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Tack!  
 

Lisa:            Mirre...? Hallå Mirre? Du har glömt att sätta på micken, jag hör inte dig! 

 

Miranda:  Men herre, det här med Zoom alltså… Jag skulle bara säga att jag 

   tror vi är klara med vårt examensarbete nu!  

 

Lisa:   Är det så? Men vi har ju faktiskt några att tacka först? 

 

Miranda: Juste ja, först och främst vill vi tacka Lunds universitet och 

   institutionen för Service Management för tre fina och lärorika år.  

 

Lisa:   Vi vill även tacka vår handledare Josefine och alla underbara 

   klasskompisar som har gjort denna resa oförglömlig.  

 

Miranda:  Och tack till dig Lisa!!  

 

Lisa:   TACK SJÄLV, MIRANDA! Det gick bra, vi klarade ju det galant! 

 

Miranda:  Och till sist, stort tack till alla hotell som deltog i vår studie utan er  

skulle det inte ha gått!  

 

Dalarna & Stockholm, över Zoom, 26 maj 2021. 
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Sammanfattning  
 
Titel: Strategier för det nya servicemötet - En kvalitativ studie på hotellverksamheters 

användning av självservice 

 

Författare: Miranda Ånäs och Lisa Cruz. 

 

Nivå: Kandidatuppsats i Service Management vid Lunds universitet. 

 

Syfte: Skapa djupare förståelse för det nya servicemötet utan personal. Studien avser därmed att 

undersöka hur tjänsteverksamheter arbetar med självservicen för att skapa bra kundbemötanden. 

Slutligen vill studien även bidra med forskning om hur självservicen har förändrat servicemötet. 

 

Teori: Studiens teoretiska ramverk utgår från teorier om strategier, servicemötet och 

värdesamskapande. 

  

Metod: Uppsatsen bygger på ett kvalitativt angreppssätt där fem semistrukturerade intervjuer 

samt innehållsanalys av hemsidor har gjorts för empiriinsamling. Informanterna har givits fiktiva 

namn och företagen har anonymiserats. 

 

Slutsats: Denna studie bidrog med forskning inom tre områden. Det första området som studien 

bidrar till är hur hotell strategiskt arbetar med självservicen för att skapa bra kundbemötande och 

förhöja värdet. Det andra området är att den synliggör hur tjänsteföretag arbetar i det nya 

servicemötet. Det tredje och sista området är att öka förståelsen för hur självservicen har 

förändrat det klassiska servicemötet. 

 

Nyckelord: Självservice, Självserviceteknologier, Servicemöte, Kundbemötande, Värde, 

Värdesamskapande, Dart-modellen, Tjänsteverksamheter, Hotellverksamheter. 
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KAPITEL 1 

Introduktion

 

Följande kapitel har för avsikt att introducera läsaren till studiens praktiska och teoretisk 

bakgrund. Den börjar med en bakgrundsbeskrivning om fältet digitalisering och uppkomsten av 

självservice. Vidare problematiseras hur servicemötet har förändrats på grund av dessa 

teknologier och hur företag kan arbeta för att strategiskt bemöta förändringen. Avslutningsvis 

presenteras det kunskapsbidrag som studien avser göra utifrån problematiseringen för att sedan 

övergå till studiens syfte och frågeställningar. 

1.1 Bakgrund  

Digitaliseringens framväxt genomsyrar idag alla samhällssektorer (Peter, CoKraft & Lindeque, 

2020) vilket har skapat en stor förändring för tjänstebranscher. Hotellbranschen har under det 

senaste decenniet genomgått en effektivisering då personal ersatts med teknologier av olika slag. 

Det blir allt vanligare att kunder interagerar med teknologi i servicemötet istället för med 

företagens servicepersonal. Detta beskriver Haumann, Gunturkun, Schons och Wieseke (2015, s. 

19–20) som “självservice” eftersom kunderna själva utför en tjänst, och när självservicen slutförs 

via en teknologi beskriv detta som självserviceteknologi (ibid). Självserviceteknologi definieras 

av Meuter, Ostrom, Roundtree och Bitner (2000, s. 50) som en samverkan vilken möjliggör för 

konsumenter att skapa en tjänst oberoende av direkt involvering av servicepersonal. Självservice 

kan idag hittas i allt från matvarubutiker där kunden scannar och betalar sina varor utan 

servicepersonal, på flygplatser där resenärer numera checkar-in genom incheckningsdiskar helt 

själv eller via sin egen smartphones, och till och med på hotell där gäster kan checka-in själva 

genom en incheckningsdisk. Servicemötet mellan företag och dess kunder har på så sätt 

förändrats då kärnan som tidigare varit det fysiska och mänskliga mötet har bytts ut till möte 

mellan teknik och människa.  
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Servicen har därmed förändrats och blivit mer digital. Detta har medfört att företag måste 

förändras för att kunna erbjuda bra servicebemötande även vid digitala servicemöten. Denna 

förändring har dock begränsats i hotellbranschen på grund av en diskurs. Svingstedt (2012, 170–

3) konstaterar att det fysiska och mänskliga servicemötet på hotell, både i forskning och 

samhället i stort, har diskuterats utifrån en diskurs. Mänskliga mötet har ansetts grundläggande 

för att skapa god service och nöjda gäster.  Det finns dock tidigare forskning om att servicemötet 

inte enbart är fysiskt utan även sker digitalt (Grönroos, 2015 s. 207). Där det digitala är kundens 

interaktioner med ett företags hemsidor eller teknologier, samtidigt som det fysiska mötet å ena 

sidan involverar människan och å andra sidan även materiella ting som finns i företagets sfär 

(Larivière et al., 2017). Emellertid är fortfarande den fysiska interaktionen i servicemötet den 

aspekt som getts mest uppmärksamhet i forskning. Det kan grunda sig i att tidigare 

undersökningar har argumenterat för att kunder föredrar en fysisk och mänsklig interaktion 

framför en digital (Rosenbaum & Wong, 2015; Kattara & El-Said, 2013). Att det fysiska mötet 

alltid skulle vara något att föredra kan däremot ifrågasättas med Folinas, Duquenne och Metaxas 

(2020) artikel där de konstaterar att Covid-19 medfört att digital aktivitet blivit allt mer 

accepterad. Detta visar på att något som tidigare har uppfattats som otänkbart istället blir en 

lösning på ett problem. Folinas, Duquenne och Metaxas (2020) undersökning blir därav 

intressant eftersom konsumenterna blivit mer erfarna av att använda olika teknologier vilket även 

kan bidra till att acceptansen för självserviceteknologier ökar vilket gör självservice till ett 

aktuellt forskningsområde. Kompatibiliteten har i sin tur ökat, vilket anses var den viktigaste 

faktorn som påverkar konsumenternas inställning till användning av självserviceteknologier 

(Kim & Qu, 2014). Kompatibilitet är något som uppstår av teknologisk erfarenhet, till skillnad 

för användbarheten som är beror på företags utformning av systemen (ibid). Därför blir det 

angeläget att undersöka hur företag strategiskt arbetar med självservicens användbarhet för att 

skapa bra servicebemötande. 

 

Den digitala utvecklingen som genomsyrar samhället idag har haft både radikala och 

inkrementella inflytande över olika branscher (Peter, CoKraft  & Lindeque, 2019; Reddy & 

Reinartz, 2017). Reddy och Reinartz (2017) tar upp AirBnB och couchsurfing som två 

företagsstrategier som haft stort inflytande över hur människor väljer att bo när de är ute och 
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reser. Hotellbranschen har på så sätt satts under press efter sin långa tradition där övernattning 

varit centralt (Nilsson, 2016). Hotellbranschen har därmed inte undkommit digitaliseringens 

påverkan, utan även dem står nu hotade av effektivare och billigare affärsstrategier. Samtidigt ser 

vi inte slutet på digitaliseringens framväxt, utan det är troligt att den kommer fortsätta ett tag till 

(Reddy & Reinartz, 2017). Företagsstrategier måste ständigt förnyas och uppdateras för att 

företagen ska kunna hålla sig relevanta och överleva (McKeown & Philip, 2003). Därför gäller 

det för hotell att förnya sig och vitalisera sina strategier med hjälp av digitaliseringen för att hålla 

sig relevanta och utveckla sitt värde mot kunden. Det blir därför aktuellt att undersöka, nu när 

självservice förutspås implementeras alltmer, hur hotell strategiskt arbetar med det digitala 

servicemötet och ta reda på hur de skapar ett bra kundbemötande med självserviceteknologier. 

1.2 Varför undersöka självservicehotellens strategier?  

Tidigare forskning har konstaterat att strategi och digitalisering av företag går hand i hand (Peter, 

CoKraft & Lindeque, 2020). Detta gör det till ett intressant forskningsfält att undersöka. 

Lichtenthaler (2020) som undersöker anställdas attityder mot artificiell intelligens förklarar att 

med ökningen av interaktioner utan människan kan bidra med mer positiva attityder gällande 

ersättningen av personal, vilket kan göra den naturlig att implementera. Matzler, Von den 

Eichen, Anschober och Kohler (2018) konstaterar att den digitala utvecklingen måste tas seriöst 

av alla företag då den lär förändra alla industrier. De trycker även på att digitala strategier måste 

ha utgångspunkt i kunderna. Detta för att förstå vilket problem företaget kan lösa för dem och på 

så sätt kunna använda teknologin för att tillfredsställa behoven. Gonring (2008) tar upp hur 

anställdas engagemang är en välanvänd strategi för att skapa kundlojalitet när sociala nätverk 

under web 2.0 ändrade förutsättningarna på marknaden. Montargot och Ben Lahouel (2018) 

undersöker i sin forskning hur anställdas förståelse ser ut kring teknologiska implementering. De 

beskriver hur hotellverksamheter i en konkurrenskraftig kontext på grund av digitaliseringens 

framväxt nu börjar fokusera på digitala strategier för att förbättra sina serviceerbjudanden och 

möta dess utmaningar. När digitala strategier alltmer tillämpas i företag, används de digitala 

resurserna för att kapitalisera på dem och skapa nya konkurrensfördelar och kundvärden 

(Rantala, Ukko, Saunila, Puolakoski & Rantanen, 2019). Det blir i tidigare forskning (Peter, 

CoKraft & Lindeque, 2020; Matzler et al., 2018; Gonring, 2008; Rantala et al., 2019) tydligt att 
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digitaliseringen har förändrat hur företag arbetar med sina strategier, men hur hotell strategiskt 

arbetar med digitaliseringen för att skapa kundvärden är ännu ett outforskat område som denna 

studie vill göra ansats att bidra med forskning om.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse om det nya servicemötet utan den 

fysiska personalen. Studien avser därmed att undersöka hur tjänsteverksamheter arbetar för att 

skapa bra kundbemötanden med självservicen. Slutligen vill studien även bidra med forskning 

om hur självservicen har förändrat servicemötet. För att uppfylla studiens syfte har nedanstående 

frågeställningar formulerats: 

 

★  Hur arbetar hotellverksamheter för att skapa ett bra bemötande med självservicen 

och vilka strategier använder dem sig av för att göra detta?  

 

★ Vilken betydelse har självservice för servicemötet?  

1.4 Disposition  

Denna studies upplägg följs härefter med Kapitel 2 Teoretisk ramverk där studiens teorier 

diskuteras och redogörs för att påvisa dess relevanta användning. I Kapitel 3 Metod redogörs 

studiens metodologiska ansats, valet av insamlingsmetoder samt studieobjekten presenteras. I 

Kapitel 4 Analys används det teoretiska ramverket för att förstå den insamlade empirin och 

besvara frågeställningarna. Avslutningsvis i Kapitel 5 Slutdiskussion kommer analysens 

slutsatser att diskuteras för att besvara studiens syfte. 
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KAPITEL 2 

Teoretiskt ramverk

 
Följande kapitel avser att introducera läsaren till studiens analytiska begrepp. Kapitlet börjar 

med att diskutera teoretiska ståndpunkter gällande strategier för att sedan övergå till viktiga 

teoretiska faktorer kring det klassiska servicemötet på hotell. Sedan diskutera teorier gällande 

strategisk användning av både teknologin och servicepersonalen vid implementeringen av 

självserviceteknologier. Avslutningsvis diskuteras Dart-modellen som ett verktyg för att påvisa 

hur företag strategiskt kan arbeta med sina konsumenter för att skapa bättre servicemöten. 

2.1 Digitala strategier 

En strategi är ett företags långsiktiga riktning, uppbyggd av mindre aktiviteter, den är essentiell 

för att företaget ska kunna arbeta mot att nå sin vision (Whittington et al., 2020, s.6). Den 

digitala utvecklingen är ett multidimensionellt fenomen som har påverkat både sociala, politiska 

och ekonomiska system i samhället (Peter, CoKraft & Lindeque, 2019; Reddy & Reinartz, 

2017). För att företag ska kunna på ett effektivt och lönsamt sätt kapitalisera på denna utveckling 

så behöver de först och främst säkerställa att de har en bra digital strategi (Ross, Sebastian & 

Beath, 2017). Detta gäller särskilt nu när den digitala utvecklingen går snabbt framåt. De företag 

som inte förnyar sina strategier efter omvärlden riskerar att försvinna helt (McKeown & Philip, 

2003).  

 

Ross, Sebastian och Beath (2017) beskriver att företag måste välja mellan antingen en strategi 

som satsar på att skapa kundengagemang eller digitala lösningar. Strategierna som ingår under 

den första kategorin innebär att företaget vill skapa lojalitet och tillit i företaget, och i bästa fall 

passion (ibid). Teknologin kommer in i den här strategin och möjliggör för företagen att kunna 

erbjuda skyndsamma reaktioner på kundens efterfråga, heltäckande kundupplevelser och 

personliga relationer. En del av denna strategi kan vara ökad operativ effektivitet som erbjuder 

större tillgänglighet för kunderna (Hsu, Nguyen & Huang, 2021). Den andra strategin som 

företag kan applicera för att maximera den digitala utvecklingen är digitala lösningar (Ross, 

Sebastian & Beath, 2017). När företag applicerar denna strategi så vill de integrera diversifierade 



 

 

 

 
9 

produkter och tjänster till lösningar för att åtgärda kundproblem och skapa värde. Detta kan 

innebära tekniska lösningar som möjliggör fjärrkontroll över produkter för att kunna säkerställa 

dess kvalitet och snabbt åtgärda fel. Ett val behöver alltså ske mellan dessa två strategier enligt 

Ross, Sebastian och Beath (2017), samtidigt som de däremot nämner att de båda oundvikligen 

kommer att gå samman till slut. Det blir därför relevant att ha digitaliseringen som utgångspunkt 

vid undersökningen för att förstå vilka strategier som självservicehotell använder sig av. 

2.2 Servicemötet utan människor  

Servicemötet har fått ökad betydelse när skiftet från en varudominerad till en tjänstedominerad 

logik ägde rum. Detta på grund av att den tjänstedominanta logiken ser på konsumenterna som 

medskapare av värde (Vargo & Lusch, 2006), vilket gör dem essentiella i alla aspekter av 

servicemötet eftersom de är uppbyggda av interaktioner mellan företag och kunder. Vid 

implementering av självservice i servicemötet blir konsumenterna även medproducenter, då 

arbetsuppgifternas utförande förflyttas från servicepersonalen till kunderna själva (Hilton, 

Hughes, Little & Marandi, 2013). Grönroos (2015, s.92–4) beskriver servicemötet som en 

interaktion mellan konsument och företag. Interaktioner är mer än enbart ett mänskligt möte, 

utan det är alla sammankomster som en kund har med ett företag. Betydelsen av alla 

servicemöten, små som stora, är något som företag behöver ta tillvara på eftersom varje tillfälle 

är en möjlighet att skapa värde och därmed nöjda kunder (Bitner, Brown & Meuter, 2000).  

 

I hotellbranschen har det traditionella servicemötet definierats som en ritual (Eksell, 2011, s.142) 

mellan människor där ett gyllene ögonblick har möjligheten att äga rum. Denna ritual är en slags 

standardiserad och förgivettagen process vid hotellvistelse, en så kallad diskurs (Svingstedt, 

2012, s.170–3). Förändringar i denna har på senare år skett där hotell med lägre servicenivå 

implementerat innovativa strategier för att skapa kundvärde, såsom exceptionell service de 

gånger när gästen har kontakt med servicepersonalen (Jayawardena, Jarvis, Adams, Lu & 

Tyrewala, 2013). På så sätt kan en exceptionell servicepersonal som är engagerad i kunderna 

fungera som en strategi för att locka, tillfredsställa och behålla gäster även fast hotellet har ett 

begränsat utbud av traditionella hotellerbjudanden. Vid hotellkoncept där långvistelse och 

“hemmet utanför hemmet” implementeras kan trevlig och duktig servicepersonal fungera som 
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gästernas andra familj (ibid). Traditionellt har ritualen i servicemötet innehållit ett mänskligt 

välkomnande (Eksell, 2011), vilken nu börjar bytas ut mot självservice där gästen istället 

checkar-in självständigt från personal (Haumann et al., 2015). Den standardiserad ritual som 

tidigare etablerat gästfriheten och skapat trygghet för gästen om att den ska bli omhändertagen 

(Eksell, 2011, s. 145) börjar nu ifrågasättas. Istället kan självservice teknologier förändra 

hotellens strategier för hur ritualen i servicemötet kan utvecklas och bli annorlunda för att 

erbjuda nya värden för sina gäster.  

 

Servicepersonalens arbete i receptionen har traditionellt haft ett inneboende gränsarbete där de 

agerat vakt för att hålla borta illasinnade främlingar samt ge mänsklig trygghet (Eksell, 2011, s. 

152–9). Detta gränsarbete är i många fall symbolisk och av enkel karaktär, receptionisten har i 

många fall ingen riktig möjlighet att beskydda, men gästerna kan ändå uppleva deras närvaro 

betryggande (ibid). Men även materiella saker kan skapa den symboliska tryggheten som kan 

efterfrågas av gäster vid en hotellvistelse, detta kan exempelvis vara nycklar (Eksell, 2011, 

s.159–163) eller teknologier. För att teknologier ska användas av hotellgäster konstaterar 

Kaushik, Agrawal och Rahman (2015) att tilliten till systemen är den faktorn som har mest 

inflytande över det. Det gäller därför att se till att självservicen är uppbyggd på ett pålitligt sätt, 

utan risker i användandet samtidigt som gästernas kompetenser ska räcka för att dem ska klara av 

den (ibid). Det gäller därför att säkerställa att det digitala servicebemötandet inte innehåller några 

risker som skulle kunna skada gästen, göra den otrygg eller förvirra.  

 

Att servicemötet mellan receptionist och gäst innehåller flertalet förväntningar betonar både 

Svingstedt (2012, s. 184) och Eksell (2013, s.60). Hotellverksamheters hemsidor, atmosfärer och 

första intryck (inredning, klädsel och lukter) har stort inflytande på hur servicemötet upplevs och 

vilka värden som skapas för gästen. Gästers förväntningar är därför en utmaning för att skapa 

servicekvalitet då de är subjektiva och svårfångade (Grönroos, 2015 s.92–8). Detta kan orsaka 

problem exempelvis när verksamheter vill arbeta på andra sätt än de som är förgivettagna i 

branschen. Därför gäller det att i det tidiga service bemötandet, innan vistelse, kommunicera 

tydlig och viktig information för att forma förväntningar och undvika besvikelse. Parment (2015, 

s. 213–14) beskriver hur företags hemsidor kan användas som normerande verktyg för att skapa 
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och kontrollera förväntningar. Vad företag kommunicerar på sina hemsidor påverkar gästernas 

förväntningar och även uppfattningar av servicekvaliteten (Grönroos, 2015 s.97–8). Innan 

gästernas vistelse blir en tydlig kommunikation viktig för att ge dem en rättvis uppfattning och 

informera om vilka serviceerbjudanden som finns. Kommunikationen på hemsidan blir en 

strategi för att styra gästernas förväntningar, undvika besvikelse och skapa kundvärden. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att servicemötet i hotellbranschen är under förändring. 

Servicemötet har traditionellt sett definierats som en ritual där det servicepersonalen skapat 

tryggheten, men nu kan man se att förändringar sker. Implementeringen av 

självserviceteknologier har förändrat hur företag arbetar för att skapa tillit och styra kundernas 

förväntningar. Teorierna kring servicemötet och dess förändring är därmed relevant för att skapa 

en bättre förståelse för hur verksamheter arbetar med dessa som strategier för att skapa bra 

kundbemötande, när innebörden av servicemötet förändras. 

2.3 Strategisk implementering av teknologi 

Kundvärde är ett begrepp som har både ett dynamiskt och ett holistiskt perspektiv (Morosan, 

2018) vilket gjort att det definierats på många olika sätt i tidigare forskning (Paananen & 

Seppänen, 2013). Paananen och Seppänen (2013) konstaterar att kärnan i kundvärdet handlar om 

att förstå och fånga kundernas förväntningar, skapa och leverera den önskade kundupplevelsen 

samtidigt som företag bedömer och försöker hanterar kundernas utvärderingar. Ravald och 

Grönroos (1996) förklarar att kundvärde även är subjektivt och situationsstyrt, samtidigt som de 

upplevda riskerna och fördelarna har stor betydelse för vad kunden anser värdefullt. För att 

företag ska kunna erbjuda sina kunder värde så gäller det för dem att försöka förstå kunderna 

samtidigt som de ska försöka agera innovativt för att bemöta och förutspå dem. 

 

Det finns olika tillvägagångssätt som företag kan välja mellan när de vill skapa kundvärde med 

hjälp av teknologier. Larivière et al. (2017) beskriver att de två vanligaste sätten som 

implementeras av tjänsteföretag är antingen förstärkning av servicepersonal eller ersättning av 

den. Den förstnämnda förklarar författarna som när tekniken används för att ersätta enkla och 

standardiserade delar av servicebemötandet. Servicepersonalen kan istället fokusera på att 



 

 

 

 
12 

erbjuda kunder sin expertis och kvalitetstid (Breit, Egeland, Løberg & Røhnebæk, 2020). Detta 

kan bli en strategi där man erbjuder djupare personliga relationer till kunderna. Att få djupare 

personliga relationer kan göra så att kunderna känner sig tryggare och större tillit i företaget då 

de kan säkerställa att serviceerbjudandet håller rätt kvalitet (Ravald & Grönroos, 1996).  

      

Den andra användningen av teknologi i tjänsteföretag är ersättning av servicepersonal, vilken har 

som ändamål att enbart använda teknik (Larivière et al., 2017). Personalen är i dessa 

servicemöten överflödig och tekniken kan istället erbjuda flera fördelar såsom, att öka 

servicebemötandets kvalitet och effektivitet samt förbigå den inneboende mänskliga 

prestationsvariationen (ibid.). Exempel som Larivière et al. (2017) tar upp är helt automatiserade 

matvaruaffärer där kunden själv handlar och betalar helt utan interaktioner med servicepersonal. 

I dessa verksamheten blir service bemötandet istället beroende av interaktioner med företagets 

materiella och tekniska serviceerbjudanden. Det gäller att företaget fortfarande uppfyller de 

förväntningar som kunden har på företaget för att förverkliga det potentiella kundvärdet. Då 

värdet realiseras i användningen (Grönroos & Ravald, 2010) så måste företag, som fullständigt 

ersatt personal, se till att deras tekniska system är av användarvänlig karaktär (Kaushik, Agrawal 

& Rahman, 2015).  

 

Sammanfattningsvis har tekniken resulterade i att företag kan erbjuda kundvärden på nya sätt. 

Implementeringen av teknologier i tjänsteverksamheter kan variera från att antingen vara 

förstärkning av servicepersonalen eller fullständig ersättning av dem. Dessa två strategier kan 

vara av betydelse för att förstå hur verksamheter arbetar med självserviceteknologier i 

servicemötet.  

2.4 Strategisk implementering av servicepersonal 

Vid implementering av teknologier i tjänsteföretag kan även servicepersonalen användas 

strategiskt. Larivière et al. (2017) tar upp fyra sätt, vara av två diskuteras här då de anses vara 

relevanta för denna studie. Den första strategiska rollen som servicepersonalen kan anta är den 

som möjliggörare (ibid). När personalen får en möjliggörande funktion så hjälper de kunderna 

och tekniken för att tillsammans ska kunna prestera sitt yttersta. Här vill företag främja 
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användningen av tekniken för att effektivisera verksamheten, men personalen finns där som 

mellanhand ifall det skulle behövas. På så sätt kan personalen hjälpa till att undvika att kunder 

blir upprörda och missnöjda ifall teknologin skulle brista någon gång. När servicepersonalen 

används som möjliggörare så blir även en sorts instruktör som kan utbilda gästerna i teknologin 

och på så sätt skapa användaracceptans (Larivière et al. 2017; Paananen & Seppänen, 2013). 

Detta är en bidragande faktor för att kunder ska kunna skapa värde med teknologin. 

Servicepersonalen kan i sin roll hjälpa kunder att ändra uppfattning gällande 

självserviceteknologier för att bli mer öppna för användningen av den (Paananen & Seppänen, 

2013), vilket är starkt ihopkopplat med kundens uppfattning av självservice som värdeskapande. 

Dessa är tillit, användarvänlighet (Kaushik, Agrawal & Rahman, 2015) och kompatibilitet (Kim 

& Qu, 2014). Servicepersonal som antar denna roll kan på så sätt få kunder att vid sin nästa 

interaktion med företagets eller annan teknik känna sig säkrare vilket även kan göra att dem kan 

klara sig utan personalens stöd. 

 

Den andra strategiska rollen som servicepersonalen kan anta i servicebemötandet mellan gäst och 

teknologi är differentiator (Larivière et al., 2017). Denna roll kommer in för att skapa ett unikt 

värdeerbjudande för kunderna. Detta då teknologin är enkel för konkurrenter att imitera (Ibid). 

Därför kan servicepersonalens unika förmågor, vilka är svåra att kopiera, fungera som en 

konkurrensfaktor som differentierar företaget från andra. Här blir alltså den autentiska, 

personliga och djupa interaktionen mellan servicepersonal och kund en strategisk användning 

som kan leda till konkurrensfördelar. Den mänskliga kontakten föredras oftast av kunderna i de 

situationer som uppstår efter försäljningen (ibid). Det blir därför en balansgång mellan att 

automatisera servicebemötandet samtidigt som det gäller att få in servicepersonalen vid de 

tillfällen då de är av störst betydelse.  

 

Sammanfattningsvis kan servicepersonalen användas strategiskt när företag väljer att 

implementera teknologier i sina verksamheter. I studien kommer dessa roller användas för att 

synliggöra på vilka sätt självservicehotell använder sig av personalen.  
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 2.5 Dart-modellen för bättre servicemöten 

Företag som implementerar digitaliserade strategier i sina servicemöten måste ha i åtanke att 

deras kunder är medproducenter av värdet (Hilton et al., 2013). Det blir därför relevant att 

undersöka hur de nya strategierna påverkar företag strategiska arbete för att skapa kundvärde. 

Prahalad och Ramaswamy (2004) skapade Dart-modellen för att ta reda på om företag arbetar för 

att främja värdesamskapande med sina kunder och bygga konkurrensfördelar. Dart-modellens 

har tidigare använts som diagnostiseringsverktyg (Albinsson, Perera & Sautter, 2016) för att 

säkerställa att värdesamskapandet genomsyrar företaget. Efter övervägning beslutades att Dart-

modellen inte skulle användas enligt det traditionella sättet (Parahald & Ramaswamay, 2004; 

Albinsson, Perera & Sautter, 2016) utan istället som ett verktyg för att försöka förstå hur företag 

strategiskt arbetar för att skapa värde för sina konsumenter i det nya digitaliserade servicemötet.  

 

Modellen är uppbyggd av fyra hörnstenar som anses grundläggande (Parahald & Ramaswamy, 

2004) och beroende av varandra (Albinsson, Perera & Sautter, 2016). De fyra hörnstenarna är 

Dialog, Access (tillgång till information), riskbedömning och transparens. Den första hörnstenen 

dialog handlar om samtal och ömsesidigt informationsutbyte mellan företag och dess kunder 

(Prahalad och Ramaswamy, 2004; Morosan, 2018). Dialogen anses här vara ett sorts samarbete 

som grundas i djupt engagemang, vilja och förmågan att agera av båda parter. En gynnsam 

dialog kan hjälpa företag förstå vad som motiverar dess konsumenter och vad deras behov är. 

Dock krävs det att företagen har transparens mot konsumenterna (Prahalad och Ramaswamy, 

2004) och ger omedelbar (Albinsson, Perera & Sautter, 2016) tillgång till information och 

resurser för att kunna föra en gynnsam interaktion, vilket är modellens andra hörnsten. Den här 

hörnstenen krävs för att skapa en meningsfull dialog (ibid.). Därmed behövs en jämlik tillgång 

till information (Parahald & Ramaswamy, 2004) för att värdesamskapande ska gå att uppnå. 

Företag bör därmed försöka underlätta informationsutbyte för att bygga upp ett samarbete där 

värde kan samskapas (Albinsson, Perera & Sautter, 2016).  

 

En meningsfull dialog som är uppbyggd av informationsutbyte mellan både företag och dess 

konsumenter öppnar upp för bättre riskbedömning för konsumenterna (Albinsson, Perera & 

Sautter, 2016). Riskbedömning, som är den tredje hörnstenen av modellen håller konsumenten 
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till viss del ansvariga för värdesamskapandeprocessens slutresultat (ibid). När riskbedömningen 

är underbyggd av informationsutbyte och dialog kan värdeerbjudanden bli bättre (Prahalad och 

Ramaswamy, 2004). För att företaget och konsumenten ska kunna betraktas som 

samarbetspartners behöver relationen även vara underbyggd av transparens. Den sista 

hörnstenen i Dart-modellen betonar transparens i arbetssätt och informationsutbyte (Albinsson, 

Perera & Sautter, 2016). Denna information har tidigare ansetts vara känslig och för internt bruk, 

medan Dart-modellen menar att transparensen med denna information kan skapa bättre precision 

i värdeerbjudanden (ibid.). Detta kan resultera i kundlojalitet och värdesamskapande då 

kunderna får mer delaktighet och insyn i arbetsdrift och tjänsteutveckling, vilket ökar deras tillit 

för företaget (Morosan, 2018). 

 

I Dart-modellens fyra hörnstenar synliggörs en beroendeförhållande av samverkan mellan dem 

för att kunna skapa konkurrenskraftigt värdesamskapande (Albinsson, Perera & Sautter, 2016). 

Servicemöten vilken är en interaktion mellan företag och dess konsumenter (Grönroos, 2015) 

och där konsumenterna har en roll som medskapare av värde (Vargo & Lusch, 2006) blir därmed 

ett tillfälle för företag att försöka se till att värde samskapas mellan dem. Dart-modellen ger 

insyn i hur företag heltäckande bör tänka för att kunna skapa meningsfulla interaktioner 

(Morosan, 2018). Det blir därför intressant att använda modellens olika delar som verktyg för att 

undersöka om och hur det digitaliserade servicemötet grundas i värdesamskapande mellan 

företagen och konsumenterna.  
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KAPITEL 3 

Metod 

 

Följande kapitel avser att klargöra för läsaren studiens metodologiska ansats. Det gör 

den genom att förklara studiens kvalitativa forskningsdesign för att sedan presentera de 

utvalda metoderna för empiriinsamling och analys. Kapitlet avslutas med en 

metodologisk reflektion där det reflekteras över studiens kvalitet och etiska aspekter. 

3.1 Forskningsdesign 

Ett kvalitativt angreppssätt valdes för insamling och analys av empiri. De kvalitativa metoderna 

fokuserar på tolkning av ord (Bryman, 2018). Att samla in och analysera empirin med ett 

kvalitativt angreppssätt valdes för att kunna synliggöra underliggande strategier och betydelser 

för att kunna ge svar på forskningsfrågorna. Valet av den kvalitativa ansatsen gjordes då studien 

på ett konstruktivistiskt sätt sökte att förstå hur det sociala samspelet på hotell påverkas av 

digitaliseringen. En kvalitativ metod utgår många gånger från en induktiv syn, vilket menas att 

teori genereras av forskningsresultatet (Bryman, 2011, s.340). Synsättet utesluter förutfattade 

meningar som kan grunda sig i teorier och låter sig istället styras av vad som hittas i empirin. Ett 

deduktivt synsätt å andra sidan utgår från teorier och hypoteser som sedan ska bevisas och 

återfinnas i studien (Bryman, 2011 s.26–9). I studien valdes en kombination mellan synsätten, ett 

abduktivt synsätt. Med detta menas att studien utgått från vissa teoretiska ståndpunkter som 

förändrades under arbetets gång. Det abduktiva synsättet valdes för att generera flexibilitet 

mellan empiri och teori, och för att låta förståelsen av fenomenet växa fram.  

3.1.1 Avgränsning  

Studien har utgått från två avgränsningar då självserviceteknologier redan ansågs vara ett väl 

utforskat område. Denna studie applicerade ett producentperspektiv för att förstå hur 

hotellverksamheter strategiskt arbetade med sin självservice för att skapa ett bra bemötande av 

sina gäster. För att uppnå detta var den första avgränsningen att enbart undersöka hotell som 
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implementerat någon form av självservice. Studien har inte undersökt tjänsteverksamheter som 

går i tankarna att implementera självservice. Den andra avgränsningen som skedde var att 

studien valde att enbart intervjua hotellverksamheter som låg i större städer i Sverige. Detta för 

att det ansågs kunna bidra med en fördjupning i hur självservicen används i städer. Det skedde 

dessutom ett aktivt urval när hotellen valdes, vilket var att två hotell skulle vara placerade i 

Stockholm och resterande utspritt i landet för att få en geografisk spridning.  

3.2 Val av studieobjekt  

De studieobjekt som valts ut är hotell som har använt sig av självserviceteknologier i någon del 

av sin verksamhet. Informanterna som intervjuades var en del av verksamhetens dagliga drift 

och/eller hade ett visst ansvar över den. Detta för att de antogs kunna ge inblickar i hur hotellen 

arbetade för att skapa värde för sina gäster. Studieobjekten valdes utifrån ett målstyrt urval. Det 

målstyrda urvalet betyder att studieobjekteten strategiskt valts ut av författarna för att besvara 

forskningsfrågan (Bryman, 2008 s. 392). Studien fungerar som en djupdykning för att förstå en 

specifik situation och sammanhang. På så sätt sökte inte studien att skapa allmängiltiga sanningar 

om alla digitaliserade företag, istället valdes att försöka ge inblickar om självservicetendenser i 

tjänsteverksamheter. 

 

Studien undersökte hotell som redan valt att göra denna implementering då deras insikter och 

erfarenheter ansåg kunna bidra med intressanta iakttagelser. Kontakten med 

hotellverksamheterna skedde via Linkedin eller e-mail där ett informationsbrev skickades med 

information om vilka studiens forskare var, studiens syfte och anledningen till intervjun (bilaga 

1). Alla fem intervjuer ägde rum via Zoom och var runt en timme långa. Därefter gjordes 18 

stycken kompletterande dokumentanalyser av hotellens hemsidor för att se hur de 

kommunicerade strategierna. 
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Det empiriska urvalet består av dessa hotell: 

 

Hotell A  

Hotellet A är lokaliserat i centrala Stockholm och implementerade självservice år 2018. Hotellet 

erbjuder självservice i form av en inchecknings Ipad placerad vid hotellets ingång. Hotellet är 

bemannat med personal dygnet runt i en reception som är kombinerad med en bardisk, där de 

kan erbjuda en snabb och lätt frukost och en enkel middag.  

 

Hotell B 

Hotell B har två stycken lägenhetshotell i Stockholm och öppnade år 2007, dock oklar när de 

implementerade självservicen. Hotellen är obemannade dygnet runt och har ingen reception. 

Gästerna får en personlig kod skickad via mail innan vistelsen och all interaktion mellan gäst och 

verksamhet sker via hemsidan eller telefon. Hotellen erbjuder moderna lägenheter med fullt 

utrustade kök. Det ena hotellet har ett gym och det andra har en restaurang nära intill.  

 

Hotell C 

Hotell C är placerat i en större stad i södra Sverige och öppnade år 2012 med självservice från 

start. Hotellet är fullständigt uppbyggt av självserviceteknologier och är helt obemannat förutom 

en värd med begränsade arbetstider. För att komma in på hotellet får gästen en kod via mejl eller 

sms för att sedan mötas av ett kodlås vid porten där självincheckningsterminal finns. När hotellet 

inte är bemannat så kan gästerna ta direktkontakt med personalen som arbetar jour.  

 

Hotell D 

Hotel D är placerat i en större stad i norra Sverige och öppnade år 2014 med självservice från 

start. Hotellet är fullständigt uppbyggt av självservice teknologier och är helt obemannat förutom 

en värd som besöker ibland. Hotellets incheckning är placerat på ett inomhustorg där andra 

verksamheter håller till. Man möts av en själv-incheckningsdisk vid hissarna där gästen checka-
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in och få sitt nyckelkort. Vid diskarna finns en telefon med direktkontakt till systerhotellet. 

Systerhotellet är fullservice med lyxiga inslag.  

 

Namn  Kön  Hotell Intervjulängd  Intervjuformat Position Datum  

Örjan Man  A 50 min Zoom Hotell direktör 26/4 -21 

Ronja Kvinna B 50 min Zoom Hotell direktör 28/4 -21 

Bert Man C 45 min Zoom/Telefon Vice VD 29/4-21 

Carla Kvinna D 60 min Zoom Hotell direktör 3/5-21 

Andrea Kvinna C 60 min Zoom Hotell direktör  6/5-21 

 

3.3 Insamling av empiri 

För att samla in empiriskt material till studien valdes semistrukturerade intervjuer samt 

innehållsanalys av hemsidor. Dessa förklaras nedan. 

3.3.1 Semistrukturerad intervju 

Den första insamlingsmetoden som tillämpades var semistrukturerade intervjuer. Med 

semistrukturerad menas att intervjun hålls öppen och flytande så att intervjupersonerna kunde 

komma med egna tankar (Bryman, 2018 s.561–7). De fem intervjuerna förbereddes med en 

intervjuguide där specifika teman sattes upp vilka skulle beröras. Guiden användes sedan som 

stöd och frågorna ställdes inte i någon specifik ordning (fullständiga intervjuguiden finns i bilaga 

2). En semistrukturerad intervju anses likna ett samtal mellan forskaren och intervjupersonen där 

frågorna blir uppföljningar av vad som har sagts (ibid). I och med att studiens kvalitativa 

angreppssätt blev valet av semistrukturerade intervjuer relevant eftersom empirin anpassades 

utefter vad som återfanns i intervjun, empirin kunde på så sätt ta olika former beroende på vad 

som ansågs intressant i stunden. 

 

Intervjufrågorna som ställdes hade en öppen karaktär då författarna ville att informanterna skulle 

ge svar som kunde öppna för tolkning, i likhet med Bryman (2018, s.571). Samtidigt ställdes 
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improviserade uppföljningsfrågor för att få informanterna att utveckla sina svar och fortsätta 

prata. Detta innebar att intervjuerna fick en samtalsliknande karaktär även fast de blev något 

styrda av intervjuguidens olika teman och författarna. Under de första intervjuerna märktes att 

några av dem mellanliggande frågorna var långa och skulle kunna uppfattas som styrande av 

informanternas svar, likhet med Bryman (2018, s.570), vilket medförde att det i resterande 

intervjuer försökte ställas korta frågor för att inte påverka informanternas svar. Samtliga 

intervjuer genomfördes via Zoom där även inspelningen skedde. Bryman (2018, s.593) förklarar 

att det alltid finns en risk för potentiella teknologiska problem när man intervjuar online. Detta 

var något vi kom i kontakt med en gång när det uppstod asynkront (ibid), vilket gjorde det svårt 

att synkronisera videon och ljud. Lösningen blev att vi ringde via telefon och använde endast 

kameran från Zoom även fast det var en liten fördröjning. I de resterande intervjuerna 

förskonades vi från tekniska problem och dem var synkront.  

3.3.1.1 Transkribering  

De genomförda intervjuerna spelades in på en privat Ipad eller via Zoom, med godkännande av 

informanterna (se avsnitt 3.4.3 om etik). Inspelningar kan användas som ett verktyg för att kunna 

tolka vad och på vilket sätt informanterna besvarade på (Bryman, 2011, s.428). Med hjälp av 

inspelningarna gjordes en noggrann analys av vad som sagt samtidigt så det gav möjligheter att 

lyssna på intervjuerna flera gånger och på så sätt även hitta nya teoretiska utgångspunkter.   

 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 225–228) tar upp tre stycken punkter att tänka på när man 

transkriberar. Den första är reliabilitet som handlar om pålitlighet. För att säkerställa att vår 

studie var pålitlig valdes att transkribera intervjuerna själva och inte använda extern part. Detta 

för att författarna som första källa kan anses förstå det som sägs i intervjun i rätta kontext. 

Transkriberingen genomfördes även i direkt sammankoppling med intervjuerna för att få en sån 

verklig och sann överföring av informationen. Under intervjuerna antecknade författarna även 

ned detaljer för att få en heltäckande bild av interaktionen och uppkommande tankar. Den andra 

punkten är validitet som handlar om studiens trovärdighet. Genom att det var två författarna 

närvarande vid samtliga intervjuer medförde mindre risk för missförstånd och misstolkning. 
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Båda var även med vid transkribering vilket gjorde att studien blev mer trovärdig. Den sista 

punkten handlar om etik (se avsnitt om etik). 

3.3.2 Innehållsanalys 

Den andra insamlingsmetoden var innehållsanalys av hemsidor. Innehållsanalys är en metod där 

dokument och texter analyseras (Bryman, 2018, s.357). Studien genomförde en innehållsanalys 

vilken berörde de fyra studieobjektens officiella hemsidor, vilket resulterade i 18 sidor från de 

fyra hemsidorna. Detta gjordes för att komplettera intervjuerna och undersöka vilka strategier 

som kommuniceras. 

 

De offentliga hemsidorna granskades enligt Brymans (2018, s.657) bedömningskriterier, vilka är 

autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet. Detta gjorde för att bedöma 

dokumentets kvalitet för att de skulle passa studiens syfte och vara kritiska mot informationen. 

Vilka hemsidor det var bifogas inte eftersom hotellen är anonyma och skulle annars bryta mot 

konfidentialitetskravet mot informanterna (se avsnitt 3.4.3 om etik).   

3.3.3 Tillvägagångssätt 

När transkriberingen och innehållsanalysen var klara utgick analysen ifrån Rennstam & 

Wästerfors (2015, s. 12, 67) processer om sortering, reducering och argumentering. Först 

sorterades empirin genom kodning (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 241; Bryman, 2018, s. 703). 

Studien började med en öppen kodning (Rennstam och Wästerfors, 2015, s.75) där vi 

öppensinnade gick igenom materialet och koncentrerade oss på meningarna i både dokumenten 

och transkriberingen. Därefter gjordes en fokuserad kodning (ibid) där vi satte ord på större 

datamängder. Detta resulterade i olika teman efter kodning, vilka var: resan till hotellbranschen, 

“nytt” värdskap, service intressen, historia bakom, gamla värdeskapande, bokningsprocessen, 

personligt bemötande, förberedelse/anpassning, värdens uppgift, förväntningar/tydlighet, 

definitionen av SST, trygghet, flexibilitet, vakt, SST serviceerbjudande, premium erbjudande, 

Varför välja er?, dialog, service recovery/värdeförstörande, utmaningar och sst framtiden. 

Därefter gjordes en reducering av material, vilket innebär att man väljer de teman som har störst 

inverkan på forskningen (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 103), vilka var: förväntningar, 
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trygghet, servicepersonalen och tillit. Därefter genomfördes sista steget i processen, argumentera 

för materialet, vilket innebär att den tematiserade empirin argumenteras för med hjälp av 

analytiska begrepp och teorier för att kunna bidra med forskning (Rennstam & Wästerfors, 2015, 

s.137), 

.  

3.4 Metodologisk reflektion 

3.4.1 Tillförlitlighet 

Vid forskning finns det några dilemman som forskaren bör fundera över, vilka studiens 

reliabilitet och validitet är (Bryman, 2018). Dessa begrepp har traditionellt använts i kvantitativ 

forskning, där man försöker mäta och återge verkligheten. Däremot vill den kvalitativa 

forskningen vill tvärtemot försöka tolka och förstå en bestämd social verklighet (Bryman, 2018, 

s.465–8). De delkriterier som användes för att säkerställa dess kvalitet är trovärdighet, pålitlighet 

och överförbarhet.  

 

Trovärdighet innebär att det finns flera olika tänkbara beskrivningar av den sociala verkligheten 

(Bryman, 2018, s. 467–8). För att säkerställa att studien var trovärdig beskrevs den sociala 

verkligheten på ett begripligt och entydigt sätt. Resultatens trovärdighet graderas sedan genom 

att redovisa forskningen för de personer som valde att delta. Pålitligheten innebär att författarna 

intar ett granskande synsätt, genom att skapa en fullständig bild av vad som sker under studiens 

gång (ibid). Det sista kriteriet, överförbarhet, säkerställdes genom att det gjordes fylliga 

beskrivningar av den sociala verkligheten, för att läsaren sedan själv skulle kunna bestämma om 

resultaten skulle gå att överföra på en annan situation (ibid).  

3.4.2 Etik 

Vid insamling av empiriska materialet krävs att forskare gör etiska överväganden (Göransson, 

2019; Kvale & Brinkmann, 2014). Några etiska överväganden som togs var att platser och 

personer skulle avidentifieras och anonymiseras utan att göra analysen svårbegriplig eller 

meningslös (Göransson, 2019 s. 176; Kvale & Brinkmann, 2014 s. 227–8). Därmed reflekterades 



 

 

 

 
23 

det över vad som ansågs viktigt att behålla för att kunna ge analysen mening och djup utan att 

skada informanterna eller gemenskaper. Under hela forskningsprocessen hade studien Kvale och 

Brinkmanns (2014 s.105–7) etiska riktlinjerna (informera samtycke och konfidentialitet) i åtanke 

för att inte göra skada eller påverka forskningsresultatet. 

 

Ett informationsbrev användes vid första kontakt för att ge informanterna information gällande 

forskningens syfte och hur användning av det insamlade materialet skulle gå till. I början av 

intervjun förklarades det tydligt att den var helt frivillig och fick avbrytas närsomhelst om 

informanterna önskade, detta för att få informerat samtycke. I intervjun förklarades det även att 

datan som samlades in endast skulle användas i studiens forskningsändamål för att belysa 

nyttjandekravet (Bryman, 2018 s. 171). Frågan och godkännandet av inspelning skedde även 

precis innan intervjuerna påbörjades. Detta för att säkerställa att studien hade informerats om 

samtycke vilket visar på konfidentialitet.  

 

Under transkribering och behandling av materialet har konfidentialitet  arbetats med i enlighet 

med Kvale och Brinkmann (2014, s. 225- 228). Den korta och anonyma förvaringen av 

inspelningarna samt användningen av Lunds universitets server säkerställa att Zoom-intervjuerna 

skedde konfidentiellt. Efter transkriberingen var färdigställda togs inspelningarna bort direkt.
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KAPITEL 4 

Analys

 

Följande kapitel redogör för och analyserar studiens empiriska material genom de analytiska 

begreppen. Analyskapitlet är strukturerad efter de identifierade strategier som sker på olika 

nivåer, från mjuka till fysiska. Självservicens betydelse för servicemötet kommer genomsyra alla 

avsnitt och diskuteras sedan djupare i avsnitt 4.5 där analysens resultat knyts samman. Kapitlet 

innehåller fem delar vilka är: Strategiskt arbete med att bemöta gästers förväntningar, 

Strategiskt arbete för en trygg vistelse utan fysisk kontakt, Servicepersonalens strategiska 

användning, Enkelhetens funktion som strategi och slutligen Analyssammanfattning. 

4.1 Strategiskt arbete med att bemöta gästers förväntningar  

Paananen och Seppänen (2013) konstaterar att kärnan i skapandet av kundvärde handlar om att 

förstå och fånga kundernas förväntningar för att kunna skapa och leverera den önskade 

kundupplevelsen. Detta var en viktig punkt som alla hotellen tog upp när de diskuterade hur de 

skapar ett bra servicebemötande. Självservice på hotell kan antas ligga utanför det som 

Svingstedt (2012) kallar den traditionella hotelldiskursen, vilket gör det viktigt för 

självservicehotellen att arbeta med gästernas förväntningar. 

 

“Så ser också hotellet ut (refererar till hemsidan), och det har varit en sak som är viktig 

för oss att man ska känna igen sig, och det är typ det värsta jag vet, att när man kommer 

in i lobbyn och så är lobbyn jätteflådig och man bah “woho vilket hotell jag har bokat” 

och så kommer man upp på rummet och så är det en skrubb, det funkar inte tycker jag, 

och där tycker jag det var superviktig att det lira hela vägen, du har ju färgsättningen 

där (hemsidan), det är den färgsättning som är på rummen också ju, så det är ju en del i 

det hela att försöka säkerställa att man ser den röda tråden, vi försöker vara duktiga på 

att det framgår på de kanaler som vi äger, att det här är själv-incheck” (Hotell D)  

 

I citatet synliggörs hur hotell D arbetar med gästers förväntningar genom att vara transparenta 

och dela information. Hotell Ds hemsida är tydlig och enkel, de kommunicerar redan på den 

förstasidan att det är självservicehotell genom: “The innovative digital check in, hotell D”. På 
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hotellets hemsida har de även en flik, “hur funkar det”, där de förklara hur det går till på hotellet 

med hjälp av tre steg (betalning, självservice och frukost). Där de försöker styra gästerna 

förväntningar genom att förklara hur det kommer gå till på ett tydligt sätt. Det kan antas att 

hotell D tar upp de saker som de bedömer vara viktigast för gästen att veta innan de bokar ett 

hotellrum. Detta kan tolkas som en strategi för att styra och bemöta gästernas förväntningar. 

 

Hotell C arbetar också med transparens och tillgång till information i enlighet med Albinsson, 

Perera och Sautters (2016) teori. Detta fungerar som en strategi för att styra gästernas 

förväntningar. Nedan visas på hur de ser på det: 

“Vi får välja kanske lite mer noggrant än många andra (hotell) behöver just för vi 

behöver ha ett ordentligt informationsflöde *heela vägen*, så att inte gäster går miste om 

någonting, för då går det fel, det kan gå så himla fel så fort, om man inte lyckas med 

informationsflödena, för många gäster, som bokar, kanske bara ha en utväg, de ska ha ett 

hotell i L*, det ska vara ganska billigt, det ska vara gångavstånd till stan, så bokar dem 

det, men de läser inte på så mycket, och då blir de ju rätt chockade såklart, när de 

kommer till hotellet där det inte står någon personal, sådär av, är ju informationsflödet A 

och O för oss, hela vägen, vi får välja  våra kanaler väldigt noga.” (Hotell C- Andrea)  

 

Citatet synliggör kommunikationens betydelse för att kunna få gästens förväntningar att 

överensstämma och gå i uppfyllelse under vistelsen. Albinsson, Perera och Sautter (2016) tar upp 

hur viktigt det är med interaktioner mellan konsument och företag. Denna interaktion sker redan 

innan vistelse, på hemsidan där förväntningarna byggs upp och styrs. Andrea tar upp hur viktigt 

det är med framförhållning, i citatet nedan, vilket skulle kunna tolkas som att det beror på att 

deras hotell inte har någon personal på plats som skulle kunna rädda situationen i likhet med ett 

traditionellt hotell. Hon berättar: 

 

“Man behöver alltid ligga flera steg i förväg hela tiden, för att inte missa någonting, för 

att visst absolut om det skulle missas något så är det inte hela världen, men vi gör inte 

jobbet för att få hit gäster som skriver massa dåliga recensioner, vi vill inte hamna där så 

då är man hellre ute i god tid, och så skapar man ju sig själv rutiner och kunskaper allt 

eftersom som är viktiga” (Hotell C- Andrea) 
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Fortsättningsvis, syns det på samtliga självservicehotellens hemsidor att de arbetar med gästernas 

förväntningar. Där är dem tydliga med att kommunicera heltäckande information om hotellets 

erbjudanden. De förklarar vad som ingår i frukosten, rummen och lobbyn exempelvis, vilket gör 

att gästen får en uppfattning om vad de kan förvänta sig under sin vistelse. Andrea förklarar att 

detta var deras största problem när hotell startade. 

 

“Jag tror delvis informationsdelen inte var hundra procent överhuvudtaget, hemsidan 

var inte tillräckligt uppdaterad, bilderna stämde inte riktigt överens med verkligheten 

heller, vilket gjorde att många började misstro vad dom kom till, och dom bitarna är ju 

väldigt viktiga bitar, när du kanske inte alltid pratar med någon, man ringer ju inte folk 

och gör en bokning längre, det gör ju dem på nätet, på hemsidan och möjligtvis på mejl, 

men det är inte jätteofta längre, så att då gäller det ju att verkligen ligga steget före och 

kanske ha en porträttbild så dom verkligen förstår att vi är själv-incheck, det kanske ska 

vara första bilden, inte på en bokhylla, där får man ju välja sin första bild. Vad är det vi 

vill att personen ska se från första början? Och förstå, vi är annorlunda, där tror jag det 

var fel uppbyggt (i hotellets start), helt klart. Där tror jag misstagen var 

informationsflödet och hemsidan, stämde inte överens med verkligheten.” (Hotell C- 

Andrea) 

 

I citatet synliggörs betydelsen av att ha en hemsida där det lyfts fram lämplig information  till 

gästerna i enlighet med Parment (2015, s. 213-14) . Detta för att gästerna ska kunna skapa 

lämpliga förväntningar så de vet vad dem ska komma till. Hotellet arbetar strategiskt för att vara 

steget före och synliggöra vad de är för sorts hotell för att på så sätt styra och bemöta gästernas 

förväntningar. Under intervjuerna tog de flesta även upp informationsbladet som skickades ut till 

gästerna innan ankomst. Detta informationsblad blev även hotellens sätt att välkomna gästerna 

istället för det fysiska servicebemötandet.  

 

“Sen får de ett välkomstbrev några dagar före ankomst där det kan stå allt ifrån att 

“kommer du efter klockan åtta så behöver du ha den här koden för att komma in genom 

ytterdörren” för att ens komma in i huset. Och lite annan information, och den kan vi 

välja att uppdatera utifrån vad som är lämpligt just nu.” (Hotell B) 

 

“Jag skulle säga konkret och kortfattat (informationsblad), e ju oftast det som funkar, 

faktiskt, man ska inte krångla till det, det ska va korta meningar, inte blandade texter 
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eller nånting, gärna punktform, funkar hur bra som helst, att ha punktform. Det är nog 

mer det vi gör, sen såklart, som nu att man måste också variera mycket efter säsong, 

årstider, vad händer i stan, sommarperioder, då har vi ju, som i L* då, rätt mycket tyska 

och danska gäster, ja men hur funkar dom? Vad reagerar dom på för talesätt eller 

språket i sig, hur talar man med dom för att nå fram till dom?” (Hotell C- Andrea) 

 

I citaten synliggörs hur kommunikationen i informationsbladen bör vara tydlig, enkel och 

flexibel. Att hotellen försöker hålla informationen konkret påvisar att de vill göra informationen 

enkel så att gästerna ska läsa den. Att försöka se till att gästerna faktiskt läser informationen blir 

även en strategi i förlängningen där hotellen vill styra och bemöta gästernas förväntningar. Detta 

blir ett sätt att dela tillgången till informationen så att gästerna kan vara det som Hilton et al. 

(2013) definierar som medproducent, samtidigt som hotellen försöker skapa bra 

serviccebemötande. 

 

4.2 Strategiskt arbete för trygg vistelse utan fysisk kontakt 

En annan viktig ståndpunkt som samtliga hotell tog upp under intervjuerna var betydelsen av den 

upplevda tryggheten och hur de kommunicerade denna till sina gäster. Eksell (2011) förklarar att 

vid värdeskapande är trygghet en viktig aspekt som hotell erbjuder sina gäster. Under 

intervjuerna identifierades olika sätt som hotellen arbetade med för att skapa trygghet. Citaten 

nedan visar på hur materiella ting blir en strategi för att få gästerna att känna sig trygga när den 

mänskliga tryggheten från servicepersonalen inte finns där. Övervakningskameror, känsligare 

larm och “sluss lås” (2 st entrédörrar efter varandra som håller obehöriga ute) har varit något som 

de flesta hotell använt sig av.   

 

“Ja det (övervakningskameror) har vi på varje våning, och det har vi inte på X (deras 

fullservicehotell), utan det har vi valt att ha här för att vi inte är lika närvarande på 

Hotell D dåra, så det sitter skyltar i hissarna, att det är kameraövervakning och de ses ju 

i korridorerna då också.” (Hotell D) 

 

De hotell som har varit helt obemannade, exempelvis hotell D förklarar “Ja, det är lite så vi 

försöker tänkta också att vi är ju ändå personliga, fast vi kanske inte alltid finns synliga där. Vi 
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finns där men inte alltid synliga för gästen, vilket var det som skapade tryggheten, (...) sen 

kanske vi inte hör allt eller ser allting.” (Hotell D). Det här citatet visar på att även fast det 

mänskliga bemötandet inte alltid finns där, skapar det trygghet för gäster att veta att personalen 

är nära ifall det skulle behövas. Carla påpekar även att servicetelefonen är en del av den 

materiella tryggheten. Hon säger följande: “Samtidigt försöker vi med den här servicetelefonen, 

dom kan ju alltid nå oss via den, (…) vi finns inte där fysiskt men vi är där 30 sekunder bort när 

de ringer i telefonen så kommer vi ut om de inte kan få hjälp via telefonen. Så det är ju den 

respons vi kan få att:“oj vad snabbt ni kom och hjälpte”, (...) Det är ju många hotell som inte 

har (jourpersonal) dygnet runt men det har ju vi.” (Hotell D). Detta skulle kunna tolkas och 

stödja det tidigare resonemanget om att trygghet kan skapas även fast personalen inte alltid är 

synlig. Servicetelefonen på hotellet kan påvisa trygghet i form av ett symboliskt värde genom att 

personalen finns nära till hands. 

 

Under intervjun med hotell B, berättar Ronja att “gästerna mejlar om det är något problem, 

ringer och säger det och sen har vi ju en telefonjour (extern leverantör) som är öppet 24 timmar 

om dygnet, så de kanske har svar på 1000 frågor och sen så är det någonting krisigt, ja men då 

har vi någon som jobbar på jour som får samtal på kvällar, helger och nätter och så där, det 

finns alltid någon att få tag på “(Hotell B). I citatet synliggörs hur kontakten sker via mejl eller 

telefon och att de även har jourpersonal som finns att kontakta dygnet runt. De har alltid någon 

som gästerna kan få tag på, vilket i sin tur kan skapa trygghet för gästerna. 

 

En intressant punkt som Ronja tog upp är “Så, att vi försöker få gästen att tänka att hur hade du 

betett dig hemma hos dig? För samma saker kan ju hända här.” (Hotell B). I citatet påvisas att 

hemma har du inte heller personal som hjälper dig med problem som kan uppstå, utan det är upp 

till varje individ att ringa polisen om det skulle vara något. Hon menar att samma resonemang 

kan appliceras på deras hotell. Även fast servicepersonalen inte finns där så kan gästerna alltid 

ringa polisen precis som dem skulle gjort hemma.  
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Kundernas användning av teknologier är beroende av tilliten för de olika systemen (Kaushik, 

Agrawal & Rahman, 2015). Självservice måste därför vara uppbyggd för att vara pålitlig, enkel i 

användning och utan risker.  

 

“(I början) Då fanns det ett litet runt bord precis vid huvudentren, så när du kliver in på 

hotellet så står det liksom tre ipads som blinkar och lyser där, där vi uppmanar gästerna 

att checka in själva. Vi har en stor neonskylt där det står själv-incheck bredvid, så det är 

super tydligt att “där checkar du in”. Sen har jag gjort förändringar där: jag tagit bort 

en ipad och flyttat upp den till receptionsdisken. Jag har installerat en medlemsipad 

bredvid den, man kan ju bli medlem via ipad via en medlemssida, enkelt”. (Hotell A) 

 

I citat synliggörs arbetet med att förenkla användningen av självservicen och samtidigt göra den 

smidig för att gästen ska kunna känna sig trygg i användningen. Att flytta på självservicedisken 

och göra incheckningen ännu enklare att använda blir ytterligare en strategi för hotellen att skapa 

trygghet och förhindra att gästerna blir missnöjda. Även hotell C har arbetat mycket med att göra 

hela incheckningen synlig och enkel. Detta synliggörs i följande citat: 

 

“Betalningsdelen försvinner, att folk själva får betala med sina bankID innan de kommer 

hit istället, det finns ju väldigt mycket smidiga betalningar. Så nu kommer de hit, skriver 

in sina namn. Sen är det istället för att folk ska leta efter vart (nyckel)kort kommer ifrån, 

vilket hände ibland när de dök upp därnere i ett hål (pekar på boxen under bordet), hehe, 

så nu är ju allting uppepå så att folk ser ju tydligt vart, dom kommer till, (...) Dom ser 

hela tiden, och då har de nyckelläsare (pekar) och kort (pekar), så de är ju hela tiden, 

utan att man ska behöva böja sig för mycket eller förflytta sig förmycket för att, folk är 

ganska lata nu också, det måste man tänka på.” (Hotell C- Andrea) 

 

I citatet ovan visar Andrea på det strategiska arbetet med att förenkla självincheckningen för sina 

gäster. Detta kan förstås med Kaushik, Agrawal och Rahman (2015) förklaring om att skapa 

användarvänliga och pålitliga flöden för gästerna. Att sakerna är strategiskt placerade ovanpå 

bordet så att gästerna ser dem vid första anblick blir ett sätt för dem att minska risken för att 

gästerna ska uppleva otrygghet eller förvirring i användningen.  
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Samtidigt visar hotellens hemsidor också på strategier där de försöker förmedla trygghet. Hotell 

C delade upp sina besökare i två grupper, de som bor en enstaka helg eller längre perioder. Detta 

kan tolkas som att de vill att gästerna ska känna tillhörighet och känna sig välkomna till ett 

obemannat hotell vilket i sin tur kan skapa trygghet. De skriver även att “Vi vill att du känna dig 

hemma- även när du är borta”, att använda sig av ordet hemma kan vara ett sätt att försöka göra 

situationen trygg i (Jayawardena et al., 2013) då man aldrig är mer trygg än hemma.  

 

I efterföljande utdrag från hotell Cs hemsida synliggörs betydelsen av det mänskliga bemötandet 

för att skapa trygghet. ”Den personlig servicen är en av våra viktigaste hörnstenar som vi 

förmedlar till dig på vårt effektiva sätt. Det är här som Hotel Cs värdar kommer in i bilden, de 

finns på plats på förmiddagen och eftermiddagen för att hjälpa dig, svara på frågor, tipsa om 

aktiviteter eller restauranger, boka taxi eller bara vara din vän. När hotellet inte är bemannat 

finns våra värdar bara ett samtal bort.” (Hotell Cs hemsida). Detta kan tolkas som att de 

fortfarande tycker den mänskliga faktorn är viktig för att skapa trygghet för gästerna på sitt 

hotell. Detta kan kopplas till diskursen om det traditionella servicemötet på hotell (Svingstedt, 

2011). På hotellets hemsida förtydligar dem att de även har en värd som är där för att svara på 

gästernas frågor, vilket skulle kunna tolkas som en strategi som hotellet använder sig av för att 

inte avvika för mycket från traditionella hotelldiskursen. Fortsättningsvis har de även en flik som 

heter “bra att vet” där de lyfter fram såna saker som gäster vanligtvis frågar en receptionist på ett 

traditionellt hotell, men här får gästen istället svar via hemsidan. Detta kan tolkas som en strategi 

för att få gästerna att känna sig trygga då de har fått svar på vanliga funderingar som kan uppstå 

innan och under vistelsen. 

 

På hotell Bs hemsida har även dem använt sig av strategier för att skapa trygghet. De använder 

sig också av ord såsom, “hemmet utanför hemmet”. För att visa att gästen är lika trygg där som i 

sitt eget hem. De använder även citatet “Tveka inte, hör av dig” detta visar på ett personligt och 

symboliskt bemötande där de vill skapa trygghet. Således påvisar detta två strategier för att skapa 

trygghet då de å ena sidan använder sig av ordet hemma och att de å andra sidan vill skapa en 

känsla av att någon bryr sig om gästen. Hotellet blir på så sätt en trygg plats även fast den fysiska 

människan inte alltid är där. Slutligen drar hotell D, på sin hemsida, en liknelse mellan deras 
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självserviceteknologier och dem som finns på flygplatser. Denna jämförelse kan vara en strategi 

där de vill uppmärksamma gästerna på att de är kompatibla med teknologin och att de har 

tidigare erfarenheter av den. Detta för att göra dem tryggare med användningen.  

 

4.3 Servicepersonalens strategiska användning 

Ytterligare en aspekt som lyfts fram i intervjuerna var att servicepersonalen på 

självservicehotellen givits en strategisk och särskild innebörd. Det synliggörs tydligt att 

personalen på hotell C används i enlighet med strategin som differentiator för att kunna skapa 

konkurrensfördelar (Larivière et al., 2017). När servicepersonalen används som differentiator ges 

förmånen att den även kan användas som möjliggörare de gånger som gästen kan få problem 

med tekniken. På hotell C har servicepersonalen fråntagits det traditionella receptionistarbetet för 

att istället kunna fungera som en social och personlig kontakt som gästerna kan få vid behov. 

Självservicen i citatet nedan tolkas som förstärkning av servicepersonalen (Larivière et al., 2017) 

vilket gör det möjligt för dem att anta rollen som differentiator.  

 

“Det var lite där vi valde att sätta in eftermiddagspass och helgpass, men med variation 

och sen så ibland försöker vi va mer, vad ska man säga, bredare värdskap, så vi kanske 

gjorde lite eventkvällar, pizzakvällar för gästerna, så man hade spelkvällar, pysselkvällar 

och lite såhär, så det blev mer, som en större gemenskap, för både oss, och alla gästerna 

för att uppmuntra co-working helt enkelt, och på ena sidan bekantskapskretsen.” (Hotell 

C- Andrea) 

 

I citatet ovan synliggörs hur självserviceteknologierna fungerat som ett sätt att effektivisera 

personaltimmarna (Hsu, Nguyen & Huang, 2021; Larivière et al., 2017) för att allokera dem vid 

mer specifika tillfällen, såsom eventkvällar. Detta kan tolkas som att dem försöker maximera sin 

beläggning vid de tillfällen där de verkligen kan skapa värde för sina gäster i djupare 

interaktioner. De försöker på detta sätt att skapa en gemenskap och relationer mellan 

servicepersonalen och hotellgästen. Här ges tillfällen för servicepersonalen att kommunicera i 

dialog med sina gäster för att även samla in feedback och dela med sig av information. Det blir 

möjligt med informationsutbyte i likhet med Parahald och Ramaswamy (2004). Det blir på så sätt 
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en strategi för hotellet att skapa relationer och kundengagemang med sidan gäster (Ross, 

Sebastian & Beath, 2017) och utbyta åsikter, vilket i förlängningen kan göra att de lär sig av 

varandra i en värdesamskapande dialog (Parahald och Ramaswamy, 2004). Detta 

relationsbyggande gjorde även så att servicepersonalen fick möjlighet att på ett personligt sätt be 

om kundutvärderingar (Paananen och Seppänen, 2013) som påvisas i citaten nedan.   

 

“Den sociala kontakten, att det var mycket lättare att ha en vanlig social kontakt, 

eftersom gästerna skötte ju sin självincheckning och det själva. Efter det kunde vi prata 

som två helt vanliga människor där man pratade om “Ja men kommer du från 

Stockholm?” “Hur är det att pendla?”. Jag hade en gäst som pendla från Kiruna 

varannan månad, och såna saker, då kunde man sitta där och ta en kopp kaffe och prata, 

och då blev ju människor mer öppna och ärliga, om saker, de tar sig ju faktiskt tiden till. 

För dem blir det ju en lugn stund en fikapaus, istället för att pusha på med “här har ni ett 

massmejl” liksom.” (...) “Jag såg den personliga biten som ett lättare sätt att hålla 

informationsflöden på också, för jag lärde ju känna mina gäster helt plötsligt, på ett helt 

annat sätt än att jag döpte dem till rumsnummer, och då kunde man lägga upp en mer 

personlig lapp på rummen eller en välkomstlapp där jag kanske bara ställde lite frågor 

och bah: jag skulle uppskatta det jättemycket ifall du skulle vilja ta dig tiden att prata om 

detta i veckan, så kan du heja lite så kommer jag, och då var det helt plötsligt helt okej 

för då tog dem det som “Ah men gud vad trevligt det gör vi”, så den biten blev oerhört 

viktig för att både kommunicera och ta hjälp faktiskt, av dem som faktiskt nyttjar det, för 

jag som jobbar med det ser ju inte helheten kanske på samma sätt, för jag sitter ju och 

utvecklar flödena eller utvecklar produkterna, men jag kan ju inte göra det utan deras 

(gästers) hjälp, de är ju min största, min största hjälp.” (Hotell C- Andrea)  

 

I citatet ovan synliggörs hur hotell C arbetar med sin servicepersonal som differentiator för att på 

så sätt kunna skapa en meningsfull dialog med sina gäster. Hotell C bygger upp en strategi där de 

arbetar stenhårt med det personliga och relationella samspelet för att både samla in och dela 

information med sina gäster, man kan även anta att det blir en transparens i deras dialog då den 

sker mellan två fysiska människor som fikar istället för kundtjänst eller enkät. Detta kan tolkas 

med Ross, Sebastian och Beath (2017) där företag vill skapa kundengagemang för att få 

kundernas lojalitet och tillit. Det syns även hur servicepersonalens inbjudan till samtal uppfattas 

som positivt av gästen vilket i längden kan leda till att gästen känner ett genuint intresse av att 

faktiskt hjälpa hotellet att förbättra och skapa nya värdeerbjudanden i likhet med den 
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värdesamskapande teorin (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Detta gör även att gästernas 

riskbedömning av hotellet blir lägre, då de blir aktivt involverade i resultatet av hotellets 

produkt- och tjänsteutveckling (ibid).  

 

I empirin synliggjordes det även att servicepersonalen på hotellen i många fall fick den 

strategiska positionen att fungera som möjliggörare av teknologin. I rollen som möjliggörare 

fungerar servicepersonalen som en instruktör som hjälper till med teknologin (Larivière et al., 

2017).  I dessa fall var självserviceteknologierna till för att gästerna skulle vara medproducenter 

och kunna klara sig helt fristående från hotellets personal, men vid de tillfällen då gästen inte 

själv klarade av detta på grund av brist på kunskap eller krångel med tekniken så fanns 

personalen nära till hands för att hjälpa till. Detta för att göra gästerna kompatibla (Kim & Qu, 

2014) med teknologin samtidigt som det skapar användaracceptans som kan gynna 

självserviceföretag samt hotellet själv i framtiden.  

 

“Då mötte vi dem halvvägs och sa “kom vi checkar in här istället!” Ja så då drog vi ner 

dem, här checkar vi in, tillsammans eller åt dem nere på självincheket, så de såg att 

“jaha, vad är det jag behöver eller behövs inte det?” för att vi har gjort själva 

proceduren så väldigt lätt, du behöver ju bara liksom för- och efternamn och antal nätter, 

så hittar ju systemet dig, thats it, så det är typ väldigt super smidigt, och det har ju också 

varit en stor sak med att det är så lätt, när vi tydligt sa såhär “vet du vad du behöver inte 

det där, vi behöver bara ditt namn och antal nätter så hittar vi dig” det väcker ju också 

så här “oj gud vad smidigt, oj gud vad lätt och gud vad bra” så med tiden så lärde de 

sig.” (Hotell A) 

 

I citatet ovan blir servicepersonalens strategiska roll som möjliggörare tydlig när hotellets 

personal nästintill fysiskt drar ned gästen till självservicedisken för att lära och instruera dem i 

hur de ska använda teknologin. Gästerna har vid detta informationsutbyte även fått se den 

enkelhet som finns i självservicen vilket kan skapa både positiva reaktioner och troligt fortsatt 

användande i framtiden. Servicepersonalens roll blir även en strategi för hotellet att undvika 

negativa reaktioner som gäster kan få ifall dem inte förstår teknologin (Larivière et al., 2017), 

istället blir den möjliggörande rollen en stöttande och vägledande funktion som även kan skapa 

gynnsamma dialoger.  
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“Men vi har liksom inte ändrat vårt beteende på det sättet, vi ser oftast själv in-checket, 

som vår incheckningsdisk, så i många fall är det ju vi som checkar in gästerna där 

istället, alltså det är smidigt för oss liksom så, *bup bup bup*. Superbra.” (Hotell A) 

 

I citatet ovan synliggörs återigen personalens strategiska roll som möjliggörare. Här har hotellet 

strategiskt försökt se till att personalen uppfattar självservicediskarna som en reception där de 

ska hjälpa gästerna. Det blir på så sätt enkelt för gästerna att få den hjälp som kan behövas, 

samtidigt som personalens tid kan effektiviseras (Larivière et al., 2017) till de gäster som har 

problem. På detta sätt när gästerna medproducerar (Hilton et al., 2013) sitt värde på hotellet 

skapas samtidigt möjlighet för servicepersonalen att lägga fokus på andra situationer än just det 

standardiserade servicemötet (Svingstedt, 2012) som incheckningen egentligen kan vara.  

 

På hotell B, C och D har de tagit valet att benämna sin servicepersonal som värdar istället för 

receptionister. Detta förklarar Carla som: “Inte velat kalla dem för receptionister, för att det 

tappar lite vårt koncept, utan vi har dem som värdar. Men i praktiken har de fått göra samma 

sak som en receptionist gör, att hjälpa gäster att checka in, inte checka in åt dem då”. Det blir i 

citat tydligt att benämnandet på servicepersonalen som värdar är ett försök att markerar för 

gästen att det är ett självservicehotell och att dem är medproducenter av värdet under sin vistelse. 

På detta sätt markerar dem i likhet med Hilton et al. (2013) att utförandet har lagts över på gästen 

istället för receptionisten, vilket är i linje med Haumanns et al. (2015, s. 19–20) definition av 

självservicen.  Att benämna personalen som värd istället för receptionist kan vara en strategi för 

förtydliga personalens roll samtidigt som gäster får en förståelse för vad självservicehotell är och 

därmed sin roll i värdeskapandet.  

 

På hotell D har de placerat en servicetelefon vid incheckningsdisken som går direkt till 

systerhotellet som är placerat nära intill och har fullservice dygnet runt, på detta sätt kan 

personalen snabbt komma till fysisk assistans ifall en nödsituation skulle kräva det. På liknande 

sätt har hotell B och C en jourlista med personalens nummer där gästerna kan få personlig 

kontakt vid behov. Detta påvisar att servicepersonal snabba assistans även kan göra att de kan 
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anta en möjliggörande roll (Larivière et al., 2017) även fast de inte är fysiskt närvarande hela 

tiden, så länge en personlig kontakt kan tillhandahållas.    

4.4 Enkelhetens funktion som strategi 

Ytterligare en aspekt som upptäcktes i empirin var problem med gästernas kompatibilitet (Kim & 

Qu, 2014) när hotellen började implementera självservicen. Hotellen A, C och D som var tidiga 

med att införa självservice, beskrev både hur deras gäster inte hade tidigare erfarenhet av 

teknologin och att verksamheten inte hade hittat rätt strategier för hur de skulle gå tillväga med 

konceptet. Däremot förklaras att hotellen och gästerna nu, när självserviceteknologierna är allt 

mer vanligt förekommande i människors vardagsliv, fått det enklare att handskas med hotellens 

självservice. Detta påvisar en ökad kompatibilitet och användaracceptans som människor “tränat 

upp” och är därför mer villiga att nyttja även under sin hotellvistelse i likhet med Kim och Qu 

(2014). Det kommer även upp att människor i och med att teknologierna fått allt större närvaro i 

vardagslivet, känner en större tillit i teknologierna (Kaushik, Agrawal & Rahman, 2015) som 

implementerats på hotellen. Detta påvisas i citatet nedan. 

 

“Man är så van vid tekniken nu, i början kanske man inte vill swisha, man väntar in 

nyheten kanske, men nu så är det så pass vanligt så jag tror inte att gästerna reagerar så 

mycket på den biten längre, inget vi har märkt.” (Hotell C- Bert)  

 

Samhällets användning av teknologierna har skapat en allmän användaracceptans vilket kan ha 

gjort så att hotellgästerna känner större tillit och mer villighet till att bo på ett självservicehotell. 

Ett annat återkommande ställningstagande den enkelhet som hotellen erbjöd gjorde så att 

gästerna valde dem.  

 

“Så de (gästerna) såg att: “Jaha, vad är det jag behöver? Eller behövs inte det?” för vi 

har ju gjort så att själva proceduren är väldigt lätt, du behöver ju bara liksom för- och 

efternamn och antal nätter, så hittar ju systemet dig, thats it, så det är typ väldigt 

supersmidigt, och det har ju också varit en stor sak med att det är så lätt” (Hotell A) 
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I citatet ovan syns hur hotell A strategiskt har försökt bygga ett flöde som är så enkelt som 

möjligt för gästerna. Dels för att dem ska klara av teknologin utan assistans från 

servicepersonalen och dels för att gästerna ska känna att de klarar av det. Därför har hotellen 

även sett till så att självserviceteknologierna är användarvänliga (Kaushik et al., 2015) och enkla 

så den inte förvirrar eller gör gästen osäker. Enkelheten kan i förlängningen även skapa en större 

användaracceptans för dem gästerna som klarar av det, vilket kan leda till att dem i framtiden 

kommer tillbaka till hotellet. 

 

Den enkla och användarvänliga självservicen som hotellen upplever att de erbjuder sina gäster 

resulterar enligt Ronja i: “...med återkommande gäster har man egentligen aldrig något problem, 

utan det är bara om det kommer helt nya.” (Hotell B). Här påvisar hon att de gäster som har 

erfarenhet av hotellets koncept känner sig trygga att använda självservicen medan de gäster som 

inte är kompatibla kan få problem. Detta påvisar betydelsen av användaracceptansen (Kim och 

Qu, 2014) som hotellen försöker erbjuda för att gästerna ska ha tillit till och våga använda 

teknologin. Det blir på så sätt enklare för gästerna att återkomma till självservicehotellet om de 

fått god erfarenhet och användningen var enkel.  

 

Användaracceptansen är inte den enda strategin som hotellen har arbetar med för att skapa en 

enkel användning av självservicen, utan de arbetar även med snabbhet som strategi. Andrea 

förklara hur självservice har skapat möjligheter för gäster:  

 

“...och förstå vad det (självservicen) faktiskt kan möjlighetsgöra för många, tidsmässig 

och, vi lever ju i en ganska busy värld, för att säga så, så att där var det väl att försöka 

trycka på dem här punkterna lite när man insåg “nu har vi nånting här”. ” (Hotell C- 

Andrea) 

 

I citatet ovan synliggörs hur samhället är i behov av att hotellvistelser ska vara smidiga och 

snabba vilket är en aspekt som samtliga självservicehotellen arbetar med. Strategierna som 

hotellen använder sig av för att göra detta är å ena sidan genom självserviceteknologierna som 

effektiviserar gästernas interna hotellvistelse men å andra sidan även deras geografiska placering.  

Samtliga självservicehotell som deltog i studien var centralt placerade i staden där de var 
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operativa. Det var inte mer än gångavstånd in till stan eller till en tågstation. Detta tydliggör att 

självservicen tillsammans med placeringen var strategiskt genomtänkt eftersom de påvisar detta 

till potentiella gäster på hemsidorna. Hotell A var en av studiens hotell som visade betydelse av 

det geografiska läget mest, i både intervjun och på hemsidan lyfter hotell A fram sitt centrala 

läge som både fördelaktigt och värdehöjande för sina gäster. ”Att det är snabbt, det är lätt, det är 

tillgängligt, det är inga konstigheter, man är där för att sova en natt och sen ska man dra vidare, 

antingen till Arlanda eller om man ska bara lägga pengarna ute på stan istället.” (Hotell A). I 

citatet påvisar hotell A att hotellets enkla karaktär och deras centrala läge är något som deras 

gästerna ser värde i. Att använda självservicen kan därmed tolkas som en strategi vilken tillåter 

hotellen att erbjuda sina gäster en snabb och smidig vistelse tillsammans med det geografiska 

läget. Att ta bort servicepersonalen kan göra att gästerna ser större möjlighet till att snabbt 

checka in och ut för att ha tid med annat. De teknologiska systemen kan därmed användas som 

en strategi för att öka servicebemötandets effektivitet och tillgänglighet (Larivière et al., 2017; 

Hsu, Nguyen & Haung, 2021). Detta är ett värde som självservicehotellen lyfter fram i sina 

värdeerbjudanden.  

 

“Det tror jag också bidrar för vissa gäster att de väljer att bo här för att man har det på 

plats, och sen handlar det om närheten till vart man ska vara. Varför är jag här? De 

kommer ju inte att bo hos oss för att hotellupplevelsen, som man kanske gör på andra 

fina hotell, där man vill bo på hotell en natt. Hit kommer man ju för att man förmodligen 

ska jobba. Eller göra någonting annat och då handlar det om närheten till det man 

faktiskt ska göra.” (Hotell B)  

 

I citatet framgår att hotellets geografiska placering framställs som en central anledning till varför 

gästerna väljer att bo på hotell B. De verkar strategiskt använda det geografiska läget som ett 

komplement till självservicen för att kunna erbjuda sitt enkla och smidiga koncept. De digitala 

lösningarna används på så sätt av hotellen i likhet med Ross, Sebastian och Beath (2017) för att 

integrera deras tjänster och lösa kundproblem, såsom köandet eller stressiga resor. Detta för att 

erbjuda högre kundvärde med självservicens effektivitet. Hotellens tillgänglighet för gästerna 

blir på så sätt både dess geografiska placering och gästernas friare tillgänglighet till hotellets 

interna faciliteter. Det spelar ingen roll för gästen om de kommer fram till hotellet sent på natten, 
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eftersom det är enkelt att ta sig dit och de behöver inte beakta receptionistens arbetstider. 

Självservicehotellens centrala placering är en strategi som verkar gå hand i hand med 

implementeringen av självservicen.  

4.5 Analyssammanfattning 

I empirin framgår det att självservicehotellen arbetar med fyra olika strategier för att skapa bra 

servicebemötande av sina gäster. I avsnitt 4.1 uppmärksammades strategin där 

självservicehotellen arbetade med gästernas förväntningar för att skapa bra bemötanden och göra 

dem införstådda i självservicen. Detta påvisas genom att hotellen kommunicerar enkelheten till 

potentiella gäster via sina hemsidor och informationsblad. De använder ord såsom enkelt, smidigt 

och flexibelt vilket kan tolkas som ett strategiskt arbete för att lugna och förklara vad 

självservicen innebär. Under samtliga intervjuer var gästernas förväntningar något som alla 

hotellen lyfte fram som en viktig aspekt för att kunna skapa ett bra servicebemötande. Hotell A, 

C och D var väldigt tydliga både i text och bild med att informera att de var självservicehotell, 

exempelvis beskriver hotell D på sin hemsida att de är: “The innovative digital check-in”. Detta 

skulle kunna bero på att de bryter mot den traditionella hotelldiskursen vilket gör 

informationsutbytet med gästen betydelsefull. Självservicehotellen behöver därmed lägga extra 

ansträngning på att arbeta fram en bra strategi för att bemöta och styra gästernas förväntningar.  

Å andra sidan var hotell B inte lika tydliga med att kommunicera att de var självservicehotell på 

hemsidan. Detta kan bero på att de titulerar sig som ett lägenhetshotell, användningen av ordet 

lägenhet kan därmed förmedla en mer självständig vistelse och skulle kunna antas innehålla 

andra förväntningar. 

 

Fortsättningsvis i avsnitt 4.2 uppmärksammades strategin om hur hotellen arbetar för att skapa 

trygghet för sina gäster, vilket är något som samtliga hotellen arbetade med. De hotell som hade 

fullständig självservice uppmärksammades ha en mer uttalad trygghetsstrategi än hotell A som 

hade personal på plats dygnet runt. De förstnämnda hotellen hade personal på plats endast under 

begränsade tider och ökade därför den upplevda tryggheten genom att å ena sida investera i 

säkerhetsutrustning såsom övervakningskameror och “slusslås”. Detta för att skapa en 

trygghetskänsla för gästerna av att personalen hade koll även fast de inte var där fysiskt. Å andra 
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sidan använde hotellen även sig av journummer som gästen hade lättillgängligt vid behov, vilket 

skapade en trygghetskänsla i form av att servicepersonalen var nära till hands. Detta leder in på 

att tryggheten från teknologin inte alltid verkade räcka, utan självservicehotellen hade även 

någon typ av mänsklig kontakt. Den mänskliga kontakten i självservicehotellen tog form av 

jourpersonal eller värd. Jourpersonalens arbetsuppgift var att finnas tillgänglig vid behov ifall 

gästen skulle hamna i en krissituation. Hotell C hade den fysiska kontakten i form av värdar som 

hade begränsade arbetstider, för att kunna bemöta den otrygga och ovana gästen för att försöka 

ge dem bra vistelse. I likhet med Folinas, Duquenne och Metaxas (2020) gällande att den fysiska 

kontakten blivit allt mer oviktig på grund av digitaliseringen visar analysens resultat däremot på 

att personalen skulle kunna användas strategiskt i framtiden för att skapa trygghet. Att 

självservicehotellen fortfarande använder sig av någon slags mänsklig kontakt skulle kunna 

tolkas som att hotellen vill erbjuda den traditionella hotellupplevelsen fast med självservicens 

effektivisering. Att personalen finns på plats kan därmed vara ett sätt för hotellen att inte avvika 

alltför mycket från det traditionella servicebemötandet (Svingstedt, 2012; Eksell, 2011), vilket 

kan skapa trygghet för gästerna under det nya servicemötet. 

 

Den mänskliga kontakten som självservicehotellen erbjuder leder in på den strategiska 

användningen av servicepersonalen. I avsnitt 4.3 framkom det att hotell C använder sig av 

personalen i likhet med den strategiska rollen differentiator (Larivière et al., 2017). Här blev 

personalen en social kontakt som kunde skapa djupare relationer med gästerna och erbjöd 

expertis och kvalitetstid. Användningen av personalen på självservicehotellet blev därmed en 

strategi som de arbetade med i försök att skaffa sig konkurrensfördelar gentemot traditionella 

hotell. Hotellen använder på så sätt teknologin som en strategi för att förstärka 

servicepersonalen, genom att ersätta enkla och standardiserade delar av servicebemötandet 

(Larivière et al., 2017). Detta gör att de kan erbjuda personligare service. En annan strategisk roll 

som emedan var allt vanligare för servicepersonalen på de andra självservicehotellen var 

personalens möjliggörande roll. På hotell A fick personalen agera som en instruktör för att hjälpa 

gästerna förstå deras teknologi. Här kunde personalen identifiera vilka gäster som hade extra 

behov av personligt stöd i användningen av teknologierna för att sedan vägleda dem personligen. 

Denna användning av personalen skedde förmodligen dels för att erbjuda det personliga 
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servicemötet och dels för att förebygga att gästerna skulle få en negativ upplevelse. Likaså på 

hotell D och B tydliggörs hur personalens användes som möjliggörare (Larivière et al., 2017) 

även fast den inte alltid var fysiskt närvarande, så länge den kunde ta sig till platsen snabbt. 

Deras snabba respons vid gästernas behov blev istället ett sätt att arbeta för att vägleda gästen 

och skapa ett bra bemötande. 

 

Den sista strategin som analysen visar i avsnitt 4.4 berörde hur hotellen arbetar för att kunna 

skapa tillit i självservicen. Detta gjorde dem dels genom att arbeta med gästernas förväntningar 

men också genom att skapa kompatibilitet och användaracceptans. Hotellen arbetade, som 

tidigare nämnt, med förväntningarna genom att tydligt kommunicera med gästerna så de skulle 

veta vad de gav sig in på. Gästernas kompatibilitet var däremot något som utvecklats tillsammans 

med digitaliseringens framväxt och i analysen förtydligades detta genom att informanterna 

jämförde självservice kompatibiliteten med användningen av swish. Hotellen arbetade strategisk 

med användaracceptansen genom att göra självservicen både snabb och enkel att använda. Detta 

för att gästerna skulle klara av processen självständigt utan att bli förvirrade. Det framkom även 

att, på exempelvis hotell A, hur hotellets övriga koncept även var av simplare karaktär. Detta 

skulle kunna förklaras med att implementeringen av självservicen är strategiskt sammanlänkat 

med simplare hotellkoncept eller tvärtom. Att de applicerar smidighet i sin strategi synliggjordes 

även i hur de kommunicerar och motiverar placeringen, vilket kan tolkas som en värdehöjande 

strategi som de anser betydelsefull för gästernas val av hotellet. Självservicehotellens 

geografiska placering kan därmed gå hand i hand med den strategiska implementeringen av 

självservicen då dem tillsammans kan anses öka gästernas effektivitet. Detta eftersom de under 

sin vistelse kan röra sig smidigt och enkelt både på hotellet och runt det. Användningen av 

självservicen kan alltså tolkas som nära kopplat till värdehöjande strategier där de vill erbjuda 

snabbhet, enkelhet och flexibilitet vilket verkar vara det som samtliga hotell i studien har som 

koncept.  

 

Avslutningsvis kommer analysen genomgående fram till att självservicen på hotellen är 

betydelsefull för dess servicemöten. Implementeringen av självservicen har förändrat hotellens 

bemötande av gästerna å ena sidan genom att de effektiviserat det annars standardiserade 
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receptionsarbete, vilket möjliggjort smidigare och lättillgängligare servicemöten. Å andra sidan 

har självservicen även haft betydelse för hotellens servicemöten då det gjort så att gäster i behov 

kunnat ges kvalitetstid och snabbare bemötande. 
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KAPITEL 5 

Slutdiskussion

 

I följande kapitel kommer en diskussion om studiens resultat att lyftas fram. Den kvalitativa 

djupdykningen i det empiriska materialet begränsar resultatets generaliserbarhet. Men efter 

analysen och diskussion om de empiriska fynden så kan tendenser till tjänsteverksamheters 

arbete med självservice identifieras. Avslutningsvis ges även förslag till vidare forskning.   

 

Utifrån resultaten av analyssammanfattningen i avsnitt 4.5 kan det konstateras att 

självservicehotellen arbetar med fyra olika strategier för att skapa och erbjuda sina gäster ett bra 

servicemöte. Detta kan även ge en förståelse för hur tjänsteverksamheter arbetar med det nya 

servicemötet. Kundernas förväntningar är något som verksamheter behöver arbeta med för att 

kunna skapa bra servicemöten. Genom att använda materiella ting såsom jourtelefon eller 

säkerhetslås kan verksamheter arbeta för att skapa trygghet för sina kunder även utan den fysiska 

människan. De undersökta självservicehotellen använder även personalen på ett strategiskt och 

effektivt sätt för att förhöja värdeskapandet för gästen. Att ha servicepersonal på plats när 

självservice implementeras i tjänsteföretag anses vara av ytterst stor betydelse för att undvika 

missnöjda kunder när kompatibiliteten tränas upp. Att samhället förutspås fortsätta digitaliseras 

lär göra människor bättre på att handskas med självserviceteknologier vilket kan resultera i att 

kunder inte har samma behov av den fysiska servicepersonalen. Istället kan det räcka med att 

företag erbjuder lättillgänglig kontakt med servicepersonal som snabbt kan komma till plats för 

att undvika missnöje och frustration.   

  

Självserviceteknologierna har iakttagits som förstärkare av serviceerbjudanden dels som en 

strategi för att konkurrera mot det traditionella servicemötet och dels som en strategi för att 

effektivisera servicemötet och göra det smidigare och snabbare för kunden. Tjänsteföretag bör 

därmed för säkerställa att teknologierna som implementeras är användarvänliga och effektiva för 

att kunna fungera som värdehöjande för kunden. Självservicen har förändrat servicemötet genom 

att det å ena sidan blivit effektivare och å andra sidan mer kundanpassat. Att självservicen 
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används för att effektivisera servicemötet kan troligtvis vara sammankopplat med att dagens 

samhälle blivit allt snabbare och stressigare. Kundanpassningen uppstår i förändringen av 

servicemötet som en följdverkan av servicepersonalens nya användning, vilket kan resultera i 

djupare interaktioner.  

 

Avslutningsvis har fyra strategier identifierats i gällande hur tjänsteföretag arbetar i det nya 

servicemötet samt hur de använder sig av självserviceteknologier för att skapa bra 

kundbemötande av sina kunder. Ytterligare har servicemötet förändrats positivt genom att 

självserviceverksamheter kan erbjuda effektiva och personliga kundbemötande. Detta har skapat 

en djupare förståelse för hur servicemötet går till utan personal. Eftersom denna studie 

avgränsats till hotellbranschen skulle det vara intressant att i vidare forskning undersöka hur 

andra tjänsteverksamheter arbetar med självservice. Detta för att få en djupare förståelse för hur 

arbetet med det nya servicemötet kan skilja sig beroende på bransch. Samtidigt så kan 

digitaliseringen än så länge inte sägas nått sitt fulla verkställande utan den förutspås utveckla vår 

värld ett tag till (Reddy & Reinartz, 2017). Det vore därför intressant att om fem eller tio år 

återigen undersöka hur självservicehotell strategiska arbete med självservice för att se om 

studiens strategier fortfarande är aktuella.  
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Bilaga 1 Informationsbrev  

Hej, 

 

Vi är två studenter från Lunds Universitet som just nu skriver vår kandidatexamensarbete som 

kommer att handla om användning av självservice teknologier (SST) i hotellverksamheter.  

 

Vi skulle vilja förstå hur hotell arbetar med SST och hur de påverkar verksamheten. Samtidigt 

som vi vill komma fram till vilka värden som uppstår med detta innovativa servicemöte.  

 

Vi skriver till er då vi skulle vilja ställa några frågor om hur ni upplever SST och vilka 

möjligheter och hinder ni på XXX ställts/står inför. Vi ser att ni har jobbat med detta i några år 

och är nyfikna på att höra om era upplevelser. 

 

Det skulle uppskattas jättemycket om vi skulle kunna hitta någon tid för att ställa några frågor till 

någon som arbetar med kunder eller marknaden. 

 

Tack på förhand!  

 

Lisa Cruz & Miranda Ånäs 

 

Bilaga 2 Intervjuguide 

Vi är två studenter på Lunds universitet som just nu skriver vår kandidatuppsats inom service 

management. Jag heter Lisa och jag Miranda. Vi vill börja med att tack dig för att du tagit dig 

tiden och ställt upp på en intervju med oss.  

 

Innan vi börjar med intervjun vill vi fråga dig om det är okej att vi spelar in intervjun? Materialet 

kommer vara anonymt och enbart användas för att besvara vår forskningsfråga. Du har möjlighet 

att ändra dina svar, avbryta intervjun och avsluta ditt deltagande när du vill.  

 

Okej, nu fortsätter vi med intervjun :)  

 

Inledande & uppvärmande frågor → Bakgrundsinformation 

- Kan du berätta lite om dig själv?  

- Intressen och särskilda livserfarenheter?  
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- Har du jobbat på några andra hotell tidigare?  

- Hur länge har du jobbat här?  

 

Hotellbranschen allmänt 

- Hur ser du på gästfrihet i hotellbranschen? 

- Hur viktigt tycker du det personliga mötet är mellan gäst och personal?  

 

Tankar kring självservice 

- Hur kommer det sig att du att du arbetar på ett hotell med självservice?  

- Vad har varit det svåraste med att införa självservicen i verksamheten?  

- Vilka möjligheter ser ni med att utöka användandet av självservice? 

- Ekonomiskt vinning: bortsett från det vad ser ni för möjligheter? Tänker hos 

kunden? 

- Vi tänker att eftersom ni har både en reception och självincheckning, vilken ser du att era 

gäster föredrar?  

 

Värdeskapande 

- Vad tror du gör att era gäster väljer att bo hos er istället för ett traditionellt hotell?  

- Hur ser ni till att informera gästerna innan sitt besök, vad som förväntas av dem?  

- Vi ser att ni har valt att ha en bar/reception, hur kommer det sig? 

- Vi ser att ni har baren öppen dygnet runt, är det personal där hela tiden?  

- Hur ser du på att ersätta personalen helt med självservice? Skulle det gå? 

- Tror du att det hotellupplevelsen förändras?  

- Hur skapar ni trygghet för gästerna när det inte är någon personal där?  

- oanhöriga? 

- Hur säkerställer ni att gästen  använder tekniken på rätt sätt? 

- Ser ni till att ha någon sorts dialog med varje gäst?  

- Innan? Efter? Under? 

 

Utmaningar 

- Finns det några återkommande problem ni stöter på med självservicen?  

- Vad beror det på främst?  

- Hur arbetar ni för att försöka lösa problemet? 

- Tror ni ett “vanligt” hotell kan stöta på samma problem?  

- Tror ni att problemet skulle kunna undvikas om gästen haft bättre tillgång till 

information? 

- Hur arbetar ni för att bemöta missnöjda kunder? 

- När det är sst inte fungerar, hut göt ni för att minska dess påverkan på gästen 
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Efter besök 

- Försöker ni se till att ha någon sorts dialog med gästerna efter deras besök?  

- Får ni feedback från gäster? 

- Missnöjd feedback: Hur bemöter ni den? 

- Bra feedback: Hur bemöter ni den?  

 

Avslutningsvis 

- Finns det något mer du vill tillägga eller förändra? 

- Tack för en trevlig intervju. 

 

Bilaga 3 Dokumentanalys/Innehållsanalys  

 Analys av dokumentens kvalitet (Bryman, 2018) 

- Trovärdighet  

- Autenticitet  

- Representativitet  

- Meningsfullhet  

 

Analys av dokumentens sammanhang (Bryman, 2018) 

·       Vem har skapat dokumentet och varför? Mål & kunskap? 

·       Vilken rationalitet verkar råda i sammanhanget? 

·       Vad förväntas mottagarna ha för kunskap? Vill skaparen påverka dem? 

·       Vilka andra dokument bygger dokumentet på? Är det beroende av andra? Vilka refererar det?  
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