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Abstract  

Technology has currently changed the core of service, a change where the customer has gone 

from a position of a recipient of products and service to a position as a co-producer in the digital 

service exchange. This change has brought forward Self-Service Technologies in multiple 

businesses such as the fast food industry, where the result and quality of a service is determined 

by the customer through their usage of the Self-Service Technology. Self-Service Technology 

has unfortunately not been embraced by all customers, whom many times have found the 

technology lacking in comparison to the traditional service exchange. The purpose of this paper 

was to identify and explain key factors that can help service companies in the fast food industry 

overcome customer uncertainty in using the technological services. To achieve this purpose, 

we conducted interviews with customers in McDonalds, which were analysed with a content 

analyses, where the key categories that were found were later applied to a qualitative 

Technological Acceptance Model created for usage in the fast food industry. The study showed 

that Knowledge, Clarity, Time, Options and Convenience were external variables that had an 

important meaning in how the customers perceived the use and ease of use of the Self-Service 

Technology in McDonalds. Through this qualitative study we could also discover where the 

digital service exchange was found wanting by the customers and suggest alternative 

improvements for a more positive perception and acceptance of the Self-Service Technology. 
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Inledning 

I studiens inledande del presenteras bakgrunden till studiens ämne som leder fram till en 

problemdiskussion och problemformulering. Slutligen förtydligas syftet med studien och 

studiens frågeställning. 

 

1.1  Från traditionella till digitala servicemötet 

Sedan 1990 talet har utvecklingen och nyttjandet av information och teknologisk service snabbt 

expanderat och i grunden förändrat servicemötet mellan servicepersonal och kunder i 

servicebranschen (Gelderman, Ghijsen & Diemen, 2011). Traditionella servicemötet innebär 

att kunden och servicepersonal interagerar med varandra och servicepersonal får då möjlighet 

att påverka kunden vilket kan öka kundvärdet (Sandström, Edvardsson, Kristensson & 

Magnusson, 2008.) I det digitala servicemötet däremot möter inte kunden servicepersonal på 

samma sätt och kundvärde kan inte heller appliceras på de teknologiska tjänsterna utan 

tjänsteföretag måste själva skapa kundvärde på nya sätt (Sandström et al., 2008).  

 

Service är traditionellt förknippat med servicepersonal och interaktion mellan människor, men 

genom införande av Self Service teknologi har rollfördelningen i grunden förändrats (Lee & 

Lyu, 2016). Rollfördelningen har förändrats genom att kunden blivit en medproducent och 

ansvarig för sin egen service (Meuter, Ostrom, Roundtree & Bitner, 2005). I dagens samhälle 

är vi ständigt uppkopplade hela tiden genom teknologi som smartphones, internet osv. Kraven 

i samhället ökar ständigt, vilket även ökar möjligheterna och kraven på företag att tillhandahålla 

service genom teknologi (Sandström et al., 2008). Genom införande av Self Service teknologi 

framhåller Sandström et al. (2008) att traditionella servicemötet inte är applicerbart i det 

digitala servicemötet, då teknologi är involverat i själva servicemötet. Detta beror på att 

teknologibaserad service ofta är standardiserad, upprepningsbar och framför allt inte kräver 

direktkontakt med personal (Sandström et al., 2008). Tack vare Self Service teknologin har 

kunder möjlighet att välja mellan olika typer av Self Service som ex. bankomater, bokning av 

hotell, in- och utcheckning och möjlighet att beställa mat för att ta några exempel (Kim, Kim, 

Chang & Moon, 2014). Genom att implementera Self Service teknologi hoppas därför 

tjänsteföretag kunna öka sin produktivitet och hitta nya kanaler för att kunna öka både 

kundnöjdhet och kundlojaliteten (Gelderman et al.,2011).  
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Genom att investera i Self Service teknologi erbjuder företaget kunderna nya möjligheter att ta 

del av företagets tjänster utan att kunden möter servicepersonal, samtidigt som effektiviteten 

ökar i företaget (Gelderman et al., 2011). Tjänsteföretagen investerar allt mer i teknologisk 

service för att öka sin produktivitet, reducera kostnaderna för löner och material och samtidigt 

erbjuds kunderna en standardisering av tjänster som kan förväntas ge en förbättrad 

serviceupplevelse för kunden (Kim et al., 2014). 

 

Tack vare att teknologin förändrat servicen i grunden har kunden gått från att vara mottagare 

av produkter eller tjänster till att bli medproducent i det digitala servicemötet. Genom denna 

förändring blir kunden ansvarig för slutprodukten. Därmed styrs kvaliteten på tjänsten av 

kunden själv genom användningen av Self Service teknologin (Kim et al., 2014).  

 

I det traditionella servicemötet anses en tjänst eller produktens värde, vara förhållandet mellan 

servicekvalitet och kostnader. I det digitala servicemötet skapas värdet istället när kunden 

utnyttjar tjänsten, samtidigt som kunden är en del av värdeskapandet, då kunden ansvarar för 

sin egen tjänstekvalitet, omkastar det synsättet att se på värdeskapande processer (Vargo & 

Lusch, 2004). Trots att Self Service teknologi är relativt vanligt förekommande på flygplatser, 

supermarkets osv. är många konsumenter fortfarande oroliga och har ett motstånd till att 

använda Self Service teknologi (Lee & Lyu, 2016). Om företagen då inte förstår utmaningarna 

och osäkerhetsfaktorerna som kunderna kan känna inför teknologisk service menar Curran och 

Meuter (2005) att tjänsteföretag som investerar i teknologisk service riskerar få investeringen 

bortkastad då kunderna inte kommer använda teknologin. När allt fler företag och samhällen 

digitaliserar sin service så är det därför av högsta vikt att företagen förstår kundernas utmaning 

att prova och använda teknologisk service. 
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1.2 Problemdiskussion  

Som nämnts tidigare i inledningen investerar allt fler tjänsteföretag i teknologisk service för att 

bibehålla eller öka sin lönsamhet, förbättra effektiviteten, öka servicen för kunderna och 

därmed uppnå konkurrensfördelar (Curran & Meuter, 2005). Såväl Lee och Lyu (2016) och 

Nijssen et al. (2016) menar att teknologisk service skapat förutsättningar till utökad service 

samt ökad flexibilitet genom att nyttja personal mer flexibelt för att effektivisera olika 

servicearbeten, då företaget erbjuder tjänster utan att personal är involverade i processen. 

Utmaningen med Self Service teknologi är dock att det inte är självklart för kunder att välja 

teknologisk service bara för att företagen erbjuder teknologin. Ett införande av Self Service i 

företaget ger kunderna inget incitament att använda sig av teknologin utan det ligger på 

företaget att få kunderna att se fördelarna och använda teknologin, vilket framhävs av bland 

annat Curran och Meuter, (2005); Gelderman et al. (2011) och Kim et al. (2014). 

Curran och Meuter (2005) samt Meuter et al. (2005) menar vidare att företagens största 

utmaningar med Self Service teknologin är att få kunden att förstå och uppleva fördelarna med 

teknologisk service, dvs att skapa kundvärde i den digitala servicemiljön. En kritisk aspekt är 

när teknologin inte fungerar, vilket kan öka kundens negativa förväntningar eller om teknologin 

är alltför tekniskt avancerad eller har andra brister som medför att kunderna undviker 

användning av teknologisk service (Meuter et al., 2005). En annan utmaning är att 

servicepersonal inte finns tillgänglig när kunden genomför transaktioner, vilket kan skapa 

otrygghet och osäkerhet, och kan vara en bidragande orsak till att kunderna inte provar på 

teknologisk service menar Curran och Meuter (2005) samt Dabholkar och Spaid (2012). 

Teknologisk service kan utifrån ett kundperspektiv innebära både ångest och stress för kunder 

som inte känner sig bekväma med att nyttja teknologisk service (Collier & Kimes, 2013; Curran 

& Meuter, 2005). 

 

Curran och Meuter (2005) samt Meuter et al. (2005) framhåller att kunderna måste förändra 

sitt beteende till att vara en del av tjänsten och bli en medproducent med ansvar för sin egen 

tjänstekvalitet. Kunderna kan därför ha svårigheter att se fördelarna med teknologisk service 

genom att kunden får liten eller ingen kontakt med servicepersonal. Genom att kunden får 

minimal kontakt med företagets servicepersonal kan det leda till att kunden tror att företaget 

minskar sina kostnader genom att lägga över ansvaret på kunden själv (Nijssen et al., 2016).  
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Kunderna kan då uppfatta att motivet för tjänsteföretaget att introducera teknologisk service 

inte är att utöka och förbättra servicen utan att reducera företagets kostnader, vilket kan få 

kunder att hysa större motstånd till teknologisk service. En viktig del för ett tjänsteföretag är 

att skapa en relation till kunden och det blir speciellt viktigt för företag som använder sig av 

det digitala servicemötet. Relationsvärdet mellan företag och kund i det digitala servicemötet 

menar Nijssen et al. (2016) påverkas av hur nöjd kunderna känner sig med teknologisk service, 

hur väl kunden förstår fördelarna med teknologin och samtidigt hur väl företaget lyckats med 

att introducera teknologisk service. Relationen mellan företaget och kund bygger enligt Nijssen 

et al. (2016) på kundernas övertygelse över orsakerna till införandet av nya innovationer som 

exempelvis teknologisk service.  

Genom att tjänsteföretag erbjuder teknologisk service kan företaget ge ett ökat utbud av tjänster 

som ger fördelar som tidsbesparingar och ökat tjänsteutbud menar Hsiao och Tang (2015) och 

Shunzhong (2011). Faktorer som teknologiångest och tidspress är några variabler som enligt 

Hsiao och Tang (2015) påverkar kunden att inte nyttja teknologisk service. Dabholkar och 

Bagozzi (2002) visar att ju fler människor som vill använda digitala kioskerna samtidigt, desto 

större köer kan då bildas framöver kioskerna. Ju mer köer som bildas vid kioskerna för att 

exempelvis beställa mat eller incheckning av olika slag, desto mer ökar stressen och kan leda 

till att kunden väljer att helt enkelt inte använda sig av de digitala kioskerna vilket företagen 

måste vara medvetna om (Dabholkar & Bagozzi 2002; Lee & Lyu, 2016).  

Kim och Qu (2014) menar att kunderna får förbättrad serviceupplevelse med teknologisk 

service, men betonar att avsaknaden av servicepersonal påverkar kundernas lojalitet, och de 

sociala band som kan knytas mellan servicepersonal och kunder kan försämras med digital 

service. Senare forskning visar att ny teknologi inte direkt accepteras av kunderna, där externa 

faktorer som teknologiacceptans eller andra ”barriärer” kan utgöra hinder för företagen att få 

kunder att nyttja Self Service teknologi (Kim & Qu, 2014). Beatson, Lee och Coote (2007), 

Gelderman et al. (2011) och Kim et al. (2014) menar samtliga att trots uppenbara fördelar med 

Self Service är kunder osäkra och drar sig för att sig av Self Service då ingen servicepersonal 

finns i närheten. Beatson et al. (2007) framhåller att det viktigaste för företaget är att få 

kunderna att acceptera Self Service teknologin, vilket är ett kritiskt moment till fortsatt 

användning. Shunzhong (2011) är inne på samma linje och betonar att det inom Self Service 

teknologi finns frågor som inte är besvarade och som är viktiga för företagen att få kunskap 

om för att öka kunders användande av teknologisk service. 
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1.3 Syfte  

• Studiens syfte är att identifiera och förklara faktorer som hjälper tjänsteföretag i 

snabbmatsbranschen att övervinna kunders osäkerhet att använda teknologisk service. 

 

Genom att studien syftar till att förklara och förstå faktorer som kan övervinna osäkerheten hos 

kunderna hoppas studien kunna bidra till att lämna teoretiskt bidrag till den existerande 

forskningen. Studiens praktiska bidrag är att öka företagens tjänsteföretagens kunskap hur 

företagen kan minska kunders motstånd till Self Service. Studien hoppas därmed kunna bidra 

med ökad kunskap till tjänsteföretagen för utbildning av personal som arbetar med Self Service, 

samt ökad förståelse hur kunder upplever digital service vilket kan öka tjänsteföretagets 

servicenivå.  

1.4 Forskningsfråga  

• Vilka är de externa faktorerna av betydelse för den teknologiska acceptansen inom 

snabbmatsbranschen? 

• Hur kan tjänsteföretag i snabbmatsbranschen övervinna kunders osäkerhet vid användning 

av teknologisk service? 

1.5 Avgränsning 

Vi som forskare har valt att avgränsa studien till tjänsteföretag inom snabbmatsbranschen och 

till variablerna ”upplevd användbarhet” och ”upplevd användarvänlighet” från den 

teknologisk acceptansmodellen. Studien gör även en geografisk avgränsning till McDonalds i 

Karlskoga och i Hedemora. 
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2 Self Service teknologi och teknologiska 

acceptansmodeller. 

I denna del presenteras den teoretiska referensram som studien arbetat utifrån. Centrala 

begrepp och modeller som är relevanta för studiens syfte förklaras. 

 

2.1 Traditionella servicemötet 

När servicepersonal och kund möter varandra och interagerar brukar det kallas för ”sanningens 

ögonblick” (Grönroos, 2008). Ett antal processer, stöd och resurser utgör kärnan för 

”sanningens ögonblick”. Vissa värdeskapande processer kan företaget ha producerat i förväg 

och tanken från företagets sida är att det ska ge kundvärde när kunden väl konsumerar eller 

utnyttjar tjänsten (Grönroos, 2008). Enligt Grönroos (2008) är det ”sanningens ögonblick” som 

skapar kundvärde, förutsatt företaget har förmågan att ta sig an servicemötet (sanningens 

ögonblick) på ett för kunden tillfredställande sätt. Grönroos (2008) menar att kunder går in i 

det traditionella servicemötet med förväntningar som till viss del skapats genom företagets 

marknadsföring, där företaget lovar en produkts eller tjänsts egenskaper. I ”sanningens 

ögonblick” förstärks eller försvagas kundens uppfattning om varan eller tjänsten vilket 

påverkar företagets image (Grönroos, 2008). Frontpersonalen i tjänsteföretagen hävdar 

Grönroos (2008) är nyckeln till företagets framgång förutsatt att personalen är serviceinriktad 

och välutbildad. Men även om servicepersonalen är viktig menar Grönroos (2008) att det finns 

situationer när kunder bara samverkar med företagets fysiska resurser som exempelvis 

bankomater eller självbetjäningskiosker. Grönroos (2008) menar att dels behöver personalen 

vara serviceinriktad och kundfokuserad och ha förståelse för kunders osäkerhet till Self 

Service. Om teknologin havererar behövs servicepersonal som kan ta hand om kunden vilket 

vara helt avgörande för företagets fortsatta framgångar med digital service.  Lloyd och Luk 

(2009) och Grönroos (2008) betonar att servicepersonal är avgörande för ”sanningens 

ögonblick” då kunden interagerar med företagets servicepersonal. Lloyd och Luk (2009) menar 

att just interaktionen mellan servicepersonalen och kunderna är den viktigaste komponenten 

för kundernas upplevelse av tjänstekvaliteten. Även för företaget är servicepersonal viktig då 

kunders tjänsteupplevelse oftast bygger på servicepersonalens uppträdande (Lloyd & Luk, 

2009). 
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Det traditionella servicemötet kan sägas ha fastställda roller som följer ett manusscript som är 

väldefinierat och standardiserat (Bitner, Booms, & Mohr, 1995). I de flesta servicemöten är 

både kund och servicepersonal så vana i sina roller att både kund och servicepersonal vet vilka 

förväntningar som båda har på varandra vid servicemötet. Traditionella servicemötet kan därför 

liknas vid en teater där kund och servicemedarbetare måste prestera för att leverera service 

(Bitner et al., 1995). 

 

Vidare är servicepersonalen i det traditionella servicemötet viktig för tjänsteföretagen genom 

att personalen får viktig information från kunderna som sedan kan föras vidare uppåt i 

företagets hierarki menar Bitner et al. (1995). För ett företag finns därför två grundläggande 

anledningar till att skaffa sig kunskap om sina kunder: dels förbättra servicen för kunderna och 

att hjälpa företaget fatta beslut (Bitner et al., 1995).  

 

I jakten på skapandet av konstant servicekvalitet försöker därför tjänsteföretag arbeta fram 

standardiserade manus för servicepersonalen att förhålla sig till och det gäller framför allt 

servicekedjor som snabbmatsrestauranger (Tsuen & Chiang, 2011). Större servicekedjor har 

ofta generella och fastställda standardiserade manusscript för att kunna processa stora mängder 

kunder effektivt. Manusscriptet har då över tiden utvecklats till att följa en uppsättning regler 

som tillåter kunderna att tolka och svara på olika situationer (Tsuen & Chiang, 2011). 

Interaktionen mellan servicepersonal i exempelvis snabbmatsbranschen och dess kunder 

kännetecknas oftast av att kunder förväntar sig högsta service kombinerat med 

relationskapande beteende som formar transaktionsmötet till ett mer relationsbyggande 

servicemöte (Tsuen & Chiang, 2011). 
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2.2 Self Service Teknologi 

Den allt mer ökande användningen av informations och kommunikationsteknologier har 

resulterat i en dramatisk förändring i interaktionen mellan främst tjänsteföretag och kunder. 

Tjänsteföretagen investerar allt mer resurser i Self Service teknologi för att öka företagets 

produktivitet och effektivitet, men även för att hitta nya sätt att både öka kundtillfredsställelsen 

och kundlojaliteten (Gelderman et al., 2011). Self Service teknologi är ett teknologiskt 

gränssnitt som tillåter kunden att producera produkter och tjänster utan direktkontakt med 

servicepersonal (Gelderman et al., 2011). Exempel på Self Service teknologi är internetbanker, 

självscanningsmöjligheter på olika varuhus eller supermarkets, att kunna betala sina räkningar 

i mobilen, checka in och ut via internetsidor, interaktiva kiosker för att beställa mat osv. 

(Gelderman et al., 2011).  Otekhili och Zeleny (2016) definierar Self Service teknologi som en 

process där servicen skiftar till kunden och ger därmed kunden möjligheter att skanna, beställa 

och betala för sina produkter eller tjänster, och möjlighet att anpassa produkterna efter tycke 

och smak utan inblandning av personal. Vidare framhåller Otekhili och Zeleny (2016) att Self 

Service teknologi gör det möjligt för kunden att producera sina tjänster oberoende av 

servicepersonalens involverande, som exempelvis bankomater, automatiska kiosker på hotell 

och flygplatser. Self Service teknologi är även konstant tillgängliga och därför effektiva för 

tjänsteföretagen som då kan möta kunders krav på tillgänglighet och komfort (Otekhili & 

Zeleny, 2016). 

Allt flera tjänsteföretag använder sig därför av Self Service teknologi i verksamheten för att 

låta kunderna producera och konsumera tjänsten på elektronisk väg. Sedan Self Service 

teknologi gjort sitt intåg på marknaden har teknologin tagit allt fler marknadsandelar, speciellt 

i västvärlden (Nijssen et al., 2016). Genom att fler tjänsteföretag erbjuder Self Service 

teknologi öppnas ytterligare möjligheter för företagen att fördjupa relationen mellan kunden 

och företag samtidigt som företagen kan öka sin effektivitet (Nijssen et al., 2016). Kunden kan 

dock ha svårigheter att förstå fördelarna med införande av Self Service teknologi i kombination 

med allt mindre eller ingen kontakt med servicepersonal och kan därför uppleva att företaget 

reducerar kostnaderna genom att flytta över ansvaret och genomförandet till kunden (Nijssen 

et al., 2016). Genom att kunden kan uppfatta införandet av Self Service teknologi som att 

företaget vill spara pengar istället för att förbättra servicen för kunden, kan kundens negativa 

inställning öka gentemot teknologisk service. 
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Om kunden får uppfattningen att företaget hellre sparar på kostnader än förbättrar servicen för 

kunden är risken stor att kunden känner sig lurad hävdar Nijssen et al. (2016).   

Kunderna måste i digitala servicemötet aktivt ta ansvar för leveransen av tjänsten och sin egen 

tjänstekvalitet. För att tjänsteföretaget ska lyckas med att få kunderna att bli medproducenter 

förutsätter detta att kunderna vet vad som förväntas från dem (tydlig rollbeskrivning), att 

kunden även är motiverad att förändra sitt beteende från det traditionella servicemötet till det 

digitala och inhämtat nödvändiga kunskaper som behövs för att kunna ta ansvar för sin del i 

interaktionen (Nijssen et al., 2016). 

 

Kundernas motivation att använda Self Service teknologi kan, menar Meuter et al. (2005) styras 

innan företaget introducerar teknologin men motivationen kan likaväl styras i ett senare skede 

av företaget. Den traditionella synen vilka underliggande faktorer som påverkar kunders 

benägenhet att prova på nya innovationer fokuserar på demografiska karaktäristika och på 

innovationen själv som primära nyckelfaktorer, vilka påverkar kunders benägenhet att prova 

nya innovationer som exempelvis Self Service teknologi (Meuter et al., 2005). 

2.3 Teknikens roll att erbjuda tjänster 

Grönroos (2008) menar att tack vare en allt snabbare informations och teknikutveckling har 

företagen främst i servicesektorn kunnat utöka och förbättra sina tjänster till kunder. Tack vare 

ny teknik har tillgängligheten på servicen påverkats i positiv riktning. Men för att kunderna ska 

uppfatta och förstå digitaliseringen måste kunden lära sig använda teknologisk service 

samtidigt som företaget måste attrahera kunden till att nyttja teknologin (Grönroos. 2008). För 

att kunderna då ska uppleva teknologin som positiv måste företaget, hävdar Grönroos (2008) 

förstå att kundernas positiva serviceupplevelse kan raseras av negativa kvalitetsupplevelser 

med den digitala teknologin. Vidare menar Grönroos (2008) att långt från alla kunder kommer 

acceptera den nya tekniken som företagen tänkt sig, då en del kunder föredrar att få sin service 

levererad via det traditionella servicemötet före det digitala servicemötet. Vidare framhåller 

Grönroos (2008) att företaget måste förstå kunders oro inför förändringen från traditionella 

servicemötet till det digitala servicemötet. Genomför inte företag implementeringen med 

eftertanke kan kunderna reagera negativt och samtidigt måste även servicepersonal utbildas på 

nya tekniken för att minska osäkerheten, så att inte servicepersonalen blir negativt inställd till 

teknologin menar Grönroos (2008).  
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För att bättre förstå kunders benägenhet att ta till sig exempelvis Self Service teknologi 

utvecklade Meuter et al. (2005) en konceptuell modell som kan förutse kunders beteende vid 

möte med Self Service teknologi. 

Modellen utgår från situationer där kunden har möjlighet att välja mellan traditionella 

servicemötet och det digitala servicemötet. 

  

Key Predictors of Consumer Trial of Self-Service Technologies 

 
       Antecedent Predictors                                                   Mediating Variables                                   Adoption Process         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur. 1: Nyckelfaktorer som påverkar kunderna att prova på Self Service teknologi (Meuter et al., 2005, s. 63). 

 

Innovation characteristics förklarar kompabiliteten, fördelarna med Self Service teknologi, 

dess komplexitet, användarvänlighet och möjliga risker. Är exempelvis teknologin alltför 

komplex skapas hinder för kunden att förstå sin förväntade roll tillsammans om teknologin är 

svår att använda kan frustration och oro skapas hos kunderna (Meuter et al., 2005). 

 

Individual differences förklarar hur mycket tid och energi som krävs för att förstå Self Service 

teknologi, vilket kan minska kundens motivation att använda sig av teknologisk service. 

Trialibiliteten kan sägas utgöras av kundens möjlighet att förstå sin roll och om kunden har 

självförtroende att försöka sig på teknologisk service (Meuter et al., 2005). 
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Consumer Readiness är stadiet där kunden är förberedd och villig att prova på Self Service 

teknologi för första gången. Role clarity symboliserar kundens kunskap och förståelse om vad 

som ska göras. Företagens största problem i digitala servicemötet är just hur servicepersonal 

och kund ska förhålla sig till varandra. I traditionella servicemötet är servicepersonal alltid 

involverad i kunden, men med Self Service teknologin måste kunden samarbeta på ett annat 

sätt än tidigare och samtidigt förstå sin roll i processen (Meuter et al., 2005). 

 

Motivationen utgörs av kundens önskan att tillgodogöra sig Self Service teknologins fördelar 

och förmågan utgörs av kundens fallenhet att genomföra hela köpet. Kunder som däremot inte 

förstår sin roll i digitala servicemötet undviker med all sannolikhet Self Service teknologi 

(Meuter et al., 2005). 

Genom att utgå från modellen kan tjänsteföretag bättre förutsäga hur kunderna förväntas ta till 

sig Self Service teknologin. Ångest och oro inför ny teknologi är en vanlig förekommande 

känsla som kan uppstå hos flertalet människor när de ställs inför ny teknologi (Gelbrich & 

Sattler, 2014). Ångesten är ofta förekommande i införandeprocessen och påverkar människor 

mer eller mindre. Den teknologiska acceptansen har en större påverkan när Self Service 

teknologi används på offentliga platser än när teknologin används hemmavid, exempelvis vid 

online shopping på den privata datorn osv. Detta medför att kunder upplever oro eller ångest 

när Self Service teknologi nyttjas på offentliga platser (Gelbrich & Sattler, 2014). 

 

Senare forskning visar att två variabler påverkar kunders ångest att använda teknologin, 

nämligen trängsel kring de digitala servicekioskerna och tidspress (Gelbrich & Sattler, 2014). 

Trängsel är en subjektiv oroskänsla som uppstår när många människor är förpassade till ett och 

samma område. Forskning visar att människor som är känsliga för trängsel tenderar att handla 

impulsivt för att lämna platsen så snabbt som möjligt. Dessa människor uppfattar teknologisk 

service som jobbig och stressande (Gelbrich & Sattler, 2014). 

 

Adoption Process är processen som kunderna går igenom vid den första kontakten med Self 

Service teknologi. I stadiet ”trial” uppstår kontakten med företaget när kunden kommer i 

kontakt med Self Service teknologi. Svårigheterna för företaget är dock att övertyga kunden att 

prova teknologin, se och nyttja fördelarna.  

Trots uppenbara fördelar med teknologin är många kunder osäkra hur teknologin fungerar och 

kan därmed missa fördelarna med Self Service teknologi (Meuter et al., 2005). 
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2.4  Servicedominant Logic 

Servicedominant logic (S-D logic) är ett paradigmskifte från traditionella goods-dominant 

logic (G-D logic) och skiljer sig genom att organisationer, marknader och samhällen i grunden 

interageras med varandra genom utbyte av tjänster och användning av kompetenser till förmån 

för en part (Vargo & Lusch 2004). Det innebär att alla företag ses som tjänsteföretag, där en 

tjänst byts mot en annan tjänst, istället för den klassiska strukturen där varor byts mot pengar. 

Av denna anledning påstår S-D logic att alla marknader idag är inriktade på utbyte av tjänster 

samt att alla ekonomier och samhällen är servicebaserade istället för varubaserade (Vargo & 

Lusch, 2004). 

 

I det tjänsteorienterade perspektivet definieras tjänster som användningen av resurser för att 

erhålla nytta för andra. I detta perspektiv blir immateriella resurser, samskapande av värde och 

relationer centrala för det S-D logiska tankesättet (Luca, Hibbert & McDonald, 2015). S-D-

logic ser marknadsföring som sociala och ekonomiska processer, där interaktion mellan flera 

aktörer är centrala i värdeskapandet. S-D logic fokuserar på värdeskapandet, vilket är en 

process som integrerar och transformerar resurser genom interaktion av flera aktörer i ett 

nätverk som exempelvis leverantörer, kunder och anställda (Lusch & Vargo, 2006). 

 

S-D-logik betonar att marknadsföring bör ses som en uppsättning av processer och resurser 

som företaget arbetar med för att öka värdet. Processerna består av procedurer, uppgifter, 

mekanismer, aktiviteter och interaktioner som stöder samskapande av värde (Payne, Storbacka, 

& Frow, 2007). Från kundens perspektiv definieras processer för värdeskapande som en serie 

av aktiviteter som utförs av kunden för att uppnå ett specifikt mål. En viktig aspekt för kundens 

förmåga att skapa värde är mängden information, kunskap, färdigheter och andra operativa 

resurser som kunderna kan ta del av och använda för att uppnå målet (Payne et al., 2007). Synen 

på processerna menar Payne et al. (2007) är behovet att se på förhållandet mellan leverantören 

och kunder. 

 

Processen skapas genom en longitudinell och dynamisk interaktiv uppsättning av både 

upplevelser och aktiviteter utförda av leverantören och kunden tillsammans. Dessa skapas med 

hjälp av verktyg och praxis som är delvis öppna, avsiktliga och delvis baserade på rutinmässiga 

och omedvetna beteenden (Payne et al., 2007).  
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Särdragen som kännetecknar S-D-logic, till skillnad från G-D-logic, är att S-D logic behandlar 

alla kunder, anställda och organisationer som operativa resurser, vilka ses som interna resurser. 

Detta innebär att operativa resurserna interagerar med varandra konstant för att skapa värde 

tillsammans och behöver därför inga externa aktörer som skapar värde åt dem (Merz, He & 

Vargo, 2009). 

G-D logic däremot kan förklaras som att företaget producerar värde och att konsumenter är 

externa för värdeskapandet och utgörs av operant resources, vilka är resurser i en process som 

används för att producera nytta för företaget (Merz et al., 2009).  Dessa resurser är ofta statiska 

och fysiska. Operanta resurser kopplas oftast ihop med operatörsresurser, då operanda resurser 

kräver aktörer som kan bearbeta resurserna för att dessa sedan ska kunna generera nytta. 

Operatörsresurser definieras som resurser som används för att bearbeta andra resurser (Merz et 

al., 2009). 

 

Lusch och Vargo (2015) hävdar att i det G-D-logiska synsättet är syftet med ekonomiskt utbyte 

att skapa och distribuera produkter som ska säljas. Ett företags produktionsprocess inkluderar 

resurser från andra företag som omges av ett värde eller användbarhet till en vara (Payne et al., 

2007). Värdet på varan blir då enligt Payne et al. (2007) representerat av marknadspriset, dvs. 

priset som konsumenter är villiga att betala.  

 

Operatörerna kan ha två grundläggande operatörsresurser vilka är fysiska och mentala 

färdigheter, då operatörerna kan använda resurserna för att skapa nytta genom att bearbeta 

andra resurser (Lusch & Vargo 2015). 

 

Tjänst-för-tjänst i S-D logic innebär att samtliga parter är både värdeskapare och 

värdeförmånstagare, vilket medför att distinktionen mellan kunden (den som erbjuds en tjänst) 

och leveransen (utbudet av tjänster) försvinner menar Vargo och Lusch (2008). 

Tjänstedominanta logiken skiftar perspektivet från produktionen av output till samskapandet 

av nytta och med detta menas att den inre effektiviteten skiftas till den yttre effektivitet.  

S-D logic bygger på tio grundläggande principer (premises, FP) enligt Williams och Aitken 

(2011). Principerna är: 
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FP1: Tjänster är den grundläggande basen för utbyte.  

Marknadsaktörer interagerar och samarbetar om varandras förmågor som tillhandahåller 

service (Karpen, Bove & Lukas, 2011) 

 

FP2: Indirekt utbyte maskerar den fundamentala naturen för utbyte. 

Lusch och Vargo (2015) förklarar att i dagens samhälle sker inget utbyte av specialiserad 

kompetens mellan individer längre. Istället har samhället gått från ett direkt till indirekt utbyte 

av färdigheter, där pengar utgör ett gemensamt bytesmedel som erbjuds av en aktör till en 

annan i utbyte mot en direkt tjänst. Aktörer utbyter därmed tjänster mot tjänster direkt, 

samtidigt som aktörerna indirekt utbyter sina kollektiva och distribuerade specialfärdigheter 

mot andra aktörers specialfärdigheter, med pengar varor och organisationer som mellanhänder 

i utbytet (Lusch & Vargo, 2015). 

 

FP3: Varor är distributionsmekanismer för tillhandhållande av tjänster. 

Den faktiska tjänsten kan utföras antingen direkt genom ett företags fria aktiviteter eller 

indirekt genom att möjliggöra serviceplattformar som exempelvis varor eller 

internetwebbplatser (Karpen et al., 2011). 

 

FP4: Operant resources är de grundläggande källorna till konkurrensfördelar. 

Företagets egna tillgängliga operant resources är exempelvis företagets kompetens som de 

anställda besitter, även tjänstefunktioner i nätverket spelar en central roll för att erhålla 

konkurrensfördelar, istället för operand resources som varor och material (Karpen et al., 2011). 

 

FP5: Tjänster definierar ekonomier och alla ekonomier är tjänsteekonomer. 

Tjänster har idag blivit allt vanligare och tydligare genom ökad specialisering och outsourcing. 

Det som egentligen har förändrats från gamla G-D logiken är enligt Vargo och Lusch (2007) 

inte själva uppkomsten av tjänsten utan snarare kombinationen av ökad förmåga att skilja, 

transportera och utbyta information utan inbladning av varor och människor, samt en ökande 

specialisering i branscherna som möjliggjort ökad outsourcing. 

Dessa förändringar har lett till ökade utbyten i form av tjänster istället för varor, samt nya 

möjligheter för tillhandhållande av tjänster (Vargo & Lusch, 2007). 
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FP6: Kunden är alltid en medskapare av värde.  

Kunden är med under hela relationen då kundvärde bildas. Värdeskapandeprocesser står i fokus 

istället för värdedistribution och centralt är hur värdet uppstår och uppfattas av kunden (Lusch 

& Vargo. 2015). 

 

FP7: Företaget kan inte leverera värde, utan endast erbjuda förslag för värde.  

S-D logic menar att värde inte är medfött i produkten, utan värde är vad kunden får ut av 

produkten, vilket följaktligen innebär att företag inte kan distribuera eller leverera värde 

(Karpen et al., 2011). Enligt Lusch och Vargo (2015) kan värdeförslaget ses som ett löfte om 

fördelar som står i relation till förväntade kostnader. Värdeförslaget innebär att en aktör 

samverkar till att ge ett förslag som har en positiv effekt på en annan aktör enligt Lusch och 

Vargo (2015).  

 

FP8: En tjänstecentrerad vy är i sig kundorienterad och relationell.  

Företaget skapar värde i samarbete med kunden, snarare än för kunden inom ett relationellt 

sammanhang (Karpen et al., 2011). Den tjänstedominanta logiken bygger på att aktörer 

tillsammans skapar värde, vilket skiljer sig från den varudominanta logiken, där värdet tillsätts 

i själva varan som produceras och senare distribueras (Lusch & Vargo, 2015). 

 

FP9: Alla sociala och ekonomiska aktörer är resursintegrerare.  

Samskapandet av värde kräver att alla partner i ett nätverk interagerar med varandra och att 

alla integrerar resurser för att uppnå ömsesidig förbättring (Karpen et al., 2011). 

 

FP10: Värdet är alltid unikt och bestäms fenomenologiskt av mottagaren. 

Företagen hjälper till att underlätta aktualiseringen och fastställandet av värde som 

nätverkspartners härleder från sina upplevelser, vilket kallas värde-i-sammanhang (Karpen et 

al., 2011). 

 

Prahlad och Ramaswamy (2004) kritiserar S-D logiken för att den inte fokuserar mer på värdet 

som kunder eller aktörer upplever när värde skapas. Vidare menar Prahlad och Ramaswamy 

(2004) att intresset för vad företaget bör tänka och göra har sitt ursprung och styrka i den 

traditionella varudominanta logiken mer än i den S-D logiken.  
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Hunt (2000) menar istället att S-D logiken ska få beröm för hur korrekt perspektivet är och hur 

det ger en meningsfull bild av tjänsteföretagens och aktörernas sätt att verka på en marknad. 

Vidare påvisar Hunt (2000) att detta redan har fångats i tidigare forskning av andra teorier som 

ser företag som en resurs. Hunt (2000) menar då att S-D logiken inte är direkt revolutionerande 

utan mer en ny artikulation av redan kända teorier. 

2.4.1 Value co-creation inom Service-Dominant Logic 

Grönroos (2008) beskriver tjänster som värdestödjande processer och varor som 

värdestödjande resurser. Service som en affärslogik innebär att underlätta för interaktiva 

processer som stödjer kundernas värdeskapande i vardagslivet, där leverantören direkt är 

involverad i kundens värdeskapande (Grönroos, 2008). Att anta ett servicecentrerat perspektiv 

är enligt Grönroos (2008) inte en fråga om att lägga vikt på serviceaspekten, utan ett fokus med 

målet att bilda en logik som är service-dominerande. Leverantörer har traditionellt producerat 

varor och tjänster medan kunderna har köpt varorna och tjänsterna (Payne et al., 2007). 

 

I dagens samhälle kan kunder ha dialog med leverantörer under varje stadie av produktdesign 

och produktleverans, en dialog som liknar en interaktiv inlärningsprocess mellan leverantör 

och kund (Payne et al., 2007). Att använda ett tjänstesystem innebär att företag inte bara 

använder sina egna resurser utan även resurser från andra aktörer, för att förbättra varandras 

omständigheter. Ett sätt att skaffa resurser är genom ett utbyte av operativa resurser mellan två 

tjänsteföretag (Vargo, Maglio & Akaka, 2008).   

 

Value co-creation eller värdesamskapande, har blivit ett viktigt begrepp inom 

marknadsföringen för tjänster och den servicedominerande logiken. Värdeskapandet genom 

interaktionen mellan leverantör och kund anses idag vara nyckeln till en lyckad marknadsföring 

mellan tjänsteföretag. Det upplevda värdet från kunderna betraktas som fundamentalt som ett 

företags konkurrensfördelar (Aarikka-Stenroos & Jaakkola, 2012).  

 

Lusch, Vargo och O’Brien, (2007) förklarar vikten att förstå att det existerar två komponenter 

för co-creation (samsakapande och samproduktion). Den viktigaste komponenten är 

samskapande av värde. Konceptet är en avvikelse från G-D-logiken, som ser värde som något 

som läggs till produkter i produktionsprocessen och vid utbytespunkten (värde-i-utbyte, dvs. 

pris). 
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S-D logiken argumenterar istället för att värdet endast kan skapas med, och bestämmas av 

användaren i konsumtionsprocessen eller genom användning, i vad som kan kallas för 

användningsvärde (Lusch et al., 2007). Payne et al. (2007) beskriver value co-creation som 

processen för samskapande av värde genom att leverantören erbjuder förslag på värde, som 

kunden sedan bedömer efter konsumtion av varan eller tjänsten. Värdeförslag som är relevanta 

för leverantörens nyckelkunder bör enligt Payne et al. (2007) resultera i allt större möjligheter 

för samverkan av värde och leder till att förmåner erhålls av leverantören i form exempelvis 

intäkter och vinster osv.  

Företagets roll i värdesamskapandet menar Vargo et al. (2008) är att vara förmedlare till den 

samskapande processen av värde, genom att framföra förslag på värde och tillhandahålla 

tjänster. Vargo et al. (2008) förklarar vidare att det är värderingsförslagen som upprättar 

kopplingar och relationer mellan tjänstesystem. I värdesamskapande härleds värdet genom att 

leverantör och kunder deltar tillsammans i processen där leverantören presenterar värdeförslag. 

Värdet bestäms och avgörs sedan av mottagaren, som oftast är kunden. Vilket värde tjänsten 

har avgörs antingen genom kundens användning av tjänsten, vilket tyder på högt värde, eller 

genom bortskaffande av tjänsten, vilket tyder på lågt värde för mottagaren (Vargo et al., 2008).  

 

Den andra komponenten i samskapande av värde är vad Lusch et al. (2007) kallar för 

samproduktion. Samproduktion innebär att flera aktörer samverkar i skapandet i själva 

kärnerbjudandet. Detta kan ske genom en delad uppfinningsrikedom, samdesign eller delad 

produktion av relaterade varor och kan inträffa med kunder och andra aktörer i nätverket (Lusch 

et al., 2007). 
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Både samskapandet och samproduktionen av värde bidrar till att konsumenterna blir endogena, 

då samkapandet och samproduktionen av värde skiljer sig från produktionskoncept som är 

förknippade med G-D-logik (Lusch et al., 2007). 

Senare forskning betonar att värde kommer från ömsesidiga interaktionsprocesser mellan 

kunder och leverantörer och inte bara genom konsumtion och användning av varor eller tjänster 

(Aarikka-Stenroos & Jaakkola, 2012). I många industrier har specialiseringar, ny kunskap och 

den tekniska komplexiteten vuxit kraftigt, vilket medfört att leverantörer och kunder blivit 

beroende av varandras kunskaper och resurser (Aarikka-Stenroos & Jaakkola, 2012). 

Svårigheterna i utbyte mellan kund och leverantör beror enligt Aarikka-Stenroos och Jaakkola 

(2012) på att det finns för många steg och hög svårighetsgrad i värdesamskapandeprocessen. 

Den höga osäkerhetsnivån att definiera och skapa värde, det ökade behovet att konstant söka 

ny information och köparens uppfattning om hur beslut fattats i processen för värdeskapande 

bidrar till svårigheterna mellan kunden och leverantörer (Aarikka-Stenroos & Jaakkola, 2012).  

Ju större brist i överenstämmelse om information mellan leverantör och kund, desto mer 

beroende blir kunden och leverantören av varandra i värdeskapandet (Aarikka-Stenroos & 

Jaakkola, 2012). Av denna anledning förklarar Aarikka-Stenroos och Jaakkola (2012) att 

interaktioner och samarbeten i allt större omfattning har blivit mer framträdande i 

värdeskapande sammanhang som kännetecknas av något åtråvärt i utbyte, men att de 

ömsesidiga processerna för värdeskapande sällan studerats empiriskt. 
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2.5 Technological Acceptance Model 

 

Figur 2: Technology Acceptance Model (Davis, 1989)  

 

En användares teknologiska acceptans definieras enligt Lee och Lehto (2013) som den 

potentiella användarens benägenhet att använda ett teknologiskt system, där användarens 

teknologiska acceptans ses som en kritisk faktor för att uppvisa värdet av ett teknologiskt 

system. Technology Acceptance Model (TAM) är en inflytelserik socio-teknisk modell som 

syftar till att förklara användarens acceptans av ett informationssystem (Lee & Lehto, 2013). 

TAM teoretiserar en individs beteendemässiga avsikt att använda ett system, vilket bestäms av 

två faktorer, den upplevda användbarheten och den uppfattade användarvänligheten (Lee & 

Lehto, 2013). Technology acceptance modellen kan sägas vara en kognitiv ram inom området 

för informationssystemforskning som förklarar hur upplevd användarvänlighet och upplevd 

användbarhet påverkar individuella intentioner till användning av ett system (Brandon & 

Kauppi, 2018) 

 

Venkatesh och Bala (2008) menar att TAM utvecklades för att förutsäga den individuella 

acceptansen och användningen av nytt IT-system. TAM modellen betonar även individernas 

beteendemässiga avsikt att använda ett IT-system, vilka bestäms av två övertygelser eller 

komponenter (Venkatesh & Bala, 2008).  

Actual System 
UseIntentionAttitude

Perceived 
Usefulness

External 
variables

Perceived Ease 
of Use 
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Den första komponenten är den upplevda användbarheten, som definieras i vilken 

utsträckningen en person tror att användningen av systemet kommer att förbättra hans eller 

hennes arbetsprestanda (Venkatesh & Bala, 2008). Den andra komponenten är den uppfattade 

användarvänligheten som i sin tur definieras som utsträckningen i vilket en person tror att 

användningen av systemet kommer att vara fritt från ansträngningar (Venkatesh & Davis, 

2000). 

 

Technology Acceptance teoretiserar effekterna av externa variabler som exempelvis 

systemegenskaper, utvecklingsprocesser eller utbildning som har för avsikt att användas för att 

förmedla upplevd användbarhet och den upplevda användarvänligheten (Venkatesh & Davis, 

2000). Enligt TAM är upplevd användbarhet påverkad av den upplevda användarvänligheten 

med motiveringen att desto enklare ett teknologiskt system är att använda, desto mer 

användbart kan systemet komma att bli (Venkatesh & Davis, 2000). 

 

I försöket att utveckla TAM till TAM2 upptäcktes att subjektiva normer och image hade en 

påverkan på upplevd användbarhet genom internalisering. Internalisering är ett psykologiskt 

begrepp som innebär att en person införlivar tankar, värderingar eller roller i sin egen identitet. 

I TAM kontexten fungerar internalisering genom att människor integrerar sociala influenser i 

sina egna användbarhetsuppfattningar. Detta fungerar genom fastställande av identifiering, 

vilket innebär i TAM kontexten att människor använder ett system för att få status och 

inflytande inom en arbetsgrupp och därmed förbättrar deras arbetsprestanda (Venkatesh & 

Bala, 2008).  

  

Chuttur (2009) definierade de sociala normer som är förknippade med ett visst beteende som 

individens uppfattning hur människor som är viktiga för individen tycker eller misstycker, och 

hur individen ska samverka med andra. Schepers och Wetzels (2007) visade på liknande sätt 

att sociala normerna fungerar som inflytandet en individs familj och andra närstående har på 

individens beslutstagande, men även på beteendet individen uppvisar som i grunden baseras på 

uppfattningen och acceptansen i den sociala kontexten.  

 

Den uppfattade användarvänligheten påverkas av kognitivt instrumentella processer som 

outputkvalitet, jobbrelevans och påvisningsresultat (Chuttur 2009).  

 



 

21 
 

Enligt Venkatesh och Bala (2008) är det grundläggande teoretiska argumentet bakom rollen 

om kognitivt instrumentella processer att individer bildar uppfattade nyttighetsbedömningar 

genom att kognitivt jämföra vad ett system kan göra och behöver göra för att klara individens 

jobb. 

 

Jobbrelevans i kontexten för TAM beskrivs av Straub, Keil och Brenner (1997) som en 

matchningsprocess som utförs av användaren i ett försök att bestämma i vilken utsträckning 

systemet kommer att visa sig vara fördelaktigt för användaren. Chuttur (2009) menar att ett 

systems tillämplighet kommer att dikteras utifrån användarens arbetsroll och arbetsbeskrivning 

och kommer därför enligt TAM 2 avgöra dess uppfattade användbarhet.  

 

Outputkvalitén i TAM menar Chuttur (2009) är i vilken utsträckning användaren tror att det 

innovativa systemet kan vara framgångsrikt. Outputkvalitén bedömer om systemet kan uppnå 

användarnas förväntningar och mål samt om systemet utför handlingar som matchar ett mål i 

användarnas jobb och arbete (Chuttur 2009). Påvisningsresultatet beskrivs av Chuttur (2009) 

som graden av vilka resultaten att använda ett nytt innovativt system kan observeras och 

överföras till andra. 

 

Venkatesh och Davis (2000) försökte att utöka ramverket för hur komponenten ”upplevda 

användarvänlighet” kunde påverkas av externa variabler. Det utökade ramverket beskriver ett 

förankrat och justeringsperspektiv som baseras på bildandet och förändringen av en 

systemspecifikt upplevd användarvänlighet (Venkatesh & Davis, 2000). Individer brukar i 

brist på vetskap om ett system förlita sig på generell information om systemet som oftast 

fungerar som en förankring till själva systemet. Det har visat sig att individer inte klarar att 

ignorera denna typ av förankrad information när det kommer till beslutsfattande processer 

menar Venkatesh och Davis (2000). När ytterligare information om ett system blir tillgängligt 

genom exempelvis direkt erfarenhet med systemet, kommer individer tendera att göra 

justeringar i sina omdömen angående det specifika system. Detta för att både kunna reflektera 

över ny information och för att kunna fortsätta förlita sig på den tidigare förankringen 

(Venkatesh & Davis, 2000). 
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Ju mer systemspecifik information som blir tillgänglig desto mer kommer individen döma 

systemet kontextuellt istället för att basera sitt omdöme på tidigare erfarenheter av systemet 

menar Venkatesh och Davis (2000). Innan individen haft direkt erfarenhet med ett system 

förväntas personen förankra sin tidigare systemspecifika uppfattning om användarvänligheten 

av det nya systemet, till generella omdömen angående datorer och IT-system framhåller 

Venkatesh och Davis (2000). 

 

TAM är tänkt att hjälpa till att förklara orsakssambandet mellan de två grundläggande 

variablerna och hur dessa förhåller sig till tre andra konstruktioner. Dessa konstruktioner är 

attityden till att använda, beteendemässiga avsikten till att använda, och den faktiska 

användningen (Fathema, Shannon & Ross, 2015). Attityden till att använda definieras som en 

individs positiva eller negativa attityd angående utförandet av ett beteende, den 

beteendemässiga avsikten att använda, definieras som graden i vilken en person har formulerat 

medvetna planer om att utföra eller inte utföra något specifikt beteende (Fathema et al., 2015). 

 

Chuttur (2009) definiera attityden till ett givet beteende som en individs positiva eller negativa 

känslor för att uppfylla det verkliga beteendet. Denna definition innebär en persons attityd 

gentemot ett beteende kan mätas genom att betrakta summan av den framträdande uppfattning 

angående ett tekniskt system (Chuttur, 2009). 

 

Enligt TAM påverkas användarnas attityd till att använda ett tekniskt system både av den 

uppfattade användbarheten och av den uppfattad användarvänligheten (Fathema et al., 2015). 

TAM modellen hävdar att den uppfattade användbarheten och attityden till att använda har en 

direkt påverkan på den beteendemässiga avsikten att använda ett teknologiskt system (Fathema 

et al., 2015). Vidare menar Fathema et al. (2015) att användare som hittar ett specifikt 

teknologiskt system som de anser vara användbart, kommer naturligt utveckla en positiv attityd 

till att eventuellt använda systemet. Den redan positiva attityden gentemot ett specifikt 

teknologiskt system kommer på samma sätt leda till att utveckla intentionen att använda 

teknologiska systemet (Fathema et al., 2015).  
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2.6  Kritik mot Teknologiska acceptansmodeller 

Bagozzi (2007) kritiserar TAM modellen då den teoretiska styrkan i länken mellan intention 

till använda och till den faktiska användningen, inte kan anses som slutmålet vid närmare 

observation. Bagozzi (2007) menar istället att beteenden ska behandlas som medel för att uppnå 

ett fundamentalt mål. Bagozzi (2007) hävdar vidare att TAM är en deterministisk modell som 

antar en individs handling och avgörs helt av individens avsikt att agera. Därför menar Bagozzi 

(2007) att en individs avsikt kan utsättas för både evaluering och reflektion, vilket kan leda 

individen att omformulera avsikten och därmed vidta en annan åtgärd. Av denna anledning 

framhåller Bagozzi (2007) att slutsatsen är att TAM-modellen inte kan vara lämplig för att 

förklara och förutsäga systemanvändning. 

 

TAM får även kritik för dess förenklande och begränsade förklaring till systemanvändning då 

modellen inte fångar upp de sociala aspekterna av exempelvis användarbeteende (Chuttur, 

2009). TAM förlorar sin relevans när modellen försöker förstå användarnas interaktion med 

teknologi i teknologiskt förmedlade miljöer enligt Chuttur (2009). Vidare framhåller Chuttur 

(2009) att modellen misslyckas med att fånga upp användningen av teknologi i domäner som 

stimuleras av utvecklande socioekonomiska miljöer (ekonomiskt välbefinnande, högre 

utbildningsnivåer, tillgång till internet osv.), teknologisk spridning i virtuella miljöer och 

förbättrad konsumentanslutning till internet. 

 

Ajibade (2018) menar att tidigare forskning kritiserat TAM för att misslyckas med att beakta 

faktorer som ålder och utbildning som externa variabler som kan påverka acceptansen och 

villigheten till använda tekniska system. Även argument som visar hur problematiskt det kan 

vara att mäta beteende, då dolda personlighetsegenskaper hos individer mycket väl kan påverka 

ett visst beteende. Potentiella användare av teknik kommer därför inte nödvändigtvis basera 

sin acceptans och villighet att använda ett nytt teknologiskt system på uppfattningar om 

användbarheten och hur lätt systemet är att använda. Modellen antyder även att det finnas andra 

externa faktorer som kan vara ansvariga för individens acceptans av teknologi (Ajibade, 2018). 

 

Den traditionella kritiken mot TAM har brister menar Vogelsang, Steinhüser och Hoppe (2013) 

och hävdar att många forskare nöjer sig oftast med att bara förklara acceptansen av ny teknik, 

men misslyckas eller glömmer ofta att utveckla rekommendationer för att öka acceptansen av 

nya tekniska system. Vogelsang et al. (2013) anser att just denna aspekt skulle i hög grad bidra 
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till relevansen för praktiska implikationerna av vetenskapligt arbete. Vogelsang et al. (2013) 

menar att tidsperioden som undersöks av TAM forskare är vanligtvis för kort och vid längre 

studier ligger fokuseringen på den initiala kontakten mellan användare och programvara, vilket 

är en brist. Vogelsang et al. (2013) framhåller därför att hela livscykeln som börjar med att 

förbereda och välja programvaran fram till det permanenta och företagsomfattande 

användningen ska undersökas. Då fångas faktorerna som varierar över tiden upp och kan 

därmed analyseras djupgående vilket inte är möjligt i kvantitativa studier (Vogelsang et al., 

2013). 
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3 Metod och metodologiska överväganden 

I denna del av studien beskrivs och motiveras de metodologiska metodval som använts i 

studien. Tillvägagångssätt, insamling av data, intervjuguide, intervjuer och analys av 

datainsamling redovisas och motiveras. Redovisningen syftar till att utvärdera studiens 

tillförlitlighet och replikering. 

 

3.1 Studiens ämnesval 

Valet av ämne har växt fram genom våra egna ekonomistudier på Universitetet tillsammans 

med arbetslivserfarenheter via arbete på McDonalds som för ett par år sedan installerat 

teknologisk service. McDonalds har gått från traditionella servicemötet till digitala 

servicemötet genom att installerat Self Service kiosker på flertalet av restaurangerna i Sverige 

i ett led att effektivisera och förbättra servicen. Genom att en av författarna själv ansvarade för 

implementeringen av Self Service kiosker på ett antal restauranger väcktes intresset för 

teknologisk service. När samhället allt mer går mot digitalisering och tjänsteföretagen ständigt 

måste möta kunders allt högre krav på service utvecklades intresset. Vidare har en av 

författarna till uppsatsen färdigställt sin kandidatuppsats om just Self Service teknologi. Därför 

blev det en naturlig fortsättning då ämnet är intressant, relevant i tiden samt att vi hade 

baskunskaper i ämnet, och ville skaffa oss djupare kunskaper hur företag kunde minska kunders 

motstånd till att nyttja teknologisk service.  

 

Att studera och undersöka ett företag som forskaren själva har kunskapskännedom om menar 

Jacobsen (2012) är något som ska uppmuntras om forskaren är medveten om de fördelar och 

nackdelar det kan innebära. Jacobsen (2012) pekar på ett flertal fördelar med att studera den 

egna arbetsplatsen. Datainsamlingen blir enklare att få tillgång till, forskaren möts av större 

förtroende och får därmed större öppenhet av företaget. Forskaren vet vem som besitter 

kunskaper och känner till företagets historia (Jacobsen, 2012). Nackdelarna menar Jacobsen 

(2012) är att forskaren kan ha utvecklat en ”partisk” hållning hur saker fungerar i företaget, 

vilket enklare uttryckt är att forskaren registrerar de fenomen som forskaren förväntar sig 

upptäcka. Även kritiska distansen kan vara svår att beakta tillsammans med forskarens egna 

åsikter, vilket gör att forskaren kan vara ”part i målet” menar Jacobsen (2012).  

Även faktum att det finns risk att forskaren kan behöva hålla sig väl mot företaget och tonar 

ner kritik mot företaget eller ledningen måste tas i beaktning (Jacobsen, 2012).  
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Jakobsen (2012) betonar att forskaren måste vara mycket försiktig vid undersökning av den 

egna organisationen om forskaren vill bevisa att något är fel eller om forskaren kan anklagas 

för att genomföra studier på uppdrag från någon person inom organisationen. Om fallet är 

sådant kommer studien enligt Jacobsen (2012) att vara så pass påverkad att resultatet helt 

saknar värde. Bestämmer sig forskaren att studera sin egen organisation ska detta förklaras för 

läsaren och forskaren måste själv utvärdera sin egen roll som anställd och forskare samtidigt 

som eventuella problem av insiderkaraktär tydligt ska klargöras i studien (Jacobsen, 2012).  

 

En av uppsatsförfattarna har arbetat på restaurangernas samtliga befattningar och arbetar nu i 

positionen som driftchef med ansvar för organisationens samtliga restauranger. Genom att 

forskaren har anställning i företaget har forskaren haft fullständig access till data och tillgång 

till nyckelpersoner på McDonalds, vilket gjort att studien fått tillgång till data och 

intervjupersoner som annars hade varit svåra att erhålla. Samtidigt har vi som forskare så långt 

som det har varit möjligt försökt att ha ett kritiskt och objektivt förhållningssätt men det är 

ofrånkomligt att bortse att vi kan ha haft förutfattade meningar.  
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3.1.1 Val av företag 

Studiens syfte var att identifiera och förklara faktorer som hjälper tjänsteföretag i 

snabbmatsbranschen att övervinna kunders osäkerhet till att använda teknologisk service. Valet 

av fallföretag gjordes utifrån access till företag, författarnas intresse av den teknologiska 

servicens utveckling och samtidigt på nära håll kunna se hur teknologin fungerar i praktiken. 

Utifrån den kravprofil valdes McDonalds då företaget sedan ett par år installerat ett nytt digitalt 

beställningssystem där kunderna gör sin beställning utan inblandning av personal via en digital 

kiosk. McDonalds är Sveriges största restaurangkedja med 12 000 medarbetare 

(mcdonalds.com/se). Företaget omsätter över 5 miljarder kronor och serverar mer än 400 000 

kunder varje dag (mcdonalds.com/se). Restaurangkedjan har över 200 restauranger i Sverige 

varav McDonalds hittills installerat digitala kiosker i mer än 100 restauranger 

(mcdonalds.com/se). Under år 2019 kommer 75 procent av restaurangerna ha installerat 

teknologisk service (mcdonalds.com/se). McDonalds installerade Self service på McDonalds i 

Karlskoga 2016 och Hedemora 2017. Då McDonalds har samma system på samtliga 

restauranger som har digitala kiosker och samma standards och rutiner så anser vi oss kunna 

dra generella slutsatser om det digitala servicemötet på McDonalds om än inte heltäckande, det 

gäller även för snabbmatsbranschen i stort, då flera kedjor har liknande teknologiska 

servicesystem. Vi anser ändå att studien belyser viktiga aspekter för att öka kunders 

teknologiska acceptans. 

3.2 Studiens undersökningsdesign 

Vi valde en kvalitativ undersökningsdesign för att kunna besvara studiens frågeställning då 

syftet med studien var att identifiera och förklara de faktorer som har betydelse för kunders 

teknologisk acceptans att använda Self Service teknologi. Då tonvikten i studiens 

datainsamling ligger på ord istället för kvantifiering ger valet av strategisk inriktning stöd åt en 

kvalitativ forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2011, s. 197). Även faktum att studien 

undersöker människors beteende och hur de fattar sina beslut att exempelvis använda sig av 

Self Service gör att en kvalitativ metod är att föredra då studien avsåg att undersöka människors 

beteende (Hennink, Hutter & Bailey, 2011).  

 

Genom att studien samlade in data via samtal (intervjuer) där respondenterna uttryckte sig 

muntligt fångades nyanser och variationer i språket upp, vilket ligger i linje för vad Jacobsen 

(2012) säger angående hur kvalitativa data insamlas.  



 

28 
 

Primärdata insamlades genom intervjuer som kom att vara till viss del semistrukturerade då 

studien ville undersöka kunders acceptans till teknologisk service. Intervjuerna utgick från en 

intervjuguide vi skapat, men respondenterna hade full frihet att svara och utforma sina svar på 

sitt eget sätt, vilket stämmer väl med hur en semistrukturerad intervju bör hållas enligt Bryman 

och Bell, (2011, s. 363).  

 

Utifrån svaren från respondenterna hade vi möjlighet att ställa frågorna i en annan 

ordningsföljd än den givna och vi hade även möjlighet att ställa frågor till respondenten som 

anknöt till vad respondenterna sagt, men som inte ingick intervjuguiden för att få ett så utförligt 

och heltäckande svar som möjligt, vilket överensstämmer med vad Bryman och Bell (2011, s. 

361) exemplifierar. Att vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer istället för öppna 

intervjuer berodde på att vi ville säkerställa att intervjun styrdes in på de ämnen studien avsåg 

att undersöka och vad vi som forskare ville veta mer av. Efter datainsamlingen genomfördes 

en innehållsanalys för att kunna systematisera studiens insamlade data. Därefter tolkades 

studiens insamlade data och våra empiriska resultat analyserades mot den teoretiska 

referensramen.  

3.3 Teknologiska acceptansmodeller i kvalitativundersökning 

Att vi just valde en kvalitativ undersökningsdesign för att undersöka TAM på McDonalds 

berodde på ett antal faktorer. Största anledningen var att vi ville söka de faktorer som påverkade 

kundernas uppfattning av kioskernas användbarhet och användarvänlighet och då lämpade sig 

kvalitativmetod bäst. Forskning inom snabbmatsbranschen med TAM är relativt begränsad då 

majoriteten av TAM relaterad forskning har förhållit sig till branschsektorer som hotell, 

flygplatser och banker. Kvantitativa metoder som är baserade på TAM är vanligast 

förekommande när acceptansen för teknologi ska undersökas (Vogelsang et al., 2013). Med en 

kvantitativ inriktning av TAM kunde vi få svårigheter att besvara studiens frågeställning. Detta 

beror på att i de flesta TAM-undersökningar samlas all data enligt Vogelsang et al. (2013) från 

frågeformulär, där människor är mer benägna att uppvisa välkända fördomar om exempelvis 

sociala normer, intentioner mm.  

 

Det har även visat sig att vissa TAM studier funnit att intentionerna som rapporteras in själva 

av respondenterna inte alltid leder till ett faktiskt användningsbeteende för ett system 

(Vogelsang et al., 2013).  
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Detta blev problematisk då syftet med studien var att finna och förklara faktorerna för att 

kunder ska vilja använda de digitala kioskerna på McDonalds, var det därför viktigt att 

undersöka djupare hur kunderna uppfattade användbarheten och användarvänligheten i de 

digitala kioskerna. 

 

Flera studier har enligt Wu (2012) upprepat vikten av uppfattad användbarhet, men för lite 

insatser har lagts på att undersöka vad som faktiskt gör ett system användbart och därför har 

både uppfattad användbarhet och användarvänlighet behandlats som svarta lådor som är svåra 

att bryta upp. Bagozzi (2007) menar att en kvalitativmetod kan användas för att härleda mål-

motiv- eller värdehierarkier, undersöka deras kopplingar och behandla dessa som oberoende 

variabler till uppfattad användbarhet och användarvänlighet. En sådan metod har fördelen att 

den identifierar den relativa effekten av individuella mål, motiv eller värden samt identifierar 

vilken påverkan de olika kopplingarna har mellan varandra och på uppfattad användbarhet och 

användarvänlighet (Bagozzi, 2007). 

 

Genom att ta del av litteraturen ansåg vi kunna tillämpa en kvalitativ metod även om vi använde 

oss av TAM. Valet av kvalitativmetod för studien möjliggjorde för oss att utveckla 

rekommendationer för att öka acceptansen i nya teknologiska system vilket i vårt fall var syftet 

med studien. Detta stämmer även med Vogelsang et al. (2013) som menar att många TAM 

forskare missar möjligheterna att utveckla rekommendationer då flertalet forskare använder sig 

av en kvantitativmetod.   

 

3.4 Val av litteratur och nyckelord 

För att införskaffa relevant litteratur för studien använde vi oss av Örebro Universitets 

biblioteksutbud genom sökmotorn Primo, litteratur från Universitetsbiblioteket och Google 

Scholar. Vi använde oss av artiklar som var granskade på ett vetenskapligt sätt och 

kontrollerade av expertis på området (Peer-review). För att hitta litteratur använde vi oss av 

olika nyckelord för att hitta relevanta artiklar vilka redovisas i figur 3. När artiklar hittades 

sökte vi djupare i artiklarnas referenslista som forskaren ansett vara relevanta. På så sätt kom 

vi djupare och djupare in i ämnet och ner till de ursprungliga artiklarna, samtidigt kom vi in på 

andra sökord och artiklar som var kopplade till studiens ämne, även där valde vi uteslutande 

artiklar som var vetenskapligt granskade.  



 

30 
 

Nyckelorden växte fram genom att vi diskuterade olika nyckelord som kunde tänkas användas 

för studien, därefter gick vi djupare in i artiklarna och tog del av referenserna. På så sätt anser 

vi oss både ha trovärdiga och robusta källor, på vilka vi byggt vårt resonemang på i studien. Vi 

har medvetet valt artiklar som varit publicerade i erkända Journals för att bygga trovärdighet 

och korrekthet i studien. Valet av källor på bibliotek genomfördes via Universitets databaser, 

därefter söktes forskare som är erkända inom sitt område. 

 

Genom att systematiskt gå igenom pålitliga källor och därefter letat i referenslistor anser vi att 

studiens referenser är relevanta och pålitliga, vidare förs ett resonemang i problemdiskussionen 

och i teoriavsnittet om kunders syn på Self Service teknologi. Där visades att den sammantagna 

forskningen pekade åt ett och samma håll oberoende av varandra. Därav anser vi att studien 

har en pålitlig och robust grund för analyser och slutsatser. 

 

Ämnesområde Flest valda sökord Ämnesområde Flest valda sökord 

Self Service teknologi Adoption of Self Service S.D logic Service Dominant logic 

 Alternative Service 

Delivery 

 Differences between G-D 

logic and S-D logic 

 Self Service teknologi 

Kiosk 

 Value Co-Creation in S-D 

logic 

 Service Encounter TAM Technology Accepatance 

Model 

 Service Delivery  TAM extensions 

Fastfood Service Encounter   

 TAM och fastfood   

 Self Service   

 

Figur 3: Egenritad tabell för sökord. 
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3.4.1 Val av Intervjumetod  

För att insamla data valdes semistrukturerade individuella intervjuer då vi ville få utförligare 

svar och möjlighet att kunna ställa följdfrågor till respondenterna utifrån deras svar, vidare 

söktes efter individuella åsikter och inställningar, vilket vi fann stöd för i litteraturen (Jacobsen, 

2012). Utgångspunkten för studien var att undersöka vad kunder i snabbmatsbranschen hade 

för uppfattning om användandet av Self Service teknologi vid beställning av mat. Via 

kvalitativa intervjuer hade vi frihet att avvika från intervjuguiden och ställa frågor utifrån 

respondenterna svar. Vi hade även möjlighet att kasta om ordningsföljderna på frågorna i 

intervjuguiden, vilket inte hade varit möjligt i kvantitativa intervjuer då sådant förfarande 

riskerar att förstöra standardiseringen i intervjuerna. Genom att använda kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer vilket framfördes i Bryman och Bell (2011, s. 361 – 363) blev 

valet av datainsamlingsmetod välmotiverat.  

Genom valet av intervjumetod var vi heller inte bundna att följa intervjuguidens struktur, utan 

hade möjlighet att ställa följdfrågor utifrån respondentens svar för att få veta mer om 

respondentens inställning till de digitala kioskerna. Vår ambition var att skapa en så ”fri” 

intervjuguide som möjligt men ändå styrd till studiens ämne, vilket både Jacobsen (2012) och 

Bryman och Bell (2011, s. 362 - 363) menar är ett bra upplägg. Om vi valt en kvantitativ 

datainsamlingsmetod hade vi troligen valt någon form av enkäter med fastställda 

frågeställningar där respondenterna inte haft möjlighet att utveckla sina svar. Därmed hade en 

kvantitativmetod inte kunnat användas då individuella avvikelser och nyanser inte kunnat 

särskiljas och syftet med studien inte kunnat uppfyllas. 
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3.4.2 Intervjuguide 

Vi utformade en intervjuguide som hjälp för insamling av data för intervjuerna. Intervjuguiden 

användes som en minnesanteckningslista med frågor utformade så att vi kunde inhämta 

information om hur respondenterna upplevde Self Service teknologi på McDonalds 

restauranger. Frågorna utformades så att det fanns ett stort mått av flexibilitet. Vi strävade efter 

frågor som inte hindrade respondenterna att svara så brett som möjligt. Genom att göra en 

operationaliseringsmall som utgick från den valda teorin och studiens syfte, fångades 

frågeställningar upp som var intressanta och relevanta för studien. Genom att inbjuda 

respondenterna till alternativa synsätt att se på teknologisk service fångades även nyanser och 

skillnader upp i svaren. Frågorna i intervjuguiden utformades utifrån vad vi ville veta för att 

kunna besvara syftet med studien. För att bygga intervjuguiden försökte vi skapa en bra struktur 

och en logisk ordningsföljd, men samtidigt var vi medvetna om att inte ha alltför specifika 

frågor. Vidare anpassade vi språket i intervjuguiden så att respondenterna uppfattade frågorna 

som begripliga samtidigt som frågorna var av öppen karaktär. Vi antecknade även 

respondenternas ålder, kön och namn för att lättare kunna analysera och sätta in 

respondenternas svar i ett begripligt sammanhang.  

 

För att kunna genomföra så bra intervjuer som möjligt läste vi in oss på Kvales lista (Bryman 

& Bell, 2011, sid. 370) som ställt upp kraven som ställs på intervjuare. För att kunna insamla 

så relevant material som möjligt på bästa sätt var vi som intervjuare tvungna att vara insatta i 

ämnet, vara strukturerade, ge respondenterna möjlighet att ställa frågor, visa hänsyn, vara 

öppna och kritiska till de svar som gavs och lyssna på svar som respondenterna ger och inte 

ger, vilket forskningen menar är en förutsättning för att samla in ett så relevant material som 

möjligt (Bryman & Bell, 2011, s. 371-372) 

 

För att underlätta och tolka respondenternas svar med deras egna ord spelades intervjuerna in 

med röstinspelning via intervjuläge i Smartphone. Genom att intervjuerna spelades in istället 

för att det fördes anteckningar kunde svaren fångas upp i deras exakta ordalag, vilket skapade 

möjlighet att se nyanser jämfört om vi fört anteckningar. Därefter transkriberades och 

analyserades varje intervju för att utvärdera resultatet och säkerställa trovärdigheten. 

Anledningen till att vi spelade in intervjuerna var för att kunna lyssna på intervjuerna upprepade 

gånger och göra noggranna analyser av vad som sagts under intervjuerna på ett mer exakt sätt.  
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Vi hade även möjlighet kunna bemöta kritik om studien skulle anklagas för att ha färgats av 

egna värderingar och förutfattade meningar.  

Vidare analyserades materialet av var och en av oss. Detta för att vi sedan skulle kunna 

diskutera och jämföra resultatet av våra analyser för att få ett så pålitligt och replikerbart 

resultat som möjligt. Därefter samanställdes allt material i en analysmall. Nedan (Figur 4) visas 

en del av operationaliseringsmallen som användes för att konstruera frågorna. 

Operationaliseringsmallen i dess helhet finns som bilaga. 

 

 

Figur 4: Operationaliseringsmall för intervjufrågor. 

3.4.3 Urval till intervjuer 

Val av respondenter genomfördes först utifrån ett bekvämlighetsurval med respondenter som 

vid tillfället fanns tillgängliga för oss vid genomförandet av studien. Intervjuerna genomfördes 

mellan 10 - 24 november 2019. Intervjuerna genomfördes genom att vi presenterade oss för 

kunder som genomfört transaktionen via traditionella servicemötet på McDonalds i Karlskoga 

och Hedemora. Vi ville veta varför dessa kunder inte valde att genomföra transaktionerna i de 

digitala kioskerna utan hellre interagerade med servicepersonal. McDonalds har ett ”hybrid” 

system då kunderna kan välja att antingen beställa i kiosken eller gå till servicedisken och 
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beställa med hjälp av servicepersonal. Intervjuerna var tänkta att genomföras på 

restaurangerna. Vi frågade kunderna som valt att beställa via traditionella servicemötet om det 

fanns möjlighet att få intervjua dem om inställningen till Self Service teknologi. Vi 

presenterade oss och förklarade syftet med intervjuerna och studien. Därifrån var tanken att vi 

skulle bestämma tid med kunden för telefonintervju alternativ genomföra intervjun på 

restaurangerna. Bekvämlighetsurvalet visade sig inte var så enkelt att genomföra som vi först 

trodde. Kunderna var negativa till att delta i intervjuer, dels på grund av tidsbrist eller ville helt 

enkelt inte delta. Vi fick då tänka om och diskuterade hur vi skulle gå vidare, antingen 

genomföra intervjuerna igen vid ett senare tillfälle eller helt enkelt byta urvalsmetod. Vi 

diskuterade med varandra och insåg att vi skulle komma fram till samma resultat om vi 

genomfört bekvämlighetsurvalet igen på samma sätt. 

 

Vi bestämde oss då för att gå vidare med en annan urvalsmetod och valde då snöbollsurvalet 

som påminner om bekvämlighetsurvalet (Bryman & Bell, 2011, s. 378 – 379). Vi fick kontakt 

med några kunder via kön till servicedisken eller vid kioskerna. Några av dessa kunder hade 

vänner och bekanta de trodde skulle ställa upp på intervjuer om det digitala servicemötet på 

McDonalds i Karlskoga och i Hedemora. Respondenterna fick våra kontaktuppgifter och vi 

kunde sedan träffa kunderna för intervju. Kritiken som kan riktas mot metoden är att vi inte vet 

från vilken population urvalet är gjort ifrån. Vi har på så sätt ingen urvalsram att utgå ifrån 

vilket gör att våra resultat inte kan sägas vara representativa. Litteraturen ger oss stöd dock för 

detta urval då vi söker efter samband med hjälp av urvalet, vilket Bryman och Bell (2011, s. 

349) menar är bättre än ett vanligt sannolikhetsurval.  

 

Respondenternas identitet har anonymiserats och all information har hanterats med försiktighet 

för att inte röja respondenternas identitet. En generell bakgrund och sammanfattning av det 

transkriberade materialet beskrivs i empiriska avsnittet för att ge en djupare förförståelse till 

studiens insamlade data. All data från respondenter har behandlats med försiktighet samtidigt 

som respondenterna upplysts att deltagandet varit frivilligt. Transkriberingen har sedan 

skickats till varje enskild respondent för godkännande och korrigering av eventuella 

missuppfattningar. Detta förfarande framhålls av Byman och Bell (2011, s. 370) som menar att 

information om respondenter ska behandlas konfidentiellt och allt deltagande ska vara 

frivilligt. 
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3.4.4 Pilotstudie 

För att testa att våra intervjufrågor fungerade som vi tänkt och att undersökning skulle bli så 

bra som möjligt genomfördes en pilotstudie. Vi gjorde piloten för att få en bild hur 

respondenterna kunde tänkas uppleva frågorna, om frågorna var enkla att förstå eller otydliga. 

Om intervjun var för kort eller för lång, och att ordningsföljden var logisk. Genom pilotstudien 

som inte genomfördes på någon av respondenterna som ingick i ordinarie studien upptäcktes 

att två frågor var otydliga och i en ologisk ordningsföljd. Respondenten i piloten var en vän till 

en av forskarna och kom med bra kritik och argument till att ordningen skulle justeras, även att 

frågorna behövdes förtydligas i två fall. För att vi skulle få ett så bra intervjumaterial som 

möjligt ville vi hitta frågor som gav ett så utförliga svar som möjligt utan att genera eller göra 

respondenterna obekväma. Genom pilotstudien fick vi en bra överblick hur studien skulle 

fungera, vi justerade ordningsföljden och förtydligade några frågeställningar. Att genomföra 

en pilotstudie menar Bryman och Bell (2011, s. 191) är ett bra sätt att förbättra sin undersökning 

och att en pilotstudie alltid bör genomförs före intervju eller enkätundersökning för att 

undersöka att frågorna fungerar som tänkt. 

 

Även Hennink et al. (2011) menar att svårigheten för intervjuaren är att förutse hur 

respondenterna tolkar frågorna i intervjuguiden. Det är då viktigt för personen som intervjuar 

får klart för sig att respondenterna förstår frågorna direkt, frågorna är konkreta och har en logisk 

ordningsföljd samt om intervjun är för kort eller för lång (Hennink et al., 2011). Då 

respondenterna var positiva och öppna för intervjuer menar Bryman och Bell (2011, s. 375) att 

forskaren får trovärdiga och riktiga svar från respondenterna. Då vi genomförde pilotstudien 

och justerade intervjuguiden för att den skulle vara så anpassad och lämplig som möjligt, ansåg 

vi att intervjuguide svarade upp mot de frågor som studien avsåg att undersöka. 
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3.5 Undersökningens trovärdighet 

För att studiens slutsatser ska vara giltiga och kunna gå att lita på har vi haft ett kritiskt 

förhållningssätt till vår kvalitativa metod. Vi har under hela processen försökt förhålla oss 

kritiskt till materialet som är insamlat. Vi har kritiskt granskat intervjuerna var och en för sig. 

Vi jämförde våra analyser och fann att de överensstämde väl med varandra, vilket i litteraturen 

benämns som intersubjektivitet, dvs. så nära sanningen det går att komma när flera personer är 

överens om en korrekt beskrivning av ett fenomen. Datainsamlingen bygger på tolv 

respondenters upplevelser av teknologisk service på McDonalds. Antalet respondenter hade 

inte fastställts från början utan vi intervjuade respondenter tills vi fick tematisk mättnad i 

materialet, därmed hade vi tillräckligt med material insamlat. Hennink, Kaiser & Weber, 

(2019) menar att tematisk mättnad uppstår när inga nya teman kan utkristaliseras och vidare 

intervjuer är överflödiga. 

Respondenterna hade i flertalet fall använt teknologisk service på andra snabbmatskedjor än 

McDonalds och använt digitala kiosker på andra McDonalds restauranger än just Karlskoga 

och Hedemora, vilket lyfter studiens trovärdighet. För att genomföra studien på ett trovärdigt 

sätt har ett flertal metodböcker används för att strukturera upp datainsamlingen. Studien gör 

inga anspråk på att vara heltäckande utan studien ville undersöka kunders inställning till Self 

Service teknologi i snabbmatsbranschen. För att ha en så hög trovärdighet som möjligt 

transkriberades intervjuerna för att därefter återkoppla till respondenterna hur vi uppfattat 

intervjun och eventuella fel har därmed kunnat korrigerats. Påverkanseffekter har funnits i vårt 

medvetande under hela studien, dels att vi som intervjuare skulle ha kunnat påverkat 

respondenterna i den ena eller andra riktningen exempelvis då en av forskarna är anställd på 

McDonalds, vilket skulle kunnat påverka respondentens inställning att lämna så uppriktiga svar 

som möjligt.  

För att minimera den sortens påverkan var vi tydliga från början och informerade 

respondenterna att en av forskarna har anställning på McDonalds. Det är både en brist och en 

stryka att undersöka sin egen arbetsplats, men då vi från början varit medvetna om både 

nackdelar och fördelar med en undersökning på den egna arbetsplatsen ansåg vi valet av företag 

var välmotiverat. Vi diskuterade med varandra löpande under hela studien och försökt förhålla 

oss så objektiva som möjligt genom arbetet. Ett argument för att vi försökt förhålla oss så 

objektiva som möjligt har varit att vi under hela studien varit medvetna om påverkanseffekterna 

och därför redovisat eventuella brister eller andra metoder som skulle kunnat användas. 

Analyser från studien har genomförts av var och en, därefter har vi jämfört och diskuterat 
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resultaten med varandra för att på så sätt öka tillförlitligheten och trovärdigheten i resultaten. 

Även faktum att vi redovisar både styrkor och brister i metoden ökar studiens transparens och 

därigenom kan intresserade läsare själva utvärdera trovärdigheten i studien. 

3.5.1 Val av analysmetod 

Efter att intervjuer genomförts började vi transkribera studiens rådata. För att få så heltäckande 

rådata som möjligt tog vi hjälp av litteraturen för att införskaffa kunskap hur vi kunde 

säkerställa att få ett så omfattande och komplett material som möjligt. För att lättare 

systematisera rådata använde vi oss av den ”hermeneutiska cirkeln” som hjälp för att analysera 

delarna var och en för sig men även materialet i dess helhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Den hermeneutiska cirkeln, (Jacobsen, 2012). 

 

Jacobsen (2012) visar att i all typ av analysarbete av kvalitativt datamaterial oavsett vilken 

metod som väljs så växlar forskaren mellan att analysera delarna var och en för sig och försöker 

även se delarna i en större kontext vilket den ”hermeneutiska cirkeln” hjälper till med. Vi 

funderade fram och tillbaka vilken typ av analys som var mest lämplig för studiens syfte och 

vårt insamlade datamaterial.  Att vi valde en innehållsanalys var inte något självklart val från 

början. Ju mer litteratur som inhämtades desto mer diskuterade vi fram och tillbaka. Det fanns 

ett antal olika analysmetoder som säkert skulle kunnat hjälpa oss. Men med varje metod fanns 

det kritik som måste ställas mot varje metod. Vi har varit medvetna om kritiken mot de olika 
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analysmetoderna och därför har vi var för sig analyserat data för att sedan stämma av mot 

varandras resultat för att få ett så sanningsenligt material som möjligt.  

 

 

Grundad teori var exempelvis ett av alternativen, men forskning visade att Grundad teori i 

många fall inte leder fram till någon ny teori, och att det är ett vagt synsätt. Det kan även vara 

svårt för forskaren att få en förståelse av materialet samtidigt som känslan för materialet 

förvinner (Bryman & Bell, 2011, s. 455 – 456), därav valde vi bort denna metod. Vidare menar 

Bryman och Bell (2011, s. 455) att kodningen är den viktigaste processen i Grundad teori och 

den aspekten har fått mest kritik. Utifrån litteraturen och studiens syfte valde vi bort Grundad 

teori då resultatet troligtvis varit svårare för oss att tolka och att dra troliga slutsatser av 

materialet. Analysen som vi ansåg passade studiens syfte bäst var innehållsanalysen där vår 

intervjuguide utgjorde en sorts förkategori, då intervjuerna var öppna hoppades vi även finna 

nya och överraskande data som inte kunnat förutspås och som vi kunde arbeta vidare med, 

vilket stöds av Jacobsen (2012), därav valdes innehållsanalysen som analysmetod. 

 

Vi började analysen med att koda texterna, söka efter olika teman och ämnesområden. Vi 

försökte därefter kategorisera eller hitta de företeelser vi sökte efter. Därefter reducerades 

materialet till tematiska enheter, varefter vi försökte kategorisera texten genom att hitta 

lämpliga kategorier för att systematisera teman i grupperingar. Sedan fylldes de olika 

kategorierna på med olika citat genom att vi sökte efter meningar från det transkriberade 

materialet som uttryckte vad respondenten sagt om varje kategori som valts. Därefter fyllde vi 

på med citat från de olika respondenterna i de olika kategorierna för att identifiera vad 

respondenterna menade vara viktigt. Därefter söktes samstämmighet i det transkriberade 

materialet, vi sökte även olikheter som kunde skönjas ur materialet, respondenternas 

sinnesstämning och uppträdande under intervjuerna. Även om vi såg samstämmighet i analysen 

så menar Jacobsen (2012) att forskaren inte bör dra slutsatsen att sanningen har hittats, utan 

snarare dra slutsatsen att ju starkare intersubjektivitet, desto sannare är den händelse eller 

sambandet som studeras. Studien gör inga anspråk på att vara heltäckande men studien visar 

på stark intersubjektivitet, vilket kan uttydas att slutsatser kan anses trovärdiga. På nästa sida 

visas en del av innehållsanalysen, analysen i dess helhet är bifogad som bilaga. 
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Figur 6: Egenritad innehållsanalys. 
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3.6 Datainsamling 

När en innehållsanalys används för att bearbeta data från exempelvis intervjuer, måste en av 

två huvudinriktningar väljas hävdar Graneheim och Lundman (2003). De två 

innehållsanalytiska huvudinriktningar delas enligt Graneheim och Lundman (2003) in i 

kvantitativa eller kvalitativa innehållsanalyser.  

 

I kvalitativa innehållsanalyser är det viktigt att forskare är medvetna om vilken av tre ansatser 

forskaren väljer att använda, vilka styrkor och svagheter deras ansatser medför för resultatet. 

De tre ansatserna för kvalitativa innehållsanalyser är enligt Hsieh och Shannon (2005), 

konventionella-, riktade- och summativa innehållsanalyser. Den konventionella 

innehållsanalysen används för att generera kategorier och teman som beskriver innehållet 

genom att låta texten tala fritt, med den jobbar forskaren sig fram systematiskt för att kunnat 

svara på frågeställningen (Graneheim & Lundman, 2003). Enligt Graneheim och Lundman 

(2003) har den konventionella innehållsanalysen fördelen att leverera omedelbar information 

från studiens respondenter utan egna förutfattade meningar eller vald teoretisk infallsvinkel. 

 

Vi valde att använda den konventionella innehållsanalysen med motiveringen att studiens syfte 

var att identifiera och förklara faktorer som hjälper tjänsteföretag i snabbmatsbranschen att 

minska kunders motstånd till att använda teknologisk service. Self Service teknologi inom 

snabbmatsbranschen är ett område som vi upptäckte var relativt lite utforskat i TAM 

sammanhang. Det fanns inte kända eller redan utforskade externa variabler som forskningen 

kunnat påvisa har påverkan på kunders uppfattning av användbarheten och 

användarvänligheten i de digitala kioskerna i snabbmatsbranschen. Studiens syfte var att 

identifiera dessa faktorer. Det innebär att vi som forskare måste finna relevanta externa 

variablerna som påverkar kundernas uppfattning om Self Service teknologi i 

snabbmatsbranschen. Genom att välja den ingången blev undersökning induktiv, där studien 

försökte generera nya kategorier i teorin och en utökad Technological Acceptanse Model för 

snabbmatsbranschen. Den konventionella innehållsanalysen blir i sammanhanget den mest 

lämpliga innehållsanalysen för att besvara studiens frågeställning. Den sortens innehållsanalys 

tillåter respondenter att tala och fritt förklara användarvänligheten och användbarheten och 

hur respondenterna uppfattar de digitala kioskerna.  
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Den konventionella innehållsanalysens största styrkor är enligt Graneheim och Lundman 

(2003) att den möjliggör för forskaren att erhålla direkta beskrivningar från respondenterna.  

Ur respondenternas svar kunde vi med den konventionella innehållsanalysen kondensera 

meningsenheter för att bilda och identifiera nya övergripande kategorier och subkategorier, 

som sedan analyserades och kunde beskrivas mer djupgående.   

3.7 Alternativa innehållsanalyser 

Vi nämnde tidigare översiktligt de olika innehållsanalyser som fanns och som vi hade kunnat 

använda istället för den konventionella innehållsanalysen. Här motiverar listar vi de olika för 

och nackdelar med de olika innehållsanalyserna. 

Den första är den summativa innehållsanalysen. En summativ strategi för kvalitativa 

innehållsanalyser börjar med att forskaren identifierar och kvantifierar vissa ord eller begrepp 

i texter med syftet att förstå den kontextuella användningen av orden eller innehållet (Hsieh & 

Shannon, 2005). Kvantifieringens mål är att utforska hur dessa ord och begrepp används men 

inte för att dra slutsatser. Det summativa tillvägagångssättet för kvalitativ innehållsanalys går 

utöver räkning av ord och har som funktion att söka kontexten för orden och begreppen, för att 

sedan tolka den kontextuella innebörden för att kunna upptäcka underliggande betydelser av 

innehållet (Hsieh & Shannon, 2005). Den summativa innehållsanalysen används mest för att 

tolka den kontextuella innebörden i ord och begrepp, den används för att finna någon 

underliggande mening i innehållet och hade kunnat ge oss svar på hur ord faktiskt används när 

det kommer till kundernas uppfattning om de digitala kioskerna i snabbmatsbranschen. Även 

om kunskapen vilka ord och begrepp som användes av respondenterna hade varit intressant, 

hade det inte hjälpt oss att generera några nya kategorier ur dessa ord, då denna metods största 

svaghet är enligt (Hsieh & Shannon, 2005) att den inte tar hänsyn till den övergripande 

meningen i den insamlade data. Av denna anledning hade vi inte kunnat finna svaret på vår 

frågeställning och metoden valdes därför bort. 
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En annan variant av innehållsanalys som vi hade kunnat använda var den riktade 

innehållsanalysen. Den riktade innehållsanalysen är motsatsen till den konventionella 

innehållsanalysen, då forskaren här har en bestämd teoretisk infallsvinkel och kan använda 

innehållsanalysen för att antingen bekräfta eller vidareutveckla redan befintliga teorier (Hsieh 

& Shannon, 2005). I den riktade innehållsanalysen förutbestämmer forskaren nyckelord och 

begrepp och den insamlade data sorteras sedan utefter förutbestämda kategorier för att öppna 

upp möjligheten att möjligtvis skapa nya kategorier (Hsieh & Shannon, 2005).  

Denna innehållsanalys hade mycket väl kunnat fungera för oss då den tillåter att förutbestämma 

redan existerande nyckelord och kategorier i forskningsområdet. Vi hade då kunnat använda 

detta i innehållsanalysen för att bekräfta eller vidareutveckla den redan existerande teorin. 

Denna metod hade kunnat besvarat studiens frågeställning om samma externa variabler som 

påverkar den teknologiska acceptansen i andra branscher även förekommer i 

snabbmatsbranschen och om det skiljer sig från övriga branscher. Vi upptäckte dock att 

problemet med denna metod var enligt Hsieh och Shannon (2005) partiskhet. Det är lätt att som 

forskare vara partisk till sina valda nyckelord och kategorier och endast välja meningsenheter 

som forskaren anser vara relaterade till förutbestämda ord och kategorier. Då missar forskaren 

att koda unika och intressanta meningsenheter som hade kunnat bilda nya helt åtskilda 

kategorier som skiljer sig från existerande teorin och litteraturen. Då vårt mål som forskare har 

varit att förhålla oss så objektiva och opartiska som möjligt i analysarbetet av insamlade data 

valde vi helt enkelt att borste från den riktade innehållsanalysen för den konventionella.  

3.7.1 Kritik mot innehållsanalys 

Analysen blir inte bättre än materialet som funnits till förfogande, litteraturen visar att det är 

omöjligt för forskare att skapa en kodningsmanual som är helt opåverkad av forskarens 

tolkningar (Hsieh & Shannon, 2005). Vidare kan resultat som studien avser mäta, och som vi 

ansåg vara viktiga, vara precis det omvända med konsekvensen att essensen inte fångas upp i 

innehållsanalysen. Genom att vi tagit del av kritiken via litteraturen, och att vi tillsammans hela 

tiden ifrågasätt våra val och metoder, anser vi att vi gjorts vad som rimligtvis går att begära i 

försöken att få fram en så trovärdig analys som möjligt. 
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3.8 Studiens trovärdighet 

Bryman och Bell (2011, s. 306) menar att trovärdigheten i en kvalitativ studie består av fyra 

kriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och bekräfta.  

 

Tillförlitligheten i studien beskrivs genom att vi förklarar hur den sociala verkligheten ser ut 

på McDonalds restaurangerna och att vi försöker ge en så trovärdig bild som möjligt. Genom 

att vi intervjuat högsta ledningen för restaurangerna och samtidigt haft tillgång till kunskaper 

genom att en av oss arbetar på McDonalds som driftchef, anser vi att studien beskriver 

verkligheten på trovärdigt sätt.  

 

Kunskaperna vi införskaffat genom intervjuer av nyckelpersoner, samt att dessa personer fått 

verifiera sammanställningen av intervjuerna och haft möjlighet att korrigera felaktigheter, så 

har vi använt oss av deltagarvalidering för att skapa trovärdighet i studien, vilket Bryman och 

Bell (2011, s. 306 - 307) framhåller. 

 

Överförbarhet i studien avser djupet i studien, vilket är syftet med vår studie då den avser att 

undersöka kunders motstånd till Self Service teknologi. Hade vi istället valt en kvantitativ 

undersökning hade vi istället gått på bredden i undersökningen. Enligt Bryman och Bell (2011, 

s. 307) har den kvalitativa överförbarheten fokus på det unika i undersökningen, vilket i vår 

studie är komponenterna: användbarhet och användarvänlighet och hur pass överförbart 

resultatet är till andra miljöer. Vi anser att studiens resultat är överförbara till andra 

snabbmatskedjor som använder sig av teknologisk service då miljön vi undersökte är likartad 

andra snabbmatsrestauranger. Därför anser vi att studien är överförbar. 

 

Pålitligheten i studien innefattar intervjuutskrifter, öppenhet genom hela undersökningen och 

att allt material varit tillgängligt. Genom detta arbetssätt kan andra granska studien, ta del av 

våra redogörelser, se hur vi genomfört analyser och kan därefter utvärdera hur trovärdiga 

studiens slutsatser faktiskt är. Genom att vi hela tiden haft transparens i undersökningen, att vi 

som forskare har varit öppna och mottagliga för kritik anser vi studien har en hög pålitlighet. 

Vidare har vi under studiens gång haft opponenter och handledning som kommit med 

konstruktiv kritik och hjälpt till att förbättra undersökningen. Även det faktum att vi haft 

information från insatta källor på fallföretaget som bekräftat det insamlade empiriska materialet 

borgar även det för en hög pålitlighet, vilket ligger i linje med Bryman och Bell (2011, s. 307). 
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Möjlighet att styrka och bekräfta innebär enligt Bryman och Bell (2011, s. 307 - 308) att vi haft 

insikten att det inte varit möjligt att ha en fullständig objektivitet i undersökningar. Vi har 

förklarat att en av uppsatsens författare är anställd på McDonalds och således även avlönad av 

företaget, vidare har vi förklarat risker och styrkor med att bedöma sin egen arbetsplats och 

försökt så långt som möjligt att inte ha några personliga värderingar i studiens genomförande 

och slutsatser. Därmed anser vi att studien uppfyller de fyra delkriterierna i en kvalitativ 

undersökning. 
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4 Empiri 

I denna del redogörs studiens empiriska material som har inhämtats från McDonalds i 

Hedemora och Karlskoga. Hur Self Service teknologi används på McDonalds presenteras 

tillsammans med en kort bakgrund. Materialet har insamlats genom intervjuer av 

nyckelpersoner samt inläsning av information via internet. 

4.1 Företaget 

McDonalds i Karlskoga öppnades 1995 som nummer 88 i Sverige och McDonalds i Hedemora 

öppnades 1999 som nummer 182. McDonalds i Karlskoga är placerad längs E 18 mellan 

Karlstad och Örebro medan restaurangen i Hedemora ligger efter riksväg 50 mellan Avesta och 

Borlänge. Båda restaurangerna har ca 60 medarbetare och serverar ungefär 25 000 kunder i 

månaden. Av dessa 25 000 kunder intar ungefär 60 procent sin måltid inne i restaurangen 

medan resterande kunder nyttjar restaurangens Drive Thru. Restaurangerna ägs av Patrik 

Forsman som är licenstagare, Johan Nolfelt och Erik Nolfelt arbetar som driftchefer för 

samtliga tre restauranger. Amanda Stålhammar är restaurangchef på McDonalds i Karlskoga, 

Roudi Hajji är restaurangchef på McDonalds i Hedemora. Både Amanda och Roudi har en 

assistent och sex arbetsledare var, som utgör restaurangens arbetsledning. Patrik Forsman har 

även en tredje restaurang i Kumla (Brändåsen) (P. Forsman, Licenstagare, personlig 

kommunikation, 20 oktober, 2019). Den restaurangen är exkluderad då den inte har McDonalds 

digitala servicesystem.  
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4.2 Traditionellt till digitalt servicemöte 

McDonalds i Karlskoga fick det digitala beställningssystemet våren 2017 och McDonalds i 

Hedemora fick systemet hösten 2017 som McDonalds internt kallar för EOTF (Experience Of 

The Future), vilket omfattar bland annat Self service teknologikiosker i matsalen. Övergången 

från traditionella servicemötet till det digitala servicemötet gjordes av McDonalds för att möta 

den allt hårdare konkurrensen, att höja servicekvaliteten, förbättra kvaliteten på produkterna, 

bli mer flexibla i produktutbudet och samtidigt minimera matsvinnet. Genom att introducera 

digitala kiosker förbättrades servicen och tillgängligheten för kunderna då de digitala kioskerna 

alltid är tillgängliga att kunna nyttjas av kunderna. Innan McDonalds i Karlskoga och 

Hedemora byggdes om hade varje restaurang fyra kassor som var och en skulle bemannas med 

servicepersonal. Även om restaurangerna hade fyra kassor, bemannades sällan alla fyra kassor 

samtidigt, när kundtillströmningen kraftigt ökade exempelvis vid när en busslast med kunder 

stannade för att äta, påverkades servicen negativt då kunderna fick stå i kö för att kunna beställa 

sin måltid. Produkterna i det traditionella servicemötet tillagades i förtid och placerades i ett 

värmeskåp i tio minuter, om produkten inte såldes under den tiden kasserades produkten (P. 

Forsman, Licenstagare, personlig kommunikation, 20 oktober, 2019).  

 

Båda restaurangerna arbetar aktivt med att kunderna ska beställa sin måltid via de digitala 

kioskerna, istället för att gå fram till servicedisken och göra sin beställning via personal då 

restaurangerna har kvar två kassor från det gamla systemet. Personal följer istället med kunder 

till kiosken och hjälper dem att beställa för att ”lära” kunderna nya systemet och samtidigt vara 

behjälpliga (P. Forsman, Licenstagare, personlig kommunikation, 20 oktober, 2019). Enligt 

Licenstagare P. Forsman (personlig kommunikation, 20 oktober, 2019) har samtliga 

restauranger på McDonalds som konverterat till nya systemet samma standard, vilket gör att 

inte det spelar någon roll om kunden beställer sin mat i Umeå eller i Ystad eller någon 

annanstans i Sverige, förfarandet är fortfarande detsamma. 
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4.3 Self-servicekioskerna 

Med det nya digitala systemet finns interaktiva kiosker utplacerade direkt efter ingången i 

matsalen. De digitala kioskerna är placerade på väggen och är väl synliga för kunderna. 

Kunderna stiger in i matsalen genom entrédörren och därefter genomför sin beställning via den 

digitala kiosken. Layouten på kioskerna är uppdelade i menyer, efterrätter, tillbehör eller 

produkter, och kunderna kan fritt välja vad som önskas. Via skärmen kan kunderna även välja 

språk som engelska eller svenska och även en handikappanpassad layout (A. Stålhammar, 

Restaurangchef, personlig kommunikation, 19 oktober, 2019).  

 

Kunderna har även möjlighet att ta bort eller lägga till olika ingredienser efter eget tycke och 

smak via några knapptryck. Vidare har kunden möjlighet att välja vilket protein som önskas 

(kött, kyckling eller vegetariskt alternativ). När kunden är nöjd med sin beställning betalar 

kunden antingen med kort i kiosken eller i kassan vid servicedisken vid kontantbetalning. 

Därefter skrivs ett kvitto ut med ett ordernummer. Kunden får sedan gå vidare till ”waiting 

area” och kan följa sitt ordernummer på en stor skärm som är placerad ovanför kassalinjen, 

alternativt sätta sig och vänta (A. Stålhammar, Restaurangchef, personlig kommunikation, 19 

oktober, 2019).  

 

I samma ögonblick som kunden får kvittot ser personalen på en skärm i produktionsområdet 

de produkter som ska tillagas i turordning. Servicepersonal ser på skärmarna i serviceområdet 

när produkterna är klara och plockar då ihop varje order, när kundens order är färdig växlas 

numret från ”Tillagas” till ”Klar” på skärmen ovanför servicedisken. Då kan kunden komma 

fram och hämta sin beställning vid servicedisken eller att servicepersonalen kommer ut med 

kundens beställning till bordet. Servicepersonal som förut tog emot kunder via en kassa kan 

istället användas mer flexibelt för att snabba på servicen istället. Genomsnittsköpet har även 

ökat (snittchecken) på beställningarna i kioskerna jämfört med traditionella beställningen face 

to face, vilket restaurangledningen tror beror på att kunderna nu utan stress kan navigera runt 

och kanske upptäcka produkter som de inte sett innan osv (A. Stålhammar, Restaurangchef, 

personlig kommunikation, 19 oktober, 2019). 
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Bild 1.Interaktiva kiosker (McDonalds Hedemora). 

4.4 Kunders motstånd till teknologisk service 

Enligt restaurangledningen blir många kunder frustrerade över nya sättet att beställa sin mat, 

som kunderna upplever krångligt och svårt att förstå. Många kunder vill inte heller göra sin 

beställning via en skärm utan vill ha servicepersonal att prata med. Kunderna har möjlighet att 

gå till servicedisken och säga att de vill beställa av en bemannad kassa istället för att beställa i 

den digitala kiosken. Kunder kan säga till personalen att ”nu gör vi ju ditt jobb” och vill hellre 

beställa face to face. Andra problem som uppstår är när tekniken i kioskerna inte fungerar vilket 

skapar ytterligare frustration. Vid införandet av Self servicekioskerna uppstod en del tekniska 

problem och det händer att det blir något problem med kioskerna som då inte kan användas 

tills felet är åtgärdat, vilket skapar frustation hos kunder men även hos personalen (A. 

Stålhammar, Restaurangchef, personlig kommunikation, 19 oktober, 2019). 

 

Vid vissa speciella dagar som resdagar och andra högvolymsdagar har restaurangerna 

bemannad personal vid kioskerna. Genom att ha personal vid kioskerna kan de hjälpa och visa 

kunderna hur kioskerna ska användas, dock upplever personalen att de kunder som inte vill 

använda sig av Self Service teknologi är svåra att övervinna. Åldern på kunderna som inte vill 

beställa via kioskerna är varierande men enligt restaurangen är män i 50 – 60 års åldern 

överrepresenterade (A. Stålhammar, Restaurangchef, personlig kommunikation, 19 oktober, 

2019). 
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4.5 Respondenterna 

Här presenteras en kort sammanfattning av intervjuerna och en beskrivning av respondenternas 

bakgrund för att ge en ökad förståelse till studiens datainsamling. Samtliga respondenter är 

anonymiserade i studien med fiktiva namn. Värt att notera är att flera respondenter har använt 

digital service på andra McDonalds restauranger i Sverige än de två som nämns i studien. Det 

digitala systemet med kiosker är desamma över hela landet på McDonalds restauranger. 

 

Linda är 36 år, ensamstående undersköterska och sjukskriven för närvarande. Linda besöker 

McDonalds ungefär två gånger i veckan. Linda tycker inte alls om digitaliseringen, då 

teknologisk service gör henne både stressad och obekväm. Hon tycker de digitala kioskerna är 

svåra att förstå och tycker inte om trängsel vid kioskerna som hon anser skapar stress.  

 

Hanna är 38 år, hon har familj och barn, studerar på Universitet och besöker McDonalds tre till 

fyra gånger i månaden. Hon har vana att använda kioskerna på flera olika McDonalds 

restauranger runt om i Sverige. Hanna tycker det digitala servicemötet är helt ok men tror att 

digitaliseringen tar bort arbetstillfällen på sikt. Vidare menar Hanna att hon upplever stress och 

oro när hon ska göra sin beställning via de digitala kioskerna, som hon menar står dels för tätt 

och hon känner att människor ”spionerar” på henne när hon beställer sin mat. 

 

Alice är 10 år, går i fjärde klass i skolan. Hon besöker McDonalds två gånger i veckan och 

uppskattar det digitala servicemötet för att hon inte behöver prata med någon. Hon behöver 

inte förklara vad hon vill ha utan kan i lugn och ro titta vad som finns och hitta vad hon söker. 

Men ibland saknar hon någon att fråga och förstår inte alltid hur de digitala kioskerna fungerar, 

då det ofta hänt hon trycker fel på skärmarna. 

 

Nina är 66 år, pensionär men hoppar fortfarande in och jobbar då och då. Nina är utbildad 

biomedicinsk analytiker och besöker McDonalds två till tre gånger i veckan. Nina tycker det 

digitala servicemötet ligger i tiden. Hon tycker dock de digitala kioskerna är svåra att förstå 

och går hellre till servicedisken och pratar med servicepersonalen istället för att beställa i 

kiosken. Hon tycker det är svårt att veta vad som ska göras i kioskerna, svårt att göra 

specialbeställningar och önskar att någon kunde utbilda henne på de digitala kioskerna för att 

hon ska kunna nyttja kioskerna fullt ut.  
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Hon föredrar det personliga bemötandet hellre än en digital skärm men tycker att maten är 

fräsch och att matsvinnet minskat. Hon förstår att McDonalds valt digital teknik men vill ändå 

ha någon att prata med när hon beställer sin måltid.  

 

Per Olov är 74 år, pensionär och besöker McDonalds en till två gånger i veckan, Han tycker att 

digitala mötet är smidigt, bra och modernt. Men tycker att de digitala kioskerna innehåller för 

många steg och upplever att han får göra samma steg två gånger. Vidare saknar han det 

personliga bemötandet och att det saknas personal att fråga om något blir fel eller om han har 

frågor. 

 

Ida är 37 år, utbildad undersköterska med familj och barn. Ida besöker McDonalds två gånger 

i veckan och hon är mycket kritisk till digitala servicemötet som hon tycker inte är trevligt. Att 

inte få prata med någon eller få kontakt med servicepersonal upplever hon som mycket 

irriterande. Det är svårt att förstå skärmarna, de hakar upp sig tycker hon, samtidigt som det 

inte finns någon att fråga. Hon tycker digitala servicemötet tar längre tid och förstår inte 

meningen med det digitala mötet. 

 

Nils är 38 år, studerande och besöker McDonalds minst två gånger i veckan. Nils trivs med det 

digitala servicemötet som han upplever smidigt. Han upplever att han i lugn och ro kan stå och 

beställa sin mat. Det digitala servicemötet ligger i tiden och han upplever det som modernt. 

Han tycker dock att skärmarna innehåller för många steg och att det inte finns personal att fråga 

vid behov. Men trots det tycker han att kioskerna fyller ett behov, speciellt de dagar han inte 

vill prata med servicepersonal. Då är kioskerna ett bra alternativ tycker Nils. 

 

Liam är 46 år, Industriarbetare och besöker McDonalds en gång i veckan. Liam tycker digital 

service är i grunden bra, men själv upplever han stress och oro när han ska beställa. Han känner 

sig obekväm när andra människor står bakom honom vid beställningen. Han ser inga fördelar 

med att beställa i kioskerna men uppfattar att företaget får fördelar med digital service. Liam 

tycker det är svårt att göra sig förstådd och pratar hellre med servicepersonal som Liam 

uppfattar har lättare att förstå vad han vill. Han föredrar det traditionella mötet men inser att 

digitaliseringen är framtiden och han måste lära sig detta helt enkelt då allt fler 

snabbmatskedjor har likartade system menar Liam.  
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Rickard är 41 år, har familj och barn och arbetar som lagerarbetare. Rickard besöker 

McDonalds två till tre gånger i månaden och menar att digitala servicemötet är smidigt. Men 

invänder att han själv jobbat inom servicebranschen och saknar någon att prata med. Finns 

möjlighet så väljer Rickard det traditionella servicemötet för att få någon att prata med. Han 

upplever det svårt att hitta i menyerna i de digitala kioskerna, svårt att plocka bort vissa råvaror, 

samt svårt att navigera på skärmen vilket skapar stress säger Rickard.  

 

Emma är 60 år och arbetar som biomedicinsk analytiker. Hon besöker McDonalds en till två 

gånger i månaden. Hon upplever digitala servicemötet som bra då hon oftast slipper att stå i 

kö. Hon tycker att digitala kioskerna ger en god överblick vad som finns men saknar någon att 

prata med och att det är svårt att förstå själva förfarandet vid större beställningar. Det blir ofta 

fel och då upplever hon stressigt. Främst tillbehören upplever Emma som krångliga att förstå. 

Hon upplever det som mindre stress att stå framför kioskerna och i lugn och ro kika runt än att 

stå och prata med servicepersonal och försöka förklara vad hon vill ha.  

 

Nina är 24 år och studerande. Hon föredrar digitala servicemötet och kioskerna för hon 

upplever att ingen ifrågasätter vad hon beställer. Första gångerna avskydde hon digitala kiosker 

men när hon väl vant sig så tycker hon det är smidigt. Hon kan i lugn och ro navigera runt i 

menyerna och titta vad som finns, men saknar det personliga bemötandet. Hon upplever att hon 

numera inte blir sedd, får inget leende, utan mer ”här är din mat, försvinn nu…”. Annars är 

maten både fräschare och bättre, men när Nina vill plocka bort något från sin hamburgare är 

det krångligt och hon blir både stressad och irriterad. 

 

Niklas är 35 år och arbetar som NCC operatör och besöker McDonalds minst en gång i veckan. 

Generellt tycker han att digitala servicemötet är bra, lätt att hitta och navigera. Även 

scannerfunktionerna på skärmarna fungerar bra och han kan då nyttja erbjudanden. Nicklas 

saknar det personliga servicemötet och upplever att bemötandet i digitala servicemötet är en 

kall skärm där ingen finns att fråga och heller ingen som numera som representerar företaget 

och ingen som välkomnar mig på samma sätt som tidigare menar Niklas. Han trivs dock med 

skärmarna och är van att hantera digital utrustning. Han förstår även att företaget kan bli mer 

effektivt då färre behöver stå i kassan då han själv som kund numera utför arbetet, vilket måste 

underlätta för företaget säger Niklas. 
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4.6 Sammanfattning av intervjumaterialet 

4.6.1 Kioskernas placering 

Som tidigare diskuterats i problemdiskussionen finns en hel del motstånd till digital service 

och genom intervjuer med respondenterna framkom information som kunde minska stress och 

motstånd till Self servicekioskerna. När intervjumaterialet analyserades menade flertalet 

respondenter att kioskerna är för tätt placerade. När kioskerna står för tätt bildas lätt en mindre 

folksamling kring kioskerna som oftast är placerade på en och samma plats i restaurangen. 

Hanna menar att det skulle behövas ” skapa någon sorts avskildhet, kioskerna sitter ganska tätt 

och ganska öppet liksom”. Hanna säger att det skulle avhjälpa stress och oro. Linda är av 

samma åsikt som Hanna och framhåller att kioskerna är för tätt placerade ”står de så nära 

varandra med, det är jobbigt när man ska stå så tätt inpå varandra, de står ju så himla nära 

och så ska alla stå och trängas”. Liam är inne på samma spår och menar ”när jag kommer fram 

till kioskerna om jag inte är själv, om det är folk bakom mig, då måste man veta hur man ska 

trycka och man vet inte riktigt vad man ska ha…”. Ida instämmer och säger ”att någon kan 

komma om man behöver hjälp, som visar vart man trycker och så…” 

4.6.2 Personlig interaktion 

I intervjumaterialet framkommer även att de flesta av respondenterna föredrar en interaktion 

mellan servicepersonal och kund. Att servicepersonal inte finns tillgänglig, att inte kunna fråga 

eller få hjälp är något som efterfrågas av nästan samtliga respondenter. Exempelvis menar Liam 

att ”hon man pratar med förstår mig bättre än kioskerna”. Nina är inne på samma sak och 

tycker att ”en del i service är att få det personliga bemötandet och det har ju förvunnit lite 

grand med det nya…”. Emma liksom Nina tycker det sociala är både viktigt och trevligt, därför 

föredrar båda traditionella servicemötet då Nina och Emma tycker om att prata med 

servicepersonalen. Emma uppskattar interaktionen med servicepersonal och föredrar det 

traditionella servicemötet just för ”möten med människor, jag gillar ju människor”. Hanna är 

inne på samma sak och tänker även att de digitala servicekioskerna ersätter människor vilket 

Nina, Emma och Hanna ser som negativt. Hanna säger exempelvis ”det tar bort personal. 

Alltså att det kanske tar bort arbetsuppgifter, om för mycket blir digitaliserat, det gillar inte 

jag”. Nina är inne på samma tanke och funderar ”tar man jobbet ifrån någon, det är det man 

funderar på…”. 
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Niklas säger att han saknar någon som skapar servicekänslan, han saknar ”kommunikation med 

någon som representerar …det tycker jag är största nackdelen att det finns ingen som kan 

representera…man får ingen...glad person som står i kassan”.  

 

I intervjumaterialet framkom det även att ett antal respondenter föredrog att inte behöva prata 

med personalen i kassan. Dessa respondenter föredrog det digitala servicemötet där de inte 

behövde stressa vid kassan och att de kunde i lugn och ro ta sin tid att beställa utan att det 

bildades kö bakom dem. Anna förklarar exempelvis ”att man kan ta lite mer tid på sig eller 

liksom att man kan fundera lite mer”. Nina var inne på samma linje ”Du kan ju stå och fundera 

hur länge du vill, knappa runt och se vad som finns och du slipper prata med någon…”. Nina 

förklarar uttryckligen ”Att man oftast inte behöver stå i kö, sen kan man ju försöka blippa på 

det man tänkt sig vad man ska köpa, man behöver inte stå framför en människa och fundera 

och tänka vad man ska ha”. Respondenterna som föredrog att inte behöva prata med personal 

svarade sammanfattningsvis att detta berodde på att de vill slippa stressen med att behöva 

beställa av servicepersonal, medan andra kunder väntar bakom dem. Även de respondenter som 

föredrog kioskerna framför kassan, kände att de ville ha servicepersonal som kunde vara där 

när problem eller frågor uppstod i kioskerna. Även respondenter som är nöjda med att beställa 

via digital skärm menar att en interaktion i själva servicemötet är uppskattat. Nina menar att 

”man saknar ändå det där bemötandet, som förr innan kioskerna, då fick man mer ett leende, 

någon som faktiskt såg en, nu är det typ ”här är din mat, försvinn”, den känslan får jag”. 

4.6.3 Bekvämlighet 

Bekvämt och smidigt var ett ofta återkommande uttryck bland flertalet respondenter och just 

att respondenterna kunde titta runt vad som fanns i lugn och ro för att sen beställa som var av 

betydelse. Alice menade att kiosken passade henne bra ”för då kan man i lugn o ro titta vad 

som finns”. Även att kunna beställa sin mat utan att veta vilket namn produkten har underlättade 

via kioskerna förklarar Alice som menade att hon kan ”beställa utan att vänta, man kan kolla 

vad dippsåsen heter istället för att försöka förklara vilken dippsås man vill ha för personen i 

kassan”. Liam var av samma åsikt som Alice och framhåller att det är ”jättesmidigt om man 

bara lär sig hur det är uppbyggt…”.  
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Att inte ha servicepersonal kan i vissa fall vara skönt tycker en del respondenter, Nina tycker 

att hon ”kan ju stå och fundera hur länge du vill, knappa runt och se vad som finns och du 

slipper prata med någon”. Även faktum att flera respondenter tycker att tillgängligheten att 

komma fram till kioskerna gör att det upplevs som bekvämt.  

Rickard menar att ”det kan vara lite grand att man är stressad, man kommer in i en restaurang 

och det är lång kö. Finns de här tillgängliga. Om det inte alls lika lång kö, då kan man ta 

kiosken, smidigt den delen i så fall…” Även Liam är inne på samma linje och framhåller att 

”fördelarna med kioskerna är att du får sköta dig själv… Det är…snabbhet kan jag tycka 

också…McDonalds är faktiskt är väldigt bra där, att det finns väldigt många kiosker”. Nils är 

inne på samma spår och säger ”jag tycker nästan att det digitala servicemötet är smidigare, det 

är bättre…”.  

4.6.4 Kundens och personalens roll i värdesamskapandet 

Frågorna som rörde rollerna mellan kund och personal förekom i intervjumaterialet med 

varierande svar från respondenterna. Några respondenter såg på sin roll från ett 

konsumentperspektiv där deras jobb var att konsumera produkter. Detta perspektiv blev tydligt 

i meningar som ” Min roll blir kassörska, att man får ta ansvar för sitt eget beställande, hela 

den delen.”. För andra respondenter saknades uppfattning om vilken roll de förväntas ha i det 

digitala servicemötet, vilket förklarades i meningar som ”Jag tycker det är rörigt och jag tycker 

inte jag har någon tydlig roll”. 

Några respondenter uppfattade att det var företaget som tjänade på det digitala servicemötet. 

Detta tydliggjordes i meningar som ”Jag kan ju tänka att istället för att personen tar emot folk 

kan den personen vara med och leverera fram maten…så för företaget är det bra…” och ”Ja… 

rollen måste bli att jag ersätter någon i personalen vid beställandet…”. En av respondenterna 

uppfattade dock att det digitala servicemötet gynnade kunden, vilket uttrycktes i meningen ” 

Ja…jag tycker ju…ska man se det från kundperspektiv, så blir det ju en nytta i att man…oavsett 

hur mycket personal som jobbar så har du tillgång till lika många skärmar. Personalen, skulle 

någon vara sjuk, istället att det då drabbar att man bara har en kassa och alla ska stå i den 

har du möjlighet nu att använda alla kiosker. Så din beställning kommer inte påverkas av en 

personalstyrka eller oväntade event. Det måste ju underlätta…” 
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4.6.5 Kunskap 

Ett vanligt återkommande tema i intervjumaterialet var att många respondenter upplevde att de 

saknade kunskap hur de kunde nyttja kioskerna fullt ut. Flertalet respondenter upplevde 

kioskerna som svåra att förstå sig på och ansåg att de saknade utbildning för att kunna nyttja 

kioskerna. Exempelvis Nina menade att ”jag har ju förstått nu att man kan liksom ta bort och 

lägga till, men det utnyttjar man ju inte…”. Genom att få utbildning menar flertalet 

respondenter att de skulle utnyttja kioskerna mer vilket både Nina och Emma uttrycker ”jag 

skulle utnyttja det mer om jag fick utbildning på det… och ”Ja när man lärt sig hur man ska 

göra, det underlätta om jag vill ändra något och byta…”. Nina menar även ”Jo men det är ju 

suveränt om man får utbildning…om det stod någon bakom ryggen så man kunde vända sig till 

och få hjälp och de kan se vad man funderar på…”. 

Nina är ett exempel på att kunskap genererar återbesök, Nina var från början emot digitala 

servicemötet men när hon fått utbildning av personal och lärt sig hur de digitala kioskerna 

fungerar så tycker hon det är mycket smidigt numera. Rickard instämmer med Nina och menar 

att ju mer han nyttjar kioskerna mer ” man lär sig, den kan vara lite invecklad men man lär 

sig…”.  

4.6.6 Tid 

Ett annat återkommande tema i intervjumaterialet var tiden det tog att använda kioskerna. 

Respondenterna som föredrog det digitala servicemötet framför den traditionella svarade med 

att kioskerna var smidiga och snabba att använda, vilket de tyckte bidrog till att köbildningen 

blev mindre. Detta syntes tydligt i meningar som ”Jag tycker man får maten snabbare, att man 

beställer, sen sätter man sig, sen är det liksom klart när det är min tur, jag behöver inte stå i 

kö, det tycker jag är bra.” eller ”Att det går mycket snabbare, det är lätt att beställa.”. Niklas 

förklarade exempelvis att ”Fördelarna med kioskerna är att du får sköta dig själv…Det 

är…snabbhet kan jag tycka också…”. Det var inte alltid så att respondenterna ville att det 

skulle gå snabbt, utan i vissa fall föredrog respondenterna att de kunde få ta sin tid vid kioskerna 

utan stress med kö bakom dem. Detta beskrevs i meningar som ”Ja att jag just kan stå där, att 

jag slipper mötet med en annan människa, det är inte alla dagar jag vill prata med en annan 

människa, då kan jag stå där i lugn och ro och slippa stress.” eller i meningar som ”Jag tycker 

det är att man kan stå i lugn och ro och titta vad som finns och välja.” 
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Det fanns även de respondenter som ansåg att kioskerna var krångliga och röriga, vilket bidrog 

till att det tog längre tid för dem att använda kioskerna. Denna tid beskrevs som stressig då de 

tyckte att kö bildades bakom dem. Denna stress uttrycks i meningar som ”Ja det är det 

väl…men som sagt när man står där och ska trycka och man vill ha en paj, och vill ha 

någonting till, ska jag trycka där eller där…till slut blir i alla fall jag lite stressad, man tar 

BigMac och Co för man hittar inte…”. eller i meningar som ”Det tar sådan lång tid för mig 

att veta vad jag ska trycka på, hur man ska dra skärmen, åt vilket håll osv och så bildas det kö 

bakom mig.” 

4.6.7 Alternativ 

I intervjumaterialet återkom även temat Alternativ när respondenterna fick besvara frågor om 

hur de uppfattade användbarheten med kioskerna. Många respondenter uttryckte att de hade 

velat se alternativ för att kunna ångra en beställning eller rätta till fel. Detta uttrycktes i 

meningar som ”Det står, vill du äta här eller ta med, önskar att det går att ändra vart man vill 

äta om man tryckt fel eller att kiosken frågar igen.”. Några av respondenterna hade velat se 

fler alternativ för tillägg i menyn som exempelvis en knapp för bestick. Detta uttrycks flera 

gånger i meningar som ”Ja… jag vill alltid ha bestick när jag äter på McDonalds. Det är en 

sak som de kan lägga till” eller i meningar som ”Det är ju…när man trycker på en meny, vad 

man vill ha, att det ska komma upp framför dig, inte bara på en text utan på en bildsekvens och 

där kan du även plocka bort dina råvaror, du vill kanske inte ha sallad, du får ta bort sallad 

och alla kan kanske inte med text, men minus och plus, här tydliggör du att du tar bort sallad 

och ersätter med något annat.”.  

 

Det fanns även de som ville ha fler servicealternativ, där de som kunder ville ha alternativet att 

välja mellan det digitala och traditionella servicemötet. Rickard uttryckte denna punkt specifikt 

i meningen ”Ja men det är som jag sagt innan., att båda alternativen ska finnas 

tillgängliga…är det mycket kö, att man välja att ta en kiosk kanske, är det mindre kö kanske 

jag föredrar att beställa muntligt. Det ska finnas båda delar.”. Det fanns även de respondenter 

som inte ville ha fler alternativ utan färre för enkelhetens skull. En av respondenterna svarade 

exempelvis att det hade varit bättre att använda kioskerna ”Att minska stegen och på något sätt 

skulle, nu är jag färdig, istället för att den försöker sälja mer saker till mig som jag ändå inte 

vill ha.” 
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4.6.8 Tydlighet 

Att det ska vara enkelt och tydligt var ett genomgående tema från flertalet respondenter. Att 

layouten ska vara enkel att förstå önskade de flesta. ”Jag tror att det skulle vara bra om man 

kunde trycka på en meny man bestämt sig för, att menyn visas tydligare på skärmen och 

därifrån kan man bygga sin meny istället” och även att ”tydliggöra mer i menyn när man väljer 

i menyerna, hitta lättare i menyerna, framförallt och exempel när man ska dra eller svepa, det 

måste vara mer tydligt hur man går till väga, vart finns det och hur gör jag nu liksom” menade 

Rickard. Nina tycker att kioskerna ”ser tråkigt ut överlag, sen så fattar jag inte om jag ska 

scrolla åt sidorna eller om det tar slut, och sen. ibland när man trycker sig omkring, att man 

får menyn eller bara burgaren, kampanjprodukter, vart finns dem? Vet inte om det finns någon 

egen knapp, sådant tror jag…”. Liam instämmer och säger ”som sagt när man står där och 

ska trycka och man vill ha en paj, och vill ha någonting till, ska jag trycka där eller där till slut 

blir i alla fall jag lite stressad, man tar BigMac och Co för man hittar inte…”. Linda upplever 

samma sak som de andra och menar att ”det är svårt vad man ska trycka på, hur man hittar sin 

mat.”. Niklas tycker istället att kioskerna är tydliga och lätta att förstå och säger ”jag ser inte 

att det skulle behöva förändras någonting, tycker de fått till en väldigt bra layout nu har inte 

jag, skulle nästan behövt se den framför sig för att svara men generellt…de gånger jag har 

använt dem så har jag inte upplevt att layouten, jag har inte behövt klicka runt för att hitta 

saker och ting”. 
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5 Analys 

I denna del av studien presenteras en analys av studiens insamlade empiriska material med 

hjälp av den valda teoretiska referensramen. Analysen utgår från studiens syfte och redovisas 

nedan i olika rubriker. 

 

Företag som verkar i snabbmatsbranschen introducerar allt mer i det som kallas teknologisk 

service vilket har i grunden förändrat servicen. Kraven på tillgänglighet har ökat och företagen 

försöker bli allt mer effektiva och samtidigt förbättra servicen för kunderna. Lee och Lyu 

(2016) menar att rollerna förändrats i det digitala servicemöte, det blir otydligt för kunden vad 

som förväntas. Genom en analys av intervjumaterialet så kan studien konstatera att teknologisk 

service innebär utmaningar för kunderna. Sandström et al. (2008) menade att företagen måste 

hitta andra vägar för att förbättra servicen och skapa ett ökat kundvärde. Som Sandström et al. 

(2008) framhåller, kräver inte digitala kiosker någon interaktion med servicepersonal men vår 

studie visar att flertalet kunder behöver någon form av kontakt med servicepersonal för att 

skapa trygghet och snabbt kunna avhjälpa fel. Studien påvisar att kunderna tycker teknologisk 

service är smidigt och bekvämt men för att minska otryggheten och därmed öka användningen 

av teknologisk service måste företagen vara medvetna om kunders inställning. Studien visar 

även att kioskerna skapar stress och oro när stora mängder människor samlas kring dessa, därav 

är servicepersonal viktig. 

Dabholkar och Bagozzi (2002) visade när fler kunder vill nyttja teknologisk service vid ett och 

samma tillfälle kan köer bildas kring de digitala kioskerna. När människor samlas kring 

kioskerna bidrar det till att kunderna kan välja att inte vilja nyttja företagets tjänster alls då de 

känner stress. Vår studie visar en samstämmighet med Dabholkar och Bagozzi (2002), då 

flertalet av respondenterna instämde i just detta. Studien framhåller önskemål att minska stress 

och oro när många människor samlas kring kioskerna. Vår studie visar att flertalet kunder vill 

att de digitala kioskerna inte står för tätt och någon form av avskildhet efterfrågas. Många 

kunder upplever att de blir iakttagna när de gör sin beställning då skärmarna är stora och 

människor runt omkring ser vad kunden beställer, vilket medför ökad oro och är något som 

även bekräftas av Dabholkar och Bagozzi (2002). Andra faktorer i studien som kan minska 

kunderna oro att använda teknologisk service är att servicepersonal bör finnas tillgänglig. 

Många kunder upplever att de inte får hjälp, att det inte finns någon att fråga eller att de inte 

kan nyttja kioskerna fullt ut, vilket i sig skapar osäkerhet, vilket påvisar av Meuter et al. (2005).  
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Något som framhölls som positivt var möjligheterna att skanna sina kuponger och erbjudanden 

och ta del av olika typer av rabatterade erbjudanden. Skannrarna upplevdes som enkla att 

använda vilket ger företag möjlighet att inhämta information och på så sätt kan skräddarsy sina 

servicerbjudanden efter varje kunds preferenser.  

 

Curran och Meuter (2005); Gelderman et al. (2011) och Kim et al. (2014) menar alla att kunder 

saknar incitament att nyttja teknologisk service, vår undersökning visar det motsatta. I denna 

studie menar flertalet kunder att de väljer teknologisk service av det faktum att det är bekvämt 

och smidigt att inte behöva prata eller blanda in personal. En av respondenterna tyckte det var 

mycket smidigare att titta på de produkter som önskades än att försöka förklara för 

servicepersonal vilken produkt kunden efterfrågade. Det faktum att företag inte förstår vikten 

av att informera och sprida kunskap om hur företagets teknologiska service används, visades i 

studien vara mycket viktigt. För att kunna ge ökad kunskap till sina kunder och för att de ska 

kunna ta del av företagets hela tjänsteutbud behövs någon form av utbildning för kunderna på 

de digitala kioskerna.  

 

Flertalet kunder upplever att de inte vet vad som ska göras i kioskerna. Kunderna vet hur de 

ska beställa de vanligaste produkterna, men för att företaget ska öka både försäljning och 

kundvärde visar vår studie på ett gap mellan kunders kunskap att nyttja kisokerna och 

företagtets (o)förmåga att utbilda sina kunder. Denna studie visar en stark korrelation mellan 

kunders köp och kunskap. Om kunden inte har kunskap att genomföra större beställningar visar 

studien att kunden avstår för att inte känna sig obekväm eller stressad. Om företaget hade 

personal tillgänglig vid kioskerna och utbildade kunder hur kunden exempelvis kunde lägga 

till eller ta bort olika råvaror visar studien att både kunskapsgapet och motståndet till kioskerna 

skulle minska. Många av kunderna i studien önskade inget hellre än att få veta hur man kunde 

gå tillväga, att ta bort eller lägga till olika råvaror på sin produkt. Vidare framhåller Lee och 

Lyu (2016) samt Nijssen et al. (2016) att tack vare teknologisk service har företag möjlighet 

att flytta om personal för att effektivisera, vår studie visar att just det har hänt. Genom att 

servicepersonal inte finns på plats i närheten av kioskerna skapas en otrygghet för kunderna. 

Med relativt enkla medel har dock företagen möjlighet att skapa trygghet och minska kunders 

motstånd till teknologisk service. Om servicepersonal finns tillhands vid de digitala kioskerna 

kan motståndet minskas, i vår studie menade nästan samtliga respondenter att de saknar 

servicepersonal på plats vid de digitala kioskerna.  
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Att servicepersonal överför kunskap skulle kunna generera bättre försäljning och nyttjandegrad 

vid de digitala kioskerna visas i vår studie och även bekräftades av Curran och Meuter (2005) 

och Meuter et al. (2005). De menar att kunderna måste förstå teknologisk service, hur kioskerna 

fungerar och kunderna måste se fördelarna vilket enligt Curran och Meuter (2005) och Meuter 

et al. (2005) leder till att kunderna accepterar teknologisk service.  

 

Alternativ på kioskerna är ett annat tema som ofta återkom i materialet. Att kunderna vill kunna 

addera till olika produkter eller ta bort. Detta faller in under utbildning, när kunderna vet hur 

råvaror tas bort eller adderas, får hjälp med större beställningar så menar vi att mycket av oro 

och stress kan avhjälpas med servicepersonal på plats även om kunderna känner sig trygga med 

kioskerna. Vår studie visar att även om kunderna känner sig trygga med teknologisk service så 

finns en osäkerhet för kunderna om något inte fungerar som det är tänkt eller kunden inte förstår 

sig på olika moment, så kan trygghet skapas med kunnig servicepersonal i närheten. Collier 

och Kimes (2013) och Curran och Meuter (2005) pekar just på att osäkerheten skapar stress och 

ångest.  

5.1 Technology Acceptance Model  

När vi analyserade materialet vi haft till förfogande utkristalliserade sig de externa variablerna 

som respondenterna uppfattade som viktiga för att de ska tycka att digitala kiosker är smidiga 

och enkla att använda. Om företaget anpassar sin teknologiska service och samtidigt har en 

förståelse för hur kunder kan ta emot införandet av Self Service teknologi kan företaget 

upplevas som mer servicevänligt. Exempelvis visar studien att kunskap efterfrågas av nästan 

samtliga respondenter. Om företaget har insikt och acceptans att det inte är självklart för 

kunderna att nyttja Self Service teknologi så har företaget stora möjligheter att minska kunders 

motstånd till digital service. Genom ökad kunskap hos kunderna uppfattas digital service som 

en ytterligare tjänst som erbjuds, om kunden inte har kunskapen menar Curran och Meuter 

(2005) och Meuter et al. (2005) att kunden kan ha svårt att förstå fördelarna. Genom ökad 

utbildning, ökad närvaro av servicepersonal så menar vi att kunders motstånd minskar. 

Exempel från vår studie visar att kunderna beställer de menyer som är ”enkla” för kunden att 

slå in i kiosken om kunden upplever stress och ångest vilket Dabholkar och Spaid (2012) 

påvisar. Om istället kunders kunskap ökar och servicepersonal finns i närheten menar vi att 

kunders osäkerhet minskar, kunden vet hur de digitala kioskerna kan utnyttjas fullt ut på ett 

smidigt sätt. vilket kan göra att kunden verkligen kan beställer det hon eller han önskar.  
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Att bara slå in den enklaste menyn som kunderna tenderar att göra vid stress kan minska visar 

vår studie, vilket leder till nöjdare kunder och en ökad försäljning för företaget. Genom att 

använda oss av en innehållsanalys har de externa variablerna utkristalliserats vad som gäller 

för snabbmatsbranschen. Vi har därför utifrån vår studie vidareutvecklat en teknologisk 

acceptansmodell som är anpassad för snabbmatsbranschen (se fig. 7). Genom att få företagen 

medvetna om kunders uppfattning om användbarhet och användarvänlighet kan företaget 

relativt enkelt reducera kunders motstånd till teknologisk service. Vår modell visar fem externa 

variabler som alla påverkar kunders acceptans till teknologin. Genom att företagen blir 

medvetna om dessa variabler har de möjlighet att anpassa sina åtgärder för att på lämpligaste 

sätt möta kunderna acceptans och därmed reducera kunders motstånd att prova och använda 

sig av teknologisk service.  

 

5.2 Faktorer för komponenten uppfattad användbarhet 

5.2.1 Tid 

Tid var en återkommande faktor med koppling till hur respondenterna uppfattade de digitala 

kioskernas användbarhet. Tidsaspekten verkade ha betydelse för huruvida respondenterna 

kände att det fanns nytta med använda kioskerna istället för att gå till kassan. De respondenter 

som hade positiva upplevelser med kioskerna eller annan teknologi, tyckte att kioskerna var 
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smidiga och snabba att använda, vilket gjorde att de uppfattade kiosken som enklare och 

smidigare att nyttja. Flertalet av de respondenter som ansåg digitala servicemötet som positivt 

menade inte bara hur snabbt de kom till en kiosk och kunde beställa, utan även att 

respondenterna i lugn och ro hade tid att titta runt i menyn och beställa vad som önskades. De 

respondenter som var negativt inställda till de digitala kioskerna upplevde istället att den extra 

tid det tog för dem i det digitala servicemötet gav ökad tidspress och ångest över att det kunde 

bildas köer bakom dem. Denna studie visar att det som är gemensamt för respondenterna är att 

tidsaspekten är av betydelse. Vare sig de upplevde kioskernas användbarhet som att det går 

snabbt eller långsamt, var just tiden viktig. Detta samband kunde kopplas ihop i studien genom 

förhållandet mellan ångest och tidspress, vilket bekräftas av Hsiao och Tang (2015) som 

förklarade att teknologiångest och tidspress är några av variablerna som påverkar om kunden 

utnyttjar teknologisk service eller inte. Dabholkar och Bagozzi (2002) visade att om köer bildas 

vid de digitala kioskerna kan stressen öka och leda till att kunden inte väljer att använda Self 

Service teknologi, och även detta fenomen bekräftades i studie. När människor samlas kring 

de digitala kioskerna upplever respondenterna stress och ångest. Detta beror på att 

respondenterna inte vill göra fel när andra människor ser på och när ingen servicepersonal finns 

att fråga skapas både tidspress och stress, vilket kan kopplas till teknologiångest. 

 

En annan faktor som är viktig att belysa är vilken upplevelse respondenter har av köer när 

tidsaspekten diskuteras. Respondenterna kan ha olika uppfattningar på vad som anses vara köer 

och deras känslighet för köer kan variera, vilket leder till olika uppfattningar om kioskernas 

användbarhet. Gelbrich och Sattler (2014) menar att två variabler påverkar kunders ångest att 

använda teknologin, nämligen trängsel kring Self Service kioskerna och tidspress, men trängsel 

är en subjektiv oroskänsla som uppstår när många människor är förpassade till ett och samma 

område. Detta kan innebära att den subjektiva oroskänslan har betydelse för hur lång tid 

respondenter uppfattar att det tar att nyttja digital service. Gelbrich och Sattler (2014) 

förklarade att människor som är känsliga för trängsel tenderar att handla impulsivt för att lämna 

affären så snabbt som möjligt, vilket förklarar varför de respondenter som var negativt inställda 

till teknologisk service uppfattade att kioskerna skapade tidspress och därmed stress för att 

kunna genomföra sin beställning på ett tillfredställande sätt. Studien visade på flera exempel 

då respondenterna beställde en meny som var enkel att genomföra på den digitala kiosken just 

för att det bildades kö bakom och skapade då stress för flertalet respondenter som då bara ville 

beställa och gå därifrån. 
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5.2.2 Bekvämlighet 

Bekvämlighet var en annan förekommande faktor som respondenterna uttryckte hade betydelse 

för hur de upplevde användarvänligheten. Respondenterna var i överlag överens om vad de 

upplevde som bekvämt vid användning av de digitala kioskerna och inställningen uppfattades 

som positiv gentemot kioskernas användning. Vad som ansågs vara bekvämt i denna kontext 

var framförallt kioskernas tillgänglighet i restaurangen som gjorde det möjligt för 

respondenterna att välja kioskerna framför kassan. Respondenterna upplevde det digitala 

kioskerna som smidiga och snabba samt att systemet möjliggjorde för respondenterna att i lugn 

och ro navigera runt i menyn och beställa utan någon stress. En intressant notering var att 

flertalet av respondenterna upplevde digitala servicemötet som bekvämt då de inte behövde 

prata med personal eller förklara vad respondenten önskade beställa. Studien visade att det 

fanns kunder som inte ville interagera med personal eller påverkas av personalen likt 

beskrivningen av det traditionella servicemötet av Sandström et al. (2008). Dessa kunder 

upplevde att värdet av digital service var att just kunna beställa själva utan att interagera med 

servicepersonal, vilket även Gelderman et al. (2011) framhåller och beskriver att just digital 

service erbjuder kunderna möjligheter att ta del av tjänster utan att kunden interagerar med 

servicepersonal. Den konceptuella modellen av Meuter et al. (2005) visar behovet av 

interaktion som en aspekt av individuella differenser, som förklarade hur mycket tid och energi 

som krävs för att förstå Self Service teknologi, vilket i sin tur påverkade kundens motivation 

att vilja använda Self Service teknologi. Studien visar att det är troligt att kunder som har låga 

behov av att interagera socialt upplever en högre motivation till att testa och använda kioskerna 

i förhållande till kunder som vill ha mänsklig interaktion vid det digitala servicemötet. Det kan 

även vara så att de sociala normerna har en betydelse för hur kunderna uppfattade den upplevda 

användbarheten. Chuttur (2009) definierade sociala normer som att individens ger uppfattning 

om hur människor som är viktiga för individen tycker eller misstycker angående hur individen 

ska samverka med andra, och denna definition kan förklara kopplingen mellan 

interaktionsbehovet och kundernas bekvämlighet med kioskerna. De sociala normerna skiljer 

sig från kultur till kultur och i de länder som anses ha en mer introvert kultur kan det mycket 

väl upplevas mer bekvämligt att inte behöva interagera med servicepersonal och istället sköta 

sin beställning själv genom exempelvis användningen av digital service.  
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5.3 Faktorer för determinanten uppfattad användarvänlighet 

5.3.1 Alternativ 

Den sista återkommande nyckelfaktorn för uppfattad användarvänlighet som upptäcktes i 

analysen var Alternativ. Vare sig respondenterna ville ha fler valmöjligheter eller färre verkade 

alternativaspekten ha betydelse för hur respondenterna upplevde digitala kioskerna som 

frustrerande eller bekvämliga att använda. De respondenter som ville ha fler valmöjligheter, 

önskade att de hade möjligheterna att lägga till olika råvaror i menyerna eller andra val för att 

bygga på sin meny, samt att de ville på ett enkelt sätt kunna ångra felbeslut. Andra respondenter 

svarade att de ville ha valet att välja mellan digitala och traditionella servicemötet, att båda 

alternativen skulle vara tillgängliga i restaurangerna. Vi såg även svar i materialet som antydde 

att det istället ska finnas färre val för tydlighetens och enkelhetens skull. Den gemensamma 

kopplingen mellan alla dessa uppfattningar är att bristen eller tillgången på alternativ i 

kioskerna är avgörande för hur respondenterna kommer att uppfatta användarvänligheten i 

systemet.  

Faktorn alternativ kan vara kopplad till den kognitivt instrumentella processen outpukvalité 

som enligt Chuttur (2009) bedömer om systemet kan uppnå användarnas förväntningar och 

mål, om systemet utför handlingar som matchar ett mål i användarnas jobb och arbete. Det går 

att tolka utifrån svaren att kioskerna kanske inte riktigt utför alla de handlingar respondenterna 

hade velat att kioskerna skulle kunna göra på grund av bristen på alternativ i systemet. 

Beroende på hur mycket eller lite av respondenternas förväntningar som införlivas och uppnås 

kommer därför den uppfattade användarvänligheten att bli påverkad. Outputkvalitén är en av 

de kognitivt instrumentella processer som enligt Chuttur, (2009) har inflytande på den 

uppfattade användarvänligheten. Det kan även vara så att nyckelfaktorn alternativ har en 

koppling till komponenten Innovation characteristics i den konceptuella modellen av Self 

Service teknologin av Meuter et al. (2005) vilken förklarar kompabilitet, fördelarna med 

teknologisk service, dess komplexitet, användarvänlighet och möjliga risker. Skulle 

respondenterna ha uppfattat att innovationens karaktäristika i kioskerna brister i valmöjligheter 

kan de av den anledningen inte se fördelarna med teknologisk service, jämfört med traditionella 

servicemötet och därmed uppfatta användarvänligheten bland kioskerna inte är lika god som 

vid beställning via servicepersonal (face to face). 
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5.3.2 Tydlighet 

Tydlighet var en annan faktor som upptäcktes i materialet som en nyckelfaktor angående hur 

respondenterna uppfattade användarvänligheten i de digitala kioskerna. De respondenter som 

var missnöjda med systemet upplevde att layouten inte var tydlig nog när de skulle beställa, att 

de inte förstod hur de kunde gå vidare i beställningen eller vart de skulle trycka för att 

genomföra specifika val. Ju otydligare för respondenterna vid användning av kioskerna desto 

mer osäkra verkade de bli vid användningen dessa. De uppfattade därför kioskernas 

användarvänlighet som krånglig och svårförståelig. För ett tjänsteföretag med teknologisk 

service är det av största betydelse att kunderna inte känner osäkerhet vid användning av digital 

service. Curran och Meuter (2005) framhåller att företag riskerar att få sin investering i 

teknologisk service bortkastad för att kunderna väljer att inte använda teknologin. 

 

Meuter et al. (2005) förklarade att Self Service med hög komplexitet skapar hinder för kunden 

då Self serviceteknologin upplevdes som svår att använda vilket kan leda till frustration för 

kunden. Denna studie påvisade att respondenterna upplevde just otydlighet som ett hinder. 

Meuter et al. (2005) framhåller att tydligheten i layouten är viktig för hur kunden ska ta till sig 

teknologin. Det blir därför viktigt att systemet inte fortsätter anses vara otydligt vid fortsatt 

användning, då den negativa uppfattade användarvänligheten eventuellt kommer påverka hur 

kunderna i framtiden uppfattar kioskernas användbarhet. Detta betonas av Venkatesh och 

Davis (2000) som att den upplevda användbarheten påverkar den upplevda användbarheten 

och menar, att ju lättare ett teknologiskt system är att använda, desto mer användbar kan 

systemet komma att bli. Den upplevda användbarheten har dessutom direkt påverkan på den 

beteendemässiga avsikten att använda ett teknologiskt system (Fathema et al., 2015), därför 

måste kunden uppleva att de digitala kioskerna är smidiga, lättförståeliga och tydliga om 

företaget vill bevara en positiv attityd till det digitala servicemötet. 
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5.3.3 Kunskap 

Från studiens innehållsanalys kunde vi konstatera att kunskap var annan av nyckelfaktorerna 

hur respondenterna uppfattade de digitala kioskernas användbarhet. Flera respondenter hade 

redan förutfattade idéer om huruvida användbara de digitala kioskerna var för kunder och 

företaget, men upplevde att det största hindret för att nyttja Self Service kioskernas fulla 

potential var respondenternas brist på kunskap hur de digitala kioskerna fungerade fullt ut. Det 

fanns en osäkerhet hos flertalet respondenter vid användning av kioskerna som skapade rädsla 

och ångest att begå fel vid beställning i de digitala kioskerna. Många av dessa respondenter 

hade uppfattningen att om de skulle få utbildning eller någon form av teknisk hjälp skulle detta 

underlätta både för företaget och kunderna. Kunderna skulle då uppfatta att användningen av 

kioskerna blev smidigare då kunderna skulle behärska de digitala kioskerna, men även att de 

till och med skulle föredra det digitala servicemötet framför det traditionella servicemötet. Vi 

kan koppla ihop fenomenet med vad Venkatesh och Davis (2000) förklarade, att individer 

brukar i brist på vetskap om ett system förlita sig på generell information om systemet som 

oftast fungerar som en förankring till själva systemet.  

 

När ytterligare information om ett system blir tillgängligt genom exempelvis direkt erfarenhet 

med systemet, kommer individerna tendera att göra justeringar i sina omdömen angående det 

specifika system menar Venkatesh och Davis (2000). Vår studie visade denna förankring och 

justering framförallt hos de respondenter som tidigare varit skeptiska till teknologisk service 

men sedan lärde sig hur system skulle användas. Det medförde att deras uppfattning 

förändrades i kontext till hur mycket vetskap de hade om systemets användning i kioskerna och 

i denna studie påvisades detta som en positiv attityd gentemot de digitala kioskerna när 

respondenterna väl förstod systemet. Venkatesh och Davis (2000) framhåller att ju mer 

systemspecifik information som blir tillgängligt för individen desto mer kommer de att döma 

systemet kontextuellt istället för att basera sitt omdöme på tidigare erfarenheter med systemet. 

Respondenterna uttryckte även att deras avsikt att använda kioskerna skulle kunnat förändras 

om de tillgavs någon form av utbildning eller annan form av lärande angående hur systemet 

kan och bör nyttjas, vilket kan tyda på att det finns en vilja att åtminstone testa det digitala 

servicemötet, men att kunskapsbristen verkar som en barriär mellan kunden och digital service 

för att få kunden att använda den typen av service. 
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6 Slutsats och rekommendationer 

I denna del av studien presenteras en sammanfattning av studiens resultat för att sedan övergå 

till att redovisa studiens rekommendationer och bidrag för en fortsatt forskning inom området. 

 

Syftet med denna studie var att identifiera och förklara de faktorer som hade betydelse för hur 

kunder tar till sig teknologisk service i snabbmatsbranschen. Dessa faktorer var tidigare okända 

i snabbmatsbranschen, vilket genom denna studie nu har identifierats och förklarats i studien. 

Variablerna är: Tydlighet, Bekvämlighet, Tid, Kunskap och Alternativ. Genom att vara 

medvetna om variablerna som påverkar kunders teknologiska acceptans i snabbmatsbranschen 

kan företag minska kunders motstånd till digital service och får möjlighet att vidta lämpliga 

åtgärder. Genom att identifiera och förklara variablerna har tjänsteföretagen i 

snabbmatsbranschen genom denna studie nu fått kunskaper om vad som efterfrågas i det 

digitala servicemötet. För att minska kunders motstånd till teknologisk service bör 

tjänsteföretagen som tänker implementera teknologisk service eller redan har teknologisk 

service installerad tänka på följande: 

• Att digitala kioskerna är utplacerade på ett större område och inte för tätt för att 

minimera stress. Att även erbjuda möjlighet att kunna beställa sin mat avskilt skulle öka 

bekvämligheten vid beställning. 

• Utbilda kunderna hur kioskerna fungerar fullt ut, tydliga roller, då kommer kunderna 

beställa vad de önskar och inte beställa impulsivt eller bara beställa något snabbt och 

enkelt i kiosken. 

• Att servicepersonal finns i närheten av de digitala kioskerna så inte kunderna ska 

behöva gå och leta upp personal, vilket skapar osäkerhet och stress. 

• Att digitala kioskerna är lätta att använda och enkla att förstå. 

• Att kunderna har valmöjlighet att välja mellan det traditionella och det digitala 

servicemötet. 

• Öka kundvärde genom erbjudande som gör att kunden upplever att de får mer än de 

betalar för, samtidigt som företagen kan få kunskap om kundernas köpbeteende. Detta 

hjälper både kund och tjänsteföretag att samskapa om värde och att anpassa utbytet efter 

individuella preferenser. 

 Därigenom anser vi att studiens syfte och frågeställning är uppfyllt. 
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6.1 Förslag på värdesamskapande 

Vi kunde även se att alla respondenter inte hade uppfattningen att kioskerna existerade för att 

gynna både kunderna och företaget. Dessa kunder upplevde att kioskerna var bra utifrån ett 

företagsperspektiv då företaget reducerade sina kostnader men kunden uppfattade inte vart 

värdet för kunden låg i användningen av teknologisk service. Detta kan tyda på flera saker i 

vår studie. Det kan vara så att McDonalds inte arbetat utifrån ett S-D logik perspektivet där 

både kund och företag är enligt Lusch et al. (2007) med om att samskapa värde. Om så är fallet, 

kan McDonalds ha svaghet i marknadsföringen i och med att det upplevda värdet från kunderna 

betraktas som fundamentalt för företags konkurrensfördelar enligt Aarikka-Stenroos & 

Jaakkola, (2012), och att värdeskapandet genom interaktionen mellan leverantör och kund 

anses idag vara nyckeln till en lyckad marknadsföring. Detta kan därmed försvåra för företaget 

att övertyga eller sälja in idéen för kunder om att börja använda de digitala kioskerna framför 

bemannade kassor. Men då McDonalds är ett av världens mest framgångsrika och starkaste 

varumärke så har vi svårt att se någon större svaghet där. Troligtvis kan det vara så att företaget 

inte varit tillräckligt tydliga med kundens roll i värdesamskapandet.  

Här kan det vara viktigt för företaget att gå tillbaka till S-D logikens fundamentala komponenter 

som förklaras av Lusch och Vargo (2015), specifikt FP6 (Kunden är alltid en medskapare av 

värde) och även FP7 (Företaget kan inte leverera värde, utan endast erbjuda förslag för värde) 

och FP8 (En tjänstecentrerad vy är i sig kundorienterad och relationell).  

Vårt förslag är att företaget satsar på fler möjligheter med deras kupongerbjudanden, där 

kunderna ska exempelvis kunna skanna kuponger för att erhålla flera kundbonusar, samtidigt 

som företaget från sin sida kan erhålla data om hur kioskerna används av kunderna. Detta utbyte 

av tjänster mellan både parterna kan sedan utgöra värdesamskapandet, där kunderna erhåller 

flera gynnsamma bonusfördelar vid användning av de digitala kioskerna, och företaget erhåller 

information som kan hjälpa till att utföra och utveckla design och systemförbättringar av 

kioskerna.  
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6.2 Studiens teoretiska bidrag och framtida forskning 

Teorin i denna studie visar att kunder känner ofta osäkerhet och oro inför att använda sig av 

teknologisk service. Studien kunde bekräfta vad Curran och Meuter (2005) och Meuter et al. 

(2005) visade, att företaget måste utbilda och lära kunderna att förstå och använda teknologisk 

service. När kunskapsgap finns mellan teknologin och kunden visar denna studie att kunderna 

blir osäkra och stressade. Vidare kunde studien visa att behov av servicepersonal är viktigt för 

kundvärdet även om kunderna känner sig säkra i det digitala servicemötet. Denna studie visar 

att kunder som har vana av digitala kiosker känner sig otrygga och stressade om inte 

servicepersonal finns lätt tillgängliga. Även att kunder känner stress och ångest när kö bildas 

bakom dem kunde bekräftas i studien och av Dabholkar och Bagozzi (2002). Kim och Qu 

(2014) visar att kunderna får en förbättrad serviceupplevelse med digital service men att de 

sociala band som kan kopplas till exempelvis kundlojalitet minskar då ingen servicepersonal 

finns oftast att tillgå. I vår studie fann vi belägg för att kunder ville ha servicepersonal att fråga 

och prata med när beställningen genomförs oavsett om det sker genom det traditionella eller 

digitala servicemötet. Genom att kunder känner sig osäkra, inte vet hur teknologin fungerar 

fullt ut kunde studien bekräfta många av de påståenden som exemplifierades i både 

problemdiskussionen och i teoriavsnittet. 

 

Studien har undersökt ett område inom teknologisk service i restaurangbranschen där 

kunskapsluckor identifierades. Då teknologisk service blir allt mer framträdande i vårt 

samhälle är fortsatt forskning viktig inom området. Denna studie avsåg att belysa området med 

ny kunskap om hur kunders motstånd till teknologisk service kunde minska i 

snabbmatsbranschen. Genom att studien försökt avtäcka de dolda variabler som påverkade 

kunderna mest, har studien genererat ny kunskap inom området. Då studien endast undersökt 

snabbmatsbranschen och kan därför inte generaliseras till andra branscher skulle framtida 

studier gärna testa studiens vidareutvecklade TAM modell dels i snabbmatsbranschen och även 

i andra servicesektorer för att testa och verifiera dess giltighet. Det skulle vidare även vara 

intressant att undersöka hur information som insamlas av företaget när kunder använder olika 

lojalitetsapplikationer som genererar bonusar och rabatterade köp, kan användas för att öka 

kundvärde och generera ökad försäljning.  
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6.3 Studiens praktiska bidrag 

För tjänsteföretag i snabbmatsbranschen ska fortsätta utvecklas framgångsrikt och öka 

kundvärdet för sina kunder visar tidigare forskning och studien att tjänsteföretagen bör ha 

kunskap hur kunder upplever digital service.  

 

Företaget bör informera sina kunder varför företaget gått över till teknologisk service och 

samtidigt erbjuda båda alternativen. Företaget bör kombinera det traditionella servicemötet 

med det digitala servicemötet. Studien har belägg för att kunder vill ha möjlighet att kunna 

beställa via servicepersonal och en del kunder vill helt enkelt ha personal att interagera med, 

här får företagen inte glömma den sociala aspekten att interagera med servicepersonal. 

 

Kunskap bör överföras till kunderna via exempelvis servicepersonal, som utbildar och förklarar 

olika tillvägagångssätt för att få kunden trygg i det digitala servicemötet samtidigt som 

servicepersonal alltid bör finnas i närheten av dessa teknologiska kiosker. Studien visar att även 

kunder som har vana av digital service känner sig ändå osäkra och stressade om det inte finns 

servicepersonal i närheten att fråga om frågor eller funderingar uppstår.  

 

Placeringen av kiosker är en annan viktig aspekt att ta hänsyn till, många kiosker på ett och 

samma område skapar både stress, oro och ångest och oftast leder till att kunden vill beställa 

så fort som möjligt för att komma därifrån visar studien. Om kioskerna placeras med hänsyn 

till avskildhet, till olika områden så kommer oroskänslan, stressen och känslan att någon 

”spionerar” på kunden minska vilket kan öka kunders acceptans att använda sig av teknologisk 

service vilket bekräftas i denna studie. 

 

Vid design av kioskerna är det viktigt för företaget att ta hänsyn till att göra systemet så tydligt 

och enkelt att använda som möjligt. Då vår studie har påvisat att otydlighet bidrar till osäkerhet, 

blir det därför viktigt att systemet är tydlig med menyer och layout, där kunden kan lokalisera 

vart alla alternativ finns och hur de kan användas. 
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7 Bilaga Operationaliseringsmall frågeställningar 

Fråga  Teori Syfte 

Vad heter du?  

 

- Bakgrundsfråga 

Hur gammal är du? - Bakgrundsfråga 

Vad är din huvudsakliga 

sysselsättning? 

 

- Bakgrundsfråga 

Hur ofta besöker du 

McDonalds? 

 

- Bakgrundsfråga 

Hur upplever du det 

digitala servicemötet? 

 

Self-Service 

Technology 

Frågan ställdes för att undersöka 

kundernas inställning till 

självbetjäningsteknologin i 

snabbmatsbranschen. 

Föredrar du traditionella 

servicemötet framför det 

digitala (motivera)? 

 

Self-Service 

Technology och 

Traditionella 

Servicemötet 

Frågan ställdes för att undersöka 

kundernas nuvarande preferenser när 

det kommer servicemöte. Frågan 

hjälper till att undersöka vad som 

saknas i digitala servicemötet och hur 

det kan förbättras. 

Vilka fördelar och 

nackdelar anser du finns i 

digitala servicemötet? 

 

Self-Service 

Technologies 

Frågan undersöker hur kunder ser på 

styrkorna och svagheterna i digitala 

servicemötet. Frågan hjälper att besvara 

vad som har funkat bra hittills och vad 

som kan förbättras. 

Hur uppfattar du din roll i 

det digitala servicemötet  

 

Self-Service 

Technologies  

Frågan ställdes för att undersöka hur 

kunder uppfattar sin roll i det digitala 

servicemötet i snabbmatsbranschen. 

Vad har du för uppfattning 

om de digitala kioskerna? 

 

Self-Service 

Technologies 

Frågan ställdes för att undersöka 

kundernas uppfattning gentemot 

självbetjäningsteknologin i kioskerna. 

Vad uppfattar du för 

fördelar och nackdelar med 

kioskerna? 

 

Determinant Ease 

of Use i TAM 

Frågan ställdes för att undersöka 

kioskernas styrka och svagheter och 

därmed försöka finna externa variabler 

som berör kundernas uppfattning om 

kioskernas användarvänlighet. 

Hur uppfattar du 

användarvänligheten i 

kioskerna? 

 

Determinant Ease 

of Use i TAM 

Frågan ställdes för att undersöka 

kundernas uppfattning om kioskernas 

användarvänlighet. 
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Hur skulle layouten behöva 

förändras för att 

användningen av kioskerna 

ska underlättas för dig? 

 

Determinant Ease 

of Use i TAM 

Frågan ställdes för att få förslag på 

förbättringar på kioskerna och finna 

externa variabler som berör den 

uppfattade användarvänligheten. 

Hur uppfattar du 

kioskernas 

nytta/användbarhet? 

 

Determinant 

Perceived 

Usefulness i 

TAM 

Frågan ställdes för att undersöka 

kundernas uppfattning om kioskernas 

användbarhet. 

Vad förväntar du dig att 

kioskerna ska kunna göra 

för dig? 

 

Determinant 

Perceived 

Usefulness i 

TAM 

Frågas ställdes för att möjliggöra 

sökning efter externa variabler som har 

betydelse för den uppfattade 

användbarheten i snabbmatsbranschen. 

Vad skulle du vilja att 

kioskerna kunde göra för 

dig? 

 

Determinant 

Perceived 

Usefulness i 

TAM 

Frågan ställdes med två syften; Finna 

svar om vad kunden faktiskt vill få ut 

av kioskerna och finna externa 

variabler som berör hur kunden 

uppfattar kioskernas användbarhet.  

Vad kan få dig att använda 

kioskerna hellre än gå till 

servicedisken? 

 

Key Predictors of 

Consumer Trial 

of Self-Service 

Technologies 

Frågan ställdes för att kunna finna 

nyckelfaktorer som har betydelse för att 

kunden ska vilja testa kioskerna istället 

för att beställa av servicepersonal. 

Vad skulle behöva 

förändras med kioskerna 

för att det ska bli mer 

smidigt att använda? 

 

Key Predictors of 

Consumer Trial 

of Self-Service 

Technologies 

Frågan ställdes för att få förslag på 

förbättringar för kioskerna och finna 

nyckelfaktorer för att kunden ska vilja 

testa och använda kioskerna. 
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8 Bilaga Intervjuguide 

Studien avser att ta reda på hur du uppfattar användarvänligheten och användbarhet på de 

digitala kiosker på McDonalds när gör din beställning. Vi vill veta mer om hur du upplever 

kioskers användarvänlighet och användbarhet i det digitala servicemötet. I denna intervju 

ligger inte fokus på din upplevelse av din mat utan hur du upplever de digitala kioskerna. Du 

kan när som helst välja att avbryta intervjun och du kommer vara helt anonymiserad i studien. 

Vi kommer även att spela in intervjun med hjälp av en Smartphone. 

 

Generella frågor 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 

Hur ofta besöker du McDonalds? 

 

Det digitala servicemötet på McDonalds 

Hur upplever du det digitala servicemötet? 

Föredrar du traditionella servicemötet framför det digitala (motivera)? 

Vilka fördelar och nackdelar anser du finns i digitala servicemötet? 

Hur uppfattar du din roll i det digitala servicemötet  

 

Användarvänligheten hos McDonalds kiosker 

Vad har du för uppfattning om de digitala kioskerna? 

Vad uppfattar du för fördelar och nackdelar med kioskerna? 

Hur uppfattar du användarvänligheten i kioskerna? 

Hur skulle layouten behöva förändras för att användningen av kioskerna ska underlättas för 

dig? 

 

Användbarheten hos Self service teknologikiosker? 

Hur uppfattar du kioskernas nytta/användbarhet? 

Vad förväntar du dig att kioskerna ska kunna göra för dig? 

Vad skulle du vilja att kioskerna kunde göra för dig? 

Vad kan få dig att använda kioskerna hellre än gå till servicedisken? 

Vad skulle behöva förändras med kioskerna för att det ska bli mer smidigt att använda? 
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9 Bilaga Innehållsanalysmall 

Meningsenheter Kondensering Kod Subkategori Huvudkategori 
Det är väl bra, bra att man 

slipper använda rösten. 

Slipper prata med 

personal 

Slipper prata 

  

Enkelhet  

Ja att jag helst inte velat sett 

dem, jag vill hellre ha ett 

personligt möte 

Någon att prata med Servicepersonal Saknar traditionella 

servicemöte 

 

Jag tycker ju…ska man se det 

från kundperspektiv, så blir det 

ju en nytta i att man…oavsett 

hur mycket personal som jobbar 

så har du tillgång till lika många 

skärmar. 

Alltid tillgång till 
kioskerna oavsett 

personal 

Snabb service via 
skärmar 

Tillgänglighet  

 

Bekvämlighet 
 

Ibland har man kontanter på dig 

och då kan du gå till kassan 

vilket går på McDonalds kiosker 

vilket är väldigt bra. Plus att det 

är väldigt smidigt med 

självscanningen att använda 

erbjudanden 

Kioskerna är smidiga då 
de tillåter användning 

av kontanter och 

självscanning 

Smidiga kiosker att 
använda 

Smidigt med 
digitala 

servicemötet 

 

 

Att jag får göra samma sak två 

gånger. 

Får upprepa 

kommandon flera 

gånger 

 

Upprepning av 

kommando 

 

Upprepning 

 
 

Att det går mycket snabbare, det 

är lätt att beställa. 

Snabbt att beställa 

 
Smidig beställning 

 
Snabbhet 

 
 

 

Tid 
Jag tycker man får maten 

snabbare, att man beställer, sen 

sätter man sig, sen är det liksom 

klart när det är min tur, jag 

behöver inte stå i kö, det tycker 

jag är bra. 

Man får maten snabbt 

och slipper stå i kö 
Slipper köer Tidsbesparing  

Ja, jag tycker det är bra, det 

ligger i tiden och man vänjer sig 

att göra det, det är okej att gå 

fram… 

Upplevs som modernt 

och lättillgängligt 
Modernt och 

lättillgängligt 
Lätt att använda  

Tycker de fått till en väldigt bra 

layout…nu har inte jag...skulle 

nästan behövt se den framför sig 

för att svara men generellt…de 

gånger jag har använt dem så 

har jag inte upplevt att layouten, 

jag har inte behövt klicka runt 

för att hitta saker och ting? 

Layouten har varit tydlig 

och lätt att hitta vart man 

ska trycka 

Tydlig överblick 

och skärm 

Tydlig layout 

 
 

Man är lite rädd för att trycka, 

det är väl det enda egentligen, 

annars funkar det riktigt bra. 

Rädd att trycka fel 
 

Rädd för fel 
 

Osäkerhet med 
layout 

 

 

Tydlighet 

Alltså, jag tycker inte att de är 

lätta, det är lätt om man vet 

exakt vad man vill ha, har man 

någon allergi eller barn som inte 

vill ha något, det blir 

jättekrångligt vart jag ska hitta 

det någonstans… 

Krångligt att förstå och 

använda när man inte 

kan. 

 

Svårt att förstå 

 

Svårförståeligt 

 
 

Jag tycker det är svårt vad man 

ska trycka på, hur man hittar sin 

mat. 

Svårt att trycka och hitta Svårt att hitta Krångligt  

Ja det skulle jag utnyttja mer om 

jag fick utbildning på det… 

Skulle vilja ha 
utbildning 

 

Mer utbildning 
 

Utbildning 
 

 

Jo men det är ju suveränt om 

man får utbildning…om det stod 

någon bakom 

Bra om man får 

utbildning och personal 

Utbildning och 

hjälp 

Utbildning  

Det är… jättesmidigt om man 

bara lär sig hur det är 

uppbyggt… 

Smidigt om man förstår 

 

Smidigt om du 

förstår 

 

Förståelse 

 
Kunskap 
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Men som sagt när man står där 

och ska trycka och man vill ha en 

paj, och vill ha någonting till, ska 

jag trycka där eller där…till slut 

blir i alla fall jag lite  

stressad, man tar BigMac och Co 

för man hittar inte… 

Stressad när jag inte vet 

hur och vad jag ska 

trycka 

Svårt att veta vad 

som ska tryckas 

Saknar information  

Jag vill alltid ha bestick när jag 

äter på McDonalds. Det är en ska 

som de kan lägga till. Det är 

jävligt irriterande måste jag 

säga… 

Vill ha alternativet att 
lägga till bestick 

Vill ha alternativ Fler valmöjligheter  

Då är det väl specialbeställningar 

som jag skulle se. Om jag vill ha 

en dubbel cheeseburgare utan 

gurka med BigMac sås på. Det 

alternativet skulle jag som kund 

tycker vara bra. 

Skulle vilja ha alternativ 

för specialbeställningar 

Vill ha alternativ Fler valmöjligheter  

 

 

Alternativ 

Att minska stegen och på något 

sätt skulle, nu är jag färdig 

istället för att den försöker sälja 

mer saker till mig som jag ändå 

inte vill ha. 

Minska antalet steg och 

försäljningsalternativ 

vid användning av 
kiosken 

Färre alternativ och 

steg 

Färre 

valmöjligheter 
 

Jag tror att det skulle vara bra 

om man kunde trycka på en 

meny man bestämt sig för, att 

menyn visas tydligare på 

skärmen och därifrån kan man 

bygga sin meny istället… 

Hade varit bra med 
menyknapp som låter en 

bygga en egen meny 

Vill ha mer 
alternativ för meny 

Fler menyval  

 


