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SAMMANFATTNING 
Under det senaste decenniet har informationsteknologin haft stor påverkan på affärsprocesser. 
I spåren av Internets frammarsch har många företag införlivat olika teknologiska verktyg i 
sina verksamheter. I takt med den teknologiska utvecklingen har trenden gått mot att kunder 
helt eller delvis, utan assistans från företags anställda, producerar tjänster med hjälp av 
teknologi. Genom att tillhandahålla teknologibaserade självbetjäningstjänster, så kallade Self-
service Technologies, hoppas många tjänsteföretag kunna erbjuda sina kunder bättre service. 
 
Ett exempel på teknologibaserade självbetjäningstjänster går att finna i den svenska 
dagligvaruhandeln där portabel självscanning börjar vinna fäste. Tjänsten; portabel 
självscanning ger kunder möjlighet att, under inköpsrundan, scanna sina varor med hjälp av 
en handdator för att på så vis spara tid och möda vid kassalinjen samt få ökad kontroll över 
inköpen.    
 
I och med teknologins frammarsch har det blivit viktigt för tjänsteförmedlare att erhålla ökad 
förståelse för kunders bedömning av teknologibaserade självbetjäningstjänster. Vår uppsats 
syftar därmed till att studera kunders attityd till valmöjligheten som portabel självscanning 
erbjuder genom att undersöka kunders upplevda respektive förväntade kvalitet, i fråga om 
tjänsten, samt utreda om det finns någon koppling till deras teknikmognad.  
 
För att undersöka det här har vi genomfört en empirisk studie på kunder vid Maxi ICA 
Stormarknad i Kristinehamn. Den empiriska studien baseras på en enkätundersökning, 
besvarad av 82 respondenter, samt personliga intervjuer, utförda med fyra respondenter. De 
två undersökningarna baseras i huvudsak på Dabholkars attributbaserade modell samt 
Parasuramans teknikmognadsindex. Vidare innehåller uppsatsens teoretiska referensram teori 
beträffande tjänster, Self-service Technology, tjänstekvalitet och teknikmognad. 
 
Resultatet från tillämpning av Dabholkars attributbaserade modell påvisar att kunder, såväl 
användare som icke-användare, har en god upplevd respektive förväntad tjänstekvalitet 
beträffande portabel självscanning. Icke-användarnas tämligen positiva kvalitetsuppfattning 
medför att vi inte lyckats dra några slutsatser, utifrån Dabholkars attribut, till varför kunder 
inte använder sig av portabel självscanning. Däremot har vi funnit flera andra skäl till varför 
somliga inte väljer att använda sig av tjänsten; företaget ses som den enda vinnaren vid 
kunders användande av portabel självscanning, rädsla å personalens vägnar att de skall mista 
sina jobb till följd av den nya tekniken samt det bekväma i att handla som de alltid har gjort. 
 
Beträffande användarna har vi, utifrån Dabholkars attribut, funnit att användare framförallt 
upplever kvalitet i tjänsteutförandet i och med minskade köer, färre moment vid kassalinjen 
samt kontroll över inköpssumman. 
 
Vidare visar vår undersökning inte på att individers teknikmognad har en avgörande betydelse 
för om kunder väljer att använda sig av portabel självscanning eller ej då det inte framkom 
någon avsevärd skillnad i teknikmognad mellan grupperna användare och icke-användare. 
Även det faktum att det är tämligen många av användarna som har relativt låg teknikmognad 
talar för att teknikmognaden har ringa betydelse för om kunder tar till sig portabel 
självscanning eller inte. Det här sammantaget med kunders positiva uppfattning om tjänstens 
kvalitet pekar enligt oss på att portabel självscanning utgör en god valmöjlighet i svenska 
dagligvarubutiker. 



 

Förord 
Efter genomförd D-kurs i ämnet ”Affärsutveckling – aktuella forskningsproblem” vid 
Karlstads universitet fick vi upp ögonen för teknologisk tjänsteleverans. Därmed tog 
funderingar fart, kring vilken teknologisk självbetjäningstjänst vi önskade undersöka närmare. 
Valet föll på portabel självscanning i dagligvarubutiker och utfallet av arbetet är det Ni nu 
håller i Er hand. 
 
Vi vill passa på att tacka de människor som gjort den här uppsatsen möjlig. Ett stort tack 
riktas till Maxi ICA Stormarknad i Kristinehamn för att vi fått genomföra vår empiriska studie 
med butikens kunder. Vi vill även tacka vår handledare Per Norling för de anvisningar som 
erbjudits under uppsatsens gång. Slutligen vill vi tacka alla våra respondenter som bistått oss 
med ovärderlig information genom att deltaga i vår enkätundersökning samt ställa upp på 
intervjuer – utan Er hjälp hade inte uppsatsen kunnat genomföras. 
 
 
 
 
Karlstad – juni 2006 
 
 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Michaela Bergström   Christian Pettersen  
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1. INLEDNING 
I uppsatsens inledande kapitel redogörs för dess bakgrund och problembakgrund vilka leder 

fram till problemformulering och syfte. Därefter följer de avgränsningar som vidtagits. 

Kapitlet avslutas med en disposition som tydliggör uppsatsens fortsatta upplägg.   

   

 
1.1 Bakgrund 
Under det senaste decenniet har informationsteknologin haft stor påverkan på affärsprocesser. 
I spåren av Internets frammarsch har många företag införlivat olika teknologiska verktyg i 
sina verksamheter. Påverkan har blivit särskilt framträdande inom tjänstesektorn, vilken 
traditionellt sett varit beroende av nära personlig kontakt mellan kund och anställd.1 I takt 
med den teknologiska utvecklingen har trenden gått mot att kunder helt eller delvis, utan 
assistans från företags anställda, producerar tjänster med hjälp av teknologi.2 Redan i slutet av 
sjuttiotalet fanns tankar om att tjänstesektorn, likt tillverkningsindustrin, i stor utsträckning 
bör eftersträva användning av maskiner istället för människor i tjänsteutförandet.3  
 
I och med att teknologi idag blivit en integrerad del i olika typer av marknadsplatser ges 
kunder ökad möjlighet, eller tillfrågas i större utsträckning, om att förse sig själva med 
tjänster genom användning av teknologibaserade självbetjäningstjänster, så kallad Self-service 
Technology.4 Automatiserade biltvättar, automatiserade bensinpumpar samt automatiserade 
banktjänster utgör exempel på teknologibaserade självbetjäningstjänster som använts i 
samhället en längre tid. På senare år har nya tjänster inom området utvecklats, såsom 
Internetbank, automatiserad beställning av flygbiljetter, automatiserad in- och utlämning av 
böcker på bibliotek samt portabel självscanning i dagligvaruhandeln.5  
 
Ny informationsteknologi har ökat möjligheten till skapande av nya, eller utökade, nyttor för 
såväl tjänsteföretag som deras kunder. Många tjänsteföretag hoppas kunna erbjuda sina 
kunder bättre service genom att tillhandahålla teknologibaserade självbetjäningssystem.6 
Attraktionskraften i användning av teknologi ligger framförallt i det faktum att 
tjänsteförmedlare kan standardisera tjänsteleveransen, reducera personalkostnader och 
expandera valmöjligheten i tjänsteutförandet.7  
 
På samma sätt som teknologin kan innebära fördelar kan den även medföra nackdelar i de fall 
den inte fungerar tillfredsställande. Något som kan ha sitt ursprung i tekniska fel, men även i 
det faktum att tjänsteföretag ersätter mänsklig interaktion med teknologi, enbart i linje med 
företagets intresse, utan hänsyn till kunderna.8 Alla konsumenter ställer sig inte positiva till 
den teknologiska utvecklingen samtidigt som individer besitter skilda förmågor att anamma 
ny teknik.9  
                                                           
1 Meuter, M.L., Bitner, M.J., Ostrom, A.L. & Brown, S.W., 2005, Choosing Among Alternative Service Delivery 
Modes: An Investigation of Customer Trial of Self-Service Technologies 
2 Barnes, J.G., Dunne, P.A. & Glynn, W.J., Self-Service and Technology i Iacobucci, D. & Swartz, T.A., 2000, 
Handbook of Services Marketing and Management 
3 Toffler, A., 1982, Den tredje vågen 
4 Chen, K-J., 2005, Technology-Based Service and Customer Satisfaction in Developing Countries 
5 Anselmsson, J., 2001, Customer-Perceived Service Quality and Technology-Based Self-Service 
6 Walker, R.H., Craig-Lees, M., Hecker, R. & Francis, H., 2002, Technology-enabled service delivery: An 
investigation of reasons affecting customer adoption and rejection 
7 Curran, J.M. & Meuter, M.L., 2005, Self-service technology adoption: comparing three technologies 
8 Walker et al., 2002  
9 Parasuraman, A. & Colby, C.L., 2001, Techno-ready marketing: how and why your customers adopt 
technology 
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Väljer flertalet kunder att inte ta till sig och använda ett företags nya självbetjäningstjänster 
kan kostnadsbesparingar, som utgör ett av de syften många företag ämnar uppnå i och med 
införande av teknologi i tjänsteleveransen, gå förlorade.10 Det är därmed av stort intresse för 
tjänsteföretag vid introduktion av teknologibaserade självbetjäningstjänster att skifta en 
betydande del av kundernas beteende till den automatiserade tjänsteteknologin så snabbt som 
möjligt. I de fall adoptionsprocessen går långsamt måste företag hålla sin personalbemanning 
intakt samtidigt som de betalar för teknologins kostnader.11 Ett viktigt mål för företag som 
implementerar teknologibaserade tjänster blir därmed att attrahera en tillräckligt stor grupp av 
konsumenter för att täcka investeringens kostnader.12  
 
Följaktligen är det av avgörande betydelse för tjänsteföretag att bestämma hur teknologin ska 
införas på ett tillfredsställande sätt för såväl kund som tjänsteföretag.13 För företag finns det 
hinder att ta sig förbi vad gäller kunders benägenhet att ta till sig ny teknik, såsom 
teknologibaserade självbetjäningstjänster. Ett av de mest framträdande hindren påstås bestå i 
att få kunder att prova nya självbetjäningstjänster för första gången, eftersom det kräver 
betydande beteendeförändringar där invanda mönster måste förändras.14 Kunders användning 
av teknologibaserade självbetjäningstjänster innebär inte enbart att kunder måste förändra sitt 
beteende, det medför även att kunden blir medproducent med ansvar för leverans av tjänsten 
och därmed för sin egen tillfredsställelse.15  
 
Ett exempel på kunden som medproducent går att finna i den svenska dagligvaruhandeln där 
portabel självscanning börjar vinna fäste. Kunder ges, under sin inköpsrunda, möjlighet att 
scanna sina varor med hjälp av en handdator. Det här förväntas ge kunder fördelar såsom att 
slippa långa kassaköer samt momenten med att först lägga varorna i kundvagnen för att sedan 
plocka upp dem på ett rullband för att slutligen plocka ned varorna i bärkassar, samtidigt som 
kunden under hela inköpet har möjlighet att följa den totala inköpssumman.16 Den här 
möjligheten kan på sikt revolutionera tjänsteutförandet och konsumenters beteenden i 
dagligvarubutiker.17 
 

1.2 Problembakgrund 
Teknologibaserade självbetjäningstjänster har blivit ett framträdande inslag i ett flertal 
branscher, men ännu är relativt lite känt om varför kunder väljer att använda sig av 
teknologisk tjänsteleverans.18 Portabel självscanning utgör ett exempel på en teknologibaserad 
tjänsteleverans, vilken har implementerats av stora dagligvarukedjor i ett flertal europeiska 
länder. Dock har framgången med den nya teknologin från ett kundperspektiv ännu inte 
klarlagts.19 
  
I och med teknologins frammarsch har det blivit viktigt för tjänsteförmedlare att erhålla ökad 
förståelse för kunders bedömning av teknologibaserade självbetjäningstjänster.20 Det finns 

                                                           
10 Meuter et al., 2005 
11 Lee, E.J. & Allaway, A., 2002, Effects of personal control on adoption of self-service technology innovations 
12 Curran, J.M. & Meuter, M.L., 2005 
13 Walker et al., 2002 
14 Meuter et al., 2005 
15 Supermarket, 2002a  
16 Ibid. 
17 Meuter et al., 2005 
18 Ibid. 
19 Dabholkar, P.A., Bobbitt, L.M. & Lee, E.J., 2003, Understanding consumer motivation and behavior related 
to self-scanning in retailing: Implications for strategy and research on technology-based self-service  
20 Chen, K-J., 2005  
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dock inget heltäckande teoretiskt ramverk för förståelse om kunders val att antingen använda 
sig av, eller inte använda sig av, teknologibaserad tjänsteleverans. Bobbitt & Dabholkar 
menar att undersökning av kunders attityder är ett tillvägagångssätt för att vinna förståelse för 
vad som ligger till grund för kunders beslut.21 Intresset för att studera attityder har många 
gånger sin grund i att det är relaterat till beteende, då attityden antas påverka beteendet.22 
Vidare framhäver Parasuraman kunders attityd och beteende som uttryck för grad av en 
individs teknikmognad.23 
 

Även om det framhålls att det finns lite kunskap om kunders utvärdering av de valmöjligheter 
som teknologibaserade självbetjäningstjänster erbjuder, då få systematiskt utförda 
undersökningar gjorts i det här syftet och då endast en liten del av tjänstekvalitetsforskningen 
fokuserat på dagligvaruhandeln, utgör Dabholkar ett exempel på någon som studerat 
självscanning.24 Enligt Dabholkar utgör leveranshastighet, användarvänlighet, pålitlighet, 
användarglädje och kontroll viktiga attribut för kunders utvärdering och användning av 
teknologibaserade självbetjäningstjänster, vilka behandlas i Dabholkars attributbaserade 
modell.25   
 

1.3 Problemformulering 
Om ett flertal svenska dagligvarubutiker väljer att investera i portabel självscanning är det 
betydelsefullt ur ett ekonomiskt perspektiv att kunder också använder sig av den nya 
teknologin. Vårt huvudproblem är därför varför vissa kunder väljer att använda sig av 
portabel självscanning och andra inte. Till följd därav väljer vi att undersöka kunders attityd, 
vid Maxi ICA Stormarknad i Kristinehamn, till valmöjligheten som implementerad teknologi 
i form av portabel självscanning erbjuder.  
 
1.3.1 Frågeställningar 
 
• Vad har kunder, såväl användare som icke-användare av portabel självscanning, för 

upplevd respektive förväntad kvalitet, utifrån Dabholkars attributbaserade modell, vad 
gäller tjänsten portabel självscanning vid Maxi ICA Stormarknad i Kristinehamn? 

  
• Har kunders grad av teknikmognad, utifrån Parasuramans teknikmognadsindex, någon 

inverkan på kunders attityd till portabel självscanning vid Maxi ICA Stormarknad i 
Kristinehamn? 

 
1.4 Syfte 
Uppsatsen syftar till att utreda varför vissa dagligvarukunder, vid Maxi ICA Stormarknad i 
Kristinehamn, använder sig av den teknologibaserade självbetjäningstjänsten: portabel 
självscanning, och andra inte. Det här genom att studera kunders attityd till valmöjligheten 
som portabel självscanning erbjuder med hjälp av att undersöka kunders upplevda respektive 
förväntade kvalitet, i fråga om tjänsten, samt utreda om det finns någon koppling till deras 
teknikmognad. 
 
                                                           
21 Bobbitt, L.M. & Dabholkar, P.A., 2001, Integrating attitudinal theories to understand and predict use of 
technology-based self-service: The Internet as an illustration 
22 Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C. & Haglund, L., 2001, Marknadsundersökning - en handbok 
23 Parasuraman, A. & Colby, C.L., 2001 
24 Bobbitt, L.M. & Dabholkar, P.A., 2001 
25 Dabholkar, P.A., 1996, Consumer evaluations of new technology-based self-service options: An investigation 
of alternative models of service quality 
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1.5 Avgränsningar 
För att på ett rimligt sätt lyckas besvara problemformuleringen samt uppnå uppsatsens syfte 
har avgränsningar, framförallt med hänseende till uppsatsens tidsrymd, gjorts både vad gäller 
teori och empiri. Uppsatsen har utformats till att endast omfatta Maxi ICA Stormarknad i 
Kristinehamn. Butiken valdes ut till följd av att det är den butik som infört portabel 
självscanning som ur ett geografiskt perspektiv ligger närmast vår studieplats, Karlstads 
universitet. Vidare har avgränsningar beträffande empirin genomförts när det gäller antalet 
respondenter som ingått i vår kvantitativa respektive kvalitativa undersökning.  
 
Likt den empiriska avgränsningen väljer vi i den teoretiska avgränsningen att redogöra för det 
vi valt att ta med, istället för att beskriva allt som uppsatsen inte belyser – vilket i praktiken 
vore omöjligt. Vi har i uppsatsen valt att belysa teori beträffande tjänster, Self-service 
Technology, tjänstekvalitet och teknikmognad.     
 
1.6 Disposition 
Dispositionen av vår uppsats följer en kapitelindelning i sju steg, vilka kortfattat presenteras 
nedan: 
 
1. INLEDNING 
Inledningskapitlet är till för att ge läsaren förståelse för vad vi ämnar utreda och varför. 
Därmed skildrar inledningskapitlet uppsatsens bakgrund, problembakgrund, 
problemformulering och syfte följt av de avgränsningar som vidtagits. Kapitlet avslutas med 
en disposition. 
 
2. DEN SVENSKA DAGLIGVARUHANDELN 
Här presenteras den kontext studien rymmer inom, genom en beskrivning av den svenska 
dagligvaruhandelns utveckling fram till dagens nya teknik med portabel självscanning. 
 
3. METOD 
Kapitlet syftar till att ge läsaren en förståelse för hur arbetet med vår uppsats har fortlöpt. Här 
belyser vi arbetssätten som använts för att uppnå syftet med uppsatsen. 
 
4. TEORETISK REFERENSRAM 
Teorikapitlet består av de teorier vi valt ut som underlag för vår uppsats och som vi anser är 
till nytta för den senare analysen.  
 
5. RESULTAT 
I kapitlet presenteras vårt empiriska material, det resultat som framkommit från såväl 
enkätundersökningen som de intervjuer som genomförts med respondenterna. 
 
6. ANALYS 
Här analyseras det empiriska resultatet med utgångspunkt i uppsatsens teoretiska referensram. 
Analysen ligger sedan till grund för de slutsatser vi kommer fram till. 
 
7. AVSLUTNING 
Slutligen poängteras de viktigaste delarna av analysen i slutsatsen. Till grund för de slutsatser 
vi dragit ligger uppsatsens teori, resultat och analys. Därefter följer en trovärdighetsdiskussion 
beträffande de eventuella styrkor och svagheter som förekommer i uppsatsen. Till sist ges 
förslag till vidare studier. 
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2. DEN SVENSKA DAGLIGVARUHANDELN 
I följande kapitel beskriver vi den kontext studien rymmer inom - den svenska 

dagligvaruhandeln. Inledningsvis återges det faktum att dagligvarubutiker är 

tjänsteproducenter. Därefter följer en skildring av dagligvaruhandelns utveckling, vilket 

mynnar ut i en beskrivning av portabel självscanning.   
 

  

2.1 Dagligvarubutiker som tjänsteproducerande enheter  
En butik som säljer dagligvaror är en tjänsteproducerande enhet eftersom de varor som finns i 
sortimentet är tillverkade av företag i tidigare förädlingsled. I ekonomisk litteratur om 
detaljhandeln beskrivs en tjänsteproduktion som ”a bundle of convenience dimensions”, eller 
en korg med bekvämlighets/tillgänglighetsdimensioner. Butikerna sätter samman ett sortiment 
som gör det enklare för konsumenten att utföra inköpen. Idag kan i princip alla dagligvaror, 
och ett antal andra varutyper, handlas i en och samma butik.26   
 
2.2 Dagligvaruhandeln - från dåtid till nutid 
Under det senaste århundradet har den svenska dagligvaruhandeln genomgått stora 
förändringar. Fram till och med 1950-talet bedrevs städernas dagligvaruhandel framförallt i så 
kallade betjänande butiker såsom handelshus, marknader och specialiserade småbutiker. 
Därefter kom dagligvaruhandeln att genomgå en drastisk förändring i och med införandet av 
självbetjäning, vilket snart innebar slutet för butiker som betjänade över disk. Introduceringen 
av självbetjäning medförde att butikerna krävde större yta, vilket kan ses som det första steget 
i riktning mot externt belägna stormarknader.27  
 
Etablering av stora dagligvarubutiker har sedan 1960-talet, då Sveriges första stormarknad 
etablerades utanför Malmö, haft en ständig pågående utveckling. Dock var det inte förrän de 
stora dagligvarublocken, ICA, Coop och Axfood, började intressera sig för stora etableringar, 
i mitten av 1980-talet, som utvecklingen började ta ordentlig fart. Den riktigt stora tillväxten 
av stormarknader kom dock att ske först under 1990-talet. Sedan dess har en tilltagande 
koncentration av handel till externt belägna lägen utgjort en stark trend i Sverige.28 
 
De välsorterade stormarknaderna skapar en större möjlighet för kunder till ett tidseffektivt 
handlande. De externa lägena innebär även fördelar för företagarna då de erbjuder billigare 
mark och hyror jämfört med de centrala lägena. Billigare mark och hyror bidrar till att 
stormarknaderna kan konkurrera med lägre priser, vilket i sin tur attraherar konsumenter. En 
undersökning som gjorts av SIFO tillsammans med tidningen Supermarket visar att den 
främsta anledningen till att människor väljer att handla på stormarknader är det stora utbudet 
samt att priserna upplevs som förmånliga.29 Den främsta kritiken som framförs från 
dagligvaruhandelns stamkunder är de långa kassaköerna som de tvingas uppleva. 
Undersökningar har visat att åtskilliga dagligvarubutiker skulle få avsevärt nöjdare kunder om 
servicen förbättrades genom minskade köer.30  

                                                           
26 Svensson, T., 2004, Hushållens inköp av dagligvaror i städer - beskrivning av inköpsmönster, 
Forskningsrapport, Handelns Utredningsinstitut 
27 Ranhagen, M., 2002, Hur påverkas butiksstrukturen av ökad konkurrens - en analys av 
stormarknadsetableringar, Forskningsrapport, Handelns Utredningsinstitut 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Supermarket, 2002a 
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Detaljister söker ständigt nya lösningar för att på ett så effektivt sätt som möjligt 
tillhandahålla produkter till sina konsumenter och tillfredsställa deras efterfrågan.31 Ett 
exempel på den här utvecklingen utgörs av portabel självscanning, som är på väg att vinna 
ordentligt fäste i svensk dagligvaruhandel, vilket bland annat förordas som en lösning på den 
ovan nämnda köproblematiken.32  
 

2.3 Portabel självscanning 
Portabel självscanning har använts av kunder vid större dagligvarukedjor i ett flertal 
europeiska länder sedan mitten av 1990-talet.33 Första systemet för portabel självscanning i 
Sverige introducerades 1999 på B&W i Bromma. Vidare är det framförallt de stora 
dagligvarubutikerna i Sverige; ICA Maxi, ICA Kvantum och Coop Forum, som kommit att 
implementera tekniken. Något som lyfts fram som ett skäl till det här är grundinvesteringens 
höga kostnad, vilken mindre butiker sägs ha svårt att ombesörja.34 Dock krävs enligt 
Anselmsson endast en användningsnivå på 20 procent för att investeringen skall kunna 
försvaras.35 
 
2.3.1 Portabel självscanning på ICA - så går det till 
Portabel självscanning innebär först och främst att kunden vid första användningstillfället 
ansluter sitt kundkort till butikens system och samtidigt erhåller information från butikens 
personal om hur inköp med hjälp av handdatorer går till. Vidare drar kunden sitt kundkort vid 
stationen för portabla handdatorer vid varje besök i butiken som hon önskar använda portabel 
självscanning. Då kunden dragit sitt kort ger den aktuella handdatorn för inköpstillfället ifrån 
sig ett gult sken. Kunden tar då den aktuella handdatorn med sig in i butiken och läser själv av 
samtliga varor genom att hålla förpackningens streckkod några centimeter framför scannern, 
samtidigt som avtryckaren på handdatorn trycks in. Då handdatorn svarar med ett ”blippande” 
ljud är varan registrerad och kunden ser då varans pris, och den totala inköpssumman, i 
displayen.36  
 
För varor som handlas i lösvikt, såsom frukt och grönt, används en pekvåg. Kunden lägger 
påsen på vågen och trycker på symbolen för varan. Vågen svarar då med en prisetikett som 
kunden fäster på påsen och scannar av. När det gäller vissa styckvaror, såsom läskback samt 
frukt och grönt scannar kunden på en speciell ”självscanningsskylt”. Vid scanning av misstag 
eller om kunden ångrar sig och lägger tillbaka en vara raderas köpet genom att kunden 
använder scannerns minusknapp samtidigt som varan scannas. Samtliga varor som kunden 
scannar läggs direkt ner i bärkassar på det sätt kunden önskar bära hem dem. Det här eftersom 
kunden slipper lasta ur kundvagnen framme vid kassalinjen.37 
 
När kunden är klar med sin inköpsrunda beger hon sig till en särskild kassa som är avsedd för 
självscanningskunder. Väl framme i kassan lämnar kunden fram handdatorn till kassören 
tillsammans med eventuella rabattkuponger, tomglaskvitton och bonuscheckar. Även de varor 
som kunden eventuellt inte kunnat scanna lämnas till kassören för registrering. Därefter drar 
kunden sitt ICA-kort för att sedan betala med kontokort eller kontanta medel. När betalningen 
är klar får kunden sitt kvitto och lämnar butiken med färdigpackade bärkassar. Dock blir 

                                                           
31 Bergström, F. & Wikström, N., 2003, Direkthandeln, Forskningsrapport, Handelns Utredningsinstitut 
32 Supermarket, 2002a 
33 Dabholkar et al., 2003 
34 Supermarket, 2002a 
35 Supermarket 1999 
36 Informationsbroschyr portabel självscanning, ICA 
37 Ibid. 
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kunder slumpmässigt utsatta för avstämning, för att säkerställa att köpen går till på riktigt sätt, 
vilket innebär att varorna plockas upp på kassabandet och köpet genomförs på traditionellt 
vis.38  
 
Än så länge utnyttjas inte den portabla självscanningen till sin fulla potential av ICA, eller 
övriga dagligvarubutiker i Sverige. Exempelvis använder inte dagligvaruhandeln möjligheten 
att säljande kommunicera med kunderna via den portabla handdatorn när de går runt i 
butiken.39 
 

2.3.2 Framhållna fördelar med portabel självscanning enligt branschen 
Den portabla självscanningen framhålls kunna innebära fördelar för såväl dagligvaruhandeln 
som dess kunder. För kunder påvisas fördelar såsom: minskad kötid - då de får tillgång till 
särskilda utgångskassor där betalning och registrering av köp går fort, minskad möda - i form 
av att slippa momenten med att först lägga ned varorna i kundvagnen och sedan lasta ur dessa 
och slutligen åter plocka ned varorna i bärkassar, samt ökad kontroll över inköpen - då den 
portabla handdatorn visar vad varje vara kostar samt hur stort det totala inköpsbeloppet är. 
Dagligvaruhandeln i sin tur kan dra fördelar såsom; minskad belastning på kassapersonalen - 
då kunderna själva ombesörjer registreringen av varorna, samt rationaliseringsvinster - vilka 
kan användas för att minska bemanningen och sänka personalkostnaden eller ge personalen 
andra arbetsuppgifter som medför att kunden bemöts bättre i någon annan del av butiken.40  
 
ICA marknadsför bland annat tjänsten med hjälp av en informationsbroschyr beträffande 
portabel självscanning. På informationsbroschyrens framsida får kunder ta del av budskapet 
om att portabel självscanning gör det ”roligare att handla”.41   
 
Trots dessa fördelar hävdar Anselmsson att ingen butik bör övergå helt till portabel 
självscanning eftersom servicen då försämras för kunder som önskar handla på traditionellt 
vis och de som vill kunna välja från gång till gång. Vidare menar Anselmsson att 
självscanningserbjudandet till kunder endast bör ges av butiker som redan har en hög 
serviceprofil. Det här eftersom införandet av portabel självscanning, i butiker som ses som 
mindre serviceinriktade, kan uppfattas som någonting negativt av kunderna. Kunderna kan i 
dessa butiker endast uppleva portabel självscanning som ett verktyg för kostnadsbesparing 
och inte som ett utökat tjänsteerbjudande.42   
 

                                                           
38 Informationsbroschyr portabel självscanning, ICA 
39 Supermarket 2002a 
40 Ibid. 
41 Informationsbroschyr portabel självscanning, ICA 
42 Supermarket, 2002b 
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3. METOD 
Följande kapitel belyser det arbetssätt vi använt oss av för att uppnå syftet med uppsatsen. Vi 

redogör för och motiverar metodvalet samt redovisar hur enkät och intervjuguide utformats 

samt hur urvalet genomförts etcetera. 

 

 
3.1 Vad är metod? 
Metod står för ett organiserat sätt att utforska verkligheten på. Det är läran om hur insamling, 
organisering, bearbetning, analys och tolkning av information skall genomföras så att andra 
har möjlighet att granska undersökningar. Val av forskningsmetod påverkar vad undersökare 
upptäcker och erhåller kännedom om. Metod är, som Halvorsen uttrycker det, ”inget mål i 
sig” utan ett hjälpmedel för att uppnå det slutgiltiga målet.43  
 

3.2 Uppsatsens bakgrund 
Efter genomförd D-kurs i ”Affärsutveckling - aktuella forskningsproblem” vid Karlstads 
universitet fick vi upp ögonen för området Self-service Technology, det vill säga 
teknologibaserade självbetjäningstjänster där kunder betjänar sig själva med hjälp av teknik. 
Vidare ville vi undersöka någonting aktuellt inom området. Valet föll då på 
dagligvarubutikers portabla självscanning, där kunder scannar sina varor själva med hjälp av 
portabla handdatorer. Eftersom den nya tekniken, vid tiden för uppsatsen, inte nyttjas av 
någon dagligvarubutik i Karlstad fick insamlingen av empiri förläggas i grannkommunen 
Kristinehamn som ur ett geografiskt perspektiv var den mest lättillgängliga kommunen med 
portabel självscanning. Vårt val av butik föll sig naturligt då Maxi ICA Stormarknad är den 
enda dagligvarubutik som för tiden för uppsatsen är utrustad med portabel självscanning i 
Kristinehamn. Via mail tog vi kontakt med butiken för att därefter få godkännande till att 
genomföra vår empiriska undersökning där. Sedan butiken givit klartecken följde arbete med 
att samla in information i form av böcker, vetenskapliga artiklar och tidskrifter. I samma veva 
besökte vi Erik Ringvall på Maxi ICA Stormarknad i Kristinehamn, för att erhålla 
butiksspecifik information samt för att vinna praktisk erfarenhet av portabel självscanning.      

 
3.3 Angreppssätt 
Undersökningar kan klassificeras med hänsyn till hur mycket information det finns om ett 
visst problemområde innan en undersökning startar. Inom problemområden där det redan 
finns en viss mängd kunskap som börjat systematiseras i form av modeller, är undersökningar 
beskrivande eller deskriptiva.44 Vidare besvaras i regel frågor som ”Hur?” eftersom 
deskriptiva undersökningar avser att beskriva ett fenomen snarare än att upptäcka ett nytt.45 
Vår undersökning är deskriptiv då den bygger på bearbetad information samt ett beskrivande 
syfte som avser att skildra kunders attityd till valmöjligheten som portabel självscanning 
erbjuder.  
 
Exempel på olika tillvägagångssätt en forskare kan använda sig av för att dra vetenskapliga 
slutsatser utgörs av deduktion, induktion och abduktion. Deduktion kännetecknas av att 
forskare utgår ifrån allmänna principer och befintliga teorier för att sedan dra slutsatser om 

                                                           
43 Halvorsen, K., 1998, Samhällsvetenskaplig metod  
44 Patel, R. & Davidson, B., 2003, Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning 
45 Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C. & Haglund, L., 2001, Marknadsundersökning - en handbok 
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enskilda företeelser. Ur den redan befintliga teorin härleds hypoteser som sedan empiriskt 
prövas i det aktuella fallet.46 Enkelt uttryckt innebär deduktion ”från teori till empiri”.  
I motsats till deduktion innebär induktion ”från empiri till teori”. Induktion bygger med andra 
ord på att forskare beger sig ut i verkligheten från en öppen ansats, i stort sett utan 
förväntningar, för att samla in relevant information, för att därefter utforma teorier.47 Det 
tredje tillvägagångssättet, abduktion, är en slags kombination av deduktion och induktion. 
Arbetssättet innebär att forskare först arbetar induktivt genom att formulera preliminära 
teorier utifrån enskilda fall, för att sedan arbeta deduktivt och testa teorin på nya fall.48   
 
Vår undersökning bygger på ett abduktivt arbetssätt med deduktivt inslag då vi utgår ifrån 
teorier, såsom Dabholkars attributbaserade modell för teknologibaserade 
självbetjäningstjänster samt Parasuramans teknikmognadsindex, för att genomföra en 
empirisk undersökning av kunders attityd till den teknologibaserade självbetjäningstjänsten - 
portabel självscanning - vid Maxi ICA Stormarknad i Kristinehamn.  
 
3.4 Insamling av information 
Det finns enligt Christensen et al. två övergripande sätt att dela in data. För det första kan data 
delas in med hänsyn till när och hur datamaterialet samlats in, genom att skilja på sekundär- 
och primärdata. För det andra kan data åtskiljas med hänsyn till form och karaktär, genom 
indelning i kvantitativa- och kvalitativa data.49   
 
3.4.1 Sekundärdata och primärdata 
Den information som samlats in till vår undersökning består av såväl sekundärdata som 
primärdata. Sekundärdata utgörs av information som samlats in och sammanställts i ett annat 
sammanhang än för den aktuella undersökningen.50 För att erhålla relevant information 
inledde vi med att söka i universitetsbibliotekets artikeldatabaser. Artiklarnas 
källhänvisningar gav oss förslag på litteratur som vi lämpligen kunde använda. Under 
uppsatsens gång har vi samlat på oss mängder av litteratur och vetenskapliga artiklar som 
berört vårt uppsatsämne, vilka främst behandlat forskning inom tjänstekvalitet, Self-service 
Technology, teknikmognad, dagligvaruhandel och portabel självscanning.  
 
Till skillnad från sekundärdata motsvarar primärdata ny information som undersökare själva 
samlar in, direkt från den aktuella informationskällan med hjälp av olika typer av 
fältundersökningar. De olika tillvägagångssätten vid insamling av primärdata är exempelvis 
intervjuer, enkäter, observationer och experiment.51 För att kunna besvara vår 
problemställning samt uppfylla vårt syfte krävs det att vi samlar in primärdata. Vår insamling 
av primärdata har skett med hjälp av såväl enkäter som intervjuer. Det här såg vi som det 
bästa tillvägagångssättet för att uppnå vårt syfte och belysa området på både bredden och 
djupet. 
 
3.4.2 Kvantitativa data och kvalitativa data 
Begreppen kvantitativ data och kvalitativ data syftar på hur information samlas in, bearbetas 
och analyseras.52 Kvantitativa undersökningar fokuserar främst på kvantifierbara ting där 
                                                           
46 Patel, R. & Davidson, B., 2003 
47 Jacobsen, D.I., 2002, Vad, hur och varför? – Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen 
48 Patel, R. & Davidson, B., 2003 
49 Christensen et al., 2001 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Patel, R. & Davidson, B., 2003 
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mängd, antal, frekvens med mera kan mätas och sedan beräknas och analyseras statistiskt. En 
undersökning av kvantitativ karaktär studerar delarna av en helhet, har en strukturerad form 
och analysen går framförallt ut på att fastställa och mäta samband mellan olika variabler.53 I 
vår undersökning använder vi oss av kvantitativ insamling av data i form av en enkät, vilken 
bygger på Dabholkars attributbaserade modell och Parasuramans teknikmognadsindex.  
 
Kvalitativa undersökningar i sin tur karaktäriseras av ord, symboler och handlingar där en 
helhetsförståelse eftersträvas och där sammanhanget är viktigare än delarna.54 En kvalitativ 
ansats är öppen och mångtydig och står för kvalitéer, karaktäristika och framträdande 
företeelser.55 Presentation av kvalitativ data sker vanligtvis i form av citat för att belysa och 
återge uppfattningar på ett djupare sätt.56 I vår undersökning använder vi oss av kvalitativ 
insamling av data med hjälp av personliga intervjuer, för att på så vis erhålla en djupare 
förståelse för de resultat som framkommer med hjälp av enkätundersökningen. Det här 
eftersom vi är intresserade av hur respondenterna uppfattar olika aspekter av portabel 
självscanning.   
  
I grova drag kan kvantitativa och kvalitativa metoder särskiljas genom att kvantitativa 
metoder försöker säga något om få variabler hos ett stort antal svarande, medan kvalitativa 
metoder behandlar ett stort antal variabler hos ett litet antal svarande. Darmer & Freytag 
framhåller att undersökare, i och med val av antingen kvalitativ eller kvantitativ metod, 
tvingas göra avkall på representativiteten genom att antingen ha färre antal variabler eller 
färre antal svarande. Valet mellan de två teknikformerna sägs vidare vara en fråga om 
avvägning mellan bredd och djup i analysresultaten.57  
 
Jacobsen understryker att en kombination av olika metoder är idealiskt.58 Det finns i regel tre 
olika sätt att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder, så kallad triangulering. Vi har 
valt att först genomföra en kvantitativ undersökning för att sedan följa upp med en kvalitativ, 
i syfte att tränga djupare ned i en begränsad del av datan.59 Vårt val av en kvantitativ metod, i 
form av en enkätundersökning, föll sig naturligt med tanke på vår problemformulering som 
bygger på Dabholkars attributbaserade modell samt Parasuramans teknikmognadsindex, vilka 
båda är av kvantitativ karaktär. Enkätundersökningen genomfördes på 82 kunder vid Maxi 
ICA Stormarknad i Kristinehamn.  
 
Den kvalitativa undersökningen, i form av personliga intervjuer, präglas av Dabholkars fem 
attribut: leveranshastighet, användarvänlighet, pålitlighet, användarglädje och kontroll. 
Genom att utgå från attributen förväntar vi vinna en ökad förståelse för kundernas 
kvalitetsbedömning av tjänsten. Intervjuerna utfördes med fyra av enkätundersökningens 
respondenter, vilka samtliga är användare av portabel självscanning.  
 
I och med vårt val av såväl kvantitativ metod som kvalitativ metod, i form av en 
enkätundersökning samt personliga intervjuer, hoppas vi erhålla en ökad förståelse för 
undersökningsproblemet samt möjlighet att stödja de båda undersökningarna på varandra.  
 

                                                           
53 Christensen et al., 2001 
54 Ibid. 
55 Holme, I.M. & Solvang, B.K., 1991, Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder  
56 Jacobsen, D.I., 2002 
57 Darmer, P. & Freytag, P.V., 1995 
58 Jacobsen, D.I., 2002 
59 Darmer, P. & Freytag, P.V., 1995 
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3.5 Enkäten  
Den kvantitativa undersökningen genomfördes med hjälp av en enkät. Vår enkät är indelad i 
tre skilda delar. Jacobsen rekommenderar att ett frågeformulär bör inledas med relativt 
neutrala frågor, dock bör avsikten med frågeformuläret komma innan ”trista” frågor såsom 
bakgrund, kön och ålder.60 Med tanke på det här behandlar första delen i enkäten 
bakgrundsvariabler såsom kön, ålder och utbildningsnivå, men för att få respondenten 
medveten om det enkäten kommer att beröra inleder vi med en fråga om användning eller icke 
användning av portabel självscanning.  
 
Den andra delen av enkäten består av 13 stycken påståenden som ska besvaras på en sjugradig 
skala från ”håller inte alls med” till ”håller med helt och hållet”. De här påståendena grundas 
på Dabholkars attributbaserade modell som behandlar teknologibaserade 
självbetjäningstjänster utifrån leveranshastighet, användarvänlighet, pålitlighet, 
användarglädje och kontroll. Vi valde själva ut ett axplock av det totala antalet befintliga 
frågor för respektive attribut för att få ner enkätens omfattning till en rimlig nivå. Vidare 
omformulerade vi frågorna till så enkla meningar som möjligt, för att undvika eventuella 
missförstånd. Den andra delen av enkäten består även av en öppen fråga där respondenterna 
får möjlighet att uttrycka sin allmänna uppfattning om portabel självscanning. Det här i 
överensstämmelse med Jacobsens rekommendation om att ”öppna” formuläret på något eller 
några ställen.61 
  
Enkätens tredje och sista del innehåller 36 påståenden kring teknik som behandlar individers 
attityd till teknik samt användning och interaktion med den samma, vilka härstammar från 
Parasuramans teknikmognadsindex. Påståendena är indelade i fyra olika delar: optimism, 
innovationsbenägenhet, obehag och osäkerhet och besvaras på en femgradig skala från 
”håller inte alls med” till ”håller med helt och hållet”. De 36 påståendena är fördelade mellan 
de fyra dimensionerna enligt följande; tio påståenden för optimism, sju för 
innovationsbenägenhet, tio för obehag och nio påståenden för osäkerhet. Av de fyra 
dimensionerna påverkar optimism och innovationsbenägenhet teknikmognaden positivt 
medan obehag och osäkerhet påverkar teknikmognaden negativt. Respondenternas svar på de 
36 påståendena ligger som underlag till ett indextal som beräknas med hjälp av raka 
medelvärden. Det här indextalet kan dels beräknas för respektive dimension och dels som ett 
sammanvägt indextal. Det senare kan sägas ange personens teknikmognad. För att indextalet 
ska vara betydelsefullt krävs att det jämförs med andra individer eller grupper, då en enskild 
individs eller en grupps gemensamma indextal egentligen inte säger något om 
teknikmognaden.62  
  

3.5.1 Pilotstudie av enkät   
Enligt Bell bör en enkätundersökning föregås av en pilotstudie för att eventuella oklarheter 
och onödiga frågor skall kunna revideras. I en pilotstudie kan respondenterna delge 
information såsom hur lång tid det tog att besvara enkäten, om instruktionerna är klara och 
lätta att förstå, om det finns frågor som är svåra att tolka med mera. Informationen kan sedan 
användas för att eventuellt förbättra enkätens innehåll och utseende.63  
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Vi genomförde en pilotstudie på fyra bekanta, i åldrarna 25 till 54 år, med kännedom om 
portabel självscanning. Pilotstudien kom att visa att enkäten tog relativt lång tid att fylla i, i 
genomsnitt 12 minuter. Till följd av det här kontrollerade vi om det fanns möjlighet att 
minska antalet frågor. Något som vi dock fann svårt eftersom vi redan hade sållat bland de 
attributbaserade frågorna i enkätens andra del. Vidare såg vi ingen möjlighet att reducera 
antalet teknikbaserade frågor i enkätens tredje del då teknikmognadsindex mäts utifrån dessa 
36 påståenden. Det som förändrades efter genomförd pilotstudie var att vissa frågor 
förtydligades, bland annat ersattes begreppet portabel självscanning med blott självscanning 
för att inte förbrylla respondenterna. En förklaring till den knappa förändringen ser vi i det 
faktum att vi använder oss av redan beprövade modeller.  
 

3.5.2 Distribution och genomförande av enkätundersökning 
De alternativa datainsamlingsmetoder vi hade att välja mellan vid distribution av enkäten var 
via post eller e-mail, per telefon eller genom utdelning.64 Vår enkät distribuerades av oss som 
undersökare i entrén på Maxi ICA Stormarknad i Kristinehamn. Vi stod i butiken under fyra 
dagar. Det slutliga resultatet av enkätundersökningen var att 82 respondenter tog sig tid att 
besvara enkäten, varav 59 var användare av portabel självscanning och 23 var icke-användare. 
Genom att vi själva delade ut enkäten personligen till respondenterna hoppades vi uppnå 
fördelar såsom att skapa en samarbetsinställning till de personliga kontakterna och därmed 
anta att enkäten kan fyllas i på samma gång, vilket Bell även lyfter fram som fördelar med att 
personligen dela ut enkäten.65 Christensen et al. lyfter även fram hög svarsfrekvens samt 
snabbt utförande som fördelar med besöksenkäter.66 Vårt val av besöksenkät bygger även på 
det faktum att postenkät innebär en allt för hög kostnad för frankering samt för lång 
logistiktid. E-mail fick i sin tur uteslutas då vi är av uppfattningen att en stor grupp 
respondenter går förlorad till följd av att endast personer med en viss nivå av teknikmognad 
går att nå och därmed ha möjlighet att besvara enkäten. 
 
3.5.3 Bearbetning av enkätundersökning 
Datan från enkätundersökningen har med hjälp av statistikprogrammet SPSS sammanställts i 
tabeller och diagram. För att få fram dessa kodade vi datan. Genom att använda tabeller och 
diagram vill vi göra resultatet mer överskådligt. 
 

3.6 Intervjuerna 
Vår kvalitativa undersökning genomfördes med hjälp av fyra stycken personliga intervjuer. 
Personliga intervjuer kännetecknas av att en intervjuare och en respondent för en dialog med 
varandra. Den data som samlas in kommer i form av ord, meningar och berättelser.67  
 
Vanligtvis används en intervjuguide vid utförande av intervjuer. Det finns tre olika 
struktureringsgrader; strukturerad intervju, ostrukturerad intervju och så kallad 
semistrukturerad intervju. Den strukturerade intervjun innebär att frågorna är utformade på ett 
sådant sätt att svarsmöjligheterna är påtagligt inskränkta. Den ostrukturerade intervjun innebär 
i sin tur helt öppna frågor där respondenten har stor möjlighet att svara på olika sätt. Slutligen 
är den semistrukturerade intervjuformen en kombination av de två föregående.68  
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Våra intervjuer är semistrukturerade i form av förutbestämda frågor med chans till olika 
ordningsföljd samt icke givna följdfrågor. Det här anser vi passande eftersom det öppnar för 
möjligheten att på ett enklare sätt kunna jämföra respondenternas svar med varandra. 
Intervjufrågorna har sin utgångspunkt i Dabholkars fem attribut. Intervjuguiden börjar dock 
med bakgrundsfrågor angående respondenternas ålder och utbildning samt anledning till att 
respondenten i fråga börjat nyttja tjänsten; portabel självscanning. Vidare berör slutet av 
intervjuguiden övriga frågor angående avstämning vid användning av portabel självscanning, 
för- och nackdelar med tjänsten samt eventuella förbättringar och framtida möjligheter.  
 
Valet av intervjuform, det vill säga personliga intervjuer, bygger vi på Jacobsens påpekande 
om att personliga möten medför personlig kontakt som kan ge ett ökat förtroende och därmed 
ökad möjlighet att få fram ett innehållsrikt material.69 En nackdel som dock kan uppstå är en 
så kallad intervjuareffekt, vilket innebär att undersökarens fysiska närvaro kan leda till ett 
onaturligt uppträdande från respondentens sida.70  
  
3.6.1 Genomförande av intervjuerna 
Att endast intervjua användare av tjänsten blev ett medvetet, om än ofrivilligt, val då 
användare var de enda som var villiga att ställa upp på intervjuer. Intervjuerna med de fyra 
respondenterna utfördes på plats i respektive persons bostad. På så sätt ville vi få 
respondenterna mer trygga i situationen och genom det förhoppningsvis erhålla uppriktiga 
svar. Då intervjuerna upplevdes bekväma och avslappnade förmodar vi att de erhållna svaren 
speglar respondenternas verkliga åsikter.    
 
Vid intervjutillfällena som i genomsnitt varade i 25 minuter informerade vi respondenterna 
om vårt syfte med uppsatsen och garanterade deras anonymitet, då anonymitet förväntas 
medföra mer uppriktiga svar.71 Intervjuerna bandades för att på bästa sätt få fram all 
betydelsefull information samt direkt bokstavliga citat. För att ytterligare underlätta 
arbetsprocessen transkriberade vi intervjuerna, vilket innebär att vi överförde intervjuerna från 
tal till skrift.  
 

3.7 Urval 
Ett huvudsakligt problem i de flesta undersökningar är att det sällan går att undersöka alla 
enheter som önskas.72 Då det oftast är alltför kostsamt och tidskrävande att genomföra en 
totalundersökning bör ett urval ur populationen göras. Det finns olika sätt att göra urval på, 
men gemensamt för alla är att ju större urval desto större sannolikhet att urvalets 
uppfattningar överensstämmer med populationens. Sannolikhetsurval och icke-
sannolikhetsurval utgör två grundläggande urval. Ett sannolikhetsurval innebär att 
respondenter eller enheter utses slumpmässigt. Motsatsen till det här är icke-sannolikhetsurval 
där respondenters möjlighet att bli utvalda inte kan förutspås.73    
 
3.7.1 Val av butik 
För att få tag på rätt personer till vår undersökning var det nödvändigt att söka upp potentiella 
respondenter i en kontext där det finns möjlighet att använda portabel självscanning, det vill 
säga i en dagligvarubutik som infört den nya tekniken. Vi vände oss därmed till Maxi ICA 
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Stormarknad i Kristinehamn, då butiken är den närmaste sett ur ett geografiskt perspektiv som 
erbjuder dagligvarukunder portabel självscanning. 
 
3.7.2 Val av enheter till enkäten och intervjuerna 
För att kunna uppfylla syftet med en uppsats är målet med en undersökning att få ett så 
representativt urval som möjligt. Dock menar Bell att det många gånger vid mindre projekt är 
svårt för forskare och studenter att få ett verkligt representativt urval. Istället tvingas 
undersökare lita till människors välvilja och nöja sig med dem som är villiga att ställa upp.74 
Det här benämns bekvämlighetsurval, vilket är en form av icke-sannolikhetsurval, och innebär 
att endast de respondenter som är villiga att delta i undersökningen efter att de blivit 
tillfrågade representerar urvalet.75 Den här metoden representerar urvalet i vår kvantitativa 
undersökning. Det här eftersom urvalet genomfördes genom att såväl användare som icke-
användare av portabel självscanning ostrukturerat tillfrågades, vid ingången till Maxi ICA 
Stormarknad i Kristinehamn, om de kunde tänka sig att besvara en enkät angående 
självscanning.  
 
Vårt val att använda både användare och icke-användare av portabel självscanning, i den 
kvantitativa studien, gjordes för att få en samlad uppfattning om kunders attityd till portabel 
självscanning.  Det passade även bra då Dabholkars tjänstekvalitetsattribut gäller för såväl 
användare som icke-användare av Self-service Technologies.76 För att erhålla ett så 
representativt urval som möjligt strävade vi även efter att få en bra spridning vad gäller 
respondenternas kön och ålder. Vi besökte även butiken under skilda veckodagar (måndag, 
onsdag, torsdag och fredag) och under butikens olika öppettider (allt från 1015 till 2100) för att 
få en så jämn fördelning som möjligt, för att minimera risken för snedvridning i 
undersökningen.  
 
Likt enkätundersökningens respondenter valdes personer till intervjuerna ut med hjälp av ett 
bekvämlighetsurval. Bland de personer som ställde upp och besvarade enkäten tillfrågades 
respondenter vid våra sista besök i butiken om de även kunde ställa upp på en intervju 
beträffande tjänsten. Det här resulterade i totalt fyra respondenter för den kvalitativa 
undersökningen. Att vi endast kom att tillfråga respondenter under sista dagen har sin grund i 
att valet att genomföra intervjuer först kom att tas efter det att den kvantitativa studien visade 
sig ge något få svarande.  
 
3.7.3 Bortfall  
Ett problem som kan förekomma vid en enkätundersökning är bortfall. Vad gäller bortfall 
särskiljs externt bortfall och internt bortfall. Externt bortfall är de som inte deltog i studien 
eller lämnade hela formuläret obesvarat. Internt bortfall innebär att vissa frågor är obesvarade 
eller om någon svarat så konstigt att det svaret inte kan tas med.77 I vår undersökning är det 
interna bortfallet i stort sett obefintligt. Bortfall medför att de som svarat inte är representativa 
för hela målpopulationen och därmed kan resultatet bli missvisande om bortfallet är stort.78 
Bekvämlighetsurval omöjliggör dock genomförande av en bortfallsanalys eftersom 
undersökaren inte har någon information om samtliga kunder som önskas undersökas.79   
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Jacobsen påpekar att en enkäts svarsfrekvens är avhängig enkätens längd och komplexitet, det 
vill säga att ju mer tid en enkät kräver av respondenten desto fler avstår från att deltaga.80 Det 
här stämde till viss del i vår enkätundersökning då vissa tillfrågade personer avstod när vi 
berättade att enkäten skulle ta ungefär 10 minuter. Merparten av de tillfrågade personerna som 
tackade nej till att fylla i enkäten gjorde dock det här redan innan de fått reda på enkätens 
omfattning. Att vissa personer varken skulle ha tid eller ork att ställa upp på att besvara 
enkäten hade vi föraningar om innan distributionen av enkäterna påbörjades, trots Christensen 
et als. påstående om att besöksenkäter ofta medför hög svarsfrekvens och snabbt utförande.81  
 
Oturligt nog stämde vår föraning då vi upplevde en tendens att flertalet respondenter ej räknat 
med att svara på en enkät vid besök i en dagligvarubutik, vilket resulterade i mycket 
tidskrävande arbete för att få personer att delta i vår kvantitativa undersökning. Personer med 
yngre barn utgjorde en stor del av den grupp människor som valde att tacka nej, vilket kan ha 
en skev inverkan på resultatet. Det var även särskilt svårt att få icke-användare av portabel 
självscanning att besvara enkäten, då dessa till skillnad mot användarna troligtvis inte fann 
lika stort intresse i att delta i undersökningen. I och med ovanstående visade sig vårt mål på 
150 besvarade enkäter bli svåruppnåeligt, med tanke på vår knappa tidsresurs, då vi i 
genomsnitt endast lyckades få cirka fyra respondenter per timme att besvara enkäten.  
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4. TEORETISK REFERENSRAM 
I följande kapitel presenteras den teori som ligger till grund för vår uppsats. Teorin berör 

huvudrubrikerna tjänster, kvalitet, Self-service Technology och teknikmognad. 

 

 

4.1 Tjänster 
Tjänster skildras av flertalet forskare inom service managementområdet utifrån tre stycken 
karakteristiker; abstrakta, samproducerande och heterogena. Inledningsvis beskrivs tjänster 
som abstrakta, då de är immateriella och förgängliga. Immaterialiteten medför bland annat att 
konsumenter får det besvärligt att bedöma och utvärdera tjänster innan köp och konsumtion. 
Vidare kännetecknas tjänster av samproduktion, då de ofta produceras, levereras och 
konsumeras samtidigt. Slutligen sägs tjänster vara heterogena, det vill säga olikartade, 
eftersom kunder är medproducenter med olika påverkan och krav på tjänsteutförandet. Även 
det faktum att prestationen varierar från tjänsteleverantör till tjänsteleverantör och från en 
tidpunkt till en annan bidrar till tjänsters heterogena karaktär.82  
 
Det finns en mängd olika definitioner av begreppet tjänst. Nedan följer en definition av 
Edvardsson: 
 
”En kedja av (sekventiella och parallella) värdeskapande aktiviteter eller händelser, vilka 

bildar en process i vilken kunden ofta medverkar genom att utföra olika moment i interaktion 

med tjänsteföretagets medarbetare (andra kunder eller utrustning/apparater) i syfte att uppnå 

ett visst resultat.” (Källa: Edvardsson, 1996, Kvalitet och tjänsteutveckling, s.61) 
 

Kunders roll i tjänsteprocessen skiljer sig i flera avseenden från den i tillverkningsprocessen. 
Vad gäller fysiska produkter är kunder inte direkt involverade i tillverkningsprocessen. 
Däremot har kunder en central roll före och efter en produkt har tillverkats, då de först bidrar 
med information om sina behov, preferenser, krav och förväntningar på produkten, för att 
sedan utvärdera kvaliteten när produkten används. I tjänsteproduktionen besitter däremot 
kunder i många fall en nyckelroll vid skapandet av tjänsten genom att utföra delar av 
processen, vilket medför att kunder kan ses som en resurs i tjänsteföretaget.83  
 
4.1.1 Tjänstemötet 
Tjänster uppstår i mötet mellan tjänsteproducent och kund.84 Tjänstemötet kan innebära att 
tjänsten alstras antingen genom ett personligt möte eller en kunds möte med automatiserade 
system, informationsteknik och andra slags fysiska resurser.85 Många gånger utgör 
tjänstemötet en kombination av personmöte och ”apparatmöte”, dock med tonvikt på det ena 
eller andra.86 Idag, i ”den nya ekonomin”, karaktäriseras tjänstemötet i stor utsträckning av 
ökad teknologisk medverkan.87 
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Den ökade inblandningen av teknologi har ökat graden av kundinvolvering i 
tjänsteleveransen, vilket medför att tjänsteföretag blir allt mer beroende av kunders agerande. 
Till följd av det här ställs höga krav på en enkel och tydlig process för kunder samt att de lärs 
upp, förstår sin roll, tar sitt ansvar och handlar därefter. Tjänstekvaliteten blir avhängig hur 
kunder utför sina uppgifter, vilket innebär att kunder blir en central del av tjänsteföretags 
kvalitetsstyrning. Följaktligen blir kunders agerande avgörande för deras egen 
kvalitetsupplevelse.88 
 

Det framhålls många gånger att moderna människor önskar ha det på det här sättet, det vill 
säga att de föredrar att göra en del av jobbet själva. Anselmsson menar att det säkerligen kan 
ligga något i det men framhåller samtidigt att det i första hand är företagens intresse för 
rationaliseringar och kostnadsbesparingar som driver den här utvecklingen framåt.89 
 
Trots att teknologin dramatiskt har förändrat tjänstemötet, det vill säga sättet på vilket företag 
och deras kunder interagerar, påstår Bitner att kunder fortfarande vill ha vad de alltid har velat 
ha: pålitliga resultat, tillgänglighet, responsiva system, flexibilitet och sist men inte minst en 
ursäkt och kompensation när saker går fel. Följaktligen menar Bitner att kunder fortfarande 
vill ha god service. Kunderna förväntar sig fortfarande samma kvalitet på servicen när de 
erhåller tjänsten via automatiserade system som om tjänsten erhållits via personlig 
interaktion.90 
 
4.2 Self-service Technology 
Ny teknologi tillsammans med förändrade kundbehov, ökade krav från kunder och tilltagande 
konkurrens tvingar ständigt fram nya och förbättrade tjänster. I och med det här blir det allt 
mer avgörande för företag att utnyttja det teknikutvecklingen erbjuder för att ständigt förbättra 
de tekniska resurserna och utveckla nya tjänster. Det här för att kunna erbjuda marknaden det 
senaste inom branschen samt för att kunna matcha konsumenters efterfrågan.91 
 
En av de mer använda strategierna för att utöka ett företags tjänsteerbjudande och vinna 
kundtillfredsställelse och samtidigt sänka personalkostnaderna har varit att introducera 
teknologibaserade självbetjäningssystem. Det här innebär att användandet av datorer och 
informationsteknologi har ökat i flera branscher i syfte att skapa nya eller förbättrade fördelar 
för såväl konsumenter som tjänsteförmedlare.92 Kunder ges tilltagande möjlighet att utföra 
tjänster på egen hand, med hjälp av teknisk assistans, utan mellanmänsklig interaktion. Den 
här typen av tjänsteerbjudande brukar benämnas teknologibaserade självbetjäningstjänster 
eller self-service technology.93  
 
Meuter et al. definierar Self-service Technology som: 
 

”Technological interfaces that enable customers to produce a service independent of direct 

service employee involvement.” (Källa: Meuter et al., 2000, Self-Service Technologies: Understanding 
Customer Satisfaction with Technology-Based Service Encounters, s.50) 
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Några exempel på Self-service Technologies är självbetjäningspumpar på bensinstationer, 
bankers uttagsautomater, järnvägsstationers biljettautomater, Internettjänster där människor 
själva kan beställa hotell, resor och andra typer av biljetter samt portabel självscanning i 
dagligvarubutiker.94  
 
Self-service Technology innebär en ökad förändring i hur konsumenter interagerar med 
företag i tjänstemötet.95 Till följd av det här har kunders roll i tjänsteprocessen förändrats i 
riktning mot ett mer aktivt agerande.96 Det här då flertalet konsumenter interagerar med 
teknologi för att skapa tjänsteresultat istället för att interagera med ett tjänsteföretags 
frontpersonal.97 I och med det här har teknologin intagit en betydelsefull roll i tjänsteföretag 
då den ofta utgör en del av tjänstens skapande och leverans.98 Den portabla självscanningen 
utgör ett i raden av de senaste exemplen på den omvandling som tjänstesektorn genomgått 
under en längre tid.99 
 
Flertalet forskare har uppmärksammat teknologins kritiska betydelse i tjänsteleveransen. 
Rayport & Sviokla hävdar att den traditionella marknadsplatsen för interaktion kommer att 
ersättas av en marknadsrymd, en slags virtuell värld, där produkter och tjänster existerar som 
digital information och kan levereras med hjälp av informationsbaserade kanaler.100 
 
Dabholkar klassificerar teknologibaserade självbetjäningstjänster utifrån var och hur tjänsten 
utförs, vilket visas i figur 4.1 nedan. Figuren visar att teknologibaserade 
självbetjäningstjänster antingen kan utföras på tjänsteplatsen eller någon annanstans såsom i 
kundens hem, på kundens arbetsplats etcetera. Vidare, angående hur tjänsten utförs, menar 
Dabholkar att tjänsteutförandet antingen kan ske genom direkt eller indirekt kontakt mellan en 
kund och ett tjänsteföretags teknologi. Direkt kontakt innebär att användaren kan se och 
känna tjänsteföretagets teknologi, medan indirekt kontakt betyder att användaren endast kan 
nå teknologin över telefon.101  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 4.1: Klassifikationsschema över teknologibaserade självbetjäningstjänster (Källa: Anselmsson, 2001, 
Customer-Perceived Service Quality and Technology-Based Self-Service, s.13) 

                                                           
94 Anselmsson, J., 2001, Customer-Perceived Service Quality and Technology-Based Self-Service 
95 Meuter, M.L., Ostrom, A.L., Roundtree, R.L. & Bitner, M.J., 2000, Self-Service Technologies: Understanding 
Customer Satisfaction with Technology-Based Service Encounters 
96 Bendpaudi, N. & Leone, R.P., 2003, Psychological Implications of Customer Participation in Co-Production 
97 Meuter et al., 2000 
98 Edvardsson et al., 2000 
99 Supermarket, 2002b 
100 Meuter et al., 2000 
101 Anselmsson, 2001 

Kunder besöker 
tjänstestället och använder 
teknologi för att få tjänsten 

utförd,  t ex. 
uttagsautomater, 

biljettmaskiner & portabel 

självscanning 

Kunder använder teknologi 
från hemmet eller arbetet 
för att få tjänsten utförd, 
t ex. Internethandel & 

distansutbildning 

Kunder besöker 
tjänstestället och använder 

ett automatiserat 
telefonsystem för att få 
tjänsten utförd, t ex. 

automatiserad väckning på 

hotell 

Kunder ringer ett 
automatiserat telefon-
system från hemmet eller 
arbetet för att få tjänsten 
utförd, t ex. telefonbank & 
automatiserade tidtabeller 

På tjänstestället   Hos kunden 

 
Direkt 
kontakt 

 
 
Indirekt 
kontakt 



4. TEORETISK REFERENSRAM 

  24 

Portabel självscanning placeras, tillsammans med exempelvis uttagsautomater och 
biljettmaskiner, i figurens ruta längst upp till vänster vilken behandlar leveranssystem som 
involverar såväl fysisk som psykisk interaktion, där kunden sannolikt behöver repeterad 
övning för att bli effektiv i tjänsteutförandet. Då teknologibaserade självbetjäningstjänster är 
placerade hos tjänsteleverantören, som i fallet med portabel självscanning, är atmosfären och 
den fysiska omgivningen relevant i en kunds bedömning av tjänsten.102 
 
De teknologibaserade självbetjäningstjänster som sägs fungera bäst på marknaden är de som 
medför klara fördelar för kunden samt har en teknik som är användarvänlig och pålitlig. Det 
är även av stor vikt att konsumenten erhåller förståelse om reglerna och vad som krävs för att 
använda tekniken.103 I och med att den personliga interaktionen blir allt mindre är det av 
avgörande betydelse att kunden får rätt information om hur användandet skall gå till samt ges 
möjlighet att erhålla support från företagets anställda.104 I de fall tjänsteföretag, på ett bra sätt, 
förser kunder med teknologiska verktyg kan företag öka sin produktivitet, flexibilitet, och 
förhoppningsvis den kundupplevda kvaliteten och kundtillfredsställelsen.105 

 
4.2.1 Fördelar och nackdelar med Self-service Technology 
Teknologi i tjänsteleveransen har potential att medföra fördelar för såväl kunder som 
företagets ledning och anställda.106 Konsumenter kan bland annat erbjudas större 
bekvämlighet och kontroll samt tillgång till information och tjänster som annars inte varit 
möjliga. En del konsumenter finner de teknologibaserade valmöjligheterna attraktiva med 
hänvisning till att de är lätta att använda och/eller mer bekväma i jämförelse med andra 
alternativ. Andra faktorer inkluderar tids- och kostnadsbesparingar, större kontroll över 
tjänsteleveransen, reducerad väntetid, en högre upplevd nivå av kundanpassning och 
tillfredsställelse i användningen.107 Dessutom kan ledningen med hjälp av teknologi förbättra 
den interna produktiviteten och effektiviteten samt reducera personalkostnader.108 De 
anställda kan frigöras från rutinmässiga arbetsuppgifter och koncentrera sig på mer 
omväxlande arbetsuppgifter.109 Slutligen kan teknologin även förse de anställda med stöd som 
gör dem mer effektiva och skickliga i tjänsteleveransen, teknologin har därmed potential att 
bidra till att de anställda kan erbjuda bättre service.110 
 
Likväl som teknologin kan innebära fördelar kan den även medföra nackdelar,111 då 
konsumenter inte alltid välkomnar teknologi med öppna armar.112 Att tvinga på konsumenter 
teknologi, särskilt avancerad sådan, kan skapa fientliga konsumenter.113 Även blotta 
existensen av konsumenters valmöjlighet till teknologibaserad tjänsteleverans kan bidra till 
ängslighet och stress för de kunder som inte är bekväma med teknologi och dess användning. 
Vissa kunder kan se introduktion av teknologibaserade självbetjäningssystem som ett hot. 
Konsumenter kan även uppleva stor osäkerhet beträffande hur uppkomna problem i samband 
med teknologisk användning kan lösas. Andra ser tjänstemötet som en social upplevelse och 
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föredrar därmed mänsklig interaktion. En annan möjlighet är att konsumenter inte ser några 
tydliga fördelar med teknologin och därmed önskar fortsätta att göra som de alltid har gjort.114 
Även anställda kan ha en negativ inställning till införandet av Self-service Technology då de 
kan känna sig hotade av att deras arbetsuppgifter ersätts av ny teknik.115  
 

Vid en kritisk-händelse studie av kunders erfarenhet av teknologibaserade 
självbetjäningssystem kom Bitner et al. fram till bidragande orsaker till kunders 
tillfredsställelse respektive missnöje med Self-service Technology.116  
 
Kunder upplever tillfredsställelse med Self-service Technology när: 
 
• Self-service Technology hjälper dem ur en besvärande situation. Ett exempel är 
självbetjäningspumpar vid bensinstationer som kan undsätta en förälder som behöver tanka 
och har ett sovande barn i bilen som den inte vill lämna ensamt eller väcka.   

• Self-service Technology har en upplevd relativ fördel gentemot personlig service. Ett 
exempel är när teknologibaserade självbetjäningssystem erbjuder tids- och 
kostnadsbesparingar eller är mer lättillgänglig i jämförelse med mänsklig interaktion. 

• Self-service Technology fungerar på ett nöjaktigt sätt. Exempelvis blir många positivt 
överraskade när ny teknologi har förmåga att fungera som den ska. 

 
Kunder upplever missnöje med Self-service Technology när: 
 
• Self-service Technology felar och som inkluderar situationer när kunden förhindras att 
använda tjänsten. Exempelvis när maskiner går sönder och pinkoder inte fungerar. 

• Self-service Technology är dåligt utformade. Exempelvis när tekniken upplevs som allt för 
svår att förstå och hantera, vilket resulterar i att konsumenter inte finner något värde i att 
använda sig av den. 

• Kunderna själva trasslar till det i samband med Self-service Technology, vilket medför att 
konsumenter själva kan bidra till sitt eget missnöje. 

• Self-service Technology inte har någon ”service recovery”, det vill säga kunder erbjuds 
ingen omedelbar återställelse vid problem i tjänsteleveransen.117 

 
4.3 Kvalitet 
Enligt Garvin är kvalitet ett mångtydigt och svävande begrepp, vilket gör det svårt att 
konkretisera. Garvin har delat in olika definitioner av kvalitet i fem kategorier. Den första 
kategorin belyser kvalitet som synonymt med förträfflighet och högsta klass. Nästa kategori är 
produktbaserad och innebär att kvalitet kan mätas objektivt mellan olika attribut. I motsats till 
föregående ses kvalitet i den tredje kategorin som ett subjektivt mått, vilket ligger i 
betraktarens öga. Kvalitet ses således som användarbaserad. Vidare kan kvalitet ses utifrån ett 
tillverkningsperspektiv, vilket fokuserar på att företag kvalitetssäkrar genom att göra ”rätt från 
början”, följa manualer etcetera. Den sista kategorin är värdebaserad, vilket innebär att 
kvalitet bestäms i förhållande till olika element, som exempelvis pris.118  
 

                                                           
114 Curran, J.M. & Meuter, M.L., 2005 
115 Meuter et al., 2000 
116 Bitner, M.J., 2001 
117 Ibid. 
118 Anselmsson, J., 2001 



4. TEORETISK REFERENSRAM 

  26 

4.3.1 Tjänstekvalitet 
Kunders villighet att testa och anamma self-service technology har associerats med 
förväntningar om en högre tjänstekvalitet.119 Då begreppet tjänst, likt begreppet kvalitet, är 
svårt att förklara blir tjänstekvalitet ytterst svårt att definiera.120 Likt annan 
marknadsorienterad kvalitetsforskning har tjänstekvalitet blivit användarbaserad, det vill säga 
att kvaliteten ligger i betraktarens öga. Även om en exakt teoretisk definition av begreppet 
tjänstekvalitet saknas delar de flesta forskare inom området ett antal vanliga antaganden. Kort 
sagt är dessa antaganden att upplevd tjänstekvalitet motsvaras av en helhetsattityd baserad på 
subjektiva och relativt rationella bedömningsprocesser av speciella egenskaper som en kund 
upplever såväl under som efter tjänsteutförandet. Den här attityden förväntas i sin tur påverka 
en kunds tillfredsställelse och köpbeteende.121  
 
Den mest kända och diskuterade måttstocken för tjänstekvalitet är SERVQUAL, utvecklad av 
Parasuraman, Zeithaml & Berry.122 Det är ett vida spritt verktyg för kvalitetsmätning, utifrån 
en viss uppsättning kvalitetsdimensioner, som bygger på föreställningen om gap mellan 
förväntad och upplevd kvalitet. Dessa generella kvalitetsdimensioner utgörs av pålitlighet, 
beredskap, empati, säkerhet och påtaglighet.123  
 
4.3.2 Tjänstekvalitet vid interaktion med Self-service Technology   
Dabholkar har funnit att ett flertal av attributen i SERVQUAL varken har anpassats eller 
framgångsrikt bekräftats inom dagligvaruhandeln.124 Med hjälp av en empirisk studie om 
förväntad tjänstekvalitet, där kunders intentioner att anamma eller icke anamma nya 
teknologibaserade självbetjäningstjänster studerades, har Dabholkar utvecklat en mer 
systematisk förståelse för kunders bedömning av teknologibaserade självbetjäningstjänster.125 
Studien kom att visa att viktiga attribut för kunder vid utvärdering och användning av self-
service technology utgörs av leveranshastighet, användarvänlighet, pålitlighet, 
användarglädje och kontroll. De fem attributen behandlas i Dabholkars attributbaserade 
modell. Modellen baseras på en kognitiv ansats av kundens beslutsprocess där kundens 
utvärdering av attributen skapar den förväntade tjänstekvaliteten, ett positivt samband antas 
finnas mellan attributen och den förväntade tjänstekvaliteten. Nedan presenteras attributen 
mer ingående:126   
 
• Leveranshastighet - Dabholkar delar in leveranshastighet i dels väntetid, vilket ses som en 
situationsfaktor, och dels i den övriga tid det tar för tjänsten att levereras. Vidare 
framhåller Dabholkar att Langeard et al. fann tiden som en mycket viktig aspekt för de 
kunder som valde att använda sig av teknologibaserade självbetjäningstjänster. Kunders 
höga värdering av tidsbesparing tillsammans med en ofta överskattad tid för 
tjänsteleverans medför stimulans hos kunder att använda self-service technology. Även det 
faktum att kunder påstås föredra att utföra tjänsten själva för att spara tid kan ses som ett 
stimuli för användning av teknologibaserade självbetjäningstjänster, något som kan 
förklaras av att väntetid upplevs längre än sysselsatt tid.    
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• Användarvänlighet - Två karakteristiker, ansträngning och komplexitet, omfattar 
begreppet användarvänlighet. Kunder kan vara angelägna om användarvänligheten på 
grund av ett flertal anledningar. En anledning kan relateras till graden av ansträngning i 
jämförelse med dagens ansträngning. En annan anledning kan hänföras till den sociala 
risken, att kunder är rädda för att uppfattas som dumma om de inte förstår sig på tjänsten.  

     
• Pålitlighet - Kunder är särskilt angelägna om pålitligheten i nya teknologibaserade 
självbetjäningstjänster eftersom de kan uppleva en risk vid utförandet då möjligheten finns 
att teknologin inte fungerar som den ska. 

  
• Användarglädje - Undersökningar visar att sannolikheten för att kunder använder sig av 
teknologibaserade självbetjäningstjänster ökar i de fall dessa uppfattas intressanta och 
underhållande. Även ”nyhetens behag” lyfts fram som en anledning till att människor 
väljer att prova nya typer av tjänsteleveranser såsom teknologibaserade 
självbetjäningstjänster. 

 
• Kontroll - Graden av kontroll en kund upplever, eller förväntar sig att uppleva, över 
tjänsteprocessen eller utfallet av ett tjänstemöte. Kunder påstås välja self-service 
technology på grund av att de känner en ökad kontroll. En persons känsla av kontroll, även 
om verklig kontroll i själva verket saknas, resulterar i samma fördelar som är associerade 
med faktisk kontroll.127   

 

Dabholkars attributbaserade modell har vunnit ytterligare stöd genom att andra forskare 
bekräftat attributens innebörd för tjänstekvalitet hos teknologibaserade 
självbetjäningstjänster.128  
 

4.4 Teknikmognad 
Med teknikmognad avses människors benägenhet att ta till sig och använda ny teknologi för 
att genomföra privata och arbetsrelaterade göromål, något som varierar från en individ till en 
annan då vissa konsumenter aktivt söker efter teknologiska lösningar medan andra behöver 
instruktioner eller övertalan.129 Teknikmognad är ett mångfacetterat begrepp som bygger på 
en individs samlade mentala föreställning om möjligheter och problem med ny teknologi, en 
kombination av positiva och negativa känslor där de positiva driver människor i riktning mot 
teknologin medan de negativa tenderar att hålla dem tillbaka. Parasuraman refererar till Mick 
& Fournier vilka har identifierat åtta teknikparadoxer som anger människors känslor och 
reaktioner inför teknik: kontroll/kaos, frihet/bundenhet, ny/förlegad, kompetens/inkompetens, 
effektivitet/ineffektivitet, uppfyller behov/skapar behov, assimilering/isolering samt 
engagemang/oengagemang.130 
 
Dessa paradoxer antyder, som vi redan nämnt, att teknik kan utlösa både positiva och negativa 
känslor hos konsumenter. En och samma individ kan uppleva att ny teknik resulterar i ökad 
frihet, samtidigt som den i vissa fall upplevs leda till ökad bundenhet. Även om dessa känslor 
finns och kan existera samtidigt, varierar den relativa dominansen av de två känslorna mellan 
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olika individer. I och med det här kan individer placeras ut längs en hypotetisk 
teknikattitydskala med starka positiva känslor som den ena ytterligheten och starka negativa 
känslor som den andra ytterligheten. Olika placeringar längs den här skalan förväntas 
korrelera med individers benägenhet att ta till sig ny teknik, det vill säga individers 
teknikmognad.131 
 
4.4.1 Technology Readiness Index 
Technology Readiness Index (TRI) är utformat för att bedöma människors mognad att 
interagera med eller använda teknik. TRI togs fram genom ett samarbete mellan Parasuraman 
och Rockbridge Associates (ett amerikanskt företag vilka specialiserat sig på forskning inom 
tjänster och teknologi). Arbetet med att ta fram TRI utfördes inom ramen för ett 
forskningsprogram som sträckte sig över flera år och innefattade ett antal olika faser. 
Inledningsfaserna bestod av kvalitativa empiriska studier som utfördes på kunder till 
Rockbridge för att få förståelse för teknikrelaterade attityder och beteenden. Med 
utgångspunkt i de här resultaten förenades programmet med The National Technology 
Readiness Survey, som är en oberoende och ej kundfinansierad studie, för att utveckla en 
teknikmognadsskala, vilken vi använt oss av i vår kvantitativa studie.132 
         

TRI är inget mått på individers kompetens, utan en inblick i människors motivation 
beträffande adoption av ny teknologi.133 För mätning av människors teknikmognad anger 
respondenterna sin inställning till ett antal påståenden på en femgradig skala från instämmer 
helt och hållet till instämmer inte alls, vilket närmare beskrivs i avsnitt 3.5 i uppsatsens 
metodkapitel. Vidare kan påståendena delas in i fyra distinkta delar: optimism, 
innovationsbenägenhet, obehag och osäkerhet. De två första komponenterna, optimism och 
innovationsbenägenhet, bidrar till att öka en persons teknikmognad, medan de senare två, 
obehag och osäkerhet, är komponenter som håller tillbaka densamma:134  
 
• Optimism - är en aspekt av teknikmognad som kan definieras som en positiv syn på 

teknologi och en tro på att teknologin erbjuder människor ökad kontroll, flexibilitet och 
effektivitet i deras liv.  

• Innovationsbenägenhet - är en aspekt av teknikmognad som refererar till människors 
benägenhet att vara teknologipionjärer. Den mäter även i vilken utsträckning en individ 
tror sig vara i framkant vad gäller benägenheten att prova nya teknologibaserade 
produkter eller tjänster. 

• Obehag - är en aspekt av teknikmognad som mäter en individs känsla av bristande 
kontroll över teknologin och en känsla av överhopning. Det representerar människors 
paranoia över teknologibaserade produkter och tjänster, tron att teknologin tenderar att 
utesluta vissa typer av människor snarare än innesluta alla typer av människor. 

• Osäkerhet - är en aspekt av teknikmognad som mäter en individs misstro till teknologi 
och skepsis till dess förmåga att fungera på ett godtagbart sätt. 

 
De här fyra aspekterna av teknikmognad är oberoende av varandra, där varje aspekt ger ett 
unikt bidrag till den övergripande teknikmognaden. Med tanke på det här kan exempelvis en 
person med stark tro på teknologi samtidigt skrämmas av densamma.135 
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4.4.2 Olika typer av teknologikonsumenter 
Vid introduktion av ny teknologi reagerar konsumenter olika beroende på varierande 
värderingar och åsikter. Fem kategorier av konsumenter kan identifieras utifrån olika 
kombinationer av de fyra dimensionerna som TRI är uppbyggt av: optimism, 
innovationsbenägenhet, obehag och osäkerhet. De här skilda typerna av konsumenter 
benämns utforskare, pionjärer, skeptiker, paranoida samt eftersläntrare och beskrivs närmare 
nedan:  
 
• Utforskare - mycket motiverade och orädda  
Utforskare är tidiga adoptörer och vanligtvis först att ta till sig ny teknologi. Den här gruppen 
definieras som mycket optimistiska vad gäller ny teknik samtidigt som de har hög 
innovationsbenägenhet och i hög utsträckning litar på teknikens säkerhet. Utforskare tror på 
teknologins möjlighet att erbjuda frihet, kontroll och effektivitet. De är nyfikna på 
omgivningen då de håller sig uppdaterade om ny teknik och gillar att lära sig nya saker. 
 
• Pionjärer - ser fördelarna av den nya teknologin men även svårigheterna och farorna 
Pionjärer delar optimismen och innovationen med utforskarna, men känner även en viss grad 
av obehag och osäkerhet. Likt utforskarna tycker de om att lära sig ny teknik då de finner den 
mentalt stimulerande. Pionjärer kan dock komma att stöta på hinder vid användandet då de 
har en tendens att tro att teknologiska system inte är designade för vanligt folk. 
     
• Skeptiker - måste bli övertygade om fördelarna 
Skeptiker är inte motståndare till teknologi bara mindre entusiastiska än utforskare och 
pionjärer. De tror vanligtvis att deras vänner tar till sig ny teknologi före dem. Resultatet av 
det här blir att de väntar tills andra bevisar fördelarna med teknologin för dem. Den här 
gruppen är dock, likt utforskarna, inte skeptiska till att teknologin fungerar tryggt och säkert. 
 
• Paranoider - trots övertygade om fördelarna är de oroliga över riskerna 
Paranoider är optimistiska till ny teknik men hålls tillbaka från adoption av starka hämningar 
och brist på innovationsbenägenhet. Som resultat av det här tar de till sig teknologin relativt 
sent när tillväxten börjar avta. Deras teknikmognad är under skeptikernas. Det som verkligen 
fördröjer de paranoida från att prova ny teknologi är deras höga nivå av obehag och osäkerhet. 
De är oroliga över att automater ”felar” när de ersätter och tar över människors tidigare 
arbetsuppgifter.    
 
• Eftersläntrare - kommer aldrig att ändra sig annat än när de tvingas att göra det 
Eftersläntrare är motsatsen till utforskarna och den sista gruppen av människor som anammar 
ny teknologi. De har bristande förtroende för teknologins fördelar samtidigt som de känner 
obehag och osäkerhet. Till skillnad från övriga konsumenter är de tveksamma till att teknologi 
kan innebära ökad kontroll, bekvämlighet och effektivitet. Eftersläntrare är således den grupp 
som har lägst teknikmognad.136 
 
De fem olika typerna av teknologikonsumenter illustreras på nästa sida i figur 4.2:   
 
 
 
 
 

                                                           
136 Parasuraman, A. & Colby, C.L., 2001 
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                       DRIVANDE HÄMMANDE 

 Optimism Innovationsbenägenhet Obehag Osäkerhet 

Utforskare Hög Hög Låg Låg 
Pionjärer Hög Hög Hög Hög 
Skeptiker Låg Låg Låg Låg 
Paranoida Hög Låg Hög Hög 
Eftersläntrare Låg Låg Hög Hög 

 

Figur 4.2 Fem typer av teknologikonsumenter (Källa: Parasuraman & Colby, 2001, Techno-ready marketing: 
how and why your customers adopt technology, s.60) 
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5. RESULTAT 
Innehållet i det här kapitlet baseras på uppsatsens två undersökningar, genomförda på 

kunder vid Maxi ICA Stormarknad i Kristinehamn. Först redovisas resultatet av den 

kvantitativa studien, vilken utgörs av en enkätundersökning. Sedan presenteras resultatet av 

den kvalitativa undersökningens personliga intervjuer.  

 

 

5.1 Resultat – kvantitativ studie 
I det här avsnittet redovisas det resultat som framkommit av de 82 respondenternas svar på 
vår enkätundersökning vid Maxi ICA Stormarknad i Kristinehamn. Avsnittet är strukturerat 
utifrån enkätens utformning vilket innebär att bakgrundsvariabler behandlas först, därpå 
redogörs för resultatet av påståendena som grundas på Dabholkars attributbaserade modell 
och därefter behandlas svaren på den öppna frågan angående respondenternas allmänna 
uppfattning om portabel självscanning. Kapitlet avslutas med en redovisning av resultatet för 
påståendena som bygger på Parasuramans teknikmognadsindex.    
 
5.1.1 Bakgrundsvariabler 
Den här delen av resultatet illustrerar den bakgrundsfakta som framkommit om 
respondenterna i enkätundersökningens första del. Bakgrundsfaktan ämnar ge en generell bild 
av fördelningen i vårt urval genom att belysa respondenternas kön och ålder, samt om de är 
användare eller icke-användare av portabel självscanning.  
 
Kön och ålder 
Av det totala antalet respondenter på 82 personer är 44 kvinnor och 38 män, det vill säga 53,7 
procent är kvinnor och 46,3 procent är män. Vidare varierar åldern på våra respondenter 
mellan 18 och 70 år. Vi har valt att dela in respondenterna i fem olika åldersintervall: 18-30 
år, 31-40 år, 41-50 år, 51-60 år och 61-70 år. Respondenterna i det första åldersintervallet, 
18-30 år, uppgår till 13 personer följt av 15 personer i intervallet 31-40 år. Därefter följer de 
två största åldersintervallen, 41-50 år och 51-60 år, med 18 respektive 22 personer. Slutligen 
utgörs åldersintervallet 61-70 år av 14 personer. I figur 5.1 nedan framgår även 
åldersfördelningen i procent.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 5.1 Procentuell åldersfördelning mellan de olika åldersintervallen i studien. 
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Användning av portabel självscanning 
Av det totala antalet respondenter som besvarat enkäten är 72 procent, det vill säga 59 
personer, användare av portabel självscanning och 28 procent, det vill säga 23 personer, icke-
användare av portabel självscanning. Det snedvridna urvalet vad gäller användare och icke-
användare kommenteras i avsnitt 3.7.3 i uppsatsens metodkapitel. Vad gäller 
åldersfördelningen mellan användare och icke-användare av portabel självscanning är 
spridningen jämnt fördelad mellan de fem olika åldersintervallen vilket visas i figur 5.2 
nedan.        

 
   

 Ålder Användare 
Icke- 

användare 

 
18-30 år 

15,3% 17,4% 

 
31-40 år 

18,6% 17,4% 

  
41-50 år 

22,0% 21,7% 

  
51-60 år 

25,4% 30,4% 

  
61-70 år 

18,6% 13,0% 

 
Totalt 

100,0% 100,0% 

 
Figur 5.2 Procentuell åldersfördelning mellan användare och icke-användare av portabel självscanning. 

 

Vidare illustrerar figur 5.3 könsfördelningen bland användare och icke-användare av portabel 
självscanning. I figuren går att utläsa att det är en jämn spridning mellan könen bland 
användare och icke-användare av portabel självscanning. Emellertid är det en aning större 
andel kvinnor än män som använder portabel självscanning, bland respondenterna i  
vår undersökning, då de uppgår till 55,9 procent av användarna medan männen i sin tur utgör 
44,1 procent.   
 
 

 Kön Användare 
Icke- 

användare 
 
Kvinna 

55,9% 47,8% 

  
Man 

44,1% 52,2% 

 
Totalt 

100,0% 100,0% 

 

Figur 5.3 Könsfördelning bland användare och icke-användare av portabel självscanning. 

 

Användningsfrekvens bland användarna av portabel självscanning 
Av de 59 respondenter som är användare av portabel självscanning är det 44 stycken, det vill 
säga cirka 75 procent, som från ett till sju svarat sju på frågan hur ofta de använder portabel 
självscanning vid Maxi ICA Stormarknad i Kristinehamn. Vidare är det 10 stycken som svarat 
sex på den sjugradiga skalan, två som svarat tre respektive fyra och slutligen en som angett 
svarsnivå två på frågan. Totalt är det 54 av de 59 respondenterna som svarat något av de två 
högsta svarsalternativen vilket motsvaras av cirka 92 procent. 
 
5.1.2 Dabholkars attribut för teknologibaserade självbetjäningstjänster 
Den här delen av resultatet illustrerar respondenternas inställning till enkätens 13 påståenden 
(2.1-2.13 i Bilaga 1 - Enkät) om tjänstekvaliteten beträffande portabel självscanning i 
enkätundersökningens andra del, baserade på Dabholkars fem attribut: leveranshastighet, 
användarvänlighet, pålitlighet, användarglädje och kontroll.   
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Leveranshastighet 
Eftersom Dabholkar delar upp leveranshastighet, genom att skilja på väntetid och den övriga 
tid det tar för en tjänst att levereras, valde vi att beröra leveranshastighet med hjälp av tre 
påståenden (2.1-2.3 i Bilaga 1 - Enkät). Det första påståendet: ”Vid användning av 
självscanning tycks tiden i kassakö vanligtvis vara kort/är tiden i kassakö vanligtvis kort” 
berör väntetid och de två senare behandlar tiden för den övriga tjänsteleveransen: ”Att 
använda självscanning tycks gå snabbt/går snabbt” samt ”Att registrera varorna med hjälp av 
självscanning tycks gå snabbt/går snabbt”.  
 
Samtliga tre påståenden gav i stort sett samstämmiga resultat (Bilaga 3 – Resultat för enkätens 
andra del) i det totala urvalet, vilka därmed sammanställts under det övergripande attributet 
leveranshastighet i figur 5.4 nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 5.4 Leveranshastighet (sammantaget resultat för påståendena 2.1 till och med 2.3 i enkäten.)  
 

Figuren visar att användning av portabel självscanning anses eller uppfattas som relativt 
snabbt då 89,1 procent av respondenterna givit leveranshastighet fem till sju poäng på den 
sjugradiga skalan, från håller med till viss del till håller med helt och hållet. De respondenter 
som har uppgett att de håller med eller håller med helt och hållet när det gäller snabbhet vid 
användning av självscanning och därmed angivit sex till sju poäng på den sjugradiga skalan 
uppgår till 67,1 procent. 
 

Leveranshastighet – användare jämfört med icke-användare 

Användares och icke-användares uppfattningar om leveranshastighet vad gäller portabel 
självscanning skiljer sig åt, vilket visas i figur 5.5 nedan. Användare är mer positiva till 
leveranshastigheten i samband med användning av portabel självscanning då 83 procent har 
svarat håller med eller håller med helt och hållet medan endast 26,1 procent av icke-
användarna angett något av dessa svarsalternativ. Den största andelen av icke-användarnas 
svar återfinns istället under svarsalternativen neutral eller håller till viss del med som 
tillsammans uppgår till 65,2 procent av icke-användarnas svar.   
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Figur 5.5 Leveranshastighet – användare och icke-användare 
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Användarvänlighet 
Eftersom Dabholkar menar att begreppet användarvänlighet omfattar två karakteristiker; 
ansträngning och komplexitet, består attributet av ett påstående för vardera särdrag (2.4-2.5 i 
Bilaga 1 - Enkät). Resultaten för respektive påstående är relativt liktydiga (Bilaga 3 – Resultat 
för enkätens andra del). Dock visar resultaten på en tendens till att användning av portabel 
självscanning upplevs eller uppfattas som mer ansträngande än komplicerat. Det här då det är 
tio procentenheter fler som svarat att de håller med helt och hållet på påståendet: ”Att 
använda självscanning tycks inte vara komplicerat/är inte komplicerat” jämfört med 
påståendet: ”Att använda självscanning tycks inte kräva mycket ansträngning/kräver inte 
mycket ansträngning”. Dock skall det tilläggas att totalt sett skiljer sig de båda påståendena 
föga åt vid jämförelse mellan: håller inte alls med till håller till viss del inte med och håller 
till viss del med och håller med helt och hållet. Därmed har vi valt att redogöra för 
respondenternas svar för de båda påståendena gemensamt under attributet användarvänlighet, 
se figur 5.6 nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 5.6 Användarvänlighet (sammantaget resultat för påståendena 2.4 och 2.5 i enkäten) 
 

Figuren visar att 89,1 procent av respondenterna angivit något av de tre senare alternativen, 
från håller till viss del med till håller med helt och hållet, vilket visar att majoriteten av 
respondenterna upplever eller uppfattar portabel självscanning som relativt användarvänligt.    
 

Användarvänlighet – användare jämfört med icke-användare 

Användares och icke-användares inställningar till användarvänligheten, vad gäller portabel 
självscanning, går till viss del isär. Hela 66,1 procent av användarna har valt svarsalternativet: 
håller med helt och hållet, medan motsvarande siffra för icke-användare endast är 22,7 
procent. Vidare visar figur 5.7 nedan att i stort sett samtliga respondenter i gruppen 
användare, 98,3 procent, är inom svarsintervallet håller med till viss del till håller med helt 
och hållet. För icke-användare är motsvarande procentsats för de tre svarsalternativen 68,1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 5.7 Användarvänlighet – användare och icke-användare 
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Tendensen, att portabel självscanning är mer ansträngande än komplicerat, som berörts i det 
tidigare avsnittet syns tydligt i gruppen icke-användare. Det här då 50 procent av icke-
användarna svarat håller med eller håller med helt och hållet på påståendet: ”Att använda 
självscanning tycks inte vara komplicerat”, medan endast 34,7 procent av gruppen har angivit 
samma svarsalternativ på påståendet: ”Att använda självscanning tycks inte vara 
ansträngande”. För användarna av portabel självscanning går den här tendensen inte att utläsa 
lika tydligt då det endast skiljer några procentenheter i den riktningen.   
 
Pålitlighet 
Attributet pålitlighet har vi valt att belysa genom att använda tre stycken påståenden (2.6-2.8 i 
Bilaga 1 - Enkät): ”Att använda självscanning tycks vara pålitligt/är pålitligt”, ”Att använda 
självscanning tycks fungera bra/fungerar bra” samt ”Vid användning av självscanning tycks 
det sällan bli fel i registreringen av varorna/blir det sällan fel i registreringen av varorna”. 
Samtliga tre påståenden visade var för sig ett resultat på att över 80 procent angivit håller till 
viss del med till håller med helt och hållet (Bilaga 3 – Resultat för enkätens andra del).  
Emellertid gav frågan angående om det sällan blir fel i registreringen av varorna vid 
användning av portabel självscanning ett avsevärt lägre resultat vad gäller den högsta nivån, 
håller med helt och hållet, i jämförelse med de andra två påståendena. Här bör dock tilläggas 
att det är det neutrala svarsalternativet som fått större plats och att respondenterna därför inte 
övergått till de mer negativa svarsalternativen. Vidare föreligger i stort sett samma resultat för 
samtliga tre påståenden när svarsprocenten för neutral till håller med helt och hållet adderas. 
Med tanke på det här har vi trots skillnaden valt att visa det sammantagna resultatet för 
attributet pålitlighet i figur 5.8 nedan.  
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.8 Pålitlighet (sammantaget resultat för påståendena 2.6 till och med 2.8 i enkäten) 
 

Figuren visar att pålitligheten avseende: sätt att fungera, varuregistrering och pålitlighet i 
allmänhet, vad gäller portabel självscanning är hög då 74,4 procent valt att svara håller med 
eller håller med helt och hållet. Lägger man där till de respondenter som svarat håller till viss 
del med blir siffran 87,8 procent.     
 
Pålitlighet – användare jämfört med icke-användare 

Beträffande attributet pålitlighet har samtliga användare, med stigande procentandelar, angett 
något av påståendena neutral, 5,1 procent, till håller med helt och hållet, 54,2 procent. När det 
gäller icke-användarna är motsvarande siffra inte 100 procent men trots allt 82,5 procent, med 
tyngdpunkt på svarsalternativet håller till viss del med som valts av 30,4 procent av icke-
användarna. Det här visas i figur 5.9 nedan. 
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Figur 5.9 Pålitlighet – användare och icke-användare 

 

Användarglädje 
Dabholkar menar att användning av teknologibaserade självbetjäningstjänster sannolikt ökar i 
de fall de uppfattas som intressanta och underhållande. Vi har valt att använda oss av tre 
påståenden knutet till det här attributet (2.9-2.11 i Bilaga 1 - Enkät) för att belysa kundernas 
attityd till användarglädje i samband med portabel självscanning: ”Att använda självscanning 
tycks vara trevligt/är trevligt”, ”Att använda självscanning tycks vara underhållande/är 
underhållande samt ”Att använda självscanning tycks vara intressant/är intressant”. Vid 
sammanställning av de tre olika påståendena finns en klar skillnad mellan påståendet 
angående portabel självscanning som trevligt och de två andra påståendena om portabel 
självscanning som underhållande och intressant (Bilaga 3 – Resultat för enkätens andra del). 
För att belysa skillnaden sammanställer vi resultatet för trevligt i ett cirkeldiagram (figur 5.10) 
och det sammanlagda resultatet för underhållande och intressant i ett annat cirkeldiagram 
(figur 5.11), då underhållande och intressant ger väldigt lika värden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 5.10 Trevligt         Figur 5.11 Underhållande och intressant   
(resultat för påstående 2.9 i enkäten)         (sammantaget resultat för påståendena 2.10 och    
            2.11 i enkäten)  
 

Som figurerna ovan visar har 73,2 procent av respondenterna svarat att de till viss del håller 
med eller att de håller med helt och hållet när det gäller påståendet om portabel självscanning 
som trevligt, medan endast 50 procent av respondenterna har svarat motsvarande när det 
gäller påståendena om portabel självscanning som underhållande och intressant. Beträffande 
de tre lägsta svarsalternativen, från håller till viss del inte med till håller inte alls med, får 
påståendena om underhållande och intressant 28 procents medhåll från respondenterna, vilket 
kan jämföras med motsvarande siffra för påståendet om portabel självscanning som trevligt 
vilken uppgår till 17,1 procent. Resultaten visar att respondenterna ser det som mer trevligt än 
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underhållande eller intressant att använda portabel självscanning, även om det neutrala 
svarsalternativet utgör en större del av de två sistnämnda påståendena. 
 
Användarglädje – användare jämfört med icke-användare 

Attributet användarglädje är, liksom i ovanstående avsnitt, indelat i två diagram: ett diagram 
för påståendet om portabel självscanning som trevligt (figur 5.12) och ett gemensamt diagram 
för påståendena om portabel självscanning som underhållande och intressant (figur 5.13).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 5.12 Trevligt – användare och icke-användare Figur 5.13 Underhållande och intressant - 

        användare och icke-användare 

 

När det gäller användarnas uppfattning om portabel självscanning som trevligt är det en 
stigande kurva med 72,9 procent som angett svarsalternativet håller med eller håller med helt 
och hållet. Icke-användarna i sin tur har relativt jämna procentsatser för svarsalternativen 
håller inte alls med till neutral, vilka tillsammans utgör 60,8 procent. Dock bör påpekas att 
34,8 procent av icke-användarna valt svarsalternativet håller med.  
 
I fråga om påståendena om portabel självscanning som underhållande och intressant är 
procentsatserna relativt jämnt fördelade för svarsalternativen mellan neutral och håller med 
helt och hållet för gruppen användare, och för svarsalternativen mellan håller inte alls med 
och håller till viss del med för gruppen icke-användare. Här bör även tilläggas att ingen i 
gruppen icke-användare har svarat håller med eller håller med helt och hållet på påståendena 
om portabel självscanning som underhållande och intressant. 
 
Kontroll 
Enligt Dabholkar sägs kunder vara positiva till teknologibaserade självbetjäningstjänster som 
de upplever ger dem en ökad kontroll över tjänsteleveransen. I enkäten valde vi att 
exemplifiera attributet kontroll genom att använda oss av påståendena (2.12-2.13 i Bilaga 1 - 
Enkät): ”Att använda självscanning tycks ge mig kontroll över registreringen av varorna/ger 
mig kontroll över registreringen av varorna” och ”Att använda självscanning tycks ge mig 
kontroll över inköpssumman/ger mig kontroll över inköpssumman”. Resultaten för de båda 
påståendena är liktydiga (Bilaga 3 – Resultat för enkätens andra del), vilket innebär att vi 
sammanställt dem under attributet kontroll i figur 5.14 nedan. Det enda som skiljer de båda 
påståendena åt är att svarsalternativet håller med helt och hållet är större för påståendet om 
kontroll över inköpssumman. Dock bildar de båda påståendena nästan lika procentsatser när 
svarsalternativen håller med och håller med helt och hållet adderas, då kontroll över 
inköpssumman ger 85,4 procent och kontroll över registreringen ger 84,1 procent.    
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Figur 5.14 Kontroll (sammantaget resultat för påståendena 2.12 och 2.13 i enkäten)  
 

Figuren visar att 91,4 procent av respondenterna har uppgett att de antingen håller med till 
viss del, håller med eller håller med helt och hållet.  
 
Kontroll – användare jämfört med icke-användare 

Användares och icke-användares uppfattning om attributet kontroll vad gäller portabel 
självscanning skiljer sig till viss del åt, se figur 5.15 nedan. Om procentsatserna för de tre 
högsta svarsalternativen adderas för respektive grupp blir den totala procentsatsen 96,6 för 
användare och 78,3 för icke-användare. Det kan även tilläggas att svarsalternativet håller med 
helt och hållet utgör en stor del av användarnas procentsats, medan icke-användarnas 
procentsats utgörs av relativt lika stora andelar för respektive påstående. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 5.15 Kontroll – användare och icke-användare 

 

Det faktum att kontroll över inköpssumman ger ett högre resultat för svarsalternativet håller 
med helt och hållet jämfört med påståendet om kontroll över registreringen, vilket berörts i 
avsnittet ovan, stämmer överens på såväl användare som icke-användare. Skillnaden är dock 
störst för gruppen användare där differensen är 28,2 procentenheter, att jämföra med 8,7 
procentenheter för gruppen icke-användare. 
 

5.1.3 Enkätens öppna fråga angående portabel självscanning 
Enkätens öppna fråga (2.14 i Bilaga 1 - Enkät) beträffande respondenternas allmänna 
uppfattning om portabel självscanning gav 66 svar av 82 möjliga, vilket ger en svarsfrekvens 
på drygt 80 procent. Av användarna är det 85 procent som valt att besvara frågan och 
motsvarande siffra för icke-användarna är 70 procent. 
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De mest negativa uppfattningarna om portabel självscanning kan läggas ihop till en skara 
individer som endast ser fördelar för dagligvarubutiken i och med implementering av portabel 
självscanning. Totalt är det sex stycken av respondenterna som uttrycker synpunkter kring det 
här ämnet. Ur synpunkterna går att utläsa att tre av respondenterna anser sig göra butikens 
jobb vid eventuell användning av portabel självscanning och önskar därmed erhålla “lön för 
mödan” genom prissänkningar eller rabatter. Följande citat belyser det här: 
 

”När det märks på prissättningen att ICA gör vinst på att jag gör deras jobb skall jag överväga att börja.”  
 
De återstående respondenterna tillhörande den här gruppen, vilka inte är fullt så kritiska men 
som dock inte ser någon fördel med portabel självscanning, lyfter fram åsikter om att 
självscanning är allt för komplicerat i hänseende till vad kunden får ut av sin prestation och att 
det nya sättet att handla tycks besvärligt att lära sig. Följande citat belyser det här: 
 
”Det gamla sättet går av vana, verkar alltför omständigt att lära sig det nya sättet att handla.”  
 

Den övervägande delen av respondenternas svar angående deras allmänna uppfattning om 
portabel självscanning är dock positiv. Ett antal respondenter, 13 stycken, uttrycker endast 
superlativ såsom  ”Kanon!” och ”Jättebra!” som svar på frågan. Även icke-användare, tre 
stycken, uttalar sig positivt i frågan genom att framföra att portabel självscanning förefaller 
vara ett bra sätt att handla på. Nedanstående citat belyser det här: 
 

”Har ikke brukt det ennå, men har sett andre bruke det. Ser ut til å virke efter sin hensikt.” 

 

Vidare uttrycker en stor andel av de svarande respondenterna, drygt 20 stycken, att portabel 
självscanning är ett snabbt och enkelt sätt att handla på. Tillsammans med det här nämner tre 
av dessa respondenter att det är bekvämt att slippa momenten med att packa upp och ner ur 
vagnen: 
 

”Snabbt och enkelt, skönt att slippa packa upp varorna på bandet och sedan ner i kassar igen.” 

  

Dessutom uttalar fyra av dessa 20 respondenter att portabel självscanning, utöver snabbhet 
och enkelhet, medför kontroll över inköpen:  
 

”Mycket bra, snabbt och smidigt om man har vagn! Full kontroll över inköpen.”  
 

Även kassaköerna kommer fram som en komponent i upplevelsen av portabel självscanning 
som ett snabbt sätt att handla på, då åtta av respondenterna lyfter fram kassaköer i sina 
kommentarer om självscanning. Hälften av de här respondenterna framhåller att portabel 
självscanning medför minskade kassaköer, vilket följande citat illustrerar: 
 

”Jättebra, då jag slipper de långa köerna.” 

 
De återstående fyra respondenterna framhåller i sin tur att självscanning inte alltid innebär 
kortare kassaköer, något som dessa respondenter tycks uppleva som bristande service. Det här 
exemplifieras med hjälp av nedanstående citat:  
 

”Bra! När det inte är kö vid självscanningskassan.” 
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En annan grupp på fyra personer framhåller butikens avstämning som ett irritationsmoment, 
vid beskrivning av deras allmänna uppfattning om tjänsten, genom att använda uttryck som 
“jobbigt” och “tråkigt”.       
 

”Att det mest irriterande med självscanning är när det blir kontroll! Efter att ha packat varorna bra får jag 

lägga upp dem på bandet och sedan lägga tillbaka dem i påsarna igen”  
 

Förutom det här har ett antal respondenter valt att ge uttryck åt andra moment, i samband med 
användning av portabel självscanning, än de tidigare nämnda. En framträdande detalj är 
handdatorns bristande egenskap vad gäller att visa rabatter, då rabatterna idag inte reducerar 
priset förrän framme i kassan: 
 

”Man ser inte rabatter som senare dras av i kassan, det borde scannern känna av direkt.” 
 

Andra detaljer som respondenternas svar belyser är att tjänsten, i jämförelse med traditionellt 
sätt att handla, kräver fler moment från kunden, särskilt vid köp av lösviktsvaror såsom frukt 
och grönt, samt att portabel självscanning kräver bra streckkoder.  
 
Slutligen har tre av de svarande respondenterna redogjort för att de upplever problematik i 
och med användning av portabel självscanning med anledning av att de känner rädsla inför att 
personalen kommer att minska på grund av den nya tekniken.   
 

”Verkar väl i och för sig bra, men gillar inte att personalen försvinner” 

 

5.1.4 Technology Readiness Index  
Den här delen av resultatet behandlar respondenternas teknikmognad och baseras på 
enkätundersökningens tredje del (se Bilaga 1 - Enkät) där respondenterna tagit ställning till 36 
teknikrelaterade påståenden (3.1-3.36 i Bilaga 1 - Enkät) vilka ingår i Parasuramans 
teknikmognadsindex (TRI). De 36 påståendena är indelade i fyra dimensioner; optimism, 
innovationsbenägenhet, obehag och osäkerhet. De två första dimensionerna påverkar 
teknikmognaden positivt och de två sista påverkar den negativt. En utförligare redogörelse för 
TRI finns i avsnitt 3.5 i uppsatsens metodkapitel.     
 
I figur 5.16 nedan redovisas respondenternas genomsnittliga indextal. Resultatet framställs för 
användare respektive icke-användare av portabel självscanning, då vår frågeställning 
angående teknikmognad avser att undersöka om skillnad i teknikmognad föreligger mellan de 
båda grupperna. Dels redovisas de genomsnittligt sammanvägda indextalen och dels 
genomsnittsvärden för varje dimension.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.16 Teknikmognadsindex – användare och icke-användare  

 

Vid lodrät medelvärdesberäkning av de fyra dimensionerna för användare respektive icke-
användare ser den observante att beräkningarna inte stämmer. Det här är en följd av att 
värdena för de två sista dimensionerna; obehag och osäkerhet, måste inverteras då det 
sammanvägda indextalet beräknas, vilket beror på att de här dimensionerna är omvänt 
kodade. Med det här menas att i de fall respondenten håller med helt och hållet om 

 
ANVÄNDARE/ICKE-ANVÄNDARE 

 
DIMENSION 

Användare Icke-användare 
Optimism 3,72 3,16 
Innovationsbenägenhet 3,07 2,58 
Obehag 3,28 3,35 
Osäkerhet 3,58 3,79 
Sammanvägt 3,00 2,67 
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påståendena i de två första dimensionerna; optimism och innovationsbenägenhet, påverkas 
teknikmognaden positivt. Däremot påverkas teknikmognaden negativt i de fall respondenten 
håller med helt och hållet om påståendena i de sista dimensionerna; obehag och osäkerhet.         
 
Indextalen i figur 5.16 säger ingenting var för sig, men en relevant jämförelse mellan olika 
grupper sägs kunna bidra med intressant information. Vid jämförelse mellan användare och 
icke-användare visar indextalen, i vår undersökning, att användare har något högre 
jämförelsetal vad gäller dimensionerna; optimism och innovationsbenägenhet, medan icke-
användarna har något högre beträffande dimensionerna; obehag och osäkerhet. Följaktligen 
blir det sammanvägda indextalet högre för användarna, 3,00, i jämförelse med icke-
användarnas, 2,67. Vår studie visar därmed att användarna som grupp har en högre 
teknikmognad än gruppen icke-användare.   
 
Teknologikonsumenter      
Utifrån de fyra olika dimensionerna; optimism, innovationsbenägenhet, obehag och osäkerhet 
kan fem kategorier av teknologikonsumenter identifieras; utforskare, pionjärer, skeptiker, 
paranoida och eftersläntrare. De här olika grupperna av teknologikonsumenter besitter 
varierande värderingar och åsikter som förväntas påverka deras inställning till att anamma ny 
teknik. 
 
Figur 5.17 nedan visar den procentuella fördelningen vad gäller respektive grupp av 
teknologikonsumenter för användare och icke-användare av portabel självscanning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 5.17 Teknologikonsumenter – användare och icke-användare 

 
Bland användarna tillhör 17 procent gruppen utforskare, 20 procent pionjärer, 19 procent 
skeptiker, 19 procent paranoida och 15 procent eftersläntrare. Det här går att jämföra med 
icke-användarna där 13 procent tillhör gruppen utforskare, 4 procent pionjärer, 22 procent 
skeptiker, 22 procent paranoida och slutligen 35 procent eftersläntrare. Dessutom är 10 
procent av användarna och 4 procent av icke-användarna obestämbara utifrån klassificeringen 
i figur 4.2 som tas upp i teoriavsnitt 4.4.2, då dessa har hög optimism, hög 
innovationsförmåga, lågt obehag och hög osäkerhet.      
 

5.2 Resultat - kvalitativ studie 
Det här avsnittet visar resultatet för uppsatsens kvalitativa studie, vilken bygger på fyra 
personliga intervjuer som genomförts på användare av portabel självscanning vid Maxi ICA 
Stormarknad i Kristinehamn. Avsnittet är strukturerat utifrån intervjuguidens utformning och 
bygger på attributen i Dabholkars modell samt kompletterande frågor angående avstämning, 
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positiva och negativa aspekter med portabel självscanning samt eventuella förbättringar och 
framtida möjligheter (se Bilaga 2 - Intervjuguide).  
 
5.2.1 Bakgrundsfakta om respondenterna 
Undersökningens fyra respondenter utgörs av: 
 

• Respondent 1 - Man 48 år  
• Respondent 2 - Kvinna 31 år  
• Respondent 3 - Man 70 år  
• Respondent 4 - Kvinna 43 år  

 
Den främsta anledningen till att de här fyra respondenterna börjat använda sig av portabel 
självscanning är tanken på effektivisering. Även nyfikenhet inför användning av ny teknik i 
dagligvaruhandeln framhålls som ett skäl. Nedanstående citat exemplifierar: 
 
”…framförallt av nyfikenhet inför att handla på ett nytt sätt och jag tyckte att det verkade smidigt att plocka ner 

varorna direkt i kassar och därmed slippa proceduren med att plocka ner dem i vagnen för att sedan plocka upp 

dem på ett rullband och slutligen ner i kassar.”(Resp.2) 

 

5.2.2 Leveranshastighet 
När det gäller attributet leveranshastighet i form av tiden i butik, exklusive tid vid kassalinjen, 
antyder respondenternas svar att de upplever momenten med portabel självscanning på 
liknande sätt. De pekar på att tiden i butik tar lite längre tid i och med att samtliga varor måste 
scannas innan de läggs ned i vagnen, här påpekas lösviktsvaror som särskilt tidskrävande. 
          

”…längre tid just vid själva scanningsmomentet.”(Resp.1) 

 

Vidare behandlades leveranshastighet genom tiden i kassakö vid användning av portabel 
självscanning jämfört med vanlig kassahantering. Respondenternas svar visar att tiden i 
kassakö är kortare vid användning av portabel självscanning jämfört med vanlig 
kassahantering. Här påpekas att köerna kan upplevas som långa men att de går mycket fortare 
än köerna för traditionella köp.  
 
”…köerna kan vara rätt långa till utcheckningen, men de går betydligt fortare än de vanliga köerna” (Resp.4) 

 
Kassaköer framkommer även som ett kritiskt ögonblick just vid användning av portabel 
självscanning. En av respondenterna, respondent tre, framhåller att kö i kassan upplevs som 
ett störande moment med tanke på att personen ifråga menar att han tagit över en del av 
butikens arbete:     
 

”Jag blir mer störd av kö i kassan när jag scannar. Jag har under min inköpsrunda tagit över en del av butikens 

arbete, vilket gör att jag kräver hög servicegrad i kassan!” (Resp.3) 

 
5.2.3 Användarvänlighet 
Beträffande användarvänlighet framhåller respondenterna att handdatorn är användarvänlig då 
den är lätt att förstå. Vidare betonar två stycken av respondenterna, respondent tre och fyra, 
vikten av uppdaterad märkning och bra streckkoder för upplevelse av god användarvänlighet. 
Dock går meningarna isär när det gäller butikens hantering av det tidigare nämnda:  
 

”Självscanning kräver att alla varor är uppdaterade i systemet och att streckkoderna är tydliga så att scanning 

sker snabbt. Det är fruktansvärt irriterande att få står där och trycka utan att registrering sker...här finns det 

mycket att göra.” (Resp. 3) 
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”…jag upplever att de flesta varorna är bra märkta och att scanningen oftast fungerar” (Resp. 4) 

 

Vidare presenteras respondenternas synpunkter på det faktum att kunden tar över en del av 
kassaarbetet i och med användning av portabel självscanning. Två av respondenterna, 
respondent ett och fyra, uttrycker att självscanning bidrar till en slags ”win-win” situation, där 
både kunden och personalen kan dra nytta av den nya tekniken:  
 
”Jag ser det som mycket positivt, dels slipper jag en del av varuhanteringen, men den stora vinsten måste vara 

arbetsmiljön för kassapersonalen.” (Resp.1) 

 
De resterande respondenterna konstaterar att självscanning kräver mer ansträngning för 
kunden i förhållande till det traditionella sättet att handla. En av dessa är mer kritisk till den 
här omständigheten och menar att självscanning bör medföra någon sorts förmån för kunden:  
 

”Det är okej, men egentligen borde kunden ha någon favör av detta arbete…affärsinnehavaren gör säkert god 

vinst på kundens arbetsinsats.” (Resp.3) 

 

Slutligen visar sista frågan inom attributet användarvänlighet att tekniken vid användning av 
portabel självscanning fungerar klart tillfredsställande. Det enda som tas upp som negativt av 
respondenterna är problemet med avläsning av streckkoder, vilket behandlats ovan, samt att 
en av respondenterna framför att: 
 

”…man får dra kortet flera gånger vid ingången ibland.” (Resp. 2) 

 

5.2.4 Pålitlighet 
Gällande attributet pålitlighet vittnar samtliga respondenter om att de litar på systemet och 
känner förtroende för handdatorns hantering av varuregistreringen: 

 

”Nu slipper man kolla kvittot när man kommer hem, det gäller att lita på sig själv, det har hittills inte hänt att 

reapriser inte dragits av i kassan.” (Resp.4) 

 

En respondent påpekar dock att hon känner viss osäkerhet vid avstämning: 
 

”… har aldrig känt någon osäkerhet inför att använda självscanning …jo, det är klart man blir ju lite osäker de 

gånger det blir avstämning... vet inte om det beror på att man tvivlar på sin egna förmåga eller om man är 

osäker på om datorn har gjort rätt…(Resp.2) 

 

5.2.5 Användarglädje 
Två av respondenterna, respondent två och tre, framhåller i sina svar att de upplever glädje, i 
form av trivsel och nöje, i och med användning av portabel självscanning: 
 

”Jättekul när allt fungerar och utrustningen är ren!” (Resp.3) 

 

De övriga två respondenterna ser endast användarglädje i det faktum att portabel 
självscanning innebär effektivisering.  
 
”Jag vet inte om jag kan se så mycket nöje i att handla mat, men ett irritationsmoment är ju borta i och med att 

man slipper köa så länge i kassan.” (Resp.4) 

 
 
5.2.6 Kontroll 
Vad gäller attributet kontroll överensstämmer respondenternas svar med varandra då samtliga 
poängterar att de upplever ökad kontroll i form av kontroll över inköpssumman, vid  
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användning av portabel självscanning:  
 
”Ja absolut! Framförallt över inköpssumman eftersom det står angivet i handdatorn hela tiden…bra när man 

har en budget att hålla.”(Resp.2) 

 
5.2.7 Avstämning 
Avstämning i samband med användning av portabel självscanning upplever respondenterna 
sinsemellan något olika. Tre av respondenterna, respondent ett, två och fyra, uttrycker sina 
uppfattningar om avstämning genom påpekanden om att det är nödvändigt, men visserligen 
retfullt när de har handlat mycket. Att det tar längre tid än i de fall det bara är att gå rätt 
igenom, men att alla gånger utan avstämning kompenserar. Följande citat illustrerar det här: 
 
”Att butiken måste ha avstämning med jämna mellanrum ser jag som en självklarhet…det är ju inte så roligt när 

det inträffar den gången man har handlat mycket och har ont om tid, men det får man ta.”(Resp.4) 

 

Respondent tre är inte lika fullt förstående inför dagens avstämningssystem. Han finner det 
”minst sagt störande”, främst med tanke på den köbildning avstämning kan orsaka. En annan 
aspekt han lyfter fram som orsak till sin negativa inställning är det faktum att det saknas klar 
information om vad som utlöser avstämning. Citatet nedan exemplifierar respondentens 
inställning:   
 

”Jag är säker på att många kunder känner sig illa berörda när de blir föremål för avstämning... det saknas 

information till kunderna om vad som utlöser avstämning...om butiken kommer på en avvikelse vid avstämningen 

och man då får räkna med tätare avstämningar en tid framåt hänger frågan i luften när man blir kontrollerad: 

’Har dom fuskat – eller?’ ”(Resp.3) 

 
5.2.8 Positiva och negativa aspekter 
Detaljer som av respondenterna fastslås som avsevärt positiva vid användning av portabel 
självscanning är framförallt kontrollen över inköpssumman samt färre moment i 
inköpsprocessen:  
 

”Jag har koll på slutsumman, effektivare handling -  slipper flera plockmoment.” (Resp.1) 

 

Ytterligare en aspekt som lyfts fram som ett positivt resultat vid användning av tjänsten är att 
kunden blir mer verksam i inköpsprocessen:    
 
”Genom självscanning blir jag mer aktiv i inköpsprocessen, vilket förmodligen innebär att jag blir mer såväl 

kvalitets- som kostnadsmedveten.” (Resp.3) 

 

Detaljer som av respondenterna konstateras som avsevärt negativa vid användning av tjänsten 
är att rabatter inte visas direkt i handdatorn samt att artiklar inte alltid fungerar att scanna på 
första eller andra försöket. En respondent, respondent två, uttrycker även frustration över 
frågan som alltid ställs från kassörskan om det har gått bra, vid nyttjande av tjänsten. Negativa 
detaljer vid användning av portabel självscanning exemplifieras nedan: 
 
”...upplever det som negativt när streckkoderna inte fungerar. Dessutom tycker jag att det är negativt att inte 

rabatten syns direkt i scannern, sedan måste jag säga att jag är rätt trött på frågan som alltid ställs från 

kassörskan om det har gått bra, man känner sig lite dumförklarad”(Resp.2) 

 

5.2.9 Förbättringar och framtida möjligheter 
Gällande förbättringar av tjänsten uttrycker respondenterna framförallt att avstämningarna bör 
rationaliseras. Respondent fyra nämner även att antalet pekvågar bör utökas då hon upplever 
att hon som kund ibland tvingas gå tillbaka för att väga en vara, eller vänta till kassalinjen nås. 
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Framtida möjligheter i form av riktade säljbudskap, såsom rabatter och inköpstips, ställer sig 
tre av respondenterna positiva till, då de upplever att tjänsten kan bidra med inspiration: 
 

”Mycket positivt då man kan få tips och idéer.” (Resp.1) 

 

En av respondenterna, respondent två, framhåller dock vikten av att kunden får möjlighet att 
styra över liknande erbjudanden själv. Slutligen ställer sig respondent tre negativ till den här 
tjänsten då han menar att det endast skulle komma att gynna affären i och med merköp från 
kunderna.        
 
 
  
 



6. ANALYS 

  46 

6. ANALYS 
I det här kapitlet analyseras uppsatsens empiriska resultat genom kopplingar till den 

teoretiska referensramen. Först analyseras empirin med utgångspunkt i Dabholkars 

attributbaserade modell följt av en analys av övriga synpunkter angående portabel 

självscanning. Slutligen analyseras teknikmognadens betydelse för användning eller icke-

användning av tjänsten.  

 

 
6.1 Analys av upplevd respektive förväntad tjänstekvalitet 
Vi har med utgångspunkt i Dabholkars attributbaserade modell undersökt kunders, såväl 
användares som icke-användares, upplevda respektive förväntade tjänstekvalitet vad gäller 
portabel självscanning vid Maxi ICA Stormarknad i Kristinehamn. Därmed analyseras 
respondenternas inställning till tjänsten utifrån respektive attribut nedan.      
 
6.1.1 Leveranshastighet 
Attributet leveranshastighet delas in i väntetid, vilket ses som en situationsfaktor som kan 
variera från gång till gång, och övrig tid det tar för tjänsten att levereras. Den kvantitativa 
studien visar inte på några klara skillnader mellan de olika elementen av attributet. Till 
skillnad från det här resultatet visar den kvalitativa studien på en viss distinktion mellan 
respondenternas svar gällande väntetid och övrig leveranstid, vid användning av portabel 
självscanning.  
 

Väntetiden uppges av respondenterna vara kortare vid användning av portabel självscanning i 
jämförelse med den traditionella köpprocessen, medan den övriga tiden i butik sägs ta en 
aning längre tid, då samtliga varor måste registreras innan de läggs ned i vagnen. Vi förmodar 
att den här skillnaden, mellan resultaten, kan ha sin grund i frågeställningarna som berör 
attributet i de två undersökningarna. Den kvantitativa undersökningen behandlar endast 
huruvida processen i och med användning av portabel självscanning går snabbt, medan den 
kvalitativa undersökningen berör processen utifrån ett jämförelseperspektiv mellan portabel 
självscanning och vanlig kassahantering.  
 
Det här pekar enligt oss på att användare, tack vare kortare väntetid i kassaköer, ser portabel 
självscanning som en tjänst med snabb leveranshastighet, trots att processen med att fylla 
varukorgen tycks ta en aning längre tid i förhållande till ett traditionellt köp. Med tanke på att 
den främsta kritiken som framförs från dagligvaruhandelns stamkunder berör långa kassaköer 
ser vi inte resultatet som förvånande. Enligt vår teoretiska referensram anses tidsbesparingar 
vara en betydande aspekt för kunder som väljer att använda sig av teknologibaserade 
självbetjäningstjänster. Vi menar att vårt empiriska material tyder på att det är tiden i kö som 
utgör den viktiga besparingsfaktorn, gällande leveranstid, vid användning av portabel 
självscanning. Vidare anser vi att resultatet kan ses som överensstämmande med det som tas 
upp i uppsatsens teoretiska referensram om att kunder stimuleras av tanken om 
tidsbesparingar genom att utföra tjänster själva.  
 
Även svaren på den öppna frågan, angående respondenternas allmänna uppfattning om 
självscanning, berör i stor utsträckning det positiva med minskade kassaköer som tjänsten 
medför. Dock framhåller somliga respondenter att portabel självscanning inte alltid innebär 
kortare kassaköer, något som de tycks uppleva som bristande service.  
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Med tanke på respondenternas omfattande synpunkter, såväl positiva som negativa kring 
kassaköer i samband med portabel självscanning, är det troligt att kassaköer är en 
betydelsefull och kritisk del av tjänsteutförandet. Korta kassaköer framhålls som 
betydelsefullt för en positiv upplevelse av tjänsteutförandet samtidigt som långa kassaköer 
tycks påverka upplevelsen negativt.  
 

Jämförelsen mellan grupperna, användare och icke-användare, visar att användare i högre 
grad upplever att portabel självscanning bidrar till en snabb leveranshastighet än icke-
användare. Det här ser vi som naturligt med tanke på att leveranshastighet i allmänhet ses som 
stimuli för användning av teknologibaserade självbetjäningstjänster. Beträffande den här 
teorin är inte snabb leveranshastighet, i och med användning av portabel självscanning, 
tillräckligt påtaglig för att fungera som stimuli till användning för icke-användarna i vår 
undersökning. En anledning till det här ser vi i det faktum att det i vår kvalitativa 
undersökning framkommer att köerna till självscanningskassorna kan vara längre än köerna 
till de traditionella kassorna, men att de dock går betydligt fortare. I de fall icke-användare 
endast ser de långa kassaköerna, och inte inser att dessa trots allt går avsevärt fortare, undrar 
icke-användare med stor sannolikhet vad poängen med portabel självscanning egentligen är.   
 

Vidare finns en teori om att väntetid upplevs som längre än sysselsatt tid. Vi har spekulerat 
över om portabel självscanning innebär någon egentlig tidsbesparing jämfört med traditionellt 
sätt att handla. Om så inte är fallet pekar vårt resultat; att användarna av portabel 
självscanning ser den extra tid det tar att fylla varukorgen som marginell samtidigt som de 
upplever tidsbesparingen i kassakö som mycket betydande, på att teorin stämmer.    
 
6.1.2 Användarvänlighet 
Två karakteristiker, ansträngning och komplexitet, omfattar begreppet användarvänlighet.  
Vår kvantitativa studie visar att användarvänligheten med tjänsten; portabel självscanning 
uppfattas som god av såväl gruppen användare som gruppen icke-användare, dock är 
användare något mer positiva.  
 
Vidare åskådliggör den kvantitativa studien en viss skillnad i respondenternas uppfattning om 
de båda elementen; ansträngning och komplexitet, då det finns en tendens till att användning 
av portabel självscanning upplevs som mer ansträngande än komplicerat. Det här är 
signifikant för såväl gruppen användare som gruppen icke-användare, dock har tendensen 
störst stöd bland icke-användare. Emellertid tydliggör den kvalitativa studien tendensen även 
bland användare.  
 
I den kvalitativa studien framhåller respondenterna att de inte ser tjänsten som komplicerad. 
Det här då respondenterna ställer sig mycket positiva till handdatorn och dess teknik. De 
finner tekniken enkel att använda och lätt att förstå, vilket i den teoretiska referensramen 
nämns som attraktivt när det gäller teknologibaserade självbetjäningstjänster.     
 

När det sedan gäller elementet; ansträngning, berör en del av respondenterna i den kvalitativa 
studien att det är en aning mer ansträngande att handla med portabel självscanning än på 
traditionellt vis. Det här med hänvisning till att det tar lite längre tid att registrera varorna för 
att sedan placera dem i vagnen, än att som på traditionellt sätt endast lägga ner varorna i 
vagnen. En av respondenterna understryker till och med att användare av portabel 
självscanning, genom att ta över en del av butikens arbete, bör berättigas någon form av 
rabatt. 
 



6. ANALYS 

  48 

Emellertid finns det respondenter i den kvalitativa studien som är lika positiva till elementet 
ansträngning som komplexitet, då de framställer tjänsten som en ”win-win” situation. Istället 
för att se det som ansträngande att ta över en del av kassaarbetet bedömer de processen som 
fördelaktig för såväl kund som kassapersonal, genom minskad varuhantering och en bättre 
arbetsmiljö. Det här motsvarar den teori som påstår att teknologi i tjänsteleveransen har 
potential att medföra fördelar för såväl kund som företag. På liknande sätt belyser 
respondenters svar på den öppna frågan i enkätundersökningen att användare av portabel 
självscanning ser tjänsten som ett bekvämt sätt att handla på, i och med att momenten med att 
packa upp och ner ur vagnen underlättas. 
 
När det gäller icke-användare och det faktum att portabel självscanning ses som mer 
ansträngande än komplicerat går det enligt oss att finna en förklaring i att användning av 
portabel självscanning kräver betydande beteendeförändringar då invanda mönster måste 
förändras. Vidare påstås det att ett av de mest framträdande hindren består i att få kunder att 
prova nya självbetjäningstjänster för första gången. Här menar vi att icke-användare 
framförallt ser förändringen med att börja använda den nya tjänsten som ansträngande. Det 
här poängteras av respondenters svar på den öppna frågan i den kvantitativa undersökningen, 
där det framkommer åsikter om att det nya sättet att handla verkar besvärligt att lära sig. Även 
resultatet över användarfrekvensen, som visar att de som väl använder portabel självscanning 
i regel nyttjar tjänsten vid varje köptillfälle, styrker enligt oss det faktum att det är första 
gången som utgör den största tröskeln. 
 

Aktiviteten; att handla livsmedel i en dagligvarubutik, utgör enligt vår uppfattning inte någon 
synnerligen ansträngande uppgift. Att då lära sig något nytt, beträffande något som inte 
upplevs besvärligt, ser vi som en rimligt bidragande faktor till att portabel självscanning 
uppfattas som mer ansträngande än komplicerat. Även det faktum att kunden i och med 
användning av teknologibaserade självbetjäningstjänster blir medproducent med större ansvar 
för tjänsteleveransen och därmed sin egen tillfredställelse, kan enligt oss bidra till att portabel 
självscanning i viss omfattning uppfattas som ansträngande av individer bland gruppen icke-
användare.  
 
6.1.3 Pålitlighet 
I samband med användning av portabel självscanning interagerar kunder med teknologi för att 
skapa tjänsteresultat. I och med det här har teknologin intagit en avgörande roll i 
tjänsteleveransen. Kunder sägs vara särskilt angelägna om pålitligheten beträffande nya 
teknologibaserade självbetjäningstjänster. Det här av den orsaken att de kan uppleva en risk 
vid tjänsteutförandet, då möjligheten finns att teknologin inte fungerar tillfredsställande. 
Överraskande nog visar vår kvantitativa undersökning att gruppen icke-användare uppfattar 
pålitligheten beträffande portabel självscanning snarlikt gruppen användare. Såväl användare 
som icke-användare bedömer tjänsten som tämligen pålitlig.  
 
Sakförhållandet, att icke-användare i så hög grad uppfattar portabel självscanning som 
pålitligt, indikerar enligt oss på att bristande pålitlighet till det teknologibaserade 
tjänstesystemet inte kan ses som en starkt bidragande orsak till varför respondenterna ej väljer 
att nyttja den nya tjänsten.  
 
En förklaring till icke-användares tillförlitlighet till tjänsten anser vi kunna finna i användares 
positiva bedömning av tjänstens pålitlighet. Användares positiva attityd till pålitligheten 
beträffande portabel självscanning bekräftas av undersökningens kvalitativa studie. Det här då 
samtliga respondenter vittnar om tillit till systemet och förtroende för handdatorns hantering 
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av varuregistreringen. Vi menar att i de fall tekniken med portabel självscanning stod i 
begrepp att fungera mindre tillfredsställande skulle eventuella klagomål från gruppen 
användare komma att påverka gruppen icke-användares inställning till tjänsten negativt.       
 
6.1.4 Användarglädje  
Då teknologibaserade självbetjäningstjänster uppfattas som intressanta och underhållande 
visar undersökningar att sannolikheten för kunders användande ökar. Vår empiriska 
undersökning berör användarglädje, vad gäller portabel självscanning, utifrån trevligt, 
underhållande och intressant.  
 
Resultatet av den kvantitativa studien visar att portabel självscanning totalt sett uppfattas som 
mer trevligt än underhållande eller intressant, av undersökningens respondenter. Dock bör det 
poängteras att användarglädjen i jämförelse med övriga fyra attribut; leveranshastighet, 
användarvänlighet, pålitlighet och kontroll, uppvisar lägre grad av instämmande.  
 
Jämförelsen mellan gruppen användares och gruppen icke-användares inställning till portabel 
självscanning utifrån attributets tre komponenter visar på samma skillnad mellan trevligt och 
underhållande eller intressant. Likväl finns det avvikelser mellan gruppernas grad av 
instämmande. Användare är mer positiva än icke-användare i fråga om användarglädjens båda 
aspekter; trevligt och underhållande/intressant.  
 
Med tanke på att tjänsten rymmer inom en kontext som i sig inte är påfallande underhållande 
och intressant anser vi att en jämförelsevis låg grad av användarglädje inte är förvånande. Det 
här bekräftas också, till viss del, av vår kvalitativa undersökning där två av respondenterna 
poängterar att de inte kan se stort nöje i att inhandla dagligvaror. Emellertid påvisar dessa 
respondenter ytterligare en dimension av attributet användarglädje, som den kvantitativa 
studien inte belyser, då respondenterna framhåller att de ser användarglädje i den 
effektivisering som de menar att portabel självscanning medför.  
 
De andra två respondenterna i vår kvalitativa undersökning går emot majoriteten av 
respondenterna i enkätundersökningen, då de säger sig uppleva trivsel och nöje vid 
användning av tjänsten. Naturligtvis kan dessa individer uppleva användarglädje vid nyttjande 
av tjänsten. Dock menar vi att en förklaring kan finnas i det faktum att portabel självscanning 
endast erbjudits kunderna vid Maxi ICA Stormarknad i Kristinehamn i cirka ett år och att 
glädjen med viss möjlighet kan hänföras till ”nyhetens behag”.  
 
6.1.5 Kontroll 
Med det här attributet avses den grad av kontroll en kund upplever, eller förväntar sig att 
uppleva, över tjänsteprocessen eller utfallet av ett tjänstemöte. När det gäller portabel 
självscanning visar vår kvantitativa studie att respondenterna sammantaget erfar, eller väntar 
sig erfara, kontroll vid användning av tjänsten.  
 
Enkätundersökningen visar att respondenterna, framförallt användare, i synnerhet upplever 
kontroll genom att de har överblick i fråga om inköpssumman. Det här understryks av den 
kvalitativa studien, där samtliga respondenter uppger att de upplever ökad kontroll till följd av 
att de kan följa den totala inköpssumman i handdatorns display. Även svar på enkätens öppna 
fråga vittnar om att portabel självscanning medför full kontroll över inköpen. Dock 
framkommer det även att somliga kunder önskar erhålla en mer specifik redogörelse av den 
totala inköpssumman genom att även rabatter reduceras i handdatorn, och inte som idag 
framme vid kassan. 
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Kunder påstås välja Self-service Technology på grund av att de känner en ökad kontroll. Med 
anledning av det här ser vi resultatet av vår kvantitativa studie som något överraskande 
eftersom en stor del av gruppen icke-användare anger att de förväntar sig att portabel 
självscanning bidrar till ökad kontroll. Dock frågar vi oss själva om ökad kontroll även kan 
resultera i obehag. Det här då användning av portabel självscanning medverkar till ökat 
kundansvar i och med att kunden sköter sig själv. Därmed blir tjänstekvaliteten mer avhängig 
kundens eget agerande, vilket vi tror kan upplevas som olustigt av en del kunder. Det här ser 
vi som en förklaring till varför vissa individer inte använder portabel självscanning trots att de 
förväntar sig att tjänsten ger ökad kontroll. 
 
Jämförelsen mellan gruppen användares och gruppen icke-användares uppfattning om 
attributet kontroll, vad gäller portabel självscanning, skiljer sig till viss del åt. Användarna 
anser totalt sett, för attributets båda komponenter tillsammans, att portabel självscanning i 
högre grad bidrar till kontroll jämfört med icke-användarna. Det faktum att kontroll över 
inköpssumman ger ett högre resultat jämfört med påståendet om kontroll över registreringen, 
stämmer bäst överens på gruppen användare. Med andra ord tycks det vara enklare för 
användare, jämfört med icke-användare, att bedöma skillnad i den kontroll som portabel 
självscanning erbjuder. 

 
6.2 Analys av övriga synpunkter kring portabel självscanning 
I och med att respondenters svar på den kvantitativa undersökningens öppna fråga och en del 
frågor i den kvalitativa undersökningen inte rymmer inom de fem attributen; 
leveranshastighet, användarvänlighet, pålitlighet, användarglädje och kontroll, analyseras 
dessa nedan.   
 
Enkätens öppna fråga berör respondenternas allmänna uppfattning om portabel självscanning.  
En del av svaren på enkätens öppna fråga besvarar, enligt oss, hur det kommer sig att icke-
användare kan ha en så positiv kvalitetsuppfattning till portabel självscanning utifrån de fem 
attributen. Svaren från icke-användare tyder nämligen på att orsaken till att somliga inte 
använder portabel självscanning är en uppfattning om att det enbart är butiken som vinner på 
kunders användande, genom att kunder gör en del av butikens jobb utan att få något i gengäld, 
snarare än en låg kvalitetsuppfattning beträffande tjänsten utifrån Dabholkars fem attribut.  
 
Det framkommer även att vissa respondenter ser kritiskt på tjänsten med hänvisning till rädsla 
å personalens vägnar; att personalen kommer att minska till följd av den nya 
teknologibaserade självbetjäningstjänsten. Det här är ytterligare ett exempel på en synpunkt 
som inte har något samband med kunders kvalitetsuppfattning beträffande tjänsten. 
Respondenter kan med andra ord ha en positiv uppfattning om tjänsten som sådan men ändå 
inte nyttja den med hänvisning till ovanstående synpunkter. 
 
Även det faktum att portabel självscanning endast innebär en utökad valmöjlighet för 
kunderna, och att tjänsten därmed inte tvingas på dem, ser vi som en möjligt bidragande orsak 
till icke-användares positiva inställning till tjänsten. I de fall kunder känt sig pressade att 
anamma den nya teknologin skulle risk finnas att icke-användares inställning till tjänsten var 
mer fientlig. Likväl behöver de respondenter som inte ser några klara fördelar med portabel 
självscanning inte vara negativa till tjänsten. De önskar snarare göra som de alltid har gjort då 
de möjligtvis inte ser portabel självscanning som mer bekvämt i jämförelse med det 
traditionella sättet att handla. 
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Momentet med avstämning, vid användning av portabel självscanning, nämns som ett 
irritationsmoment såväl i enkätens öppna fråga som i den kvalitativa studiens fråga angående 
avstämning. Dock kan vi utläsa att respondenterna har olika toleransnivåer gentemot 
avstämning. Vissa respondenter visar stor förståelse inför momentet trots att det uppfattas som 
tråkigt, medan andra inte är lika fullt förstående inför dagens avstämningssystem. 
Avstämningsprocessen är även något som tas upp av respondenter vid frågan om förbättringar 
gällande tjänsten. Med dessa uppfattningar i åtanke bör självscanningskunderna få en än mer 
positiv inställning till tjänsten om avstämningsprocessen kan förbättras.  
 
Ytterligare en förbättring gällande tjänsten, som framförs av respondenterna i den kvalitativa 
undersökningen, är att antalet pekvågar bör utökas. Det här är en förbättring som vi framhåller 
som en relativt enkel åtgärd för att förbättra tjänstekvaliteten samt minska risken för att 
kunder glömmer väga lösviktsvaror som finns på ett allt för långt avstånd från en våg.  
 
Vidare ställer sig ett flertal av respondenterna i den kvalitativa undersökningen positiva till 
den framtida möjligheten att erhålla riktade säljbudskap, såsom rabatter och inköpstips, i 
handdatorn, då dessa framhåller att det kan komma att bidra till inspiration. En aspekt av det 
här, och som även framkommer i en av intervjuerna, är att vi ser det betydande att kunden 
själv kan välja om denne önskar möjlighet att erhålla tjänsten från en gång till en annan.    

 
6.3 Analys av teknikmognad 
I den andra av de två frågeställningarna berör vi frågan om kunders grad av teknikmognad, 
vid Maxi ICA Stormarknad i Kristinehamn, har någon inverkan på deras attityd till portabel 
självscanning. Till följd därav analyseras respondenternas användande eller icke-användande 
av portabel självscanning med utgångspunkt i Parasuramans teknikmognadsindex nedan.  
 
Jämförelsen mellan grupperna användare och icke-användare visar på en viss skillnad mellan 
de sammanvägda indextalen för teknikmognad. Vår studie visar att användarna som grupp har 
ett något högre sammanvägt indextal, 3,00, jämfört med gruppen icke-användarna, 2,67. 
Därmed motsvarar resultatet teorin om teknikmognad som säger att teknikmognadsindexet 
ger en inblick i människors motivation beträffande adoption av ny teknologi, det vill säga att 
individer med högre teknikmognad har större benägenhet att adoptera ny teknik. 
 
Vidare när respondenterna delas in i olika kategorier av teknologikonsumenter; utforskare, 
pionjärer, skeptiker, paranoida och eftersläntrare, är resultatet något förvånande. Indelningen 
av respondenterna i teknologikonsumenter visar att samtliga fem kategorier finns 
representerade i de båda grupperna; användare och icke-användare. Uppseendeväckande är att 
kategorin utforskare, i stort sett, representeras i lika stor utsträckning bland såväl användare 
som icke-användare. Skälet till att vi upplever det här som anmärkningsvärt beror på att teori 
säger att utforskare är tidiga adoptörer och vanligtvis först att anamma ny teknik.  
 
Sedan följer en mer väntad fördelning i respektive grupp vad gäller kategorin pionjärer, då 
den utgör den största respektive minsta andelen bland gruppen användare respektive icke-
användare. En relativt naturlig fördelning följer även när det gäller kategorierna skeptiker och 
paranoida som utgör förhållandevis stora andelar i de båda grupperna. Att vi ser det här som 
naturligt beror på att det är mittengrupperna som inte är särskilt extrema åt något håll och vi 
ser det därmed inte konstigt att somliga av dessa har anammat den nya tekniken med portabel 
självscanning och andra inte. När det gäller kategorin eftersläntrare är det rimligt att dessa 
utgör den största andelen av gruppen icke-användare. Vi anser det dock förvånande att 
andelen eftersläntrare utgör en så pass stor del av gruppen användare, nästan lika stor andel 
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som utforskarna, eftersom teori säger att eftersläntrare är de som vanligtvis anammar ny 
teknik sist.     
 
Resultaten i vår kvantitativa studie i fråga om teknikmognad är, enligt vår uppfattning, inte så 
talande för respondenternas användande eller icke-användande av portabel självscanning. Det 
vi framförallt finner förvånande är att så pass många med relativt låg teknikmognad har 
anammat den nya tekniken med portabel självscanning. Anledningen till det här kan 
naturligtvis bero på en rad olika faktorer. Bland annat kan det vara så att påståendena som 
teknikmognadsindexet är uppbyggt av, i alltför stor utsträckning, fokuserar på individers 
inställning till data- och Internetbaserad teknologi, och därmed inte är optimal att applicera på 
portabel självscanning. Det kan även vara så att vår undersökning visar att användning eller 
icke-användning av portabel självscanning är avhängigt andra faktorer än individers 
teknikmognad.  
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7. AVSLUTNING 
I uppsatsens avslutande kapitel redogörs först och främst för de slutsatser vi kommit fram till. 

Vidare klarlägger vi våra tankar kring uppsatsens trovärdighet och slutligen ges förslag till 

fortsatta studier. 

 

 

7.1 Slutsats 
Studiens syfte är att utreda varför vissa dagligvarukunder, vid Maxi ICA Stormarknad i 
Kristinehamn, använder sig av den teknologibaserade självbetjäningstjänsten; portabel 
självscanning, och andra inte. Det här genom att studera kunders attityd till valmöjligheten 
som portabel självscanning erbjuder med hjälp av att undersöka kunders upplevda respektive 
förväntade kvalitet, i fråga om portabel självscanning, samt utreda om det finns någon 
koppling till deras teknikmognad. 
 
Resultatet från tillämpning av Dabholkars attributbaserade modell, i såväl vår kvantitativa 
som kvalitativa undersökning, påvisar att kunder har en god upplevd respektive förväntad 
tjänstekvalitet angående portabel självscanning.  
 
Inledningsvis visar vår studie att portabel självscanning upplevs som ett snabbt sätt att handla 
på. När det gäller leveranshastigheten uppger användare att väntetid i kö är kortare vid 
användning av portabel självscanning i jämförelse med den traditionella köpprocessen, medan 
övrig tid i butik tar en aning längre tid eftersom samtliga varor måste registreras. Med andra 
ord är det kortare kötid som utgör den viktigaste besparingsfaktorn och som därmed bidrar till 
en upplevelse av snabb leveranshastighet. 
 
Kassaköer uppenbarar sig som en kritisk del i tjänsteutförandet då korta kassaköer framhävs 
som en betydelsefull del i en positiv tjänsteupplevelse, medan långa kassaköer uttrycks som 
bristande service. Vi finner det även betydelsefullt i marknadsföringssyfte mot icke-användare 
att köerna till självscanningskassorna hålls så korta som möjligt. Det här eftersom snabb 
leveranshastighet generellt ses som stimuli för användning av teknologibaserade 
självbetjäningstjänster. Även om köerna till självscanningskassorna går betydligt fortare än de 
traditionella köerna är det väsentligt att de är så korta som möjligt. Ett resonemang vi grundar 
på att hastigheten på kön tenderar att gå icke-användare förbi då risken är att icke-användare 
endast uppfattar längden på köerna och att det då uppstår funderingar om vad 
självscanningskunder egentligen tjänar på sin prestation. Följden blir således att korta köer till 
självscanningskassorna bidrar till nöjda användare samtidigt som det förhoppningsvis 
fungerar som stimuli och bidrar till att fler kunder använder sig av portabel självscanning. 
 
Beträffande pålitlighet upplevs och uppfattas tjänsten som pålitlig av såväl användare som 
icke-användare. Användare vittnar om att de litar på systemet och känner förtroende för 
handdatorns hantering av varuregistreringen. Vår studie visar därmed inga tecken på att 
tekniken beträffande portabel självscanning felar i någon betydande utsträckning eller att 
kunder undviker tjänsten på grund av rädsla för att tekniken inte skall fungera 
tillfredsställande. 
 
Vidare betraktar vi kontroll som en betydande del av tjänsteleveransen i fråga om portabel 
självscanning. Användare instämmer i hög grad vad gäller kontroll och icke-användare 
förväntar sig i relativt stor utsträckning att portabel självscanning bidrar till ökad kontroll. 
Framförallt är det kontroll över inköpssumman som tycks utgöra den väsentliga delen för 
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användare av tjänsten. Därav tycker vi att det är väsentligt att tillmötesgå önskemålet om att 
rabatter, som idag dras av framme vid kassan, skall dras av direkt i handdatorn. 
 
Däremot finner varken användare eller icke-användare någon direkt användarglädje 
beträffande egenskaperna intressant och underhållande vid användning av portabel 
självscanning. Studien belyser emellertid en ny dimension av attributet då effektivitet i 
tjänsteutförandet framhålls som användarglädje vid nyttjande av tjänsten. Även i fråga om 
användarglädje är det med andra ord korta kassaköer och färre moment vid kassalinjen som 
framhålls som de främsta fördelarna.  
 
Slutledningen utifrån det här resultatet är att portabel självscanning inte i någon stor 
utsträckning upplevs särskilt roande. Tjänsten bidrar därmed inte till den känsla som ICA 
väljer att framhålla på framsidan av sin informationsbroschyr beträffande portabel 
självscanning, det vill säga att det blir ”roligare att handla”. Eftersom broschyren ämnar 
fungera som marknadsföring gentemot de individer som ännu inte använder tjänsten finner vi 
det mindre förnuftigt att framhäva det attribut som fått lägst instämmande bland gruppen icke-
användare. Utifrån vår studie finner vi det mer lämpligt att rikta uppmärksamheten på 
tjänstens mest framträdande fördelar, det vill säga ett effektivt handlande med full kontroll 
över inköpssumman.  
 
Vår studie pekar dessutom på att portabel självscanning uppfattas som mer ansträngande än 
komplicerat. Det här går framförallt att utläsa hos icke-användarna av tjänsten. Att de ser 
tjänsten som ansträngande kopplar vi framförallt till det faktum att användning av 
teknologibaserade självbetjäningstjänster kräver ansenliga beteendeförändringar samtidigt 
som det är ett stort hinder att få människor att testa nya teknologibaserade tjänster för första 
gången. 
 
Undersökningen visar emellertid inte på att individers teknikmognad har en avgörande 
betydelse för om kunder väljer att använda sig av portabel självscanning eller ej. Det här då 
vår undersökning inte visar på någon avsevärd skillnad i teknikmognad mellan grupperna 
användare och icke-användare, även om användares sammanvägda indextal är något högre. 
Även det faktum att det är tämligen många av användarna som har relativt låg teknikmognad 
talar för att teknikmognaden har ringa betydelse för om kunder tar till sig portabel 
självscanning eller inte. Att det inte tycks krävas någon särskild teknikmognad för att anamma 
tjänsten är överensstämmande med det undersökningen visar om att portabel självscanning 
inte upplevs som komplicerat. Till följd därav anser vi att resultatet visar att det framförallt är 
andra faktorer än teknikmognad som hindrar adoption av portabel självscanning.  
 
Även när det gäller de fem attributen erhålls tämligen lika resultat för såväl användare som 
icke-användare av tjänsten, då vår studie visar att portabel självscanning förknippas med en 
hög tjänstekvalitet från de båda grupperna. I och med det menar vi att det inte går att dra 
några generella slutsatser, utifrån attributen, till varför kunder inte använder sig av portabel 
självscanning. Däremot visar frågan om respondenternas allmänna uppfattning om portabel 
självscanning på flera anledningar till varför somliga väljer att inte använda sig av tjänsten. 
Det som framförallt framhålls är att företaget ses som den enda vinnaren vid kunders 
användande av portabel självscanning, rädsla å personalens vägnar att de skall mista sina jobb 
till följd av den nya tekniken samt påpekan från kunder om det bekväma i att göra som de 
alltid har gjort. Följden av det här anser vi vara att fler kunder kan komma att stimuleras 
använda tjänsten i de fall den kopplas till någon form av förmån och då de anställdas fördelar, 
såsom minskad arbetsbelastning, belyses. 
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Beträffande användarna går det emellertid att dra slutsatser utifrån de fem attributen. Enligt 
vår studie upplever användare framförallt kvalitet i tjänsteutförandet i och med minskade 
köer, färre moment vid kassalinjen samt kontroll över inköpssumman. Därav finner vi det 
angeläget att just dessa delar av tjänsteutförandet fungerar tillfredsställande samt att de 
ständigt rationaliseras och utvecklas. 
 
Slutligen ser vi god potential till att fler dagligvarukunder kommer att använda portabel 
självscanning. Användares höga värdering av tjänstens kvalitet talar enligt oss för att de 
fortsättningsvis kommer att nyttja portabel självscanning, samtidigt som vi menar att icke-
användarnas positiva bedömning av tjänstekvaliteten medför att flertalet kommer att börja 
använda sig av portabel självscanning. Det här med tanke på att individers attityd sägs 
påverka deras beteende. 
 

7.2 Trovärdighetsdiskussion 
Oavsett vilken metod som väljs för insamling av information krävs det alltid en kritisk 
granskning av informationen för att avgöra dess tillförlitlighet och giltighet. Reliabilitet, eller 
tillförlitlighet, är ett mått på i hur hög grad ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika 
tillfällen under i övrigt samma omständigheter.137 En undersökning med god reliabilitet 
kännetecknas av att själva mätningen inte påverkas av vem som utför mätningen eller de 
omständigheter under vilka den sker.138 Validitet, eller giltighet, är i sin tur ett mått på om en 
undersökning mäter eller beskriver det som önskas mätas eller beskrivas.139 Validitet kan 
delas in i intern giltighet och extern giltighet. Intern giltighet handlar om: ”Har vi fått fatt i 
vad vi ville ha?” medan extern giltighet berör studiens generaliserbarhet.140      
 
Vi anser att vår studie har en relativt god intern giltighet. Det som talar för att vi undersökt det 
vi avsett att undersöka är att studien till stora delar baserats på redan beprövade modeller, i 
form av Dabholkars attributbaserade modell och Parasuramans teknikmognadsindex. Vi antar 
även att den konfidentiella hanteringen av resultaten möjligtvis kan ha bidragit till en högre 
validitet genom att respondenterna enligt vår uppfattning inte haft någon anledning att svara 
på något annat sätt än sanningsenligt. Studiens svaghet vad gäller den interna giltigheten ser 
vi i det faktum att icke-användare av portabel självscanning kom att underrepresenteras i 
undersökningen. Vidare menar vi att studien har en låg extern giltighet. Det här då urvalet i 
såväl den kvantitativa som kvalitativa studien är för litet för att resultatet ska kunna 
generaliseras. Även det faktum att studien baseras på ett bekvämlighetsurval, där endast de 
respondenter som var villiga att ställa upp representerar urvalet, medför en minskad möjlighet 
till generalisering. Att studiens resultat i så stor utsträckning visar på positiva attityder 
gentemot portabel självscanning kan bero på att de respondenter som valde att deltaga i 
undersökningen har en mer god inställning till tjänsten i jämförelse med individer som avstod 
från att deltaga. 
 
När det gäller studiens reliabilitet bedömer vi att tillförlitligheten är god. Beträffande 
intervjuerna utfördes de i respondenternas respektive hem, vilket vi ser som fördelaktigt för 
ett så naturligt agerande från respondenterna som möjligt. Dessutom bandades varje intervju 
för att få fullständiga återgivningar av samtalen. Gällande enkätundersökningen framhåller vi 
det faktum att den utfördes på plats i butiken som fördelaktigt. Det här med tanke på att vi i 

                                                           
137 Bell, J., 2000, Introduktion till forskningsmetodik 
138 Lundahl, U. & Skärvad, P-H., 1999, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
139 Bell, J., 2000 
140 Jacobsen, D.I., 2002, Vad, hur och varför? – Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen 
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den kontexten kunde ha uppsikt över att enkäterna fylldes i på ett engagerat sätt. Slutligen var 
vi ytterst noggranna vid kodning och registrering av rådata. 
 
7.2.1 Källkritik 
När sekundärdata nyttjas är ett kritiskt förhållningssätt betydelsefullt. De källor som 
sekundärdata hämtas ifrån kan vara opartiska, vinklade, ofullständiga, bygga på tveksamma 
urval etcetera. Enligt Lundahl & Skärvad sägs källor ha en avgörande inverkan på 
undersökarens tolkningar och de framhäver att nya källor är att föredra framför äldre.141 
Litteraturen och artiklarna vi använt oss av har i stor utsträckning producerats de senaste åren. 
Det här föll sig naturligt med tanke på problemområdets aktualitet. Emellertid bygger valet 
även på en tanke om att öka undersökningens tillförlitlighet då det finns risk att äldre källor är 
inaktuella. Vi har dock inte helt utelämnat äldre källor, då dessa fortfarande kan vara 
användbara. 
 

7.3 Förslag till fortsatta studier  
Under uppsatsens gång har intresse väckts för ytterligare vinklar på frågor gällande portabel 
självscanning. För det första skulle det vara intressant att belysa portabel självscanning ur ett 
personalperspektiv, med tanke på delar av vårt resultat som visar att en del kunder är oroliga å 
personalens vägnar med anledning av den nya tekniken. Därmed vore det intressant att 
undersöka personalens inställning till portabel självscanning. Dessutom vore det intressant att 
studera portabel självscanning med en mer ekonomiskt inriktad undersökning genom att till 
exempel se på lönsamheten i den investering som portabel självscanning innebär. 
Avslutningsvis ser vi det av intresse att undersöka om portabel självscanning bidrar till en 
värdefull konkurrensfördel för dagligvarubutiker som väljer att investera i tekniken och om 
tjänsten medför en ökad lojalitet bland dagligvarukunder.      
    
       
 
     
 
      

                                                           
141 Lundahl, U. & Skärvad, P-H., 1999 
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BILAGA 1 - ENKÄT 
 
Bäste ICA-kund! 
 
Det frågeformulär som du fått gäller användning av så kallad självscanning och riktar sig till såväl användare 
som icke-användare av den nya tekniken. Svaren som vi får in ska användas som underlag för en D-uppsats i 
företagsekonomi vid Karlstads universitet.  
 
Ditt bidrag är mycket viktigt för vår undersökning, därför ber vi att Du tar god tid på Dig och läser 
instruktionerna till frågorna noga samt svarar så uppriktigt som möjligt på frågorna. Svara själv, låt inte någon 
annan påverka dina svar. Självklart behandlas svaren konfidentiellt.       
 
Tack på förhand! 
/ Michaela & Christian 

 
 
Del 1  
Den här delen innehåller bakgrundsfrågor. Var vänlig och ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst in på 

dig. 

 
 
1.1 Använder du självscanning vid Maxi ICA Stormarknad i Kristinehamn? 
 
Ja Nej 
 
Om JA, hur ofta använder du självscanning? 
 
 

Sällan                                            Ofta 
1      2      3      4      5      6      7   

 
 
1.2 Kön  
 
Kvinna Man 
 
1.3 Ålder  _________ 
 
 
Del 2 
Den här delen av enkäten innehåller ett antal påståenden. Vi ber dig ta ställning till varje påstående var för sig 

och ringa in det alternativ som du tycker passar bäst. Var vänlig och ringa endast in ETT alternativ för varje 

påstående. 

  
Ta ställning till påståendena utifrån skalan 1 till 7 (1= håller inte alls med, 7= håller med helt och hållet osv.)  
 
Observera att samtliga påståenden är riktade till såväl användare som icke-användare av självscanning. 
   
 
 
 Håller 

inte alls 
med 

 

 Håller 
med helt 
och hållet 

2.1 Att använda självscanning tycks gå snabbt/går snabbt. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
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2.14 Vad är din allmänna uppfattning om självscanning? 
 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 

2.2 Att registrera varorna med hjälp av självscanning tycks 
gå snabbt/går snabbt. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

2.3 Vid användning av självscanning tycks tiden i kassakö 
vanligtvis vara kort/är tiden i kassakö vanligtvis kort.  
 

 1 2 3 4 5 6 7 

2.4 Att använda självscanning tycks inte vara komplicerat/är inte 
komplicerat. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

2.5 Att använda självscanning tycks inte kräva mycket   
ansträngning/kräver inte mycket ansträngning.  
 

 1 2 3 4 5 6 7 

2.6 Att använda självscanning tycks vara pålitligt/är pålitligt.  
 

 1 2 3 4 5 6 7 

2.7 Att använda självscanning tycks fungera bra/fungerar                   
bra. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

2.8 Vid användning av självscanning tycks det sällan bli                    
fel i registreringen av varorna/blir det sällan fel i  
registreringen av varorna. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

2.9 Att använda självscanning tycks vara trevligt/är trevligt. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

2.10 Att använda självscanning tycks vara underhållande/är 
underhållande. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

2.11 Att använda självscanning tycks vara intressant/är                    
intressant. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

2.12 Att använda självscanning tycks ge mig kontroll över 
registreringen av varorna/ger mig kontroll över registreringen  
av varorna. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

2.13 Att använda självscanning tycks ge mig kontroll över 
inköpssumman/ger mig kontroll över inköpssumman. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

 Håller 
inte alls 

med 
 

 Håller 
med helt 
och hållet 
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Del 3 
Den här delen av enkäten innehåller ett antal påståenden. Vi ber dig ta ställning till varje påstående var för sig 

och ringa in det alternativ som du tycker passar bäst. Var vänlig och ringa endast in ETT alternativ för varje 

påstående. 

 
Ta ställning till påståendena utifrån skalan 1 till 5 (1= håller inte alls med, 5= håller med helt och hållet osv.) 
 
Observera att samtliga påståenden är riktade till såväl användare som icke-användare av självscanning 
 
 
 
 Håller inte 

alls med 
   Håller med 

helt och 
hållet 

3.1 Teknik ger människor mer kontroll över sina dagliga liv. 1 2 3 4 5  
3.2 Varor och tjänster som använder den senaste tekniken är                     
mycket enklare att använda. 

1 2 3 4 5  

3.3 Du tycker om tanken att sköta dina affärer och ärenden via 
datorer eftersom du då inte är begränsad till normala öppettider. 

1 2 3 4 5  

3.4 Du föredrar att använda den mest avancerade teknik som finns       
tillgänglig. 

1 2 3 4 5  

3.5 Du tycker om datorprogram som du kan anpassa efter dina egna behov. 
 

1 2 3 4 5  

3.6 Teknik gör dig mer effektiv i ditt yrkesutövande. 1 2 3 4 5  
3.7 Du finner ny teknik stimulerande.   1 2 3 4 5  
3.8 Teknik ger dig en ökad rörelsefrihet.                                              1 2 3 4 5  
3.9 Att lära sig om teknik kan vara lika givande som tekniken själv. 1 2 3 4 5  
3.10 Du känner tillit till att maskiner kommer att utföra det du instruerat 
dem att göra. 
 

1 2 3 4 5  

3.11 Andra människor frågar dig om råd om ny teknik. 1 2 3 4 5  
3.12 Du upplever att dina vänner lär sig mer om ny teknik än vad du gör. 1 2 3 4 5  
3.13 I allmänhet är du den förste i din bekantskapskrets som skaffar sig ny 
teknik när den kommer ut på marknaden. 

1 2 3 4 5  

3.14 Du kan vanligtvis fundera ut hur en teknisk produkt eller tjänst    
fungerar utan hjälp från någon annan. 

1 2 3 4 5  

3.15 Du håller dig alltid uppdaterad med den senaste tekniska utvecklingen 
inom dina intresseområden. 
 

1 2 3 4 5  

3.16 Du tycker om utmaningen att fundera ut hur nya produkter fungerar. 1 2 3 4 5  
3.17 Du anser dig uppleva färre svårigheter än andra att få nya produkter att 
fungera. 

1 2 3 4 5  

3.18 Teknisk telefonsupport är inte till hjälp eftersom de förklarar på ett 
obegripligt sätt. 

1 2 3 4 5  

3.19 Ibland känner du att tekniska produkter och system inte är              
konstruerade för att användas av vanliga människor. 

1 2 3 4 5  
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Tack för Din medverkan!

 Håller inte 
alls med 

   Håller 
med helt 
och hållet 

3.20 Det finns inga instruktionsböcker för tekniska produkter som är skrivna 
på ett enkelt sätt. 

1 2 3 4 5  

3.21 När du får teknisk support från en leverantör av en teknisk produkt eller 
tjänst, känner du ibland att du blir utnyttjad av någon som kan mer än du 
själv. 

1 2 3 4 5  

3.22 Om du köper en teknisk produkt eller tjänst föredrar du den enklaste 
modellen framför den som har mycket extrafunktioner. 

1 2 3 4 5  

3.23 Det är pinsamt när du har problem med en teknisk apparat och andra ser 
på. 

1 2 3 4 5  

3.24 Man bör vara försiktig med att ersätta arbetsuppgifter som utförs av 
människor med ny teknik eftersom tekniken kan gå sönder eller sluta 
fungera. 
 

1 2 3 4 5  

3.25 Ny teknik medför ofta hälso- och säkerhetsrisker som inte upptäcks 
förrän efter människor har använt den en tid. 

1 2 3 4 5  

3.26 Ny teknik gör det lätt för myndigheter och företag att övervaka 
människor. 

1 2 3 4 5  

3.27 Teknik verkar alltid gå sönder vid sämsta möjliga tillfälle.   1 2 3 4 5  
3.28 Du anser det inte vara säkert att lämna ut dit kontokortsnummer via en 
dator. 

1 2 3 4 5  

3.29 Du anser det inte vara säkert att utföra någon typ av finansiella 
transaktioner via Internet. 
 

1 2 3 4 5  

3.30 Du är orolig för att andra kan ta del av den information som du sänder 
via Internet. 

1 2 3 4 5  

3.31 Du känner dig inte trygg med att göra affärer med en organisation som 
bara kan nås via Internet. 

1 2 3 4 5  

3.32 Alla affärstransaktioner som du gör elektroniskt bör skriftligen 
bekräftas efteråt. 

1 2 3 4 5  

3.33 När en tjänst automatiseras måste du kontrollera noggrant att maskinen 
eller datorn inte gör fel. 

1 2 3 4 5  

3.34 Den personliga kontakten är väldigt viktig när man gör affärer med ett 
företag. 
 

1 2 3 4 5  

3.35 När du kontaktar en organisation föredrar du att prata med en människa 
framför en maskin. 

1 2 3 4 5  

3.36 Om du skickar information via Internet kan du aldrig vara säker på att 
den hamnar på rätt ställe. 

1 2 3 4 5  



BILAGA 2 - INTERVJUGUIDE 

 

BILAGA 2 - INTERVJUGUIDE 
 

Presentation av oss som undersökare. 

 

Beskrivning av undersökningen, syftet med intervjun samt dess upplägg. 

 

Bakgrundsvariabler: kön och ålder  
 
 

• Vad ser du som anledning till att du började använda självscanning? 
 
• Hur upplever du tiden i butik när det gäller självscanning - från det att du tar en handdator 

till dess att du når kassalinjen - jämfört med vanlig kassahantering? 
 
• Hur ser du på tiden i kö när det gäller självscanning, jämfört med vanlig kassahantering? 
 
• Hur ser du på användarvänligheten vad gäller självscanning?  
 
• Vid självscanning tar du över delar av det vanliga kassaarbetet, hur ser du på detta, 

jämfört med det traditionella sättet att handla? 
 
• Hur upplever du att tekniken fungerar vid användning av självscanning?  
 
• Hur ser du på pålitligheten vid användning av självscanning?  
 
• Hur är ditt förtroende till handdatorns hantering av din registrering av varor? 
 
• Hur upplever du faktorer som exempelvis trivsel och nöje i samband med användning av 

självscanning? 
 

• Upplever du någon ökad känsla av kontroll vid användning av självscanning jämfört med 
det traditionella sättet att handla? 

 
• Vad är din uppfattning om avstämning i samband med självscanning?  
 
• Finns det något eller några moment när det gäller självscanning som du upplever som 

positiva, som vi inte tagit upp i tidigare frågor? 
 
• Finns det något eller några moment när det gäller självscanning som du upplever som 

negativa, som vi inte tagit upp i tidigare frågor?  
 
• Vad upplever du skulle kunna förbättras eller utvecklas vad gäller tjänsten självscanning? 
 
• Hur skulle du uppleva om butiken kommunicerade med riktade säljbudskap till dig via 

handdatorn, till exempel rabatter och passande varor till redan registrerade varor?  
 
 



BILAGA 3 – RESULTAT FÖR ENKÄTENS ANDRA DEL 

 

7 - Håller med helt 
och hållet

6 - Håller med

5 - Håller till viss del 
med

4 - Neutral

3 - Håller till viss del 
inte med

2 - Håller inte med

1 - Håller inte alls 
med

Komplexitet

 

BILAGA 3 – RESULTAT FÖR ENKÄTENS ANDRA DEL  
 
 
LEVERANSHASTIGHET, Fråga 2.1 – 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANVÄNDARVÄNLIGHET, Fråga 2.4 – 2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 - Håller med helt 
och hållet

6 - Håller med

5 - Håller till viss del 
med

4 - Neutral

3 - Håller till viss del 
inte med

2 - Håller inte med

1 - Håller inte alls 
med

Ansträngning

7 - Håller med helt 
och hållet

6 - Håller med

5 - Håller till viss del 
med

4 - Neutral

3 - Håller till viss del 
inte med

2 - Håller inte med

1 - Håller inte alls 
med

Snabbhet vid 
användning

7 - Håller med helt 
och hållet

6 - Håller med

5 - Håller till viss del 
med

4 - Neutral

3 - Håller till viss del 
inte med

2 - Håller inte med

1 - Håller inte alls 
med

Snabbhet vid 
registrering

7 - Håller med helt 
och hållet

6 - Håller med

5 - Håller till viss del 
med

4 - Neutral

3 - Håller till viss del 
inte med

2 - Håller inte med

Tid i kassakö
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7 - Håller med helt 
och hållet

6 - Håller med

5 - Håller till viss del 
med

4 - Neutral

3 - Håller till viss del 
inte med

2 - Håller inte med

1 - Håller inte alls 
med

Pålitlig

7 - Håller med helt 
och hållet

6 - Håller med

5 - Håller till viss del 
med

4 - Neutral

2 - Håller inte med

1 - Håller inte alls 
med

Funktion

PÅLITLIGHET, Fråga 2.6 – 2.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 - Håller med helt 
och hållet

6 - Håller med

5 - Håller till viss del 
med

4 - Neutral

3 - Håller till viss del 
inte med

2 - Håller inte med

1 - Håller inte alls 
med

Felregistrering
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ANVÄNDARGLÄDJE, Fråga 2.9 – 2.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTROLL, Fråga 2.12 – 2.13 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
  

 

7 - Håller med helt 
och hållet

6 - Håller med

5 - Håller till viss del 
med

4 - Neutral

3 - Håller till viss del 
inte med

2 - Håller inte med

1 - Håller inte alls 
med

Underhållning

7 - Håller med helt 
och hållet

6 - Håller med

5 - Håller till viss del 
med

4 - Neutral

3 - Håller till viss del 
inte med

2 - Håller inte med

1 - Håller inte alls 
med

Registreringskontroll

7 - Håller med helt 
och hållet

6 - Håller med

5 - Håller till viss del 
med

4 - Neutral

3 - Håller till viss del 
inte med

1 - Håller inte alls 
med

Kontroll över 
inköpssumman

7 - Håller med helt 
och hållet

6 - Håller med

5 - Håller till viss del 
med

4 - Neutral

3 - Håller till viss del 
inte med

2 - Håller inte med

1 - Håller inte alls 
med

Trevligt

7 - Håller med helt 
och hållet

6 - Håller med

5 - Håller till viss del 
med

4 - Neutral

3 - Håller till viss del 
inte med

2 - Håller inte med

1 - Håller inte alls 
med

Intressant


