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Sammanfattning 

Bakgrunden till uppsatsen är att alltfler teknikbaserade självservice tjänster dyker upp på 
marknaden, dels för att öka ekonomi men också för att öka service för kunden. Risker med 
ökad teknologi är att den blir ett självändamål och att kundens uppfattningar och upplevelser 
kommer i andra hand, med konsekvenser för det ursprungliga syftet att öka konkurrenskraft. 
En av dessa teknikbaserade tjänster är självscanning. Tidigare uppsatser har fokuserat 
ekonomi och kundens förväntningar men saknar en fördjupad förståelse och en modell för vad 
som är fruktbart att mäta och var det är viktigt att mäta. 

Syftet med vår uppsats är att generera en kartläggningsmodell som ska kunna tillämpas vid 
utveckling av tjänsteprocesser, samt identifiera förbättringsförslag i en kartläggning av 
tjänsteprocessen självscanning. Våra huvudsakliga frågeställningar är: 

• Var och vad kan man mäta i en tjänsteprocess? 
• Vilka problem och styrkor har tjänsteprocessen självscanning? 

 
För att få svar på våra frågeställningar genomfördes en litteraturstudie, för att få kunskap om 
vad tidigare undersökningar och teorier visat när det gäller vad som är relevant att mäta. Vi 
valde därefter att göra en kvalitativ studie för att få så många variationer i svaren som möjligt. 
Studien genomfördes på en stormarknad i Karlstad. Vår undersökning baseras på 43 
semistrukturerade intervjuer med kunder på stormarknaden. Intervjupersonerna hade 
varierade erfarenheter av självscanning. Intervjupersonerna var både användare och icke 
användare med både övervägande positiva och övervägande negativa uppfattningar. 
 
Vi frågade om upplevelser och förväntningar på hela processen, vid aktiviteter och resurs 
samt om styrkor, svagheter, problem och förbättring. Intervjuerna visade att de flesta börjat 
använda självscanning för att spara tid och slippa stå i kö. Styrkorna är trevlig och hjälpsam 
personal samt användarvänlig teknik. De viktigaste problemen uppstår vid vägning och 
avstämning. Avstämning kan t.o.m. leda till att man slutar att använda självscanning. De 
flesta förbättringsförslag handlade om att försöka hitta ett annat avstämningssystem och att 
förbättra vågen. För att förbättra vägning framkom förslag på framförallt information och 
förenkling av vågen. Vid utcheckningen framkom förslag på att införa en 
självutcheckningskassa. 
 
Vår analys visade att det finns ganska många dimensioner som kan mätas, exempelvis behov, 
kommunikation, lättanvändlighet och tillgänglighet. Det är viktigt att reflektera över vad som 
är relevant för den egna undersökningen och att vara öppen för andra dimensioner. De 
slutsatser vi kom fram till är att det som är viktigast att mäta är kundens upplevelser. 
Hastighet är också mycket viktigt eftersom kunden vill spara tid. Andra viktiga faktorer är 
tillmötesgående och artighet, som kan göra att kunden i slutresultatet upplever att de fått bra 
service trots att de upplevt det obekvämt med avstämningar, eller problem med scanner. 
 

Analysen visade också att var man kan mäta i en tjänsteprocess är dess aktiviteter (ex. packa 
varor), aktörer (ex. kund som scannar varor) och utifrån resultatet (ex. maten på en 
restaurang). Vi har i våra slutsatser kommit fram till en modell som kartlägger var man kan 
mäta i en tjänsteprocess. Modellen visar att kunden (även framtida kunder), input, flödet, 
aktörer, aktiviteter, resurser, beslut, information: output efter en aktivitet och slutresultatet: 
output i slutet av processen kan mätas. Modellen kan användas av företag som en generell 
modell vid utveckling av tjänsteprocesser.  
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1 Inledning 
I uppsatsens första kapitel redogörs för uppsatsens bakgrund och problemområde vilka leder 
till undersökningsfrågor, syfte och målgrupp. Därefter beskriver vi vilka avgränsningar vi har 
gjort. 

1.1 Bakgrund och problemområde 
Informations teknologi började utvecklas för cirka 50 år sedan och användes då som nu till att 
hjälpa olika verksamheter. Samhället har utnyttjat allt som tekniken medför både positivt och 
negativt. I takt med att tekniken utvecklats har människorna blivit mer giriga efter vad 
tekniken har att erbjuda. Vissa har insett teknikens otroliga hastighet för överföring av 
information och nästan glömt bort att tänka på vad tekniken har att erbjuda. Beekman & 
Rathswohl (2003) påpekar att tekniken redan finns där för att öka hastighet för överföring av 
information, men att fokus nu istället behövs på vilka andra möjligheter tekniken har och till 
vilka områden tekniken kan utnyttjas.  
 
Olika former av informationsteknologi har utvecklats och en av dem är teknikbaserad 
självservice. Denna teknik går ut på att företaget flyttar arbetet från medarbetarna till 
kunderna och på så sätt kan koncentrera sig på andra arbetsuppgifter eller får mer tid över att 
ta vara på kunderna. En typ av teknikbaserad självservice är självscanning. Självscanning är 
ett sätt för kunderna att göra de anställdas arbete. När en ny tjänst används i olika företag får 
kunderna förväntningar och uppfattningar om tjänsten. För att utveckla tjänsten vidare måste 
kunders uppfattningar och upplevelser tas i beaktande. Beroende på vad företaget vill ha för 
uppgifter om tjänsten kan undersökningar styras mot de önskade uppgifterna.  
 
Många tidigare gjorda uppsatser om självscanning har försökt reda ut vad företagen vill ha för 
information och alla har olika inriktningar. De flesta inriktar sig med ett ekonomiskt 
perspektiv, (Mendoza & Liu, 2006), vilket är mest relevant för företagen eller en service 
management perspektiv (Frankovic et al, 2005). De uppsatser med ett ekonomiskt perspektiv 
granskar vilka konkurrensfördelar som gynnas eller missgynnas av att införa självscanning 
och vilka effekter som kan påverka företaget. De uppsatser som inte har ett ekonomiskt 
perspektiv eller service management perspektiv riktar in sig på kunder. Vad har kunder för 
attityd till ny teknik, om det finns en koppling till teknikmognad (Bergström & Pettersen, 
2006) och om det går att validera en generell modell mellan kundupplevd tjänstekvalitet 
(Frankovic et al, 2005) och teknikbaserad självservice (Navratil & Paulsson, 2004).  
 
Ämnet är intressant för att det ger en fördjupad kunskap om kunders upplevelser och 
uppfattningar, vilket i sin tur kan få ekonomiska konsekvenser om tekniken inte fungerar som 
den ska. Det är viktigt att utreda/reflektera var och vad man kan mäta i en tjänsteprocess. Om 
man mäter rätt kan det ge ekonomiska fördelar. I tidigare gjorda undersökningar och 
uppsatser saknas en modell för utveckling av tjänsteprocesser. En generell kartläggnings-
modell kan användas av andra och förenklar för andra att göra undersökningar. En modell kan 
också underlätta jämförelser. 
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1.2 Syfte och undersökningsfråga  
Syftet med vår uppsats är att generera en kartläggningsmodell för utveckling av 
tjänsteprocesser samt identifiera förbättringsförslag i en kartläggning av tjänsteprocessen 
självscanning. 
 
Våra huvudsakliga frågeställningar är: 
 

• Var och vad kan man mäta i en tjänsteprocess? 
 

• Vilka problem och styrkor har tjänsteprocessen självscanning? 
 

1.3 Målgrupp 
Med uppsatsen vänder vi oss till företag som vill utveckla sina tjänsteprocesser, företag som 
arbetar med processutveckling, stormarknaden som undersökningen utfördes på och andra 
butiker som använder självscanning. Vi vänder oss också till lärare, forskare och studerande 
på institutionen informatik. Vi vänder oss dessutom till de som är intresserade av IT-baserade 
tjänster och företag som arbetar med system för självscanning. 

1.4 Avgränsning 
Vi avgränsar oss i vår studie till att undersöka den ena av två stormarknader i kommunen som 
använder självscanning som ett alternativt sätt att handla varor i butik. Vår undersökning 
fokuserar kundernas upplevelser och uppfattningar inte på konkurrens och lönsamhet som 
många tidigare undersökningar. 
 
Stormarknaden har funnits sedan år 2003 och har 125 anställda. Självscanning infördes i 
slutet av år 2006, enligt ägaren med syfte att förbättra arbetsmiljön för personalen och vara 
ledande stormarknad. Efter cirka ett års användning har syftet ännu inte uppfyllts enligt 
ägaren på stormarknaden som anser att det kommer ta minst ett år till. I dagsläget finns det 
över 14 000 användare registrerade i systemet och cirka 3000 – 4000 använder självscanning 
under en vecka på stormarknaden.  
 
Det skulle vara bra att kunna undersöka båda stormarknaderna som har självscanning för att 
få en jämförande studie. För att ha ett bra material till en jämförande studie behöver vi ha mer 
tid på oss. Vi har valt att fokusera på en av dem för att få ett brett intervjumaterial. Det som 
skiljer dem åt är att den andra har en kassa för självutcheckning. Vi har valt att undersöka en 
typ av system för självscanning. Det skulle även ha varit intressant med en jämförelse mellan 
olika typer av system exempelvis det som finns på IKEA där scannar kunderna varorna vid 
kassan istället, men även här saknar vi tid för en jämförelse.  
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2 Metod 
Detta kapitel beskriver hur vi gått tillväga under arbetet med vår uppsats och tar upp 
trovärdighet. 

2.1 Tillvägagångssätt 

2.1.1 Val av ämne 
Vid val av ämne sökte vi efter något som är aktuellt inom IT. Vi har båda arbetat inom 
dagligvaruhandeln tidigare och tyckte när vi skulle välja ämne att det skulle vara intressant att 
koppla ihop tidigare yrkeserfarenheter med vårt ämne informatik. Självscanning som infördes 
i två butiker i Karlstad i slutet på 2006 tyckte vi skulle vara intressant. 

2.1.2 Val av metod 
En metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap enligt 
(Holme & Solvang, 1991). Vilken metod som används för att mäta kvalitet i en tjänst beror 
enligt Edvardsson et al (1998) på vad och varför man vill mäta. Ofta skiljer man mellan 
kvantitativ och kvalitativ; 
 
Kvantitativ metod använder man när man vill ha reda på hur mycket. Exempelvis hur många 
gånger har du handlat här eller ringa in på en skala från 1-5 vad du tycker om våra öppettider. 
Kvantitativ mätning är enligt Edvardsson et al (1998) lätt att förstå och kan ofta generaliseras. 
Nackdel kan vara att man inte kan räkna om allt till siffror, t.ex. trevlighet och man får inte 
heller reda på varför man upplever någon som trevlig. I kvantitativ metod används ofta 
enkäter. 
 
Kvalitativ; beskriver enligt Edvardsson et al (1998) människors skrivna eller talade ord och 
observerbara beteenden. Kvalitativ metod används ofta när man vill fördjupa förståelsen för 
något. Exempelvis varför handlar du i den här butiken och vad anser du om våra öppettider. 
Resultat uttrycks i form av citat eller beskrivningar och nås genom tolkning och förståelse. 
Nackdelar kan vara att det är lätt att tolka fel och att det är tidskrävande så endast ett mindre 
antal kunder kan undersökas. I kvalitativ används ofta intervju och observation. 
 
Vid val av metod är inte den ena eller andra metoden den enda rätta utan, val av metod ska 
ske utifrån problemformuleringen i undersökningen och en kombination av tillvägagångssätt 
är vanligt. I kvalitativ undersökning vidareutvecklas uppläggning och planering under själva 
undersökningsfasen. Sättet att lägga upp undersökningen präglas av att man går på djupet 
istället för bredden och syftet blir att få en större förståelse för problemen man arbetar med 
(Holme & Solvang, 1991, s.94-95).  
 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie för att försöka fånga kunders upplevelser och 
uppfattningar av tjänsten självscanning och utifrån detta se om man göra något för att 
förbättra tjänsten. I kvalitativ studie är det inte antal som är det viktiga utan kvaliteten och 
variationen i svaren som är det viktiga. En nackdel med att använda den kvalitativa metoden 
är att resultatet inte är representativt. Ytterligare en nackdel är att den kvalitativa metoden är 
tidskrävande men utifrån syftet upplever vi att fördelarna med denna metod är större. 
 
De flesta av de tidigare uppsatserna som gjorts om självscanning är gjorda med enkät. Vi 
valde att göra öppna intervjuer med halvstrukturerade frågor. Vi har haft en frågeguide men 
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varit öppna för andra frågor för att komma på nya saker under tiden. Fördelen med öppna 
intervjuer är att intervjupersonerna kan berätta om uppfattningar och upplevelser av 
självscanning. Frågorna är semistrukturerade för att kunna ge svar på våra frågeställningar.  

2.1.2.1 Metoder för hur man kan mäta 
Det finns olika metoder som kan användas för att mäta upplevelser och förväntningar 
(Bergman & Klefsjö, 2001). Enligt Grönroos modell kan kundens upplevelse av tjänsten vara 
beroende av både teknisk och funktionell kvalitet. Med teknisk kvalitet menar man resultatet 
av tjänsten exempelvis maten på en restaurang och funktionell kvalitet menar man är kopplat 
till sättet tjänsten har levererats på och frågan hur tjänsten levererats. Exempelvis miljön på 
restaurangen. Andra menar att gapet mellan upplevelser och förväntningar på en tjänst 
förklarar orsaker till kundmissnöje. Bergman & Klefsjö (2002) menar att gapmodellen foku-
serar på brister i uppfyllelse av kunders behov och förväntningar, men metoden fångar och 
uppfyller dock inte omedvetna kundbehov. 
 
Några befintliga metoder som används vid mätning av tjänstekvalitet är enligt Edvardsson 
(1998)  SERVQUAL, SERVPERF och PDS. Det finns enligt Edvardsson (1998) också andra 
metoder exempelvis kritisk-händelsemetoden där kvalitetsbrister upptäcks genom att kunder 
identifierar kritiska händelser de upplevt i tjänsteprocessen. Nackdel med metoden är att även 
om inget kritiskt händer kunden så påverkas den upplevda kvaliteten. För att komma bort från 
nackdelarna med Kritisk-händelsemetoden har två andra metoder tagits fram som tittar på 
händelser i hela processen för att få helhetssyn SIT-Sequential Incident Technique och CPAT-
Critical Path Analysis Thechnique.  Vi har valt att belysa de metoder som enligt Edvardsson 
(1998) används mest. 
 
SERVQUAL jämför kundernas förväntningar med vad de upplever enligt Zeithaml, 
Parasuraman & Berry (1990). Metoden kan anpassas till de flesta tjänsteverksamheter. De 
hade från början tio dimensioner i SERVQUAL som senare resulterade i de fem dimen-
sionerna; påtaglighet, pålitlighet, tillmötesgående, säkerhet och empati. Undersökningar som 
de gjort visar enligt författarna att pålitlighet är den absolut viktigaste kvalitetsfaktorn. 
 
För att kunna leverera hög servicekvalitet kan man jämföra förväntningar på och upplevelse 
av en tjänst och ta bort gapet mellan dessa. Metoden kan hjälpa till att avgöra storlek på gapet 
och hur allvarligt det är. Förväntningarna mäts enligt Edvardsson et al (1998) genom att man 
frågar kunderna hur väl tjänsten utförs av de bästa leverantörerna i branschen och uppfyllelsen 
genom att fråga hur bra tjänsten utförs av den aktuelle leverantören.  
 
SERVPERF mäter kundernas upplevelser med hjälp av samma faktorer som SERVQUAL 
enligt Edvardsson et al (1998). Enda skillnaden jämfört med SERVQUAL är att bara kundens 
upplevelse mäts och inte kundens förväntningar 
 
PDS problem detection study utgår från kundens behov och identifierar kundupplevda 
problem och rangordnar dem efter viktighet. PDS är tillsammans med SERVQUAL den 
metod som använts mest i praktiken. Endast faktiska och möjliga problem studeras. Detta för 
att lättare upptäcka kunders omedvetna behov. PDS vill genom att se på problemen få en 
bättre bild av kundens behov och önskemål. Resultatet presenteras i form av en lista där 
problemen rangordnas efter hur viktiga de är och hur snabbt de behöver åtgärdas (Edvardsson 
et al, 1998). 
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En stor fördel med SERVQUAL är att den visar vilka delar av tjänsten som inte lever upp till 
kundens förväntningar och den är dessutom lätt att använda. Nackdelar kan vara att det är 
svårt att komma ihåg och uppskatta sina förväntningar eftersom tjänsten redan konsumerats 
och att kunden kanske ger högsta betyg pga. okunskap om de ledande företagen. En annan 
nackdel kan vara att modellen är mycket standardiserad och kanske inte passar alla 
verksamheter. SERVPERF är lättare att använda än SERVQUAL men metoden ger inte 
möjlighet att identifiera hur allvarliga kvalitetsgapen är. PDS fördel kan vara det sätt som 
resultatet presenteras på med rangordnade problemen och att kundintervjuerna har kvalitativa 
inslag som minskar risken att man koncentrerar sig på fel problem. Nackdel med PDS är att 
den är tids- och personalkrävande vilket medför att den blir dyr att genomföra (Edvardsson et 
al, 1998) . 
 
Bergman & Klefsjö (2001) påpekar också att man ska vara försiktig med att tolka och utnyttja 
resultat från generella undersökningar eftersom olika kvalitetsfaktorer är viktiga för kunderna 
vid olika situationer exempelvis pålitlighet vid läkarbesök medan omgivning kan vara viktig 
vid ett restaurangbesök. Det är viktigt att hitta de faktorer som är viktiga för just dina kunder 
och gärna de faktorer som varken kunder eller konkurrenter ens tänkt på att de är viktiga. 
 
De metoder och dimensioner som vi beskrivit här och i vår referensram har vi haft i 
bakhuvudet när vi gjort intervjufrågorna, men eftersom metoderna har vissa brister och vi 
ville fördjupa oss i undersökningen har vi valt att inte använda metoderna och alla de 
dimensioner som beskrivits fullt ut. Vi har dock använt några av de dimensioner som 
beskrivits. 

2.1.3 Datainsamling 
För att få kunskap om problemet har vi sökt efter böcker, artiklar och publicerade veten-
skapliga tidsskrifter samt rapporter och uppsatser i Karlstads universitets informationsdata-
baser. Vi har vi bl.a. använt sökord som technology based self service, IT-baserade tjänster 
och självscanning. Vi har sedan gått igenom böcker artiklar och tidigare gjorda uppsatser i 
ämnet för att se vad som tidigare gjorts i ämnet. För att få fram det senaste i ämnet har vi letat 
artiklar. När vi läst artiklarna har vi gått tillbaka till källan. 
 
Det finns två stormarknader med självscanning i den kommun vi valde att undersöka. Vi 
valde att bara granska en utav dem på grund av att utcheckningen är olika och på grund av 
tidsbrist. Vi har också valt att intervjua kunder utanför ingången till stormarknaden.  
 
Några veckor innan själva intervjuundersökningen kontaktade vi ägaren. Vid intervjun med 
ägaren intervjuade en av oss medan den andre antecknade svaren.   Det visade sig att de hade 
tänkt genomföra en egen undersökning om självscanning på stormarknaden med syftet att 
förbättra tjänsten självscanning och vi bestämde oss för att samarbeta om det skulle vara 
möjligt. Efter intervjun med ägaren på stormarknaden, framkom det att de hade en 
självscanningsgrupp som tänkt genomföra en egen undersökning. Så vi tog kontakt med 
kassachefen som också är ansvarig för självscanningsgruppen som berättade att de tänkte 
börja dela ut enkäter i samband med att vi intervjuade.  

2.1.4 Val av intervjupersoner 
Urvalet bestod av 43 personer. Vi intervjuade 46 personer men har tagit bort 3 personer på 
grund av att de inte handlat på stormarknaden tidigare, eftersom vi avgränsat oss i vår 
undersökning till att omfatta endast denna Stormarknad. Intervjupersonerna är både 
användare och icke användare av självscanning. Utav 43 tillfrågade var det 7 av dem som inte 
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hade provat att använda självscanning och 2 som slutat att använda. Nästan alla vi intervjuade 
hade använt självscanning och de flesta som använder sig av självscanning använder det varje 
gång de handlar på stormarknaden. Vissa av de tillfrågade använde dock inte självscanning 
varje gång de handlar utan bara ibland. Vi har inte tagit hänsyn till ålder eller kön i denna 
undersökning. Alla intervjupersonerna är kunder på stormarknaden i Karlstad.  

2.1.5 Intervjuguide 
Innan vi gjorde frågorna som skulle användas på kunderna provade vi att använda själv-
scanning på stormarknaden för att kunna se hela processen framför oss och för att se om 
frågorna stämde med den ordning vi tänkt ställa dem. Vi har tidigare använt tjänsten i en 
annan stormarknad och ville också jämföra och se om det fanns skillnader i processen. 
 
Intervjufrågorna till kunderna är gjorda utifrån metoder och teorier som redovisats, enligt 
syftet med uppsatsen och baserade på processen självscanning (se figur 2 processen och 
bilaga 2 intervjufrågor). Vi har frågat om kunders upplevelser och förväntningar på hela 
processen och vid aktiviteter och resurser. Vi har frågat kunderna utifrån styrkor (fördelar), 
svagheter (nackdelar), problem och förbättringsförslag. Vi har även tittat på tidigare gjorda 
uppsatser om självscanning och varit öppna för andra upplevelser som inte framkommit i 
andra undersökningar. Vi har fokus på avstämning i frågorna för att vi tror att detta är ett 
ställe där kunderna har många upplevelser och uppfattningar. Detta visade sig också stämma i 
vår pilotstudie som beskrivs under nästa rubrik.  

2.1.6 Genomförande 
Vi gjorde en pilotstudie innan vi genomförde kundintervjuerna för att kontrollera att frågorna 
och inspelningen fungerade. Efter pilotstudien som vi gjorde på två kunder och på oss själva 
omformulerade vi några av frågorna och en fråga som visade sig vara onödig togs bort vid ett 
senare tillfälle när vi provat den ytterligare några gånger.  En annan fördel med pilotstudien 
var att vi kunde tala om för kunderna ungefär hur lång tid en intervju kunde ta.  
 
Vi valde att spela in intervjuerna med hjälp utav mp3-spelare och frågade om tillstånd att 
spela in före varje intervju. Kvale (1997) anser att fördelar med inspelning är att intervjuaren 
kan koncentrera sig på ämnet och gå tillbaka och lyssna igen. Vi märkte också vid intervjun 
med ägaren att vi hade svårt att hinna med att anteckna svaren och även att det var svårt att 
komma ihåg vad som sagts. En nackdel med att spela in är att det är mycket tidskrävande att 
skriva ut en intervju till text från inspelningen. Intervjuerna genomfördes under fyra dagar vid 
entrén på stormarknaden. Vi presenterade oss före intervjuerna och talade om syftet med 
intervjun därefter talade vi om att de vi intervjuat kommer att vara anonyma. Efter att ha 
intervjuat 46 personer kände vi att inget nytt framkom vid intervjuerna, så då ansåg vi oss 
vara klara. 

2.1.7 Bearbetning av resultat och analys av intervj uer 
Enligt Kvale (1997) finns ingen standardmetod för hur man kan få fram en djupare mening i 
en intervju, men det finns en del generella förhållningssätt till analys av materialet. Vi skrev 
först ned intervjuerna med kunderna från inspelningen vilket tog mycket lång tid. Vi valde att 
skriva ut intervjuerna ordagrant men uteslöt skratt och upprepningar. Vissa citat har 
omvandlats till skriftspråk för att bli mer lättlästa. Därefter sammanställde vi intervjuerna 
genom att lägga in alla respondenters svar under frågorna. För att få bästa förståelse påpekar 
Holme & Solvang (1991) att rapporten bör innehålla citat som visar individernas eget 
uttrycksätt. Efter att ha lagt in allas svar under respektive fråga så började vi skriva in 
resultatet och sammanfatta/tolka svaren och sedan välja citat som illustrerar svaren. Vi 
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försökte hitta mönster i svaren, sammanfatta vissa och hitta passande kategoriseringar till 
dessa. Samtliga intervjupersoner är redovisade i form av citat och/eller i texten i resultatet. Vi 
omarbetade resultatet många gånger innan vi var klara. Vid intervjun med ägaren som inte 
spelades in, sammanfattade vi vad som sagts utifrån det som antecknades under intervjun. 
 
Förändringsanalys (FA) är en metod som används vid verksamhetsutveckling för att analysera 
problem, mål formulera förändringsbehov och bestämma förändringsåtgärder enligt Goldkuhl 
& Röstlinger (1988). Avsikten med förändringsanalys är att skaffa sig tillräcklig mycket 
kunskap om problemen och verksamheten för att kunna komma fram till åtgärder. En SWOT-
analys är en ett annat sätt att hitta förändringsbehov genom att titta på styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot (Ingvarsson & Nilsson, 2004).  Vi har genom att samla in och analysera 
kunders uppfattningar och upplevelser av tjänsteprocessen självscanning kommit fram till 
förbättringsförslag. När vi gjort vår analys har vi valt att titta på styrkor och problem enligt 
metoden Förändringsanalys och utifrån dessa kommit fram till förbättringsförslag. Vi har 
däremot inte tagit hänsyn till målen som annars används i Förändringsanalys i vår uppsats på 
grund av på tidsbrist.  Vi valde att använda oss av metoden Förändringsanalys för att vi kände 
till den sedan tidigare. 

2.1.8 Trovärdighet 
I en undersökning behöver vi veta att vi undersöker det vi avser att undersöka vilket betyder 
att vi har god validitet. Vi behöver även veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt vilket betyder 
att vi har en god reliabilitet (Patel & Davidson, 2003) 
 
Validitet är ett mått på om en fråga mäter eller beskriver det man avser att den ska. 
Intervjufrågorna är konstruerade utifrån syftet med vår studie och den referensram vi 
använder oss av. Vi har under intervjun försökt ställa frågorna så tydligt som möjligt. Vi 
intervjuade enligt frågornas ordning i intervjuguiden men beroende på svaren och för att 
undvika missuppfattningar formulerades ibland motfrågor och nya följdfrågor. Vi har i vår 
undersökning inte tagit hänsyn till bakgrundsvariabler som ålder eller kön. Med vår studie var 
det endast relevant om intervjupersonerna var kunder på stormarknaden i Karlstad.  
 
Reliabilitet; kan vi lita på att det material vi samlat in? I kvantitativa undersökningar är det 
speciellt viktigt hur representativ informationen är och om det man har mätt och informa-
tionen man fått är pålitlig. Detta har inte samma betydelse i en kvalitativ studie eftersom 
syftet är att få en större förståelse av problemen och då blir inte fokus på den statistiska 
representativiteten. Syftet med detta tillvägagångssätt är att genom analysen fånga verklig-
heten på så bra sätt som möjligt (Holme & Solvang, 1991). 
 
Vi är två personer som intervjuat var för sig och vi är olika som intervjuare, vilket kan ha 
påverkat intervjupersonernas svar. Vi har läst varandras intervjuer och diskuterat tolkningar 
och bådas intervjuer kom fram till samma resultat.  
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3 Referensram 
I detta kapitel beskrivs tjänsteprocessen med olika begrepp som är relevanta för uppsatsen, 
och deras samband visas i en graf. Därefter redogörs för tjänsteutveckling, problem, styrkor 
och förbättringsförslag. Efter detta diskuteras var man kan mäta bland annat genom att visa 
en processmodell med tjänsten Handla med självscanning som exempel och därefter vad man 
kan mäta. Kapitlet avslutas med en modell som visar samband mellan kapitlets olika delar. 

3.1 Tjänsteprocesser 
Det finns flera definitioner av processer, Rentzog (1998, s.30) skriver som förslag till 
definition ” En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde 
för en kund”.  Rentzog (1998, s.31) beskriver en aktivitet som en grupp av sammanhörande 
arbetsuppgifter. Aktiviteter utförs enligt Rentzog (1998) av olika aktörer i en process, vilket 
exempelvis kan vara en medarbetare, ett IT-system eller en kund. Rentzog (1998, s.89) 
påpekar också att en kund inte bara är de som tar emot resultatet från processen utan är alla de 
som processen skapar värde för. I exempelvis en vårdprocess är frågan om det är patienten, 
anhöriga eller den som betalar för vården som är kund. Christiansson (2000a) menar att 
begreppet kund inom vissa branscher som exempelvis vårdsektorn kan kännas onaturligt, 
eftersom den som beställer och betalar för en produkt inte alltid är densamma som brukar den. 
Christiansson (2000a) använder därför istället begreppet avnämare som brukare av processens 
resultat. Kundernas behov styr resultatet av en process eftersom fokus ligger på att skapa 
värde för kunden (Rentzog, 1998). I exempelvis serviceprocessen kan kunderna själva ses 
som resultat i processen och i en utbildningsprocess kan resultat definieras som student med 
högre kunskap (Rentzog, 1998). 
 
Christiansson (2000a) skriver att en process har ett syfte, en början och ett slut. Den består 
aktiviteter som är repetitiva, sammanhängande och strukturerade samt förbrukar resurser av 
olika slag. En process kan även korsa organisatoriska gränser och bidra till att påverka 
verksamhetens mål. Christiansson (2000a) menar liksom Rentzog (1998) att processen skapar 
värde för en kund. Det finns olika typer av processer i en verksamhet . Enligt både Rentzog 
(1998) och författarna Becker och Kahn (2003) är en kärnprocess i en organisation den 
process som speglar organisationens affärsidé och direkt påverkar verksamhetens huvudupp-
gifter. Författarna menar att kärnprocessen bidrar till att skapa värde i ett företag. Kärn-
processerna leder till resultat som kan skapa värde för kunden (Rentzog, 1998). 
 
En tjänst kan enligt Edvardsson et al (1998) beskrivas som en process. Tjänst saknar enligt 
Nationalencyklopedin (1995) internationellt antagen definition. I Sverige definieras en tjänst 
enligt Nationalencyklopedin (1995, s.306) som ”en kedja av händelser eller aktiviteter” där 
kunden medverkar i interaktion med tjänstföretagets medarbetare eller tekniska hjälpmedel 
som exempelvis en bankautomat i syfte att tillfredställa en del behov.  
 
Tjänsten är ett erbjudande som ofta är immateriell och kan därför varken lagras eller 
transporteras. Tjänsten uppstår först när den upplevs av kunden. Produktion, leverans och 
konsumtion av tjänst sker ofta samtidigt (Nationalencyklopedin, 1995).  
 
Immaterialitet innebär enligt Edvardsson et al (1998) att en tjänst kan vara svår att bedöma 
före köp eftersom den inte existerar innan den upplevs av kunden till skillnad från en vara. 
Exempelvis vet man inte i förväg om en film på bio är bra innan man sett den och kan därför 
inte heller utvärdera filmen innan visningen. 
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Kunden kan bidra med kunskap, information och göra reklam för tjänsten genom att tala om 
för andra kunder om sina upplevelser. Edvardsson et al (1998) anser att eftersom en tjänst i 
många fall inte skulle existera utan kundens medverkan kan därför kunden betraktas som en 
anställd.  
 
Det finns många olika definitioner på vad kvalitet är. Enligt Nationalencyklopedin (1995) är 
definitionen av kvalitet ”grad av goda egenskaper”.  
 
Bergman & Klefsjö’s (2002, s.20) förslag på definition av kvalitet lyder ”Kvalitet på en 
produkt är dess förmåga att tillfredställa, och helst överträffa kundernas behov och för-
väntningar”. Med produkt menas enligt författarna en vara eller tjänst eller en kombination av 
de båda. Kundens behov och förväntningar påverkas enligt Bergman & Klefsjö’s (2001, 
s.315) av företagets eller varans rykte, tidigare erfarenheter av företaget och till viss del priset 
på tjänsten eller varan. 
 
Bergman & Klefsjö’s (2001, s.22) refererar till Deming (1986) vars definition av kvalitet 
lyder “ Quality should be aimed at the needs of the customer, present and future”, vilket 
betyder att det även är viktigt att ha morgondagens kunder i åtanke. Rentzog (1998) menar att 
kvalitet bestäms av kundernas uppfattning.  
 
De centrala begreppen i en tjänsteprocess är aktiviteter, aktör, resultat, avnämare/kund och 
kvalitet. Begreppen visas i en begreppsgraf nedan se Figur 1. Begreppsgrafen visar sambandet 
mellan de olika begreppen: en tjänstprocess består av aktiviteter som utförs av en aktör vilka 
leder till ett resultat som skapar ett värde för kunden. Tjänsteprocessen leder också till kvalitet 
som kunden upplever. 
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Figur 1. Tjänsteprocesser 
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3.2 Tjänsteutveckling 
Tjänster utvecklas hela tiden för att upprätthålla konkurrenskraften eftersom kunder får nya 
och olika tjänsteerbjudande från andra tjänsteföretag. Tjänsteutveckling bör ske i alla 
tjänsteföretag för att ha en fortsatt långsiktig garanti för lojala kunder (Echeverri & 
Edvardsson, 2002).  
 
Ofta anses tjänsteutveckling som en process från idé till marknadslansering av en ny tjänst. 
Alla nya idéer måste förädlas som Echeverri & Edvardsson (2002) uttrycker sig innan 
tjänsterna kommer ut på marknaden. En tjänst består oftast av en kärntjänst och en stödtjänst 
och/eller en bitjänst. Vid utveckling av tjänster måste dessa tas hänsyn till (Echeverri & 
Edvardsson, 2002). 
 
Utvecklingen av nya tjänster måste göras på alla nivåer. Det betyder att tjänsteutvecklingen 
sker i tjänstekonceptet, tjänsteprocessen och i tjänstesystemet. Tjänstekonceptet är själva 
erbjudande till kunderna och det räcker inte med bra erbjudande utan det som realiserar 
erbjudande måste också bli bra, tjänsteprocessen. Tjänstekonceptet ställer krav på både 
tjänsteprocessen och tjänstesystemet. Vilket gör att utvecklingen av tjänstesystemet och 
tjänsteprocessen måste utgå från tjänstekonceptet (Echeverri & Edvardsson, 2002).  

3.2.1 Utveckling av tjänsteprocesser 
Förändringsanalys (FA) är en metod som används vid utveckling av olika verksamheter och 
används oftast vid ett inledande skede. Med hjälp av förändringsanalys kan vi analysera 
problem, mål, formulera förändringsbehov samt bestämma förändringsåtgärder. En 
förändringsanalys ska inte genast leda fram till några olika förändringsåtgärder utan leda till 
djupare granskning av de olika problem som hittats (Goldkuhl & Röstlinger, 1988).  
 
En förändringsanalys kan vara av olika kvalitet och för att få hög kvalitet krävs ett genom-
tänkt arbetssätt där alla representanter från de olika avdelningarna eller nivåerna finns 
representerade. Eftersom anställda i en verksamhet har olika arbetsuppgifter tolkar de mål och 
problem olika (Goldkuhl & Röstlinger, 1988).  
 
Efter djupare granskning av de olika problem som upptäckts i förändringsanalysen kan det 
leda till tre olika åtgärder, ingen utveckling, utveckling av allt inom verksamheter eller av-
veckling. Det kan även finnas förändringar som inte behöver utvecklas vidare utan de är så 
enkla att det går att införa dem i direkt (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Avsikten med för-
ändringsanalys är att skaffa sig tillräcklig mycket kunskap om problemen och verksamheten 
för att kunna komma fram till åtgärder.  
 
Ett annat sätt att hitta förändringsbehov är att göra en SWOT-analys. Ordet SWOT kommer 
från engelska orden strenghts, weakness, opportunities och threaths (styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot). SWOT-analysen är ett verktyg som används för att identifiera organisa-
tionens interna faktorer som styrkor och svagheter samt organisationens externa faktorer som 
möjligheter och hot (Ingvarsson & Nilsson, 2004). Genom att förtydliga organisationens 
styrkor och svagheter samt omvärldens möjligheter och hot kan det skapa fördelar gentemot 
konkurrenterna (Jobber, 2004).  
 
I SWOT-analysen identifierar organisationen omvärldens hot och jämför dessa med 
organisationens svagheter för att kunna hitta defensiva strategier. Däremot identifieras 
omvärldens möjligheter som positiva och kan utnyttjas av organisationens styrkor för att 
sedan hitta offensiva strategier (Jobber, 2004). 
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Analysen kan hjälpa till med att öka uppmärksamheten för utifrån kommande förändringar 
samt ge idéer om vilka nya strategier som kan användas utifrån organisationens interna 
förhållande (Jobber, 2004).  

3.2.2 Styrkor 
Styrka är ett begrepp som används för att beskriva det som fungerar bra i verksamheten. Det 
behöver inte alltid vara något som fungerar bra i verksamheten som är en styrka utan även 
resurser som utnyttjas på ett bra sätt är en styrka och även outnyttjade resurser kan ses som en 
styrka. Exempel på olika typer av styrkor kan vara att vara marknadsledande inom branschen, 
kunnig personal och lediga lokaler. Alla styrkor som går att bygga vidare på utgör en potential 
att ta hänsyn till vid vidare analys av behov och åtgärder (Goldkuhl & Röstlinger, 1988).  
 
Styrkor kan analyseras med olika perspektiv, nulägessituationen, framtida situationer, inom 
organisationen och utanför organisationen. Perspektiven hjälper verksamheten att hitta styrkor 
som annars kan var svåra att hitta eftersom det är svårt att analysera olika verksamheter. För 
att underlätta analysen av styrkor bör endast positiva ord och meningar byggas upp för att få 
en positiv känsla i verksamheten (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). 

3.2.3 Problem 
Enligt Goldkuhl & Röstlinger (1988) kan begreppet problem få en djupare betydelse. Detta 
behövs eftersom i vanliga fall vet alla vad problem innebär men vid ett förändringsarbete 
krävs en djupare definition av begreppet för att kunna gör ordentliga analyser. En definition 
av begreppet problem enligt Goldkuhl & Röstlinger (1988) är skillnaden mellan ”’hur jag vill 
att det ska vara’ och ’hur jag uppfattar att det är’” (Goldkuhl & Röstlinger, 1988 s.16).  
 
Genom att identifiera och formulera problemen ges svar på frågan vad de involverade 
aktörerna uppfattar som problem. Det är viktigt att alla aktörer kan uttrycka sina egna 
upplevelser av situationen för att kunna få en så specifik problemuppfattning som möjligt. 
Efter att ha arbetat med identifiering och formulering av problemen kommer problem-
utsagorna att bli nyanserade, mindre komplexa, unika, gemensamgjorda, förståeliga, väl-
grundade och problem- och verksamhetsbeskrivande (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). 
 
Problem uppstår oftast inte av sig själv utan har en orsak till det. Efter formulering av 
problemutsagor ska orsaker hittas till varje problem. Problemen kan orsakas av ett annat 
problem som vidare orsakas av ett annat. Det gäller att hitta orsakssambanden och förbättra 
det som orsakar problemen så att effekten av det inte blir problematiska (Goldkuhl & 
Röstlinger, 1988).  

3.2.4 Förbättringsförslag 
Ett problem kan lösas på flera sätt. En åtgärd är enligt Goldkuhl & Röstlinger (1988, s.33) ”ett 
möjligt handlingsalternativ för att komma till rätta med ett eller flera problem”. En åtgärd är 
ett alternativ på hur ett problem ska lösas. I varje problem finns ett behov på varför problemet 
ska lösas och en åtgärd löser problemet samtidigt som den uppfyller behovet.  
 
En förändringsåtgärd kan vara av olika typer av förändring i organisationen. Det kan handla 
om produktutveckling, produktionsutveckling, personalutveckling, IT-utveckling och mål-
utveckling. Eftersom en åtgärd kan vara av olika typer måste de värderas för att se om de 
passar in. Åtgärderna måste vara genomförbara och visa effekter i verksamheten (Goldkuhl & 
Röstlinger, 1988).  
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3.2.4.1 Förbättringsförslag i tidigare uppsatser 
I uppsatsen ”Handelns agerande vad gäller teknikutnyttjande - självscanning” fick författarna  
Mendoza & Liu (2006)  fram svar på förbättringar. Deras kunder svarade: 

- Scannern borde vara mindre känslig, och förbättras så att den kan läsa av alla koder. 
- Det vore bra om extra priser och medlemspriser låg inne i systemet. 
- Behöver fler bemannade kassor, för om jag har kuponger måste jag gå till en 

bemannad kassa. 

3.3 Var i processen kan man mäta? 
Var i processen kan man mäta eller vilken processegenskap kan man mäta. Ska man mäta hela 
eller del av processen eller både och? 
 
 Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) och Edvardsson et al (1998) är överens om att 
kunden inte bara bedömer kvaliteten utifrån tjänsteprocessens slutresultat utan även av hur 
tjänsteprocessen utförs. 
 
Johansson (2007) menar också att det inte räcker med att bara titta på slutresultatet. Johansson 
(2007) påpekar att kundupplevelsen baseras på hur de hanteras, hur kontakterna sker och på 
slutresultat. Johansson (2007) påpekar också att det är viktig att ha mätvärden för att förbättra 
en process och att dessa skall sättas in där det är störst chans för avvikelse eller där man kan 
hantera avvikelsen på ett bra sätt. Det bör gå att mäta eftersom vi inte vet var processen 
fallerar. Enligt Johansson (2007) används olika mätvärden vid system som stödjer hela 
processen jämfört med system som stödjer del av processen. När systemet stödjer del av 
processen är det enligt Johansson (2007) viktigt att titta på hela processen eftersom det kan 
vara fel i andra delar av processen än just IT-stödets del. Det spelar då ingen roll enligt 
Johansson (2007) om systemet är världens bästa för om det är ”skräp in i processen så blir det 
skräp ut”. 
 
Toyota är ett företag som enligt Johansson ofta nämns och är intressant ur kvalitets- och 
processperspektiv. De undersöker kunders upplevelser genom hela köpprocessen. Bergman & 
Klefsjö (2001) påpekar att det är svårare att skaffa en ny kund än att behålla någon som är 
kund sedan tidigare. Toyota Motor Sales i USA har som främsta mål att bli bäst på 
kundtillfredställelse istället för att öka försäljning, lönsamhet eller att producera mera. De gör 
detta genom att ha ständigt pågående kundundersökningar där de frågar hur köpprocessen 
upplevts med tanke på erfarenhet från leverans, service och produktkvalitet. Kundundersök-
ningarna hjälper dem att förstå hur kunderna upplever dem. Kunden kan vara nöjd med delar 
av processen men missnöjd med andra. Uppstår problem tidigt i processen kan detta påverka 
upplevelser av senare aktiviteter och hela processen. 
 
För att illustrera ett exempel på en process har vi skapat en modell i 2Conciliate Business 
Modeling Tool. Denna modell visar tjänsten självscanning som finns på en stormarknad i 
Karlstad se Figur 2. Processen ”Handla med Självscanning” består av två delprocesser (flera 
sammanhörande aktiviteter) som är ”Handla” och ”Checka ut”. 
 
Handla; inköpslistan är input som triggar igång processen. Kunden drar medlemskort för att 
aktivera scanner och plockar sedan varor . Ibland behöver varor vägas då väger kunden varan. 
Kunden scannar sedan varan och packar ned dem i en påse. Output i delprocessen är färdig-
packade varor. 
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Checka ut; input i processen är när kund handlat färdigt. Kunden lämnar in scannern i kassan 
och drar sedan sitt medlemskort. Ibland blir det avstämning då får kunden plocka upp varorna 
och kassörskan scannar varorna. Till sist betalar kunden och output i processen är en 
utcheckad kund. 

 
 

 
 
Figur 2. Handla med självscanning. 
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I processen Handla med självscanning kan man mäta output i processen som är slutresultatet 
som skapar värde för kunden. Input i en process kan vara ett behov av produkter som triggar 
igång processen. Alla resurser i en process kan mätas exempelvis scannern. Alla aktiviteterna 
exempelvis där kunden scannar varor och packar varor kan mätas. Alla aktörer i aktiviteterna 
kan mätas, i denna process är det kunden och kassörskan som är aktörer och som utför 
aktiviteterna. Scannern skulle också kunna vara aktör i processen. 

3.4 Vad i processen kan man mäta? 

3.4.1 Teknik baserad självservice 
Utvecklingen av olika tekniska lösningar för kundservicebaserade företag har ökat och 
självscanning är en av dem. Ett begrepp som brukar kopplas ihop med dessa olika lösningar är 
TBSS, teknikbaserad självservice. Dessa olika lösningar kan exempelvis vara själv-
utcheckning i hotellrummen, biljettbokning via telefon eller internetshopping (Dabholkar et 
al, 2003). 
 
En av de äldsta TBSS idag är bankomaten. Vi använder den dagligen i vår vardag men för 20 
års sedan när den introducerades var den inte lika uppskattad. Samma sak gällde när själv-
scanning introducerades under 80-talet. Vid en jämförelse mellan dessa två typer av TBSS så 
har konsumenterna till slut accepterat bankomaten medan de har svårare för att acceptera 
självscanning (Dabholkar et al, 2003, s.60). En orsak till varför konsumenterna inte accepterat 
självscanning kan vara både konsumenters villighet och deras kapacitet påverkas vid 
införande av TBSS. Beroende på hur kunnig en konsument är bör hänsyn tas gentemot 
konsumenterna innan införande sker (Marzocchi & Zammit, 2006). 
 
Enligt en studie som Marzocchi och Zammit (2006) gjort är konsumenter villiga att använda 
ny teknik av självservice om de får förmåner av användandet. Ett gammalt exempel på en 
förmån är lägre pris på bensinen vid tankning på en självservice bensinstation. I en 
dagligvaruhandel är det inte priset i första hand som kommer till tankarna utan tiden de sparar 
och kunna delta i serviceproduktionsprocessen. Oftast deltar konsumenter i processen mest 
för att de får förmåner som pengar eller tidsbesparing (Marzocchi & Zammit, 2006). Denna 
faktor kan beskrivas med ord som hastighet. Andra faktorer som är viktiga för konsumenten 
enligt Dabholkar et al (2003) är förutom hastighet, kontroll, pålitlighet, lättanvändlig och 
tillfredsställelse.  
 
I tidigare gjorda uppsatser om självscanning kom de fram till följande. En konkurrensfördel 
kan uppstå genom att utnyttja självscanning på olika företag men det krävs vissa externa och 
interna förutsättningar enligt Blomqvist och Dagergård (2006). Vad för konkurrensfördel som 
uppstår är olika och beroende på vad företaget vill uppnå måste olika strategier användas 
(Blomqvist & Dagergård, 2006). I en studie av Navratil och Paulsson (2004) hävdar de att 
Dabholkars modell kan ses som en generell modell över olika typer av teknik baserad 
självservice och att Parasumans antagande att införa teknologi påverkar kundens upplevda 
servicekvalitet. 

3.4.2 Dimensioner av tjänst och IT-produkt 
Vad som ska mätas beror på vilken processegenskap som ska mätas, alltså var i processen 
man ska mäta. Ett exempel på vad som kan mätas i en tjänst är nedanstående kvalitets-
dimension pålitlighet och exempel då på var i processen är utrustningen. Här exemplifieras 
kvalitetsdimensioner på en tjänst och därefter på en IT-produkt. 
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Några kvalitetsdimensioner på en tjänst i största allmänhet är enligt Zeithaml, Parasuraman & 
Berry (1990, s.21-22);  

•••• Pålitlighet (tangibles); går det att lita på att utrustningen fungerar. Blir exempelvis det 
som utlovats utfört. 

•••• Tillförlitlighet ( reliability); kan servicen utföras pålitligt och på det sätt som utlovats. 
Hör de exempelvis av sig igen när de lovat.  

•••• Tillmötesgående (responsiveness); ansvarsvillighet att hjälpa kunden? Vid exempelvis 
ett problem är de villiga att hjälpa kunden?  

•••• Kompetens (competens); finns tillräcklig kunskap för att utföra tjänsten. Kan de 
exempelvis lösa ett problem snabbt? 

•••• Artighet (courtesy); är personalen vänlig, trevlig och behandlar kunder med respekt. 
Är t.ex. personalen trevliga vid telefonkontakt. 

•••• Trovärdighet (credibility); går de att lita på. Har de exempelvis ett gott rykte. 
•••• Säkerhet (security); är det tillräckligt säkert från risker. Är det exempelvis säkert att 

använda mitt kontokort? 
•••• Tillgänglighet (access); hur lätt är det att komma i kontakt med någon när man 

behöver. Kan exempelvis vara företagets läge, öppettider eller service per telefon. 
•••• Kommunikation (communication); hålla kunder informerade på ett språk som de 

förstår och att kunna lyssna på dem Är det exempelvis någon som hör av sig om något 
inte blir klart på utsatt tid. 

•••• Empati (understanding the customer); förmågan att sätta sig in i kundens situation och 
förstå deras önskemål. Är personalen exempelvis flexibla så att det passar kunden 
behov. 

 
I metoden SERVQUAL där de jämför kundernas förväntningar med vad de upplever hade de 
enligt Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) från början tio dimensioner som senare 
resulterade i de fem dimensionerna; påtaglighet, pålitlighet, tillmötesgående, säkerhet och 
empati. Undersökningar som de gjort visar enligt författarna att pålitlighet är den absolut 
viktigaste kvalitetsfaktorn.  
 
När det gäller IT specifikt finns det andra kvalitetsfaktorer. Löwgren & Stolterman (1998) 
menar att betydelsen av en produkt inte är entydigt och dessutom svår att mäta. Vissa 
egenskaper hos en produkt är många överens och eniga om hur man kan och bör mäta. 
Exempelvis i form av teknisk prestanda, materialegenskaper eller grundläggande 
strukturegenskaper. Dock kan man inte enligt författarna mäta många intressanta kvaliteterna 
och egenskaperna hos en produkt exempelvis flexibilitet, ekonomi och hållbarhet över tiden. 
 
Enligt Löwgren & Stolterman (1998, s.51) omfattar kvalitet i IT-produkter andra kvalitets-
faktorer än i tjänster i allmänhet; 
 

•••• ”Handlingsutrymme”: innebär möjligheter i funktionalitet och social miljö som ett 
resultat av design och handhavandet vid olika situationer. 

•••• ”Genomskinlighet”; innebär i hur stor utsträckning användaren kan förstå och utnyttja 
de funktioner och mekanismer som finns i IT-produkter 

•••• ”Handlingskaraktär”: Vilka handlingar och tillfällen som IT produkter är designad för 
skall möjliggöras stödjas eller medges. 

•••• ”Självständighet”; innebär att IT-produkten är mer självständig om den inte behöver 
instrueras av användaren utan upplevs agera på egen hand. 

•••• ”Inre motivation”: användaren väljer att använda produkten för att man själv vill det 
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••••  ”Symbolvärde”. Värdet tolkas även estetiskt och socialt inte bara utifrån funktioner 
•••• ”Interaktivitet”; genom att göra produkten interaktiv kan mer information få plats 
•••• ”Spelbarhet”. Om spelet skapar inre motivation och känns intressant och rättvist så har 

det god spelbarhet vilket innebär att spelaren genast vill göra om det. 
 
Parasuraman (2001) som kartlagt aspekter på teknikmognad hos personer som använder IT-
baserade tjänster har identifierat ytterligare några egenskaper som omfattar kvalitet i IT-
produkter; 
 

•••• Optimism; förväntningar på systemet att det ger användarna en ökad kontroll, effekt-
ivitet och flexibilitet i sina liv. 

•••• Innovativ; ger användarna känsla av att vara innovativa och pionjärer på tekniken 
•••• Bekvämlighetsbehov; en känsla av att inte ha kontroll över tekniken 
•••• Säkerhetsbehov; misstro och skeptisk över tekniken och dess förmåga 

3.4.3 Kundupplevelser av kvalitet 
Olika faktorer kan på olika sätt påverka kundens upplevelse av tjänsten. Men olika behov kan 
också påverka kundupplevelser menar Bergman & Klefsjö (2002) För att visa detta kan 
Kanomodellen användas av företag så att de kan utnyttja sina resurser på rätt sätt och få nöjda 
kunder. Tre olika sorters kundbehov kan identifieras ur kanomodellen; 
 

•••• Basbehoven är självklara för kunden och redovisas ofta inte av kund vid under-
sökningar. De skapar endast ”nödvändig kvalitet” och kunden blir missnöjd om dessa 
inte tillfredställds. Företaget bör känna till och vara medvetna om sina kunders 
önskemål. Exempelvis kan en bäddad säng på ett hotellrum tillhöra ett basbehov. 

•••• Uttalade behov upplevs som viktiga och kan komma fram vid kundundersökningar. 
Dessa åstadkommer ”förväntad kvalitet”. Företaget bör vara bättre än sina konkurrent-
er i dessa dimensioner. Exempel på dessa kan vara schampo på hotellrummet. 

•••• Omedvetna behov vet inte kunden om och kan inte redovisa vid undersökningar. De 
skapar ”attraktiv kvalitet” genom att vara oväntade. Företaget kan genom att finna 
dessa faktorer skaffa stora konkurrensfördelar och få lojala kunder. Exempel kan vara 
en skål med godis på hotellrummet (Bergman & Klefsjö, 2002). 

 
Kvalitet kan således vara lite olika beroende av om man fokuserar på kunden eller IT-
produkter (men är också tätt sammanvävda) och får naturligtvis betydelse för vad som ska 
mätas och vilken metod man ska använda. 
 
Bergman & Klefsjö (2001) påpekar också att man ska vara försiktig med att tolka och utnyttja 
resultat från generella undersökningar eftersom olika kvalitetsfaktorer är viktiga för kunderna 
vid olika situationer exempelvis pålitlighet vid läkarbesök medan omgivning kan vara viktig 
vid ett restaurangbesök. Det är viktigt att hitta de faktorer som är viktiga för just dina kunder 
och gärna de faktorer som varken kunder eller konkurrenter ens tänkt på att de är viktiga. 
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3.5 Sammanfattning 
För att läsaren ska få en översikt över vår referensram skapar vi en figur som beskriver 
sambandet mellan kapitlets olika delar. Figuren visar hur vi har tänkt och vad som tas upp i 
vår referensram. 
 

 
Figur 3. Översikt referensram 
 
Figuren visar vilka delar som kan vara viktiga vid utredning av tjänsten självscanning som är 
en typ av teknikbaserad självservice. Det finns en del faktorer som kan påverka vid en 
utredning. Kunderna är en faktor som påverkar vid utredningen av tjänsten eftersom alla 
kunder har olika uppfattningar och upplevelser av tjänsten.  
 
Varje tjänst som produceras består av tjänsteprocesser och byggs upp av aktiviteter. För att 
utreda tjänsteprocessen måste vi ha kunskap om var och vad som ska mätas. Kunskapen om 
var och vad som ska mätas gör att vi kommer att veta var och vad i tjänsteprocessen som är 
intressant att utreda.  
 
När vi fått all kunskap om var och vad som ska mätas samt att vi samlat in kunders 
uppfattningar och upplevelser kan vi analysera hur tjänsteutvecklingen ska gå till. Det finns 
då två olika metoder som vi har valt att belysa, FA och SWOT, eftersom vi har i vårt syfte att 
analysera kunders uppfattningar och upplevelser för att kunna komma fram förslag på 
förbättringar.  
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4 Empiri 
I detta kapitel redogörs för resultatet av kundintervjuerna som vi genomfört på 
stormarknaden. Vi kommer att redogöra för resultatet med hjälp utav citat som vi hämtat från 
dessa intervjuer och sammanfattande text. För att intervjupersonerna skall vara anonyma och 
för att vi ska kunna gå tillbaka och hitta vilken intervju vi använt har vi numrerat personerna 
och benämnt dem vid IP = intervjuperson nr 1-46. (…) betyder att vi tagit bort icke relevant 
text mitt i citatet. 
 
Utifrån kartläggning av processen har vi valt att mäta vissa aktiviteter, en av resurserna och 
alla aktörer. Vi har redovisat scannern som en resurs, men i aktivitet scanna vara skulle 
scannern även kunna vara aktören. Vi skulle ha kunnat ställa frågor om alla resurser som 
exempelvis vågen och påse men tycker att vi täckte in frågorna om dessa resurser när vi 
frågade om aktiviteterna väga varor och packa varor. Svaren i undersökningen visar också på 
detta. Vissa resurser anser vi alltså att vi kunde välja bort. 
 
Vi ställde inte frågor på alla aktiviteter i processen. Vi valde de där vi trodde att det skulle 
kunna uppstå problem. Vi skulle ha kunnat ställa frågor vid dra kort för scanner också men vi 
tror att om det varit några problem där så skulle det ändå ha framkommit när vi frågade 
allmänna frågor om självscanning. Vi började också med att fråga om aktiviteten betala i 
kassan men tog bort frågan då den upplevdes som samma som aktiviteten lämna in scanner i 
kassan. 

4.1 Handla med självscanning 
Några av användarna använder sig inte av självscanning varje gång de handlar på 
stormarknaden. På frågan varför de inte använde sig av systemet varje gång de handlar 
varierade svaren mellan de intervjuade. En av dem svarade att de använde systemet när det är 
många kunder i butiken. En annan använde systemet endast om de handlar mycket varor. En 
tredje person tyckte att det var krångligt om de hade handlat mycket varor och måste plocka 
upp varorna vid kontroll. En utav respondenterna svarade att det är trevligare att gå och 
handla på traditionellt sätt. Men många utav dem kunde dock inte svara på frågan. 
 
En man sa så här; 

Säg som så att när det är mycket folk då kan det hända att vi använder det men 
är det som nu t.ex. lite mindre folk som nu så brukar vi inte använda det men 
tanken är ju den att vi ändå ska använda det idag. Det är ju lite spontant inte så 
väl genomtänkt (IP.7). 

 
Vi frågade de som vi intervjuade om hur det kom sig att de började använda systemet och 
många svarade att nyfikenhet fick dem att börja. Många sa även att de ville slippa stå i kö, att 
det var smidigare, snabbare, enklare och att det var bekvämt att se kostnaden. Vi bad även de 
som vi intervjuade att beskriva hur det gick till första gången de använde självscanning. De 
flesta sa att det inte var några problem och att det inte heller var svårt att använda. Några 
kunder upplevde att det var nervöst och lite besvärligt men allt gick bra ändå för de kunde 
fråga personalen om hjälp. De flesta som började med självscanning hade fått någon slags 
information eller tittade på tv i butiken som visade hur det fungerar, men de flesta behövde 
ingen hjälp eller information och flera av kunderna hade någon med sig första gången de 
använde självscanning. 
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På frågan till ickeanvändarna varför de inte hade provat svarade de att de tyckte att systemet 
var besvärligt, svårt att använda och att de handlar lite så det tar lika lång tid att handla på 
traditionellt sätt som med självscanning. En utav dem svarade även att de inte ser några 
fördelar utan bara nackdelar med systemet.  
 
En intervjuperson svarade följande: 

Nej, bara negativt. De kassorna som är till för självscanning vill vi också kunna 
gå till. De ska kunna ta emot vanliga kunder och kontanter (IP.40). 

 
Vi frågade också ickeanvändarna om vad som skulle kunna få dem att börja använda och 
några av dem svarade att de inte visste. En av dem svarade att de skulle börja om de handlade 
mer och en annan sa att de aldrig skulle börja använda systemet.  
 
En kvinna svarade så här; 

Tycker det är så smidigt ändå jag är rädd för att jag skulle glömma bort att 
scanna någonting så velig som jag är. Nej, det är inte min grej (IP.15). 

 
Vi frågade samtliga ickeanvändare om de skulle börja använda självscanning om någon skulle 
hjälpa dem och alla svarade nej.  
 
Följande citat illustrerar detta; 

Nej, jag hade ju med mig min sambo men jag skulle inte. Nej jag är stönig jag är 
som pensionärerna (IP.17). 

4.2 Kunders upplevelser och uppfattningar 
Vi frågade vid intervjun om användarnas förväntningar och om fördelar som de trodde skulle 
finnas när de började använda självscanning. Många av de intervjuade sa att de förväntade sig 
att kunna handla snabbare och att det vara smidigare och enklare. De fördelar som de trodde 
skulle finnas var att de skulle slippa stå i kö, slippa plocka om varorna, se direkt hur mycket 
man handlat för och lättare att hålla koll på vad som handlats. 
 
Så här sa några av de intervjuade: 

Jag litade inte på det först jag trodde. Nej, så har man ju hört att man skulle bli 
stoppad ibland. (…) Andra eller tredje gången blev jag stoppad då var jag lite 
osäker men det gick ju bra (IP.19).  
 
Det var ju det att det skulle gå fortare och man slipper stå i kö fast man är 
pensionär har man bråttom (IP.10). 
 
Just att man kan se på en gång hur mycket man handlar för och vill man inte 
handla så mycket kan man plocka bort (IP.46). 

 
Efter att vi har fått svar på de intervjuades förväntningar frågade vi dem om deras upplevelser 
stämde överens med de förväntningar som de hade. Många av respondenterna sa att deras 
upplevelser av självscanning stämde överens med de förväntningar som de haft innan de 
började. Vi frågade även om hur de upplever tjänsten och många sa att de upplevde tjänsten 
som lätt, smidig och enkel. Det var några saker som de upplevde irriterande. Det ena var 
avstämning och det andra var grönsaksavdelningen. De tyckte att kontrollen var jobbigt och 
eftersom kontrollen är slumpmässig så vet de aldrig när det ska hända och de upplevde att 
oftast så har de fått kontroll när de köper mycket varor. Det är just det som de irriterar sig på. 
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Det andra som de irriterade sig på var vid grönsaksavdelningen där många har svårt att hitta 
rätt vara på vågen vilket är irriterande när de vill handla fort.  
 
Några citat från de intervjuade: 

Det vi åkte på i början var ju det här med kontrollen så vi har lärt oss att handlar 
vi mycket då är det en fördel att inte använda och vi gör ju så att när vi handlar 
att vi paketerar ju ingenting utan vi tar en kasse med oss så packar vi på utsidan 
sen för just det där med kontrollen har vi åkt på några gånger och då blir man ju 
bara irriterad (IP.7). 

 
 Man tjänar tid i kassakön men osäker på att det är kortare tid totalt (IP.21). 

 
Jag skulle aldrig gå tillbaka till kassan (IP.10). 
 
Det var bättre än jag tänkt mig. Det var svårast i början 
Ibland har det varit lite krångligt med grönsaker och sådant när man ska väga 
varor. (IP.19). 

 
Många av de vi intervjuat säger att butiken har en strålande bra service. De säger också att 
alla är hjälpsamma när problem uppstår och frågar hur det har gått.  
 
Följande citat illustrerar detta: 
 För övrigt väldig bra butik, de har väldigt bra service (IP.5). 
 
När problem med scannern uppstår så frågade vi om kunderna får hjälp med detta och de 
flesta av dem vi intervjuat tycker att de får hjälp. Många tycker att personalen är snabb och 
hjälpsamma när problem uppstår.  
 
Några av de intervjuade uttryckte sig så här: 
 Ja, oja här är det lätt de är mycket hjälpsamman (IP.3). 
 

Ja, första gången jag scannade och ville ta bort så fanns det personal precis 
bredvid (IP.32). 
 

Vi frågade de vi intervjuade om hur viktigt det är att få hjälp när det uppstår problem och 
nästan alla tillfrågade svarade att det är mycket viktigt.  

 
Några av de ickeanvändare som vi intervjuade kunde endast se självscanning som en stor 
nackdel. Nackdelarna enligt dem är att de inte får gå till kassorna som är till för självscanning 
och att dessa kassor inte kan ta emot kontanter. En annan nackdel enligt en man är att det blir 
mer köer inne i butiken dvs. många som vill köpa många varor av samma sort måste stå där 
och blockera vägen till just den varan innan de är klara vilket irriterar honom. 
 
Mannen beskrev det så här; 

Det är krångligt, sen är jag så grinig på att när de har det här för står de här t.ex. 
och ska köpa 4 liter mjölk så parkerar de vagnen folk framför och så står de så 
här va, så det blir mycket mer köer inne i butiken och det vill inte jag göra (stå i 
vägen) (IP.18). 
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Vi frågade när vi intervjuade varför de tror att det finns avstämning. De flesta som svarade var 
då överens om att de tror att avstämningar är till för att fånga tjuvar. Många av de intervjuade 
är också överens om att det behövs kontroller.  
 
Nedanstående citat illustrerar detta: 

Mannen; det är för att förenkla för kassapersonalen.  
Kvinnan; De måste väl kolla om det blir något svinn det tror ju jag, det är för att 
se om det blir mer svinn något annat skäl kan jag inte se . 
Mannen; det finns ju möjligheter där att glömma bort om man vill det. Går det 
så går det.(…) Det är väl därför det blir så mycket kontroller (IP.5). 

 
Jag tror att det är för kontrollen jag menar jag ifrågasätter inte den delen därför 
det tror jag nog är viktigt att man har för det är väldigt lätt gjort att man 
glömmer någon gång och det är klart att åker man på så skärper man sig till 
nästa gång då ser man ju till åtminstone att allting är klart så att du klarar av en 
avstämning. Jag tycker nog att man behöver ha det även om det är en nackdel 
om man åker på det (IP.7). 
 
Ja men det måste de ju ha helt klart det är väl det mest viktiga för då ser de om 
folk går och tar. Jag tror nog att det frestar nog, man vet aldrig (IP.13). 

 
Dels för min och deras del jag kan ju ha fått in en vara två gånger och kunde ha 
glömt och Sen finns det väl de som glömmer på flit men de flesta gör väl inte 
det. I början vet jag att frukten var problem för många där missa många men när 
de flesta kommit in i det är det inte så svårt (IP.24). 

 
Om det inte fanns avstämningar skulle folk plocka vagnarna fulla och gå igenom 
(IP.32). 

 
Ja men det är väl klart det är väl inte så konstigt det finns väl många som 
försöker och många som kommer igen. Så mycket som jag handlar här så tycker 
jag inte att jag haft så många avstämningar och de kommer ju slumpvis så det 
beror ju inte på att jag inte har haft något problem så det är ju inte det (IP.3). 

 
När vi frågade intervjupersonerna om de hade några förslag på förbättringar av tjänsten så 
svarade många av dem att de tycker att tjänsten fungerar bra som den är och några säger att 
det inte är något som de tänkt på. Många av dem säger även att de använder dessa olika 
tekniker för att det finns och tänker inte på att det kan finnas något annat eftersom de bara ska 
handla.  
 
Vi frågade även vid intervjun om de hade några förslag på annan teknik som skulle kunna 
användas i butik. De flesta svarade nej och flera kunde inte komma på något för de hade inte 
tänkt på det. Någon önskade att fler butiker skulle ha självscanning. Det fanns dock ett par av 
de intervjuade hade förslag på teknik som skulle kunna användas. Förslag som de sa vara 
datastyrda etiketter, eyetracking och handdatorer med inköpslista.  
 
De intervjuade uttryckte sig så här: 

Ja det finns ju datastyrda hylletiketter. Men jag har inte tänkt nått som kunden 
kan ha nytta av (IP.34).  
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Eyetracking, kolla vad de tittar på. Vilken nytta? Placering av varor, vilka folk 
uppmärksammar. Tekniken finns idag i USA (IP.20). 

 
Handdatorer med inköpslista där man får upp en karta över butiken man får upp 
en rutt man ska gå för att hitta varorna (IP.20). 

4.3 Delprocess – Handla 

4.3.1 Styrkor 
Vi undrade om de vi intervjuade tyckte att det var bra att packa ner varorna direkt i påsen 
medan de handlade eftersom det är skillnad gentemot traditionellt handlande. Många av res-
pondenterna tyckte att det var bra eftersom det var färdigpackat när de kommer fram till 
kassan och de tyckte att det blir mindre stress när de packar inne i butiken men det finns några 
som inte packar ner varorna i påsen direkt utan väntar tills de betalat i kassan.  
 
Eftersom detta är ett nytt sätt att handla på så frågade vi om det kändes annorlunda att packa 
ned varor direkt i påsen. Många av respondenterna tyckte att det kändes lite annorlunda men 
de blev mer vana ju fler gånger de handlade medan andra var vana att göra detta sedan länge. 
 
Många av intervjupersonerna säger att fördelarna med att väga själv vid vågen som ligger vid 
frukt och grönt är att de kan se hur mycket det kostar som de har plockat i påsen. Det gör att 
de inte blir överraskade av priset när de betalar i kassan. De säger även att en fördel med att 
väga själv är att det gör att allt går snabbare. Då är det bara att betala i kassan istället för att 
kassapersonalen ska göra det men några tycker tvärtom, att det går snabbare om varorna vägs 
i kassan.  
 
En kvinna uttrycker sig så här: 

Ja, jag vet hur mycket det går på och hur mycket jag har köpt. Jag kan ju ta bort 
lite om jag vill om det blir för dyrt (IP.3). 

4.3.2 Problem 
Några situationer som kan uppstå när det gäller packning i butik enligt våra respondenter är 
att de inte går en vanlig väg inne i butiken utan de går där varorna finns som de vill ha i 
botten på påsen. Vad de menar är att de vill packa det tyngsta i botten men eftersom mjölken 
finns längst bort måste de gå dit först och sedan till andra avdelningar. En annan situation som 
kan uppstå är att många av dem inte ens packar ner varorna när de handlar mycket eftersom 
de är rädda att behöva plocka upp allt igen när det blir kontroll. 
 
En man beskriver det så här: 

Har påse eller om större grejor i vagn och då lägger jag inte ned varorna i påse 
om jag köper mycket ifall jag åker på kontroll så behöver jag inte plocka upp 
igen. Det är mindre irriterande om jag åker på kontroll (IP.22). 

 
Flera av de vi intervjuat tycker att det är svårt att hitta rätt vara på vågen eftersom det finns 
många sorter och märken blir de förvirrade. Andra problem har varit att kunden scannat fel 
streckkod på varan istället för på hyllan. Andra situationer som kan uppstå är enligt en av de 
intervjuade att varan väger för lite. Det gör att de inte kan väga just den varan själv. En viss 
vara som en av de intervjuade tycker bör synas bättre på vågen är kravmärkta varor.  
 
Följande citat illustrerar detta: 
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Det kan vara svårt att veta till exempel vilken gurka om det är utländska eller 
svenska. Det står ju inte på dem, så jag tycker det är lite svårt (IP.28). 
 
Det va jobbigt i början. Man visste inte hur man skulle göra om man skulle 
skanna på vågen eller ja (IP.41). 
 
Det är lite jobbigt att man ska leta på rutan hela tiden om man hittar och vad är 
det jag har egentligen men nej inga problem det är ju lite merarbete men det 
lönar sig i längden (vinna tid)(IP.8). 
 
Ibland varit slut på etiketter så då blir det kö till vågarna eftersom endast en våg 
fungerar (IP.11). 
 
Ja skit bakom knapparna (IP.22). 

4.3.3 Förbättringsförslag 
Någon tycker att det går fortare att väga medan andra tycker att det går snabbare för dem att 
väga i kassan. Några av de intervjuade tycker att vissa förbättringar borde ske och de tycker 
att det borde finnas fler knappar på vågen så att de slipper leta så mycket. Eller tydligare 
beskrivning så att de vet vilken sort som ska vägas. 
 
En kvinna har som förslag att det skulle finnas en skylt med en streckkod som kunder kan 
scanna på när affären har ett erbjudande om till exempel tre för tio kronor istället för att 
scanna flera gånger. 
 
Några intervjupersoner säger så här: 

Skulle vara när de säljer tre stycken för något om det fanns en skylt så att man 
slapp scanna tre gånger (IP.11). 
 
Nej kan inte hitta på nått. Det är väl om man köper bröd och man ska skanna 
flera gånger. Kanske ska ändra den lite, men jag har inte köpt bröd så mycket 
(IP.43). 

4.4 Delprocess – Checka ut 

4.4.1 Styrkor 
Många av de intervjuade är överens om att det går fortare i kassan om det inte blir 
avstämning. En annan fördel som intervjupersonerna upplevde var att de genast visste hur 
mycket det kostar när de ska betala. Några av de vi intervjuade påpekade även att de tycker att 
kassapersonalen är trevliga när de frågar om det har gått bra.  
 
Följande citat illustrerar detta: 
 Det går snabbt, dra kortet och gå, och betala naturligtvis (IP.35). 
 

Ja, det är ju bara att lämna den här och dra kortet och gå igenom om det inte är 
koll då får man plocka upp varorna igen (IP.3). 
 
Oftast kortare köer i självscanning det är färdigpackad och klart (IP.4). 
 
Ja de är vänliga och frågar om det gått bra. Det tycker jag är positivt (IP.19). 
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När vi frågade hur intervjupersonerna behandlades av personalen vid tillfällen som de haft 
problem med avstämning eller annat var samtliga intervjuade överens om att de fått ett bra 
bemötande av personalen. 
 
På frågan om den intervjuade kunde se några fördelar med avstämningar svarade en person att 
en fördel var att man kunde se om man gjort rätt eftersom man annars kunde ha betalat för 
varor som man inte fått med sig hem. En annan sa att det var en fördel för att få folk att betala 
sina varor.  
 
Några av de vi intervjuade som inte använde självscanning trodde att fördelar som kan uppstå 
är att det ska gå snabbare i kassan då längre kö kan bildas vid den traditionella kassan, eller 
att det går snabbare överhuvudtaget.  

4.4.2 Problem 
En del av de intervjuade tycker att det är trevligt att personalen i kassa frågar om det gått bra 
att scanna, men andra tycker att det är irriterande. 
 
En person beskriver det så här; 

Ja, om kontroll så måste det finnas personal där. Det enda som retar mig på att 
de frågar om det har gått bra, ja jag frågar inne i butiken om det är nått inte när 
jag kommit fram i kassan (IP.27). 

 
I vissa andra butiker finns det en kassa där man kan scanna själv för avslut och sedan dra 
kortet och gå direkt ut om det inte blir avstämning. En nackdel som en av de intervjuade sa, 
var att det inte fanns en kassa där man kan sköta allting själv i denna butik, som det finns i 
vissa andra butiker. Ytterligare en nackdel som många av de intervjuade nämner är att man 
måste plocka upp allt igen vid en kontroll. 
 
En man beskriver det så här; 

Ja det är ju lite olika på affärer här är det ju så att man går genom en kassa i 
princip när man lämnar in också. Där inne på den andra stormarknaden så 
trycker man ju in det där själv och så sköter man kort och allting så där är man 
ju självförsörjande Men här går man ju genom en kassa och det innebär ju att det 
kan ju bli köer även där och det är ju onödigt. Funkar bra på andra 
stormarknaden, ingen köbildning för här om det är någon som vill fråga om 
någonting och det blir kontroll för någon så kör det ihop sig och blir kö. Det är 
en nackdel (IP.7). 

 
En kvinna sa så här; 

(…)Det är ju väldigt smidigt när det funkar det är det men har man köpt en 10-
20 kattburkar och ska behöva stå plus allt annat tungt och ska behöva stå och 
plocka upp allt ihop igen och så i igen det är ju tre moment man måste göra där 
istället för två (IP.5). 

 
Vi frågade först intervjupersonerna om de varit med om avstämning och sedan frågade vi hur 
det kändes. Samtliga av de respondenter som provat på självscanning har varit med om 
avstämning någon gång. När vi frågade intervjupersonerna hur det kändes vid avstämning så 
fick vi många olika svar som redogörs för samlade under begreppen misstänkliggjord, 
irriterad, rädsla och dubbelarbete,  
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Några tycker inte att det kändes någonting alls men en av dessa sa att hon hoppades att hon 
hade kommit ihåg att scanna in allting. Några tycker att det är en normal procedur och en del 
har inget emot kontrollen men tycker att det är jobbigt att plocka upp allting igen. En av de 
intervjuade säger att de fått avstämningar varje gång de handlar och att de klagat på det. En 
annan av de intervjuade känner sig inte betrodd och en annan kriminell. Två av kunderna som 
vi intervjuade har slutat handla med självscanning på grund av avstämningar. Medan andra 
inte haft några problem och säger att har man rent mjöl i påsen så är det inga problem. 
 
Flera av de vi intervjuat upplever avstämningar som obehagligt och känner sig kränkta, 
misstänkliggjorda eller kriminella även om de inte gjort något fel. Några av dem har slutat 
handla på grund av avstämningar 
 
Följande citat beskriver detta; 

Kändes inget konstigt alls det kändes mer konstigt när jag hade missat bananer 
jag kände mig kriminell där (IP.22). 

 
Ja första gången så förstår man. Men ja sen så blir det lite tjatig. Man får känslor 
som är man inte betrodd och sådant (IP.36). 
 

Några som slutat använda självscanning uttrycker sig så här; 
Mannen; svårt att säga  
Kvinnan; ja, det är otrevligt. Jag har slutat att använda. För jag menar man har 
problem med leder och sådant och packar i bara för att det ska vara enkelt och 
får ju plocka upp allt igen men det blir ju dubbelt jobb för en annan jag har slutat 
använda den där.  
Mannen; men, ibland så brukar de hjälpa till i kassan.  
Kvinnan; Ja det har hänt en gång, en gång har det hänt  
Intervjuaren; Är det på grund av avstämningar ni slutat? 
Kvinnan; Ja tre gånger av de få ggr de 5-6ggr vi handlat. 
(Mannen) det är ju bara otur det är ju ingenting som personalen kan det är ju 
inbyggt i systemet 
Kvinnan; ja det vete gudarna om det är man ser ju lite kriminell ut kanske jag 
vet inte men (IP.5). 

 
En kvinna som slutat använda systemet var från början när butiken hade infört systemet och 
tyckte att det var spännande och en rolig utveckling. Hon hade använt systemet ett tiotal 
gånger och fick avstämning en dag då hon var trött. Kvinnan hade inte gjort något fel vid 
avstämningen men kände sig kränkt. Kvinnan sa att hon tyckte att systemet var jättebra och 
såg fram emot en utveckling av systemet som gör att hon inte måste bevisa att hon är ärlig och 
att hon inte behöver känna sig kränkt. Kvinnan sa också att hon vet att de ha rätt att göra så 
här men att det finns en antydan till att de kränker. Kvinnan jämför känslan vid situation för 
avstämning med känslan när man åker på en poliskontroll, att man blir inplockad eller 
kontrollerad.  
 
Kvinnan beskriver varför hon slutat använda självscanning: 

Det berodde på att vi hade handlat väldigt mycket en fredag kväll. Jag hade 
jobbat hela dagen och var trött och vi hade scannat ordentligt och hade hela 
korgen full när vi kom till kassan så var vi tvungna att plocka upp alltihopa igen 
då var det en sådan här kontroll. Då sa vi så här att när vi mest behöver att det 
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går snabbt då blev jag kontrollerad då sa jag då har jag ingen nytta av det här 
längre. Då kan jag lika gärna fortsätta min rutin att plocka upp varorna. Och 
därvid lag är det (IP.16). 

 
Flera av de intervjuade har uttryckt irritation  över avstämningar för att de tycker att det tar för 
lång tid och för att de tycker att de inte har gjort något fel men det blir fel ändå vid kontroll. 
En av respondenterna säger att de haft kontroll varje gång. 
 
Nedanstående citat beskriver detta: 

Kontrollen som så har jag inget emot bara det här böket som alltid blir och jag 
menar första gången vi åkte på det och vi hade packat i kassar då ska vi då börja 
om med det här å det kändes väldigt irriterande tycker jag så vi har åkt på det 
där några gånger då så handlar man mycket är det bättre utan självscanning 
annars blir man irriterad (IP.7). 

 
Ja två ggr kändes bra men första gången blev det fel jag tog våtservetter på två 
olika ställen men det var inte samma kodnummer på oparfymerat och 
parfymerat det var idiotisk tyckte jag. Då sa jag i kassan jag kommer aldrig mer 
att komma tillbaka hit, sa jag. Då blev jag irriterad. Men jag lugnade ner mig, 
men jag gjorde rätt men ändå blev det fel det var det som jag blev irriterad på 
(IP.10). 
 
Ja många gånger. Det kändes ingenting jag hoppas att jag har kommit ihåg att 
scanna in allting. Det enda som var jag hade köpt pitabröd och det gick inte med 
scanner då tog jag ett bröd som kostade lika mycket, men det fick jag inte men 
det var samma pris (IP.3). 

 
Väldigt tråkigt, sist jag var här så klagade jag på det här (haft varje gång) 
(IP.25). 

 
Många av de som vi intervjuat uttrycker rädsla för att de skall ha glömt bort att scanna in en 
vara inför kontroll i kassan. 
 
Några av de intervjuade uttrycker sig så här;  

Ja några gånger det var lite nervöst är det korrekt eller inte korrekt men det gick 
bra.(…) En koll en påse smugit sig med. Man tänker ju hela tiden på att man 
måste scanna in allting. Tänk om man glömmer någonting. Det vore faktiskt 
jobbigt om man kom hem och oj (IP.8). 
 
Ja 2 gånger på alla gånger och då blir det så där Åh har jag glömt något? (IP.13). 
 
Första gången kändes det å nu tar de mig här. Man visste ju om det, men det är 
ju otur om man handlar väldigt mycket (IP.19). 
 
Första gången kändes det lite pirrigt, jag kände mig lite skyldig (IP.30). 
 

Många av de intervjuade tycker annars att det inte är lätt att glömma bort att scanna in 
varorna. Några kollar extra noga att de verkligen scannat in och några säger att det gäller att 
vara mer på alerten om de är två som handlar. 
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Flera upplever det som ett dubbelarbete när det blir avstämning för att de då måste plocka upp 
alla varor igen och sen packa ned dem. Några har fått hjälp utav personalen med den biten. 
 
En kvinna beskriver det så här; 

(…)Det är ju väldigt smidigt när det funkar det är det men har man köpt en 10-
20 kattburkar och ska behöva stå plus allt annat tungt och ska behöva stå och 
plocka upp allt ihop igen och så i igen det är ju tre moment man måste göra där 
istället för två (IP.5). 

4.4.3 Förbättringsförslag 
En person har ett förslag som skulle underlätta användningen av självscanning. Personen 
tycker att det vore bra om det kunde synas på varan om den har scannats in i form av en prick 
som byter färg. En annan respondent tycker att det borde finnas en båge efter kassan som alla 
passerar efter att de har handlat och om det finns varor som inte scannats så ska det pipa till.  
 
Några av de intervjuade uttrycker sig så här: 

Vi kan ju åka till månen idag så varför kan man inte bara ha en båge så man bara 
går igenom. Jag vet att det finns på gång (IP.34). 
 
Ja butiken kan väl göra att det piper när man inte betalat (IP.35). 
 
Synas på det man handlat om man scannat in, någonting som gör att man inte 
behöver gå in i dosan och göra det utan det skulle nästan synas det nu vet jag att 
det inte går att göra men säg att det skulle vara exempelvis en röd prick när man 
scannat så byter den färg. Det kommer nog om 30 år då kan man se direkt vid 
avstämning om det inte är scannat (IP.7). 

 
Några tycker att det går snabbare i kassan om allt kunde göras av varje individ själv som det 
finns på vissa andra stormarknader i form av en självutcheckningskassa där du scannar själv 
för avslut och betalar och går om det inte blir avstämning. 
 
Följande citat visar detta: 

Skillnaden mellan den andra stormarknaden och här att man inte ska behöva stå 
i kö för scanningen skull att det går snabbare för där trycker man ju in scannern 
och sen går man ju bara till en apparat så hänger det ihop med kortet sen tidigare 
och det är jättebra men här som sagt kan det ju köra ihop sig. Så det är enklare 
om man sköter det själv (IP.7). 
 
Det enda är att de skulle ha en sådan där så att man skulle dra kortet själv det 
finns ju på den andra stormarknaden och det är ju väldigt bra för då slipper man 
ju allt vad köer heter (IP.13). 

 
En av de intervjuade tycker att en förbättring borde vara om affären kunde lita mer på 
kunderna eftersom kunderna måste lita på affären. En kvinna anser att de bör lösa det i affären 
och inte lägga kontroller på kunden. Kvinnan säger att nu är det någon sorts delat ansvar men 
att det är helt och hållet stormarknadens ansvar och att de ska lösa detta på ett bättre sätt med 
teknik. 
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Ett par tycker att det vore bättre om påsarna skulle finnas framför kassan istället för att det 
finns bakom kassan eftersom kunderna kan ha glömt eller handlar mer och behöver påsar. Då 
behöver de inte fråga personalen efter påsar utan kan ta själv.  
 
En man uttrycker sig så här:  

Kassar vi tar när vi kommer dit bort bättre om det finns framför kassan som på 
den andra stormarknaden (IP.10). 

 
En av de intervjuade säger att butiken borde förbättra deras kontroll, alltså avstämningen. De 
bör ändra så att kontrollen går snabbare.  
 
Följande citat illustrerar detta: 

Nej kan inte komma på nått. Alltså kontrollen borde bli bättre för vi var här fem 
gånger och fick kontroll alla fem, så vi handlar som vanligt nu. Det skulle ta lika 
lång tid så därför vill vi inte använda självscanning (IP.42). 

 
Som förslag på förbättringar från en icke användare av självscanning är att alla ska kunna 
handla i kassorna. En annan icke användare tycker att det är bra som det är. 

4.5 Resurs – Scanner 

4.5.1 Styrkor 
Vi frågade alla om själva apparaten som används vid självscanning om de kunde se några 
fördelar med den. Många av dem sa att de hade mer kontroll över sitt handlande. De kunde se 
exakt vad och hur mycket varje vara kostar samt totala kostnaden på vad de har köpt. 
Ytterligare fördelar som de intervjuade sa var att de kunde scanna kilovaror utan ett pris och 
då kan de se priset genast. Annars kunde de inte se några andra fördelar med apparaten.  
 
En kund sa så här: 

Den är ju enkel att hantera det är den helt klart även om man ska ta bort varor. 
Bara man vet att man måste ta bort den varan man har scannat in . Så det går 
inte att ta någon annan och ta bort så det är väldigt noga (IP.7). 

4.5.2 Problem 
Flera av de intervjuade hade haft en del problem med apparaten när vi frågade om det. Det 
fanns tre saker som våra respondenter ansåg vara problematisk. Det första var batteriet. Det 
gör att apparaten slocknar mitt i köpande och irriterar kunderna. Det andra som upplevs som 
problem var att vissa varor har svårlästa streckkoder så många av kunderna kan inte scanna 
dem med apparaten, speciellt gäller det varor som bröd och charkvaror, och då tar det längre 
tid att handla än förväntat. Sista problemet som våra respondenter ansåg som problem var att 
täckningen på apparaten inte alltid fungerar. Den lägger av ibland och efter en liten stund så 
går den igång igen. De flesta säger att det är en vanesak att scanna och att det inte är lätt att 
glömma bort medan någon säger att det kan vara lätt att glömma vid vissa moment. 
 
 
 
Några beskriver det så här när vi frågade om det är lätt att glömma bort att scanna: 

Nej men det kan ju vara svårt att skanna varorna. Till exempel vid lösvikt, eller 
vid grillat (IP.26). 
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Nej, men det kan väl vara att jag kan glömma om jag ska väga varorna och sen 
skanna (IP.30). 

4.5.3 Förbättringsförslag 
Många av intervjupersonerna hade förslag till förbättringar angående scannern. Det som kom 
fram var att scannern ska kunna scanna in kuponger och de rabatter som finns, till exempel 
mängdrabatter ska visas direkt på displayen. De vill kunna ser mer på skärmen så att de 
slipper räkna ut rabatter och dylikt. Ett annat förslag är att de vill ha bättre sändning i butiken 
så att apparaten inte lägger av mitt i handlandet.  
 
En av intervjupersonerna säger så här: 

Jo om deras erbjudanden kunde läggas in i dosan, så man slipper räkna och inte 
man vet hur mycket rabatt man har. Det är jätteirriterande (IP.38). 

4.6 Sammanfattning 
De sammanfattande styrkor som framkommit under intervjuerna är att det är trevlig personal i 
butiken som är lättillgänglig och man får snabbt hjälp vid problem. Många av de intervjuade 
tycker att systemet är enkelt, smidigt och att det är lätt att använda. Man kan hålla kontroll på 
sina inköp och se vad det kostar med hjälp utav apparaten. Det går snabbare i kassan om man 
inte får avstämning och varorna är färdigpackade. 
 
De sammanfattande problem som framkommit i intervjuerna är att det kan vara svårt att 
scanna in vissa varor. Vid vägning är det ibland svårt att hitta grönsakerna på vågen och veta 
var man ska scanna varorna.  Det kan bli kö vid vågarna om det är slut på etiketter i någon 
våg. En kritisk punkt är avstämning där de intervjuade blir irriterade och en del har slutat 
använda på grund av avstämningen. 
 
De sammanfattade förbättringsförslag som framkommit är att butiken skall flytta ut påsarna 
som finns bakom kassan och att butiken skall installera en självutcheckningskassa. 
Att rabatterna skall synas på apparaten och att man skall kunna scanna in kuponger och kunna 
scanna på en etikett när det är exempelvis är 3 mjölk för 10:-. Ett förslag är att slopa 
avstämning och lita på kunden eller att hitta bättre sätt att kontrollera på där kunden inte 
känner sig kränkt. 
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5 Analys 
Här görs en analys utifrån empirin och vår referensram. Utifrån analysen kommer vi sedan 
fram till slutsatser. 

5.1 Var och vad kan man mäta? 
Var man ska mäta kvalitet beror enligt Johansson (2007) på om ett system stödjer hela eller 
del av processen. I exempelvis processen Handla med självscanning (se Figur 3.) finns system 
som stödjer del av processen därför är det viktigt enligt Johansson (2007) att i denna process 
titta på hela processen eftersom det kan vara fel på något annat än själva systemet. Ett ”var” 
kan påverka ett annat ”var”. Ett ställe i processen kan påverka kvaliteten i hela processen.  
 
I en tjänsteprocess kan man mäta kunden, aktiviteterna, resurser, och aktören som utför 
aktiviteterna, vilket kan vara en person, ett IT-system och/eller en kund och i resultatet som 
skapar värde för kunden. Vad man ska mäta beror på vilken av processegenskaperna som ska 
mätas. Ett exempel på var man kan mäta i processen alltså vilken processegenskap som kan 
mätas är kunden och exempel på vad som då kan mätas är behov, förväntningar och tidigare 
erfarenheter av företaget enligt Bergman & Klefsjö’s (2001). Ett annat exempel på vad som 
kan mätas hos kunden är uppfattningar menar Rentzog (1998). Författarna Zeithaml, 
Parasuraman & Berry (1990) menar också att vad man kan mäta hos kunden är förväntningar 
och upplevelser. Bergman & Klefsjö’s (2001, s.22) refererar till Deming (1986) som anser att 
det är viktigt att även tänka på morgondagens kunder, vilket blir ytterligare ett exempel på var 
man kan mäta. Författarna Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990, s.21-22) beskriver några 
kvalitetsdimensioner på en tjänst; pålitlighet. tillförlitlighet, tillmötesgående, kompetens, 
artighet, trovärdighet, säkerhet, tillgänglighet och kommunikation, vilka ger ytterligare 
exempel på vad som kan mätas.  
 
Ett annat exempel på var (kan vara aktör) kan vara en IT-produkt och exempel på vad som då 
kan mätas är andra kvalitetsdimensioner som enligt Löwgren & Stolterman (1998, s.51)  
är ”handlingsutrymme”, ”genomskinlighet”, ”handlingskaraktär”, ”självständighet”,  
”inre motivation”, ”symbolvärde” och ”interaktivitet” och ytterligare kvalitetsdimensioner i 
en IT-produkt är enligt Parasuraman (2001) optimism, innovativ, bekvämlighetsbehov och 
säkerhetsbehov. Andra exempel på vad som kan mätas och på faktorer som är viktiga för 
konsumenten enligt Dabholkar et al (2003) är priset, hastighet, kapacitet, kontroll och till sist 
lättanvändlighet som motsvarar vad Löwgren & Stolterman beskriver som ”genomskinlighet”. 
 
Input som i självscanning kan vara kundens behov av att handla varor i form av inköpslista 
skulle kunna vara en faktor som kan få betydelse (exempelvis inköpslistans storlek om man 
bara använder självscanning när man handlar mycket varor). Information som är output efter 
en aktivitet och även beslut skulle också kunna vara faktorer som kan få betydelse 
(exempelvis hur många som aktiverat en scanner eller hur många avstämningar som görs på 
varje kund).  
 
Alla ”vad” kan också mätas utifrån flera aktörer exempelvis optimism/kontroll kan man mäta 
på både kund, IT-system och medarbetare. 
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Enligt vår referensram kan följande ”vad” mätas. Vi redovisar exempel på intervjusvar i de 
dimensioner vi upplever att vi fått svar; 

• Behov, förväntningar, uppfattningar, upplevelser, tidigare erfarenheter av företaget; 
intervjupersonerna upplever att de vinner tid och slipper stå i kö. Förväntningar 
stämmer med upplevelser 

• Tillmötesgående; intervjupersonerna upplever att de får hjälp när de haft problem 
• Kompetens; intervjupersonerna upplever att de får hjälp snabbt vid problem 
• Artighet; intervjupersonerna upplever att personalen är trevliga, ger bra service och de 

får bra bemötande av personalen 
• Tillgänglighet; kunderna upplever att personalen är lättillgängliga när de behöver hjälp 
• Kommunikation; kunderna upplever att de fått information om tjänsten… 
• Empati; Kunden upplever i vår undersökning att de blir bra bemötta av personalen när 

de gjort fel vid avstämning 
• Genomskinlighet/lättanvändlighet; intervjupersonerna upplever att det är lätt att 

använda självscanning 
• Självständighet, intervjupersonerna upplever att det smidigt att använda självscanning 
• Optimism/kontroll, intervjupersonerna upplever kontroll och effektivitet 
• Hastighet; intervjupersonerna upplever att de sparar tid 

 
Enligt Bergman & Klefsjö (2001) är olika kvalitetsfaktorer viktiga för kunderna vid olika 
situationer. Det är viktigt att hitta de faktorer som är viktiga för just dina kunder och faktorer 
som varken kunder eller konkurrenter är medvetna om att de är viktiga Vi har valt att endast 
mäta de ”vad” som vi ansåg vara viktiga och relevanta för vår studie. Vi har även fått svar på 
vissa ”vad” som vi inte medvetet valt att mäta exempelvis ”hastighet”; kunderna upplever att 
de sparar tid. Vi skulle även ha kunnat fråga om detta. Vi upplever att de ”vad” som finns i 
vår referensram som vi använt för att mäta fungerar även i praktiken. 

5.2 Styrkor 
Den främsta styrkan som kom fram vid intervjuerna var att kunderna tycker att personalen är 
mycket trevliga, hjälpsamma och ger en strålande service. De intervjuade upplever också att 
det går snabbt att få hjälp när de har problem. En annan styrka som framkom var att nästan 
alla av de kunder vi intervjuat använder självscanning varje gång de handlar på Stor-
marknaden. Det tycker vi är en mycket bra styrka eftersom det visar att många tycker att 
tjänsten som erbjuds är bra. Vidare hittar vi andra styrkor som framträder vid användning av 
tjänsten som att allt går snabbt och smidigt i kassan. Detta för att många av aktiviteterna i 
processen görs innan kunden kommer till kassan vilket gör att det går snabbare och smidigare 
än vid traditionellt handlande. Kunderna kan packa varorna inne i butiken, lösvikt kan vägas 
innan och är färdigt när de kommer till kassan. En styrka är också enligt de intervjuade att de 
vet vad det kostar när de kommer fram till kassan och att de kan med hjälp utav scannern se 
pris på varor med kilopris. De som inte använder självscanning ser också fördelar, som att det 
ska gå snabbare i kassan eftersom mindre kö och snabbare överhuvudtaget. 
 
Vi har även identifierat styrkor bland saker som upplevs som problem. Vad som kan kännas 
negativt är enligt våra respondenter avstämningen. Några av de vi intervjuat tyckte att 
personalen gjorde ett utmärkt jobb när avstämning inträffade och att sådana kontroller bör 
göras för att kunna se om alla gjort rätt för sig. De vi intervjuade som hade gjort något fel vid 
avstämningen upplevde alla att de fått bra bemötande av personalen vid tillfället. 
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De styrkor vi har hittat är saker som de vi intervjuat anser är något som stormarknaden gör 
bra ifrån sig. Goldkuhl & Röstlinger (1988) menar att en styrka är något som jag är bra på, så 
därför ska dessa styrkor tas hänsyn till. Dessa kan ligga till grund för att utforma olika 
åtgärder. 

5.3 Problem 
Problem som vi identifierat är att inte alla använder tjänsten varje gång de handlar och två har 
slutat att använda. Orsakerna till varför alla inte använder självscanning varje gång är olika, 
såsom krångligt att plocka upp varor vid avstämning, svårt att använda, för många kunder i 
butiken, handlar lite och att de känner sig stressade. En annan framträdande orsak var att en 
av de intervjuade tycker att det är trevligare att handla på traditionellt sätt.  
 
Av de problem som framkommer mest är det främst när intervjupersonerna ska väga varor, 
med scannern och vid avstämning; 
 
Vid aktivitet handla upplever de intervjuade problem vid vågen. Detta beror på att det är flera 
moment när kunder ska använda vågen och det är svårt att hitta rätt vara på vågen så att rätt 
pris kommer fram på skärmen. Ett annat problem vid vågen kan uppstå i form av kö när det är 
slut på etiketter i någon våg upplever en av de intervjuade. 
 
Andra problemen som uppstår är att själva scannern som utför självscanning krånglar. Det 
som krånglar är att batteriet i dosan tar slut, svårt att scanna streckkoden och dålig täckning i 
butiken.  
 
En mycket kritisk punkt är vid utcheckning som framstår som det största problemet är vid 
avstämningen. Där framkommer många känslor och kommentarer kring tjänsten. Några 
känner sig kränkta eller utpekade som kriminella. Andra känslor som uppkommer är att 
många känner att det är jobbigt att plocka upp allting igen när det blir avstämning. Det finns 
även de som har fått avstämning varje gång de handlat vilket gör att de blir irriterade och de 
tycker att avstämningen är bra men det känns som om det blir dubbelt arbete.  
 
Ytterligare problem som de intervjuade upplever är att de måste gå en annan väg i butiken när 
de ska packa i varorna för att få de tyngsta varorna i botten. Vissa retar sig också på att 
kassörskan frågar om det gått bra när de scannat varorna. Några anser att det borde finnas en 
självutcheckningskassa eftersom det ibland bildas kö vid utcheckningskassorna. 
 
Känslorna har betydelse vid val av fortsatt användning av självscanning. Man börjar 
självscanna av rationella skäl som exempelvis att vinna tid men hamnar i situation som 
förlänger tiden exempelvis vid avstämning och slutar på grund av känslomässiga skäl. Oavsett 
om man gjort fel eller inte blir känslan stark.  
 
De problem som vi har hittat bland svaren från de vi intervjuat är deras syn på problem, vilket 
är precis vad Goldkuhl & Röstlinger (1988) påstår vara just ett problem. För enligt Goldkuhl 
& Röstlinger (1988) är problem skillnaden mellan hur jag själv vill att det ska vara och hur 
jag uppfattar det. 
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5.4 Förbättringsförslag  
Bland alla känslor både positiva och negativa så framkom det olika förslag till förbättringar 
från intervjupersonerna. En del av våra respondenter hade inga förslag medan andra hade 
många och bra förslag. En av de intervjuades förslag är att ha påsar framför utchecknings-
kassan istället för att påsarna bara finns bakom kassan, så att de kan ta själva och inte behöver 
fråga efter dem. Sedan ville några av de intervjuade ha en självutcheckningskassa som finns 
på andra stormarknader. Någon hade även förslag på förbättringar kring vågen vid frukt och 
grönt avdelningen. De vill ha fler knappar så att det blir lättare att hitta rätt eller tydligare 
beskrivning så att de vet vilken sort som ska vägas. Andra förbättringsförslag som även 
framkommit i tidigare gjorda studier är att rabatterna ska synas direkt på apparaten och att det 
ska gå att scanna in kuponger. De tycker även att det skulle underlätta om det finns en etikett 
när det är rabatt på till exempel tre chokladkakor för tjugo kronor istället för att scanna tre 
gånger på chokladkakan. Annat som de vill förbättra är att apparaten ska ha bättre sändning i 
butiken så att den inte lägger av mitt i handlandet.  
 
Utöver alla förslag på förbättringar kring apparaten och andra förslag på förbättringar så 
hittade vi ett förslag på förbättring som gäller avstämning. Vi märkte att många av de vi 
intervjuade hade åsikter om avstämning och olika förslag på förbättringsåtgärder för just 
avstämningen. Ett förslag var att lita på kunden eller att hitta bättre sätt att kontrollera på. 
Affären kanske kunde ha något på varan som lyser och byter färg när den har scannats eller en 
larmbåge efter kassan som alla passerar efter att ha handlat och piper till om det skulle finnas 
varor som inte är scannade.  
 
För att kunderna skall få en positiv känsla/upplevelse av avstämning så kunde man kanske ge 
kunden en present om de fått avstämning i form av exempelvis en blomma, chokladkaka eller 
ett paket kaffe. 
 
Vi har även fått förslag på andra tekniker som kan användas inom stormarknader eller andra 
typer av affärer. Ett par förslag som de kom fram till är datastyrda etiketter, eyetracking och 
handdatorer med inköpslista. Nästan inga av de intervjuade hade förslag på annan teknik.  
 
Vad som är ett bra förslag på förbättring eller inte kan tolkas på olika sätt. Enligt Goldkuhl & 
Röstlinger (1988) är ett förslag på förbättring ett handlingsalternativ för att komma till rätta 
med problemen. Jämför vi de problem som framkom med alla förslag på förbättringar så 
stämmer det överrens med Goldkuhl & Röstlingers (1988) tolkning.  
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6 Slutsatser 
Här presenteras de slutsatser vi kommit fram till utifrån syftet med uppsatsen  

6.1 Var och vad kan man mäta? 
I processmodellen (Figur 4.) kan vi se på vilka ställen i processen man kan mäta d.v.s. var i 
processen man kan mäta: 
 

 
 
Figur 4.  Var kan mätas  
 
Man kan mäta: 

• Kund (även morgondagens kunder)  
• Input 
• Flödet 
• Aktörer  
• Aktiviteter  
• Resurser  
• Information: output efter en aktivitet  
• Slutresultatet: output i slutet av processen   
• Beslut  

 
Vad kan man mäta utifrån vår undersökning: 

• Förväntningar kan mätas på kunden innan processens början/input i processen 
• Upplevelser och uppfattningar kan mätas på kunden, i aktiviteter, resurser, på aktörer 

och i slutresultatet 
• Tidigare erfarenheter av företaget och olika behov kan mätas på kunden 
• Tillmötesgående, kompetens, artighet, tillgänglighet, kommunikation, hastighet, 

kontroll och lättanvändlighet kan mätas på kunden, i aktiviteter, på aktörer och i 
slutresultatet 

• Genomskinlighet, självständighet, och optimism kan mätas på kunden, i aktiviteter, 
resurser, på aktörer och i slutresultatet  

 
Vi kom fram till att det är viktigast att mäta kundens upplevelser för att få reda på om 
kundens uppfattningar om tjänsten motsvarar förväntningarna. En annan faktor som också är 
mycket viktigt för kunden är hastighet eftersom kunden inte ser någon anledning att använda 
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sig av självscanning om de inte upplever att de sparar tid. Tillmötesgående och artighet anser 
vi även de vara mycket viktiga faktorer, som kan göra att kunden i slutresultatet upplever att 
de fått bra service trots att de upplevt det obekvämt med avstämningar eller problem med 
scannern.   

6.2 Förbättringsförslag 
Utifrån analysen är våra slutliga förbättringsförslag: 
 
När det gäller delprocessen Handla varor kom vi fram till förbättringsförslag vid vågen på 
grönsaksavdelningen och med själva scannern samt när man scannar in varor: 
Delprocess - Handla 
Aktivitet -väga varor 

•••• Se över knappar på vågen för att underlätta för kunderna 
•••• Ge mer information om vägning för att underlätta för kunder 

Aktivitet – Scanna vara 
•••• Göra etiketter på vissa varor mer lättläsliga  

Resurs - Scanner 
•••• Förbättra scannern så att batteriet håller eller skaffa fler apparater så att de hinner 

laddas 
•••• Uppdatera scannern så att den kan scanna in kuponger och visa rabatter. 
 

Vid delprocessen Checka ut kom vi fram till följande förbättringsförslag vid kassan och vid 
avstämning: 
Delprocess - Checka ut 

•••• Införa självutcheckningskassa 
•••• Ha påsar tillgängliga för kunden även framför utcheckningskassan 
 

Aktivitet -kassörska scannar varor (avstämning) 
•••• Ge kunden en positiv känsla/upplevelse vid avstämning exempelvis i form av blomma 
•••• Genom ny teknik förbättra kontrollen, kanske i form av larmbåge  
•••• Kolla upp systemet om någon verkligen fått kontroll varje gång  
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Bilaga 1: Intervjufrågor till ägaren 
 

1. Får vi att använda ert företagsnamn i vår uppsats eller vill ni vara anonyma? 
2. Hur länge har stormarknaden funnits? 
3. Hur länge har du varit ägare? 
4. Hur många anställda? 
5. Har ni någon som är ansvarig för självscanning på butiken? 
6. När infördes självscanning på butiken och i vilket syfte? 

• Tycker du att syftet har uppnåtts? 
• När förväntar ni er att syftet ska uppnås? 

7. Vilka effekter förväntas av införandet för kund och för butik?  
• Har självscanning varit en lyckad satsning i så fall varför? 
• Varför inte? 

8. Hur många kunder använder sig av självscanning? 
9. Hur många uppskattar ni kommer att använda sig av systemet i framtiden?  

• Har ni något mål med systemet ex viss procent av kunder? 
10. Vad är styrkan med självscanning?  
11. Vilka svagheter har självscanning? 
12. Har ni haft några problem med självscanning?  

• Hur löser ni dessa problem? 
13. Vad händer om det inte stämmer vid en avstämning om man exempelvis glömt bort att 

scanna en vara? 
• Blir man oftare kontrollerad om det inte stämmer? 

14. Har du några förslag på förbättringar på systemet? 
15. Har ni några fler planer på IT-stöd? 
16. Har ni tidigare gjort någon undersökning om självscanning? 

• Vilket syfte har er undersökning om självscanning? 
17. Hur vill du att vår undersökning utformas så att ni kan ha nytta av den? 
18. Finns möjlighet att komplettera frågor via mail senare? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till kunder 
 

Använder du självscanning?  
• Hur ofta  

o Använder du varje gång du handlar 
� Varför inte 

 
• Hur kom det sig att du började använda(beskriv varför)/Vad kan få dig att börja 

 
• Hur var det att börja (beskriv) 

o var du själv/hur gick det till 
o Fick du hjälp första gången  
o Fick du någon information 
 

Förväntningar 
• Vad trodde/tänkte du skulle vara fördelar när du började/vilka fördelar tror du att det 

finns(icke användare) 
 

• Vilka upplevelser har du 
o Stämde de med dina förväntningar 
 

• Om du tänker på själva apparaten  
o Vad är fördelar 
o Har du haft några problem 

• Upplever ni att ni får den hjälp ni behöver vid problem?  
• Är det lätt att hitta personal?  

• Går det snabbt att få hjälp? (kan personalen fixa problemet 
snabbt) 

• Hur viktigt är det att du får hjälp(att problemet åtgärdas)? 
o Har du några förslag på förbättringar 
 

• När du scannar varor 
o Ser du några fördelar 
o Har du haft några problem (ex. lätt att glömma, går det att scanna alla) 

• Upplever ni att ni får den hjälp ni behöver vid problem?  
• Är det lätt att hitta personal?  

• Går det snabbt att få hjälp? (kan personalen fixa problemet 
snabbt) 

• Hur viktigt är det att du får hjälp(att problemet åtgärdas)? 
o Har du några förslag på förbättringar 

 
• När du packar varor i påse 

o Är det bra att lägga vara i påse  
o Har du haft några problem 
o Hur skulle man annars göra/Har du några förslag på förbättringar 

 
• När du ska väga varor (vilka upplevelser har du) 

o Ser du några fördelar  
o Har du haft några problem 
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• Upplever ni att ni får den hjälp ni behöver vid problem?  
• Är det lätt att hitta personal?  

• Går det snabbt att få hjälp? (kan personalen fixa problemet 
snabbt) 

• Hur viktigt är det att du får hjälp(att problemet åtgärdas)? 
o Har du några förslag på förbättringar 

 
• När du kommer till kassan och lämnar in scannern 

o Ser du några fördelar 
o Har du haft några problem 
o Har du några förslag på förbättringar 

 
• Har du varit med om avstämning? 

o Hur kändes det (fånga känslor) 
o Hur funkar det med avstämning 
o Har du gjort fel någon gång 

• Hur behandlades du då (hur behandlas kunder som haft problem?) 
o Är det lätt att glömma bort  
o Har du upptäckt i efterhand någon gång att du glömt bort att scanna?  
o Hur gjorde du då? 
 

• Varför tror du att de har avstämningar 
o Ser du några fördelar/nackdelar med avstämning 
o Har du haft några problem 
o Har du några förslag på förbättringar (ex. hur man ska få folk att inte känna sig 

oroliga) 
 

• Har du kommit på några andra förslag på förbättringar av tjänsten? 
 
Har du några andra förslag på teknik som skulle kunna användas i butik? 


