grönroos (2008) skriver att high tech tjänster som i det här fallet är in- 

och utcheckning på hotell är ibland mer beroende av personal än high touch tjänster eftersom 

servicemötena är få och ofta äger rum i kritiska situationer. Behovet av personal vid 

självservicetjänster styrks även av Reinders. M.J et al (2008) som menar att genom att erbjuda 

mänsklig interaktion som något att falla tillbaka på skapar en mer positiv inställning till SST 

bland användarna. En av våra respondenter ur intervjuerna utrycker behovet av personal med 

motiveringen: 

 

Ja det är ju som sagt att inte kunna ge det är lilla extra leendet och inte 

kunna ge något extra tips och råd på vägen, ja den mänskliga aspekten det 

kan ju aldrig en maskin ersätta ju.
98

 

 

Därför är det troligt att svaren som exempelvis från respondenten ovan hade sett annorlunda 

ut om vi hade förklarat att vid självservice ofta finns personal att tillgå om något skulle gå 

snett eller om de behöver ställa en fråga. Vi valde dock att inte erbjuda detta som ett alternativ 

för att skapa tydligare kontraster mellan svarsalternativen. Den personliga servicen och den 

mänskliga interaktionen är alltså viktig vid in- och utcheckningen på hotell inte bara vid ett 

traditionellt servicemöte utan också vid ett möte med SST. Vi har sedan tidigare konstaterat 

att personalen och dess agerande är en viktig del i gästens upplevelse av servicemötet då det 

deras agerande är med och skapar tjänsten. Vid införandet av SST tycks alltså den personliga 

interaktionens betydelse för kunden inte försvinna, den fyller bara en annan funktion. Även 

om den personliga interaktionen inte längre utgör en stor del i tjänsten är den dock en 

förutsättning för att tjänsten ska fungera som den ska och för att den ska accepteras av 

kunderna.  

Det finns två huvudsakliga anledningar hos många av respondenterna till att de är negativa 

till SST vid incheckning. Den absolut största anledningen var att man ville ha en person att 
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kunna ställa frågor till eller som kan rätta till eventuella fel. Den andra är att många värderar 

det personliga mötet och anser att det är en del av hotelltjänsten, några motiveringar från 

enkätundersökningen till varför gästen väljer traditionell reception istället för SST lyder: 

”Reser gärna till nya orter och har alltid någon fråga om närmaste bankomat, trevlig 

restaurang och liknande” och ”Så kan man ställa extra frågor” 

Det betyder att många av de som svarade som exempelvis respondenterna från citaten inte 

kan tänka sig att checka in med SST gjorde det på grund av att de inte kan ställa frågor eller 

ha någon person som hjälper dem om något går fel. På de flesta hotell som tidigare nämnts är 

SST oftast ett komplement till receptionen, vilket gör att kapaciteten ökar om SST kan ta hand 

om vissa incheckningar vilket bör frigöra mer tid för receptionen att just kunna svara på 

frågor eller ge rekommendationer till gästerna. Den andra anledningen var att man värdesatte 

det personliga bemötandet, här följer en motivering från en respondent ur vår 

enkätundersökning:  

 

Vill känna mig välkommen av en person och det finns alltid en 

osäkerhetskänsla när man checkar in med automat. Du kan också ändra rum 

om du inte gillar rummet 

 

Många av respondenterna visar att de uppskattar den personliga servicen och som citatet ovan 

visar finns det en oro över att utföra incheckningen själv. Några personer svarade att de kände 

sig osäkra med tekniken, vilket kan vara en liten indikation på teknologisk ångest. Det kan 

också ha att göra med gästens förväntningar, att man förväntar sig att bli personligt 

omhändertagen och framförallt välkomnad. I en artikel i USA today om självservice på hotell 

säger Marriot Jr. i en intervju att ”receptionspersonalen i framtiden skulle få en annorlunda 

roll som lobbyvärdar, där de välkomnar gästerna och ger den personliga servicen gästerna 

uppskattar.”
99

 Detta är också ett tecken på att det i framtiden skulle kunna betyda att in- och 

utcheckning blir en mekanisk del av tjänsteprocessen som sker utan mänsklig interaktion men 

att den mänskliga interaktionen finns att tillgå och kanske blir ännu mer tillgänglig, då det 

som kan skötas av en maskin inte längre tar upp personalens tid i samma utsträckning. Genom 

att man digitaliserar ett servicemöte kan man öppna upp för andra servicemöten med mänsklig 

kontakt. På så sätt kan hotellen effektiviseras men samtidigt tillmötesgå kundens krav på det 

personliga bemötande. Personalen behöver inte ägna sig åt rutinmässiga uppgifter som in- och 

utcheckning utan kan lägga all sin tid på att svara på gästens frågor och tillfredställa deras 
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särskilda behov, det är viktigt då det personliga bemötandet är något som en majoritet av 

hotellgästerna uppskattar i servicemötet. 

 

Vi bad respondenterna att 

välja mellan traditionell 

service kontra självservice 

även vid utcheckning och 

fann att en majoritet av de 

svarande väljer självservice 

60 % framför traditionell 

service 40 %. De som 

föredrog självservice 

motiverar det med liknande 

argument som ovan, 

snabbare, enklare och att man undviker köer (se figur 9).  

 

Eftersom vi trodde att det skulle finnas skillnader mellan vad gästerna värdesätter vid in- 

och utcheckning valde vi att ställa frågan både för incheckning och för utcheckning. Som 

förväntat fann vi tydliga skillnader där en stor majoritet på 72 procent väljer personlig service 

vid incheckning, medan bara 40 procent väljer det vid utcheckningen. Vid ankomsten är alltså 

behoven av mänsklig interaktion större än vid avfärden från hotellet. Vid utcheckningen var 

en majoritet av de tillfrågade mer benägna att använda SST än receptionsdisken. Detta tyder 

på att den personliga kontakten är mycket viktigare för hotell gäster när de anländer än när de 

ska lämnar hotellet. Den genomgående anledningen till att man är så positiv till SST vid 

utcheckningen var att det går snabbt. Här följer några motiveringar från intervjuerna till varför 

gäster väljer SST framför traditionell receptionsdisk vid utcheckning: ”I det läget vill jag 

bara därifrån och vidare till mitt möte eller evenemang med familjen och stå i kö framför en 

disk är då min mardröm”och ”Då man vill vinna tid. Ibland hopar det sig i receptionen då 

många checkar ut samtidigt. Det är ett minus i helhetsupplevelsen”  

Som visas ovan vill de flesta respondenterna att utcheckningen skall gå snabbt och kan 

därför tänka sig att använda SST då det oftast är ett snabbare alternativ. Det visar att gästerna 

har olika förväntningar på olika servicemöten, vad som värderas i ett servicemöte kan skilja 

sig mot ett annat servicemöte som nästan är identiskt. Vid utcheckningen är det många som 

bara vill iväg, och då ses ofta den personliga kontakten som ett hinder för effektiviteten och 

Figur 9 Val vid utcheckning 
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skattas därför inte lika högt. Teorin om själveffektivitet talar om att människan uppskattar sin 

egen förmåga att klara vissa uppgifter och baserar sitt val på hur effektiva de tror att de 

kommer att vara med det val de gör.
100

 Gästerna tror sig vara väldigt effektiva och klara av att 

använda SST vid utcheckningen. Man vill att det skall gå snabbt och därför väljer de SST, 

vilket tyder på att de ser det som det effektivaste valet. Resonemanget understöds även av 

respondenternas svar i vad de ser som den främsta fördelen med självservicetjänster vid in 

och utcheckning, där hela 76 procent angav att de såg snabbheten som den främsta fördelen 

med SST.  När det gäller incheckningen tror man sig inte vara lika effektiv, kanske för att 

man i detta läge är mer rädd för att göra fel, några respondenter från enkätundersökningen 

svarade att de valde bort SST vid incheckning med motiveringen: ”Vill vara säker på att allt 

stämmer och inget blir fel vid incheckningen” och ”Enklare om problem uppstår” 

Detta tyder på att vissa respondenter bedömer sin själveffektivitet och inte ser sig kapabla 

att klara incheckningsprocessen med hjälp av SST, eller snarare att man inte klarar den lika 

väl som om man hade gjort den vid en traditionell reception. 

 

För att undersöka hur trogna 

respondenterna var till den 

traditionella servicen ställde vi 

frågan till de som hade valt 

traditionell receptionsdisk vad 

de hade valt om det uppstod en 

kö. I det fallet skulle en klar 

majoritet på 81 % av de som 

svarade traditionell service 

tidigare kunna tänka sig 

självservice. 7 % svarade nej och 12 % valde att inte svara (se figur 10).   

 

Det tyder på att snabbheten är en viktig faktor vid in- och utcheckningen och går inte att 

bortse ifrån. Personlig service är bara viktigt till en viss grad, när det innebär längre väntetid  

faller dess attraktivitet drastiskt. Gästerna gör en uppskattning av deras själveffektivitet och 

fattar ett beslut som de tror sig vara mest effektiva med, därmed spelar inte det personliga 

bemötandet någon viktig roll när gästerna tror att det ska minska deras själveffektivitet. De 
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som fortfarande väljer traditionell service motiverar detta med att personligt bemötande är 

viktigt för dem och att de vill ha möjlighet att ställa frågor. Några stycken av de svarande 

skulle vid kö välja maskinen vid utcheckningen men fortfarande inte vid incheckningen. 

Eftersom så många av respondenterna valde självservice om det uppstår en kö tyder det på att 

de personer som svarat att personlig service är viktigare än snabbhet och effektivitet 

egentligen inte är trogna sitt val. Så fort personlig service också innebär köande är de flesta 

överens om att snabbhet och effektivitet är viktigare. Det här är ett tecken på ett ständigt 

pågående dilemma som gästen står inför nämligen att den både vill ha snabb och effektiv 

service samtidigt som den vill bli behandlad som en unik individ.
101

 De har svårt att välja 

mellan de två variablerna och skulle om möjligt vilja uppleva båda samtidigt.  

4.7 Gästernas attityder 

4.7.1 Är gästerna redo? 

En stor majoritet på 84 % av de 

svarande känner sig bekväma 

med självservice och kan tänka 

sig att använda det vid in- och 

utcheckning på hotell. Det tyder 

på att det finns goda 

förutsättningar för en 

implementering av systemen och 

att gästerna är mycket mottagliga 

för den nya tekniken. De svarande 

som inte känner sig bekväma hade 

möjlighet att motivera detta och flera ansåg att det känns osäkert, opersonligt och att de finns 

risk för att det uppstår fel samt att de skulle sakna möjligheten att ställa frågor genom ett 

personligt möte (se figur 11).  

 

När ett hotell inför SST flyttas det mesta av ansvaret i servicemötet över till gästen. Hotellets 

ansvar finns kvar då de måste se till att dessa maskiner fungerar och är lättanvända. Är 

kunden redo att överta detta ansvar? Enligt vår enkätundersökning ser vi att förutsättningarna 

kan finnas för att kunden är redo att överta ansvaret då 81 procent av de tillfrågade svarade att 

de känner sig bekväma med självservice. Som visas senare i analysen svarade 80 procent av 
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de tillfrågade att de använde redan två eller fler SST tjänster i sin vardag samt att 84 procent  

svarade att de hade känt sig bekväma med att checka in själva med SST. Med tanke på att en 

övervägande majoritet av de tillfrågade använder och känner sig bekväma med SST kan det 

betyda att andra branscher har brutit isen och gjort allmänheten bekväm med SST. Därför bör 

inte rädslan för tekniken eller teknologisk ångest ha en övervägande effekt på gästernas 

attityder till SST på hotell.
102

 

Vi tror att de faktorer som Weijters, Schillewaert, Rangarajan och Falk (2005) & Curran J, 

M et al (2005) talar om såsom maskinens funktioner, att den gör vad den ska 

användarvänlighet och pålitlighet är en förutsättning för goda attityder till SST. Men den 

personliga interaktionen spelar en större roll i attityden till SST. Det gäller att leva upp till 

dessa faktorer samtidigt som den personliga interaktionen inte utesluts. Lyckas man med detta 

kommer benägenheten att använda SST vara mycket större då attityden till SST ofta grundar 

sig i dessa faktorer.  

4.7.2 Vill gästerna använda det? 

Ovanstående resonemang stämmer överens med TAM som menar att attityden och 

benägenheten att använda sig av ny teknologi grundar sig i uppfattad användbarhet, att 

maskinen gör vad den ska och användarvänlighet.
103

 Vår undersökning visar att även om 

attityderna till SST är goda och den uppfattade användbarheten är god är inte detta tillräckligt. 

Bristen i TAM är att den inte tar upp behovet av mänsklig interaktion, vi kunde exempelvis se 

att en majoritet av respondenterna värderade personlig service vid incheckning på hotell 

därmed är personalens roll kanske den viktigaste vid införandet av SST och något som inte 

bör uteslutas.  

Med tanke på att folk har en utbredd vana med SST, att en stor majoritet skulle känna sig 

bekväma med att använda SST vid ett hotellbesök samt att en majoritet av de tillfrågade är 

generellt positiva till SST tror vi inte att TAM kan förklara attityden till SST på hotell. 

Respondenterna är positivare till SST generellt, än vad de är benägna att använda det i ett 

hotellsammanhang. Att gästerna inte är lika benägna att använda SST vid hotell måste bero på 

något annat än de tekniska uppfattningar de har kring teknikens användbarhet och 

användarvänlighet som presenteras i TAM. Med tanke på att de flesta redan idag använder 

tekniken och är positiva till den måste betyda att de redan ser fördelar med tekniken och att de 
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kommer att acceptera den.
104

 Därför bör det finnas en annan förklaring kring varför attityden 

till SST inom hotell inte är lika positiv som den generella attityden till SST.  

4.7.3 Gästens tidigare erfarenheter 

Eftersom människors tidigare 

erfarenheter av SST påverkar 

deras inställning till nya 

tekonologiska lösningar valde 

vi att undersöka 

respondenternas användning 

av andra självservicetjänster. 

De allra flesta 80 % av de 

svarande använder sig av 

flera olika självservicetjänster 

så som internetbank, 

självscanning, hotellbokning online eller flygincheckning online. 15 % valde ett alternativ och 

bara 5 % valde inget alternativ. (se figur 12).  

 

Detta tyder på en god vana av dessa tjänster i allmänhet och att den generella teknologiska 

ångesten är låg bland våra respondenter.
105

 Eftersom vi inte kan se någon tendens till 

teknologisk ångest är förutsättningarna goda för att dessa människor ska vara positivt inställda 

till nya teknologiska lösningar. Detta gör sig tydligt när en stor majoritet av respondenterna, 

84 procent skulle känna sig bekväma med att checka in och ut med hjälp av SST. Därmed kan 

vi anta att även om SST inte finns på den svenska hotellmarknaden ännu skulle ett införande 

av dessa system mottas varmt av respondenterna i vår undersökning.  

Vårt Chi2-test visade en intressant variation hos de svarande när det gäller ålder. Endast 20 

procent av de tillfrågade i den yngsta åldersgruppen 18-24 år skulle välja SST vid 

incheckning på hotell istället för traditionell receptionsdisk. I den äldsta åldersgruppen 55-64 

år skulle istället 30 procent av de tillfrågade välja SST. Att de yngsta är bland de som allra 

minst skulle välja SST är lite förvånande, med tanke på att de blivit exponerade mot modern 

teknologi såsom datorer i större utsträckning än de äldre, bör de vara mer bekväma och vana 

vid införandet på ny teknologi och således skulle den teknologiska ångesten också vara 

mindre. Teknologisk ångest är enligt Meuter et al. (2003) en bättre variabel att bedöma 
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Figur 12 Användandet av självservicetjänster 
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kunders inställning till SST än demografiska variabler. Men detta verkar inte vara fallet på 

respondenterna i vår undersökning. Kan det vara så att frekvensen också här spelar en roll att 

de som är äldre oftast har hunnit besöka hotell i större utsträckning under sitt liv och därför 

känner sig mer bekväma att sköta en del av tjänsteprocessen själv med hjälp av SST? 

 

Vi valde att ställa frågan vad 

respondenterna har för generell 

inställning till självservicetjänster 

eftersom deras tidigare erfarenheter 

kan påverka acceptansen av nya 

former av SST. Här ser vi att en stor 

majoritet på 81 % har en positiv 

inställning, 14 % har ingen åsikt 

och bara 5 % har en negativ 

inställning till självservicetjänster, 

vilket visar precis som i föregående 

fråga att förutsättningarna för implementering av SST är mycket goda (se figur 13). 

 

Trots dessa goda förutsättningar finns det dock skäl att nämna något om de personer som har 

en högre teknologisk ångest. Attityderna hos dessa gäster kan förändras. Meuter et al (2003) 

skriver att systemen som utför in- och utcheckning på hotell måste utformas efter kundernas 

behov och de måste var användarvänliga för att bidra till en minskad teknologisk ångest. 

Dessutom säger även denna teori att det måste finnas alternativ eftersom inte alla människor 

vill använda sig av självservice.
106

 Att erbjuda alternativ är paradoxalt nog ett sätt att öka 

användningen av SST och minska den teknologiska ångesten. 

För tillfället är SST inte något utbrett fenomen på den svenska hotellmarknaden. 

Attityderna till tekniken nu är därför sämre än vad den skulle kunna vara några år efter en 

implementering. Eftersom gästerna inte är vana kräver SST en inlärningsprocess men ju mer 

bekväm gästen känner sig med tekniken desto nöjdare kommer den bli.
107

 Vi kan därför anta 

att ett införande av SST på hotell i Sverige skulle ha en positiv inverkan på attityderna till 

teknologin i framtiden. 
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Figur 13 Inställning till självservicetjänster 
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4.7.4 Gästens självuppfattning 

För att se av vilka 

anledningar folk väljer SST 

valde vi att ställa frågan 

vilka fördelar de ser med 

automatiserade in- och 

utcheckningssystem. Här fick 

respondenterna välja mellan 

fyra alternativ som baserats 

på motiveringar från 

tidigare undersökningar 

inom fältet SST. 76 % valde 

snabbhet, 17 % valde 

tillgänlighet, 7 % valde ingen alls och ingen valde alternativet undivka personlig kontakt. 

Precis som i tidigare frågor kommer snabbhet fram som den viktigaste faktorn, på andra plats 

kommer tillgängligheten (se figur 14).  

 

Snabbheten med SST är något som hotellgästerna värdesätter mest. Att så många är generellt 

positiva till SST enligt frågan ”Vad har du för inställning till självservicetjänster?” bör då 

betyda att snabbhet är något som folk uppskattar väldigt mycket. Anledningen till att många 

svarade snabbheten som den främsta fördelen med SST tyder på att de svarande gör en 

bedömning av deras egen själveffektivitet.
108

 När gästen står inför valet att checka in på ett 

hotell med hjälp av SST eller en receptionsdisk, bedömer gästen sin förmåga att använda SST 

gentemot att använda traditionell receptionsdisk, det alternativ som gästen tror vara mest 

effektivt, kräva minst ansträngning och tid, kommer troligen att vinna enligt denna teori. Det 

är dock inte säkert att SST kommer vara det mest själveffektiva alternativet för dem. För att 

det ska vara det måste tekniken utformas på ett sätt som gör att gästerna upplever att den 

skapar mindre ansträngning från deras sida än en vanlig receptionsdisk. Forskare som 

Weijters, Schillewaert, Rangarajan och Falk (2005) har visat att faktorer som 

användarvänlighet, funktion, roligt att använda och pålitlighet påverkar gästens upplevelse av 

SST och kan därmed vara faktorer som påverkar gästens bedömning av tekniken och sin egen 

själveffektivitet. En respondent från intervjuerna uttrycker: 
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Mm fördelarna är ju uppenbara att det går ju lite fortare och smidigare om 

tekniken fungerar, nackdelen kan ju vara att om det hänger upp sig så är det 

inte så enkelt att reklamera kanske och då kan det vara en fördel med 

personlig service.
109

 

 

Citatet visar på en oro för att tekniken inte ska fungera. Forskning visar att gästerna är nöjda 

med att tekniken bara fyller sin funktion, precis som vår respondent berättar, däremot kan det 

leda till stor missnöjdhet om maskinen krånglar.
110

 Missnöjdheten vid ett felande möte med 

en maskin blir mycket större än vid ett felande möte med en människa.
111

 Det här gör att 

servicemötet blir ett ännu mer kritiskt ögonblick vid SST och därför är det alltså viktigt att 

tekniken fungerar som den ska. Enligt Bitner et al. (1990) kan personalen vända ett negativt 

servicemöte till ett positivt genom att visa empati. Vid införandet av SST försvinner den 

möjligheten vilket är ett ytterligare argument för att tekniken ska fungera felfritt.    

4.8 Man eller maskin? 
 

För att avgöra vilket förtroende folk 

har för teknologin valde vi att 

undersöka vem de tror utför deras in- 

och utcheckning bäst. En majoritet på 

81 % av de svarande anser att en 

receptionist skulle sköta jobbet bäst 

(se figur 15).  

 

 

 

Det är fler som skulle välja att använda självservice än traditionell receptionsdisk vid tidigare 

frågor, än de som tror att maskinen utför jobbet bäst. Gruppen som tror att självservice 

fungerar bättre i frågan ovan är mindre än grupperna som skulle välja självservice vid 

incheckning respektive utcheckning vid föregående frågor. Gästerna är alltså beredda att 

använda sig av SST trots att de tror att en receptionist skulle utföra arbetet bättre. Det här är 

ett tydligt tecken på att det finns fördelar för gästen att dra som gör att den är villig att 

acceptera ett sämre utfört jobb vid in- och utcheckningen. Dessa fördelar är enligt vår 
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Figur 15 Man eller maskin? 
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undersökning främst snabbheten och tillgängligheten. En respondent från intervjuerna 

uttrycker: 

 

Fördelar ser jag ju tidsvinsten särskilt vid utcheckningen, man har ju 

bråttom iväg och man ska bara lämna sin nyckel och så känns det som det är 

det mest effektiva sättet att checka ut.
112

 

 

Gästerna tror som i citatet ovan att processen kommer att gå fortare och att det kommer att 

öka tillgängligheten för dem därför är de alltså villiga att överge den traditionella 

receptionsdisken trots att den upplever det vara det alternativet som utför jobbet bäst. 

4.9 Gästernas uppfattningar om införandet 
För att undersöka 

respondenternas inställning till 

SST valde vi att undersöka vad 

de tror är den främsta 

anledningen till att företag 

implementerar dessa system. 

Alternativet öka kundservice 

står för att företaget gör det för 

kundernas skull och valdes av 

16 % medan alternativet 

kostnadsbesparingar står för 

att företaget gör det för sin egna vinnings skull och valdes av 84 

%. Svarsalternativen var några av de vanligast förekommande i en undersökning gjord av 

Carline (2007) bland hotell där intentionerna till införandet av SST undersöktes. På så sätt 

skulle vi kunna få en intressant bild över hotellens intentioner jämfört med gästernas 

uppfattning om hotellens intentioner (se figur 15).  

 

En stor majoritet är övertygad om att hotellen inför självservice för deras egen skull. Trots 

denna inställning visar vår enkätundersökning att inställningen till självservicetjänster är 

mycket positiv enligt en tidigare fråga. Det tyder på att många av de som svarat att de är 

positiva till självservicetjänster, är det trots att de tror att företagen inför detta främst för att 

spara pengar. Gästerna accepterar att hotellen försöker spara pengar men inte utan att de 
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själva drar fördelar av teknologin. För att gästerna ska ta till sig den nya teknologin krävs att 

den uppfyller en rad kriterier som bland annat att tekniken är lättanvändlig, fyller sin funktion, 

pålitlig, sparar tid för gästen och ökar tillgängligheten.
113

  

Gästernas uppfattning att hotellen inför SST främst för kostnadsbesparande åtgärder kan 

vara fel. En undersökning om vilka olika anledningar hotell själva har för att införa SST gjord 

av Carline (2007) visar att 88 procent av hotellen skulle motivera införandet av SST främst 

för att förbättra servicen. Hotellen har många anledningar till att införa SST, men dessa 

anledningar är inte värda mycket om inte gästerna tar till sig tekniken och använder sig av 

den. Därför är gästernas attityder det som måste stå i fokus när ett hotell överväger att införa 

SST. Införandet av tekniken sker på bekostnad av gästens service, därför är det viktigt att de 

motiveras till att använda den nya lösningen och ser det som något positivt. Vår undersökning 

visar att de flesta tror att hotellen inför SST för att spara pengar, det gör att behovet är extra 

stort för hotellen att övertyga gästerna och skapa fördelar för dem så att även de känner att de 

drar nytta av den nya tekniken.  

För att få reda på vad olika attityder kan grunda sig i bestämde vi oss för att se om det 

fanns något samband mellan vad respondenterna tror är den huvudsakliga anledningen till att 

hotellen inför SST och deras benägenhet att använda SST vid incheckningen. För att få en 

bild över respondenternas syn av företagens verkliga intention är till införandet av SST, och 

vilken påverkan det har på deras benägenhet att använda SST vid incheckning gjorde vi en 

Chi2 analys och fann att det fanns ett klart samband med 99,96 procent säkerhet att mellan 

respondenterna som trodde att hotellen gjorde det för att öka kundservicen och om man hade 

valt att checka in med SST framför traditionell receptionsdisk. De som valde ökad 

kundservice var betydligt mer benägna att använda SST vid incheckning. Detta kan betyda att 

det finns ett samband med vad kunden tror är intentionen med SST och dess attityd och 

benägenhet att använda SST, vilket pekar på vikten av tydlig marknadskommunikation från 

hotellens sida om man vill kunna påverka kundens attityd. Är anledningen till införandet av 

SST att öka kundservicen bör kunden få reda på detta eftersom det kommer att påverka dess 

attityd positivt. 
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5. Välkomnad av en maskin 

Vi kommer i det här kapitlet att upprepa uppsatsens syfte och frågeställning för att besvara 

den genom att redogöra för de slutsatser vi har kommit fram till i vår analys. Sedan kommer 

vi att föra en diskussion kring ämnet och avsluta med förslag på framtida forskning.  

 

Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om självserviceteknologi i servicemötet, 

genom att ur ett kundperspektiv undersöka servicemötets betydelse och hur det påverkas av 

självserviceteknologi.  

 

Den frågeställning som vi söker svar på är följande: 

 

- Vad värdesätter gästen i servicemötet och vilka attityder har hotellgäster till 

självserviceteknologi? 

5.1 Attityder till självserviceteknologi på hotell är sämre 

Hotelltjänstens säregenskaper förändras något vid en tjänst som innehåller SST. Eftersom den 

nya teknologin medför att personalens roll i tjänsteproduktionen blir näst intill obefintlig ökar 

kundens roll som medproducent i tjänsten. Är gästerna redo för den nya rollen? Den generella 

attityden till SST är mycket god men enligt vår undersökning är inte attityderna lika goda när 

det gäller SST inom hotell. Att gästerna inte är lika benägna att använda SST vid hotell måste 

bero på något annat än de uppfattningar de har kring teknikens användbarhet och 

användarvänlighet. Då över 80 procent av de tillfrågade använder sig av två eller fler former 

av SST i sin vardag samt att den generella inställningen till självservice är väldigt positiv är 

det egendomligt att man inte är lika positiv till detta inom hotell. Enligt vår undersökning är 

det personliga bemötandet en viktig variabel som gästerna värdesätter i servicemötet och som 

inte går att utesluta ur tjänsteprocessen på hotell och därmed kan förklara att utvecklingen går 

långsamt i Sverige.  

5.2 Självserviceteknologi bör införas som komplement 

Även om det personliga bemötandet är mycket viktigt för gästerna i vår undersökning har de 

samtidigt svarat att servicemötet inte är den viktigaste aktiviteten i tjänsteprocessen för dem. 

Då ingen heller valde receptionens tjänster som ett alternativ visar den frågan på att det finns 

goda förutsättningar för en implementering av SST i servicemötet på de hotell vi har 

undersökt. Trots att gästerna inte värderar servicemötet som den viktigaste delen i 
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tjänsteprocessen vill de ändå inte ha ett servicemöte helt utan ett personligt bemötande. Vi 

kunde i vår undersökning se att en majoritet av respondenterna värderade personlig service 

högt vid servicemötet på hotell, därmed är personalens roll möjligtvis den viktigaste vid 

införandet av SST och bör därför inte uteslutas. Även om den personliga interaktionen inte 

längre utgör en stor del i tjänsten är den dock en förutsättning för att tjänsten ska fungera som 

den ska och för att den ska accepteras av kunderna.   

5.3 Personalens nya roll - gästens stöd i servicemötet 

Det finns en osäkerhet att använda SST när det gäller hotell, många av respondenterna trodde 

att SST skulle ersätta receptionen helt och totalt eliminera personalens roll och fick därmed en 

negativ attityd till SST i servicemötet. Om man inte tvingar gästerna utan låter SST bli ett 

komplement till den personliga servicen blir attityderna mer positiva. Att erbjuda alternativ är 

paradoxalt nog ett sätt att öka användningen av SST och minska den teknologiska ångesten. 

Genom att man digitaliserar ett servicemöte kan man öppna upp för andra servicemöten med 

mänsklig kontakt. På så sätt kan hotellen effektiviseras men samtidigt tillmötesgå kundens 

krav på det personliga bemötande. Receptionspersonalen kan få en ny roll och behöver inte 

ägna sig åt rutinmässiga uppgifter som in- och utcheckning utan kan lägga all sin tid på att 

svara på gästens frågor och tillfredställa deras särskilda behov.  

Personalen har en förmåga att kunna vända ett negativt servicemöte till ett positivt genom 

att visa empati. Vid införandet av SST som ersätter den traditionella receptionsdisken 

försvinner den möjligheten vilket är ett ytterligare argument för att tekniken ska införas som 

ett komplement till traditionell receptionsdisk med personlig service. Vid ett 

servicemisslyckande med SST är gästen mindre förlåtande därför är det viktigt att tekniken 

fungerar och att det finns personal att falla tillbaka på. En stor del av de tillfrågade svarade att 

de väljer den traditionella receptionsdisken även när det finns självservice som ett 

svarsalternativ eftersom de tycker att de känns säkrare, de vill ha personlig service och 

möjlighet att ställa frågor vilket också talar för att införa SST som ett komplement. Det 

personliga bemötandet är i vår undersökning något som många gäster värderar mycket högt. 

Det betyder att om SST skulle ersätta receptionen helt skulle många hotellgäster gå miste om 

något som de värdesätter i servicemötet, nämligen det personliga bemötandet och därmed få 

en negativ attityd till SST. 
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5.4 Vad som är god service varierar från situation och person 

Det personliga bemötandet och möjligheten till personlig service är viktigt för gästen men 

snabbheten och effektiviteten har också en viktig roll i servicemötet. Ofta står gästerna inför 

ett dilemma där de vill ha snabb och effektiv service, samtidigt som de vill bli behandlade 

som en unik individ. Vad som är god service är inte självklart, vad som skapar värde för en 

gäst i servicemötet kan skilja sig mellan olika gäster men även under olika tillfällen för en och 

samma gäst. Vi har kommit fram till att det inte bara finns en aspekt som gästerna värderar 

högst i servicemötet. Majoriteten värderar det personliga bemötandet högst men det finns en 

skillnad i vad man värdesätter i servicemötet beroende på resans karaktär. Vår undersökning 

visar att de som reser i tjänsten värderar snabbhet och effektivitet högt medan de som reser 

privat värderar det personliga bemötandet högt. Vad som värderas högst påverkas också av 

vilken del av tjänsteprocessen gästen befinner sig i. Vid incheckningen föredrar en majoritet 

traditionell incheckning men vid utcheckningen föredrog en majoritet av de tillfrågade SST 

framför receptionsdisken. Detta tyder på att det personliga bemötandet är mycket viktigare för 

hotellgäster när de anländer än när de ska lämna hotellet. Enligt vår undersökning kan 

demografiska variabler ha en inverkan på gästernas attityder till SST. Det kan vara så att 

frekvensen spelar en roll och att de som är äldre oftast har hunnit med fler hotellbesök under 

sitt liv och därför känner sig mer bekväma att sköta en del av tjänsteprocessen själv med hjälp 

av SST medan de yngre mer oerfarna hotellgästerna har en sämre attityd till SST i 

servicemötet. 

5.5 Personligt bemötande eller snabbhet och tillgänglighet? 

Gästerna använder sig av SST trots att de tror att en receptionist hade utfört jobbet bättre. Det 

är ett tydligt tecken på att det finns fördelar för gästen att dra som gör att den är villig att 

acceptera ett sämre utfört jobb vid in- och utcheckningen. Dessa fördelar är enligt vår 

undersökning främst snabbheten och tillgängligheten. Många ser snabbheten som den främsta 

fördelen med SST, det kan tolkas som att de tror att SST kommer att öka deras 

själveffektivitet. Även om många föredrar personlig service överger de detta till fördel för 

snabbhet och effektivitet så fort det innebär köande. Det talar helt emot att de värdesätter 

personlig service mer än snabbhet och effektivitet, bildas en kö så blir inte receptionsdisken 

snabb och effektiv men den tillhandahåller fortfarande personlig service, skulle den 

personliga servicen vara viktigare än snabbhet och effektivitet, borde majoriteten av gästerna 

stanna kvar och vänta i receptionskön på det de värdesätter mest.  
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5.6 SST kräver en inlärningsprocess och attityderna utvecklas 

Den negativa attityden till SST på de hotell vi har undersökt kan bero på att en majoritet av 

hotellgästerna tror att utvecklingen av SST drivs av hotellen för kostnadsbesparande skäl. Vi 

kom fram till att det fanns ett samband mellan de som trodde att hotellen införde SST av 

kostnadsbesparande skäl och de som hade en negativ attityd till tekniken. De som hade en 

positiv attityd till SST var de som trodde att hotellen införde SST för att öka kundservicen, 

vilket pekar på vikten av tydlig marknadskommunikation från hotellens sida om man vill 

kunna påverka kundernas attityder till och benägenhet att använda SST i servicemötet i 

framtiden. 

Eftersom gästerna inte är vana vid tekniken på hotell kräver SST en inlärningsprocess, men 

ju mer bekväm gästen känner sig med tekniken desto nöjdare kommer den bli. Vi kan därför 

anta att ett införande av SST på hotell i Sverige skulle ha en positiv inverkan på attityderna till 

teknologin i framtiden. Med tanke på att SST har en inlärningskurva kan det vara gynnsamt 

att installera dem även om gästerna inte värdesätter snabbhet och effektivitet vid incheckning 

lika mycket som vid utcheckning. Börjar gäster att använda SST för utcheckning kommer de 

efter att ha använt sig av systemet möjligtvis att bli mer positiva, då frekvensen av 

användandet spelar en stor roll samt att de då lär sig systemet och således blir positiva till SST 

även vid incheckning. 
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5.7 Diskussion 

Innan arbetet med uppsatsen påbörjades visste vi att självserviceteknologi är en utbredd trend 

i andra branscher men vi visste mycket lite om det i hotellbranschen. Därför har vi under 

arbetets gång undrat om en maskin kan ersätta en människa och eliminera personalen helt ur 

tjänsteprocessen på hotell? Vi har i vår undersökning kommit fram till att gästen inte vill att 

hotellen tar bort personalen helt utan låter självserviceteknologin vara ett komplement. 

Vi har i vår undersökning kommit fram till att de förklaringsvariabler som tas upp i 

teorierna TAM och Teknologisk ångest var mer lämpade för förklara attityderna till SST när 

tekniken var ny. Tekniken och SST har sedan teorierna formulerats blivit mer utbredd och 

användandet har ökat. Det kan ses som en anledning till att en övervägande majoritet av de 

tillfrågade i vår undersökning använder och känner sig bekväma med många olika typer av 

SST. Det kan också betyda att andra branscher har brutit isen och gjort allmänheten bekväm 

med SST. Därför bör gästerna ha en hög uppfattad användbarhet av tekniken och rädslan för 

tekniken eller teknologisk ångest bör inte ha en övervägande effekt på gästernas attityder till 

SST även på hotell. Det talar också för att det bör finnas en annan variabel som exempelvis 

det personliga bemötandet, som gästerna värdesätter i servicemötet och kan förklara den 

långsamma utvecklingen i Sverige.  

Självserviceteknologi kan skapa bättre kontroll över vilka gäster som bor på hotellet, 

genom att registrera kundprofiler och skapa unika erbjudanden till varje gäst och därmed göra 

tjänsten mer kundanpassad. Var går gränsen för kundanpassning? Kommer man att kunna 

skräddarsy till minsta detalj, registrera preferenser kring kuddar och drycker till minibaren? 

Det kan också innebära risker, om maskinerna registrerar data och köpvanor kring alla gäster 

kan informationen missbrukas om den hamnar i fel händer. En annan risk om personalen 

försvinner är att hotellets kontroll över vad som sker på hotellet minskar, vilket kan leda till 

att hotellen får problem med exempelvis prostitution och andra ovälkomna besökare. Dessa 

faktorer kan ha en negativ inverkan på gästernas upplevda säkerhet, vilket kan vara en 

förklaring till att inställningen för självserviceteknologi på hotell inte är lika positiv som den 

generella attityden till självserviceteknologi. 

Forskningen vi har tagit del av konstaterar att självserviceteknologi ofta väljs av 

hotellgästerna på grund av dess tidbesparande egenskaper. Detta ger en mycket entydig bild 

av att självserviceteknologi skulle spara tid för alla. Ser det verkligen ut på detta vis för alla 

hotellgäster? Tidsbesparingen kanske stämmer in på en majoritet av gästerna men det kan 

finnas grupper som blir förbisedda. Självserviceteknologi har också en inlärningskurva vilket 

gör denna diskussion ännu mer intressant. Alla har olika förutsättningar och tekniska 
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kunskaper, därför är inlärningskurvan säkerligen längre för vissa än för andra. En annan 

faktor som också kan spela in här är frekvensen, för gäster som sällan besöker hotell kan 

inlärningskurvan börja om när det går för lång tid mellan besöken. Detta skulle betyda att 

självserviceteknologi aldrig leder till någon avsevärd tidsbesparing för dessa gäster då de 

måste lära sig systemet på nytt varje gång.  

Den största skillnaden i servicemötets beskaffenhet när man jämför ett servicemöte med 

receptionsdisk och ett servicemöte med SST, är i vilken grad gästen är medproducent. 

Hotellen har mycket att tjäna om de kan få gästerna att sköta en större del av produktionen av 

sin egen tjänst. Även om det kan finnas pengar att spara för hotellen kan de gå miste om 

viktig information. Servicepersonalen har lättare att läsa om gästerna är nöjda eller missnöjda 

när de är involverade i produktionen. Det finns en risk att gäster som varit missnöjda inte tar 

sig tid att uppsöka personal för att klaga på något som har gått fel under hotellbesöket. När 

gästerna checkar ut med traditionell receptionsdisk bör det vara lättare för gästen att lämna en 

eventuellt negativ kommentar till personalen eller för personalen att avläsa kroppsspråk och 

tonläge som kan vara indikatorer på att gästen är missnöjd. Med tanke på att det är betydligt 

dyrare att få nya kunder än att behålla befintliga bör detta vara av yttersta vikt för hotellen. De 

besparingar som SST tillför kan då urholkas av ökade kostnader för att anskaffa nya kunder.  

Vi har i vår uppsats konstaterat att gästen ofta står inför ett dilemma där den vill bli bemött 

som en unik individ samtidigt som den vill ha snabbhet och effektivitet i servicemötet. Dessa 

behöver inte vara två uteslutande faktorer i användningen av självserviceteknologi i 

framtiden, vi har bara sett början på utvecklingen av denna teknologi. I framtiden skulle det 

kanske vara möjligt att skriva mjukvara som kan anpassa gränssnitt och hela det digitala 

servicemötet efter en kundprofil som identifieras vid inloggningen. Då skulle teknologin lösa 

kundens dilemma och erbjuda ett kundanpassat servicemöte samtidigt som det går snabbt och 

effektivt. Maskinen skulle exempelvis kunna anpassa sig efter om servicemötet rör in- eller 

utcheckning samt om gästen är på affärsresa eller nöjesresa. Dessa faktorer har visat sig ha en 

inverkan på vad man värderar högst i servicemötet enligt våra undersökningar. Vad är det 

egentligen som säger att ett traditionellt servicemöte är mer unikt än ett digitalt servicemöte? 

Är det inte så att det traditionella servicemötet också präglas av en viss mån av 

standardisering?  
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5.8 Framtida forskning 

Vi har i uppsatsen behandlat SST vid in- och utcheckning på hotell. Eftersom detta inte är en 

utbredd trend i Sverige återstår det att se hur många hotell som kommer att anamma den nya 

teknologin. En undersökning bland de större hotellkedjorna i Sverige kring deras 

uppfattningar om SST och vad de ser för fördelar och nackdelar med införandet hade varit 

intressant för att se om trenden kommer att nå Sverige. Vi har i vår uppsats endast behandlat 

hur gästerna påverkas av SST. Framtida forskning hade kunnat belysa problematiken kring ett 

införande av SST ur ett management-perspektiv för att se det hela ur hotellens ögon. Vi har i 

vår uppsats kommit fram till att gästens uppfattning kring varför hotellen inför SST påverkar 

deras attityder, därför hade det varit intressant att ur ett managementperspektiv undersöka hur 

SST ska marknadsföras till gästerna. Dessutom hade den framtida forskningen också kunnat 

belysa hur personalen påverkas vid införandet av SST.  

I uppsatsen behandlar vi inte pris eller kostnad, därför hade det varit intressant att 

undersöka hur detta påverkar valet av SST både för gästen och för hotellet. Finns det 

kostnadsbesparingar att göra för hotellen och till vilken mån överförs de sedan till gästen? Vi 

har sett tendenser till att ålder och erfarenhet påverkar attityden i Sverige därför hade framtida 

forskning kunnat behandla djupare hur demografiska faktorer påverkar attityden till SST.  

Genom att designa programvaran så att den är lättanvänd för gästen kan man korta ned 

inlärningskurvan och få en större acceptans snabbare vilket kan leda till en snabbare spridning 

av SST på svenska hotell. Därför hade det varit intressant att undersöka hur tekniken bäst 

utformas på ett sätt som är tilltalande för gästerna för att öka användningen av SST. Mycket 

forskning har gjorts kring SST internationellt, framför allt om SST i allmänhet men också 

kring SST på hotell. Mindre forskning har gjorts kring SST på hotell i Sverige. Vi ser vår 

uppsats som ett bidrag till ett växande forskningsområde och ser framemot att följa 

utvecklingen i framtiden. 
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6.5 Intervjuer 

Intervju nummer 1 torsdagen den 7/4 kl 13.30 

Intervju nummer 2 fredagen den 8/4 kl 13.00   

Intervju nummer 3 fredagen den 8/4 kl 13.30   

Intervju nummer 4 fredagen den 12/4 kl 12.00   

Intervju nummer 5 fredagen den 12/4 kl 13.00   

Intervju nummer 6 tisdagen den 12/4 kl 19.00   
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7. Bilagor: Enkät och Intervjuguide 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

Vi är tre studenter från Lunds Universitet, Campus Helsingborg som håller på 

att skriva vår kandidatuppsats. Uppsatsen kommer att undersöka 

självservicetjänster inom hotell och hur det påverkar din upplevelse som gäst.  

Med självservicetjänster menar vi automatiserad in- och utcheckning som gör 

att du som gäst kan checka in på hotellet och få din nyckel utan kontakt med 

receptionen. 

Enkäten riktar sig till alla som bott på hotell även om du inte stött på en 

självservicetjänst tidigare. 

 

Vänligen ringa in dina svar. 

Tack för din medverkan! 

 

Simon Loi 

Tove Verngren 

 Kim Hunziker 
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Ålder:  1. 18-24     2. 25-34     3.35-44 4.45-54       5.55-64 

   

Kön: 1 Man    /    2 Kvinna  

 

Fråga 1: Är du bosatt i Sverige? 

1. Ja  2. Nej 

Fråga 2: Hur många nätter tillbringar du årligen på hotell i Sverige? 

 1. 0-5 nätter  

 2. 6-15 nätter 

 3. 16 nätter eller fler 

Fråga 3: Reser du mest i tjänsten eller privat?  

  1. Tjänsten  2. Privat 
 
 
Fråga 4: Vilken är den viktigaste delen i ett hotellbesök för dig? (Välj en del) 
 
1. Receptionens tjänster  
2. Hotellets lokalisering  
3. Rummets standard  
4. Personalens bemötande och service  
5. Lobbyn och gemensamma utrymmen 
6. Frukostens standard 
 
Fråga 5a: Vad värdesätter du mest vid incheckningen under en hotellvistelse? 
 

1. Snabbhet och effektivitet 2. Personligt bemötande
  

 
Fråga 5b: Vad värdesätter du mest vid utcheckningen under en hotellvistelse? 
 

1. Snabbhet och effektivitet 2. Personligt bemötande  
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Fråga 6a: Om det finns både självservice och traditionell receptionsdisk med 
personlig service vid incheckning, vad skulle du välja? Motivera kort varför. 
 

1. Självservice 2. Traditionell 
 
Motivera:_____________________________________________________ 

 

 
Fråga 6b: Om det finns både självservice och traditionell receptionsdisk med 
personlig service vid utcheckning, vad skulle du välja? Motivera kort varför. 
 

1. Självservice 2. Traditionell 
 
Motivera:_____________________________________________________ 

 
Fråga 6c: För dig som valde traditionell receptionsdisk på fråga 5a eller 5b. Om 
det uppstod en kö vid receptionsdisken, skulle du då kunna tänka dig att 
använda dig av självservice då? 
     
 1. Ja   2. Nej 
 
Fråga 6d: Om inte varför:___________________________________________ 
  
 
Fråga 7a: Hade du känt dig bekväm att på egen hand checka in och ut med 
hjälp av självservice? 
 

1. Ja 2. Nej 
 
Fråga 7b: Om du inte känner dig bekväm, motivera 
varför:___________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Fråga 8a: Hur viktig är det personliga bemötandet och möjligheten till personlig 
service för dig? 
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1. Inte alls viktigt     2. Varken eller  3. Ganska viktigt 
  

4. Mycket viktigt 
 
Fråga 8b: Hur viktigt är det med igenkännande och en relation med hotellet du 
bor på? 
 

1. Inte alls viktigt     2. Varken eller  3. Ganska viktigt 
  

4. Mycket viktigt 
 
Fråga 9: Vad använder du dig av för självservicetjänster för närvarande? (du får 
välja flera alternativ) 
 

1. Internetbank  2. Självscanning  3. Hotellbokning online
    

4. Flygincheckning online  5. Annan tjänst:_________________ 
 
Fråga 10: Vad har du för inställning till självservicetjänster? 
 

1. Positiv  2. Ingen åsikt 3. Negativ  
 
Fråga 11: Vad ser du som den främsta fördelen med självservicetjänst vid in- 
och utcheckning på hotell? (Välj ett alternativ) 
 

1. Ingen alls  2. Snabbhet        3. Undvika personlig kontakt 
  

4.Tillgänglighet 
 
Fråga 12: Vem tror du skulle utföra din in- och utcheckningen bäst? 
 

1. En receptionist 2. En maskin 
 
Fråga 13: Vad tror du är den primära anledningen till att företag inför 
självservicetjänster? 
 

1. Kostnadsbesparingar         2. Öka kundservicen  
 

 
Intervjuguide 
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Fråga 1: Vilka fördelar och nackdelar ser du med självservicetjänster vid in- och 
utcheckning på hotell? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 2: Vilka fördelar och nackdelar ser du med personlig service vid in- och 
utcheckning på hotell? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 3: Har du haft en särskilt positiv upplevelse av hotell, vad gjorde 
upplevelsen positiv? 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 4: Har du haft en särskilt negativ upplevelse av hotell, vad gjorde 
upplevelsen negativ? 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 5: Ser du några risker med självservicetjänster? Vilka? 
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Fråga 6: Har du någon gång varit med om att en självservicetjänst inte 
fungerat? Beskriv vad som hände och hur du kände då? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 7: Finns det några kundanpassade tjänster som du värdesätter vid in- och 
utcheckning som du inte tror en maskin skulle klara av? 
 

 

 

 

 

 

 

 


