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Sammanfattning 

 

Bakgrund - Självbetjäningstjänster ger andra förutsättningar i tjänstemötet för 

anställda eftersom kunder interagerar med teknik istället för människor. Tidi-

gare forskning i samband med självbetjäningsteknologier fokuserar på kundens 

perspektiv vilket skapar en intressant grund att undersöka hur anställda upple-

ver självbetjäningsteknologier och hur de kan skapa värde enligt den tjänste-

dominanta-logiken. 

 

Syfte - Uppsatsens syfte är att undersöka anställdas upplevda roller när själv-

betjäningsteknologier är en del av verksamheter. Undersökningen fokuserar på 

att ta reda på förväntningar och upplevelser samt hur värdeskapande är enligt 

anställda. 

 

Tillvägagångssätt - Uppsatsen har ett kvalitativt tillvägagångssätt där semi-

strukturerade intervjuer genomfördes. Antal respondenter var 16 personer 

anställda som frontpersonal hos fyra företag belägna i Karlstad. Resultatet ko-

dades och kategoriserades för vidare analys utifrån den teoretiska referensra-

men om förväntningar, upplevelser och värdeskapande. 

 

Slutsats - Förväntningar som ställs på anställda i samband med självbetjäning 

yttrar sig som kunskapsförväntningar och naturliga förväntningar som ingår i 

den anställdes roll. Dessa förväntningar upplevs främst i samband med tjäns-

temisslyckanden, och positivt, negativt och neutralt värdeskapande kan uppstå. 

Slutsatser sammanfattas i en modell. 

 

Begränsningar - Slutsatser kan inte generaliseras utöver de kontexter som 

undersöks utan speglar de medverkande respondenterna från respektive verk-

samhet. 

 

Praktiska implikationer - Anställdas perspektiv på deras roller vid hantering 

av självbetjäningsteknologier samt värdeskapande utökar kunskap kring hur 

anställda uppfattar självbetjäning. Företag får kunskap om hur anställda upp-

fattar sin del i värdeskapande och kan anpassa sina verksamheter för att skapa 

bättre förutsättningar för värdeskapande. 

 

Nyckelord - Självbetjäningsteknologi, Anställda, Rollteori, Upplevelser, 

Tjänstedominant-logik, Värdeskapande.   
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Abstract 

 

Background - Self-service technologies present other conditions for employ-

ees in the service encounter since customers interact with technology instead 

of humans. Previous research regarding self services focuses on the customer’s 

perspective, which creates an interesting basis to explore how employees expe-

rience self-service technologies and how they can create value according to the 

service dominant logic. 

 

Purpose - The aim of this paper is to explore how employees’ experience 

their roles when self-service technologies are a part of companies. The study 

focuses on finding out what expectations and experiences employees have and 

how value creation emerges for employees. 

 

Approach - This paper has a qualitative approach and semi-structured inter-

views were conducted. Front personnel were interviewed at four companies in 

Karlstad and the number of respondents is 16. The results was coded and cat-

egorized for enabling further analysis with the theoretical framework about 

expectations, experiences and value creation. 

 

Conclusions - Expectations on employees regarding self-services expresses 

themselves as knowledge expectations and natural expectations included in the 

employee’s regular role. Expectations are mostly made visible in failure of de-

livering a service and can result in positive, negative and neutral value creation. 

Conclusions are summed up in a model. 

 

Limitations - Conclusions cannot be generalized into other contexts but only 

reflect experiences of contributory respondents from each company. 

 

Practical implications - The employees’ perspective on their roles when 

dealing with self services and value creation extend knowledge surrounding the 

employees’ perception of self-service instead of only the customers’ point of 

view. Companies draw upon knowledge about how employees perceive roles 

in value creation and therefore can achieve better circumstances for value crea-

tion. 

 

Keywords - Self service technology, Employees, Role theory, Experiences, 

Service dominant logic, Value creation. 
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet till uppsatsen börjar med en bakgrund angående oro 

hos anställda inför teknologiserade verksamheter, självbetjäningsteknologier 

och hur det kan påverka anställda i en verksamhet. Sedan efterföljer en pro-

blemdiskussion som tar upp tidigare forskning kring anställdas roller och 

självbetjäning samt var ett teoretiskt gap kan identifieras. Därefter följer syftet 

med uppsatsen, hur det bryts ner i frågeställningar och till slut kan läsaren gå 

igenom uppsatsens disposition.   

 

1.1. Bakgrund 

Anette som är café-ansvarig i tv-serien Ack Värmland blir märkbart upprörd 

när hennes arbetsgivare ersätter henne med en kaffemaskin (Ack Värmland 

2015). Detta är ett scenario som kan bli allt vanligare på flera arbetsplatser. 

Teknologi är en del av samhället och påverkar människor varje dag, allt från 

att kommunicera genom Internet till att köpa bussbiljetter via mobiltelefoner. I 

och med utvecklingen av vardaglig teknologi utför nu maskiner flera sysslor 

som människor tidigare hanterade. I teorin kan maskiner och teknologier bli så 

effektiva att de helt kan ersätta människor. 

 

En rädsla som människor kan identifiera sig med är att deras arbetsuppgifter 

inom ett företag kan försvinna i förmån mot en maskin. Dock tror forskarassi-

stenten Ryan Buell vid Harvard Business School att fastän transaktioner kan 

automatiseras, så kan inte relationer ersättas av maskiner, då “sociala förbin-

delser är viktiga för vårt välmående och vår mentala hälsa” (Gavett 2015, s. 6). 

Det finns möjligheter för företag att använda sig av teknologier för att försäkra 

kvalitet och effektivisera processer, vilket kan ses som anledning nog att helt 

förlita sig på teknologi inom vissa företag. Dock menar Toni Hilton, vid 

Westminster Business School, att kundens uppfattning av kvalitet kan sjunka 

om inte företag förstår att de flyttar över ansvar till kunder att skapa en tjänst 

genom teknologi. Hon argumenterar för att den konventionella vägen genom 

frontpersonal måste finnas för att skapa en tjänst (Hilton 2011). Båda dessa 

forskare menar alltså att ett företag bör inkludera teknologiska lösningar, 

såsom självbetjäningsteknologier, samtidigt som tillgång till frontpersonal finns 

kvar för att möta kunders behov. 
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Självbetjäningsteknologier är tekniker av olika slag som är menade för kunder 

att samspela med i syfte att skapa en tjänst utan att behöva möta och intera-

gera med personal på plats (Meuter et al. 2000). Implementering av sådana 

teknologier är ett steg närmare automatisering av ett tjänsteerbjudande när 

kunder kommer i kontakt med ett företag. Exempel på vanliga självbetjänings-

kanaler är utcheckning från hotell, bankomater, bokning av tjänster via Inter-

net såsom resebokningar och matvaruinköp, bankärenden via mobiltelefoner, 

samt incheckning på flygplatser (Meuter et al. 2000; Scherer et al. 2015). En 

implementering av självbetjäning visar förändringar i verksamheters miljö vil-

ket kan påverka anställda och andra aktörer. 

 

Utvecklingen gör det möjligt för kunder att anta en central position i tjänste-

mötet samtidigt som frontpersonal finnas kvar i verksamheter för att utföra 

samma eller andra arbetsuppgifter. Detta påverkar tjänstemötets dynamik och 

aktörers olika grader av involvering i mötet. För frontpersonal är tjänstemötet 

en betydelsefull del av dess arbetsuppgifter som anställd (Solomon et al. 1985). 

Det finns möjlighet att förväntningar som ställs på personal förändras i takt 

med utvecklingen av teknologi. I och med etablerandet av den tjänstedomi-

nanta-logiken (Vargo & Lusch 2004; Vargo & Lusch 2008), vilket anger att 

kunden är alltid en del av värdeskapandeprocessen oberoende av mötande 

aktör, anger det att självbetjäningsteknologier ersätter den anställdes roll i ett 

dyadiskt förhållande mellan kund och företag. Graden av självbetjä-

ningsimplementering skiljer sig företag emellan beroende på verksamheters 

olika naturer. Det visar ett mellanläge där självbetjäningsteknologier och an-

ställda verkar sida vid sida i verksamheter, vilket ger grund i att undersöka om 

det skapar specifika upplevelser hos anställda eller om det endast upplevs som 

en mindre aspekt i sammanhanget. 

 

1.2. Problemdiskussion  

Hilton och Hughes (2013) genomförde en litteraturgenomgång för att utforska 

självbetjäningsteknologier genom ett tjänstedominant-perspektiv och de iden-

tifierade två roller hos anställda i samband med teknologi: en tjänsteåterhäm-

tande roll och en assisterande roll. Även Bowen (2016) genomförde en littera-

turgenomgång av forskning för att studera förändrade roller för anställda ge-

nom tiderna, vilket resulterade i fyra roller som anställda ingår vid tjänstemö-

ten. Dock saknas empirisk forskning i dessa undersökningar. Att samla in data 

hos företag ger en annan sorts kunskap än den som kan skapas från en littera-
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turgenomgång. Empirisk forskning har en unik utgångspunkt för att bistå till 

kunskapsökande, då det sker i nära kontakt med ett sammanhang för att för-

säkra att tolkningar av data överensstämmer med verkligheten. Fokus på an-

ställdas perspektiv ger också ett unikt teoretiskt bidrag, eftersom forskning 

kring tjänstemötet ofta kretsar kring kundens deltagande och utvärdering av 

tjänstemötet. Anställda har alltid fyllt en viktig funktion vid värdeskapande i 

tjänstemöten (Bowen 2016). Med tanke på att självbetjäningsteknologier har 

möjligheten att ersätta personal är det intressant att undersöka om anställdas 

roller har påverkats i takt med den teknologiska utvecklingen och hur det upp-

levs av anställda. Roller sett ur ett tjänstedominant-perspektiv har det inte ut-

förligt forskats om tidigare (Åkesson 2011) vilket talar för att fokusera på rol-

ler. Ett utökande av kunskap kring roller kan förbättra kommunikationen och 

förståelsen inom verksamheter som i sin tur kan ge grund för att formellt på-

verka strategier och genomgående kunna förbättra organisationer genom att se 

på värde som ett fenomen skapat av flera aktörer.  Även kommunikation om 

realistiska förväntningar på anställdas prestationer kan förbättra medvetenhet i 

och med utökad kunskap om kundmötet. Förståelse för anställdas roller kan 

förbättra deras prestationer eftersom anställda kan förstärka positiva förhåll-

ningssätt samt anpassa sina förhållningssätt till krav som ställs. Ytterligare kan 

kunskap om tjänsteåterhämtande utökas när självbetjäningsteknologier inte 

uppfyller kundens behov eller misslyckas i tjänsteframförandet, eftersom an-

ställdas roller vid bristande funktion i självbetjäning kan belysas. Dunican och 

Keaster (2015) menar att ett företags förändringar kan innebära långsiktig 

framgång om förståelse för anställdas tankesätt redogörs. Rolloklarhet och 

rollkonflikter kan exponeras vid medvetenhet om förväntningar, vilket kan 

hjälpa företag att framgångsrikt hantera sådana situationer för att förbättra 

anställdas välmående. 

1.3. Syfte 

Syftet är att undersöka hur anställda upplever sina roller när självbetjänings-

teknologier är en del av verksamheter. Eftersom en effekt av självbetjäning är 

ersättande av personal är det intressant att inkludera anställdas perspektiv 

kring fenomenet. Självbetjäningsteknologier skapar en annan dynamik i tjäns-

temöten då kunder blir en huvudkomponent i värdeskapandeprocessen. Vilket 

kan bidra med en intressant aspekt eftersom anställda kan ha andra uppfatt-

ningar om vad deras roller är till skillnad från företag eller kunder. Att även 

inkludera den tjänstedominanta- logiken ger ytterligare ett unikt bidrag till 

forskningen.  
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1.4. Frågeställningar 

Syftet bryts ner i frågeställningar för att analysera och utforska syftet. Följande 

tre frågeställningar utgör därmed grunden av uppsatsens genomförande: 

 

 Vilka upplevda förväntningar ställs på frontpersonal från kunder och 

företag samt hur är de förväntningarna relaterade till självbetjänings-

teknologier? 

 

 Vilka upplevelser har frontpersonal i samband med självbetjäningstek-

nologier? 

 

 Hur ser värdeskapande ut när självbetjäningsteknologier är en del av 

verksamheter?  

 

Samtliga frågeställningar speglar den tjänstedominanta-logiken. Dessa fråge-

ställningar tas upp igen vid analys av resultat och diskussioner för att bindas 

samman i slutsatser och besvara syftet. 

 

1.5. Disposition 

Först behandlas relevant teori som skapar en teoretisk referensram att analy-

sera insamlad data utifrån. Kapitlet behandlar självbetjäningsteknologier, rolls-

kapande i form av förväntningar, tjänsteupplevelser samt den tjänstedomi-

nanta-logiken där värdeskapande främst diskuteras. Sedan beskrivs vald metod 

för datainsamling och en argumentation varför en sådan ansats besvarar våra 

frågeställningar med hänvisning till uppsatsens trovärdighet. Resultat av data-

insamlingen efterföljer i ett empirikapitel, där kodifiering och kategorisering 

presenteras och förklaras. Därefter kommer ett analyskapitel, där kategorise-

ring analyseras i relation till tidigare forskning. Efter följer slutsatser där paral-

leller till inledning och syfte görs, frågeställningarna besvaras och uppsatsens 

praktiska implikationer diskuteras. Sist i uppsatsens disposition kan referens-

lista samt bilagor hittas.  
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2. Teoretisk referensram  

Följande kapitel behandlar tidigare forskning som är relevant för att undersöka 

anställdas roller då självbetjäningsteknologier är en del av verksamheter. Refe-

rensramens delavsnitt är uppbyggda efter uppsatsens frågeställningar. Först 

presenteras en introduktion i självbetjäningsteknologier för att öka förståelsen 

kring dess egenskaper. Därefter presenteras rollteori och förväntningar som 

ställs på anställda inom organisationer. Sedan behandlas tjänsteupplevelser, hur 

de har undersökts tidigare inom organisationer och hur den forskningen rela-

terar till självbetjäningsteknologier. Kapitlet avslutas med en genomgång av 

den tjänstedominanta-logiken, med fokus på värdeskapande samt hur värde 

analyseras i specifika självbetjäningssammanhang.  

 

2.1. Självbetjäningsteknologier 

Efter egen översättning kan självbetjäningsteknologier enligt Meuter et al. 

(2000, s. 50) definieras som: “Teknologiska samspel som möjliggör för kunder 

att producera en tjänst oberoende av direkt kontakt med personal”. Det inne-

bär att tjänstemöten inte längre kräver att kunden interagerar med personal 

utan att kunden indirekt interagerar med företaget genom teknologi. Då själv-

betjäningsteknologier innebär att kunderna själva utför tjänsten medför det att 

anställdas arbetsuppgifter inte längre är desamma och att dem inte längre är en 

grundläggande del av tjänsteskapandet (Berry & Lampo 2000). Detta sätt att 

interagera med kunder utgör en annan förutsättning än det mer traditionella 

tjänstekonceptet där kunder möter anställda och åstadkommer tjänsten 

(Echeverri & Edvardsson 2012).  

 

Självbetjäning ses i uppsatsen som en synonym till självbetjäningsteknologier 

och menar att kunder tar direkt kontakt med företag genom teknologi, även 

fast det finns annan forskning som menar att självbetjäning ses som en tjänst 

kunder utför för sig själva oberoende av kontakt med verksamheter (Grönroos 

2008). Även om anställdas funktion kan påverkas, behöver det inte betyda att 

personliga möten uteblir helt då de flesta butiker som implementerar självbe-

tjäningsteknologier i form av exempelvis självscanning fortfarande även erbju-

der vanlig kassabetalning där anställda fortfarande fyller en viktig funktion. 

Enligt Berry och Lampo (2000) kan implementering av självbetjäningsteknolo-

gier ses som ett sätt att förnya tjänstedesignen och skapa värde för sina kunder 
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genom att ge möjligheten att styra sin involvering i tjänsteskapandet. Genom 

implementering av självbetjäningsteknologier kan företag uppnå en tidsspa-

rande effekt för både kunder och personal då köer kan minskas och möjlig-

göra för kostnadsbesparande effekter då personalkostnader kan minska (Lee et 

al. 2012). 

 

2.2. Förväntningar på anställda 

När en person har olika förväntningar på sig definierar det personens roll  

vilket förklaras: 

 

Närhelst individer interagerar säger vi att de intar olika roller i förhål-

lande till varandra. Hur individen agerar i sin roll beror på två olika kraf-

ter: de krafter som finns inom henne/honom (personlighet, egenskaper 

och färdigheter) och de krafter som finns i situationen. 

(Forslund 2009, s. 219) 

 

En roll anses enligt Argyris och Cooper (1998)  bestå av återkommande bete-

enden utförda av en individ i ett sammanhang. Utefter dessa beskrivningar 

definieras roller i uppsatsen som i förväg ställda förväntningar och inkluderar 

både formella förväntningar bestämda av arbetsbeskrivningar och informella 

förväntningar som utvecklas i takt med förändringar i grupper och samman-

hang. Katz och Kahn (1978) menar att roller som återfinns inom organisation-

er består av direktiv som berör olika delar av organisationen och som berörda 

individer förväntas agera efter. Även Biddle (1986) diskuterar roller inom or-

ganisationer, något som benämns som organisatorisk rollteori där det sociala 

system som återfinns inom verksamheter bidrar till att det skapas förväntning-

ar på de anställda genom att de antas uppträda på ett visst sätt. Enligt Mabry 

och Barnes (1980) tilldelas lämpliga personer de formella rollerna för att upp-

rätthålla verksamheten, vilket tyder på att lämplighet också bidrar till hur roller 

skapas. Förväntningar som ställs på individer anses vara multidimensionella 

och inkludera flera element samtidigt (Solomon et al. 1985). Förväntningar 

från olika håll är alltså det som ligger till grund för att roller kan skapas och 

upprätthållas i verksamheter. Roller kan skapas och ändras genom förändring-

ar i arbetsuppgifter samt individuella krav som kan yttra sig i olika element. 

Enligt Echeverri och Edvardsson (2012) grundar sig förväntan inte endast hos 

kunder eller arbetsgivare utan förväntan yttrar sig även i interaktionen mellan 

dessa, vilket visar att förväntningar återfinns hos båda aktörer och kan upple-

vas av anställda. 
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2.2.1. Rolloklarhet och rollkonflikt 

Att gå in i en roll kan innebära både positiva och negativa upplevelser för an-

ställda men roller är en viktig komponent för att grupper ska fungera (Bray & 

Brawley 2002). När det finns en klar förståelse för vad anställdas roller är, samt 

en överensstämmelse av uppgifter och objektiv råder det överensstämmelse i 

arbetsroller. Om det dock råder negativa upplevelser kring roller benämns det 

som rollstress vilket består av rolloklarhet och rollkonflikt (Forslund 2009; 

Rizzo et al. 1970). Definition av rolloklarhet, från egen översättning, är: “upp-

fattningen att man saknar nödvändig information för att utföra ett arbete eller 

en uppgift” och rollkonflikt är: “en känsla att vara splittrad i flera olika rikt-

ningar, oförmögen att hitta en sätt att göra varje partner nöjda” (Onyemah 

2008, s. 300). Forslund tar även upp rolloklarhet vilket bland annat innebär 

definitionen: “oklarhet över hur ens arbete utvärderas eller oklarhet över and-

ras förväntningar på ens prestation” (Forslund 2009, s. 221). Rollmotstridig-

heter är ytterligare ett fenomen som uppstår då en person vet vad som förvän-

tas av denne men då olika förväntningar innebär olika saker och strider mot 

varandra (Forslund 2009). Biddle (1986) beskriver att förväntningar som ställs 

på anställda ofta leder till rollkonflikter hos individer eftersom förväntningar 

kan skilja sig från individers eget beteende. Det står i skillnad till vad Forslund 

(2009) och Onyemah (2008) menar att förväntningar inte behöver härstamma 

från individuella beteenden utan förväntningar från olika aktörer kan orsaka 

rollmotstridigheter. Rollstress anses ha negativt samband till jobbprestanda 

inom tidigare forskning och rolloklarhet anses ligga till grund för påfrestningar 

och missnöjdhet hos individer på en arbetsplats (Onyemah 2008; Solomon et 

al. 1985). 

 

2.2.2. Förväntningar på anställda vid självbetjäning  

Anställda och kunder är ofta ihopkopplade med rutinmässiga beteenden och 

återkommande tjänstemöten (Bitner et al. 1994) vilket är en grund för rolls-

kapande. Bowen (2016) identifierar ett antal roller som anställda måste upp-

fylla vid tjänsteutförandet då de påverkar hur en tjänst utvärderas från kundens 

perspektiv. En av dessa roller som kopplas till självbetjäningsteknologier är 

”möjliggörare”, en roll som anställda behöver inta för att både kunder och 

teknik kan utföra sina delar i tjänsteframförandet. Personal behövs vid tjäns-

temöten för att hjälpa kunder att möjliggöra interaktion med tekniken, vilket 

kan liknas vid en assisterande roll då Bowen (2016) menar att teknik kan vara 

svår att lära sig. Han menar även att personal som inte besitter de rätta tek-
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nologiska kunskaperna kan ha svårt att uppfylla denna roll och menar att det 

är av stor vikt att företagen utbildar sina anställda för att ha möjligheten att 

uppfylla rollen som möjliggörare och skapa effektivitet för företaget. Även 

Hilton et al. (2013) beskriver hur anställdas roller i och med införande av 

självbetjäningsteknologier skiftar från att enbart leverera en tjänst till att be-

höva anta en hjälpande roll när teknologi inte fungerar. Hilton och Hughes 

(2013) etablerar två roller som anställda behöver ingå i kontakt med självbetjä-

ningsteknologier till skillnad från Bowen (2016).  De skiljer på vissa förvänt-

ningar eftersom de anger att personal går in i en tjänsteåterhämtande roll när 

de behöver åtgärda ett misslyckat tjänsteframförande, samt en assisterande roll 

när kunder inte har nog med kunskap att använda en självbetjäningsteknologi 

själva.  

 

Förväntningar som ställs på anställda kan variera mellan det personliga mötet 

med kunder och vad för interaktion som sker när anställda kommer i kontakt 

med kunder vid självbetjäning (Echeverri & Edvardsson 2012). Anställdas 

uppgifter att utbilda kunder och främja användning av självbetjäningsalternativ 

kan utvärderas negativt om kunder hänvisas till en självbetjäningsteknologi 

fastän de efterfrågar personlig service (Kelly et al. 2013). Det tyder på att flexi-

bilitet och möjlighet att frångå från anställdas roller kan krävas i vissa situat-

ioner för att förbättra tjänstemötet. Den grad av personlig bemötande samt 

självbetjäning som finns i tjänstemöten påverkar kundnöjdheten, vilket senare 

kan påverka fortsatt användning (Beatson et al. 2007). Det tydliggör avväg-

ningen av personligt bemötande och självbetjäning som anställda bör göra 

eftersom kunder kan uppskatta komponenterna i olika utsträckning. 

 

2.2.3. Förväntningar på anställda enligt den  
tjänstedominanta-logiken 

Då nya självbetjäningskanaler har skapat nya möjligheter för kunder att intera-

gera med teknologi istället för anställda, har det lett till nya möjligheter för 

värdeskapande samt att de traditionella rollerna som kunder och anställda in-

går kan ifrågasättas (Åkesson 2011). Bowen (2016) menar att anställdas roller i 

och med utvecklandet av tjänsteforskningen har minskat i status eftersom den 

tjänstedominanta-logiken fokuserar på kundens roll i värdeskapande. Hilton 

och Hughes (2013) har ett liknande resonemang att kunden tillsammans med 

teknologi behövs för att framföra en tjänst genom självbetjäning. Dock står 

det emot vad Vargo och Lusch (2008) anser att den kunskap som anställda har 
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utgör möjliga konkurrensfördelar gentemot andra företag, vilket ändå visar på 

att anställda är en viktig komponent i verksamheter. Bowen (2016) framför 

förutom “möjliggörare” tre andra roller som anställda ingår med hänsyn till 

tjänsteforskningen. De rollerna är “innovatör” som tillförser kreativitet och 

innovation i tjänsteframförandet, “differentierare” som gör ett tjänsterbju-

dande unikt för kunder och “koordinerare” som sammankopplar anställda 

med kunder för att samskapa värde. Bowens roller kan finnas i olika utsträck-

ning i olika verksamheter eftersom förväntningar anses vara multidimension-

ella (Solomon et al. 1985), dock anses “möjliggörare” ha tätast samband med 

självbetjäning. 

 

2.3. Upplevelser vid tjänsteframföranden  

Tjänsteupplevelser definieras genom ett tjänstedominant-perspektiv som “re-

sultatet av interaktionen och den minnesvärda processen av samskapande mel-

lan företaget, kunden och andra värdeskapande partners som kan inträffa vid 

varje medvetet ögonblick” (Wang 2015, s. 263). I upplevelser kan olika aktörer 

tillskriva mening till händelser och uppleva förväntningar som ställs. När kun-

der kommer i kontakt med företag, antingen genom att fysiskt befinna sig hos 

företag eller på annat sätt hamna i kontakt med företag, skapas kundupplevel-

ser som ett resultat av kunders personliga uppfattning (Meyer & Schwager 

2007). Anställda är en del av verksamheter, dock kan möte med kunder skapa 

upplevelser hos anställda på grund av kunders personliga uppfattning som kan 

inverka i tjänstemötet. Enligt Kristensson et al. (2014) kan känslor som upp-

kommer vid olika händelser kategoriseras som kundupplevelser, vilket innebär 

att anställdas uppfattningar även bör kunna ses som relevanta upplevelser i 

tjänstemöten. Erfarenheter och känslor från tidigare upplevelser kan därför 

resultera till anpassning från personalens sida för att kunna hantera kunder på 

ett framgångsrikt sätt. 

 

2.3.1. Ett sammanhangs betydelse vid upplevelser 

Betydelsefulla upplevelser ligger till grund för värdeskapande enligt den tjäns-

tedominanta-logiken när aktörer integrerar resurser inuti ett servicesystem 

(Vargo & Lusch 2016). Upplevelser som aktörer kommer ihåg och kan reflek-

tera över är en komponent där värdeskapande kan identifieras och analyseras i 

ett sammanhang. De upplevelser människor varit med om tidigare ligger ofta 

till grund för att påverka framtida upplevelser, eftersom om en person är be-
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kant med något sedan tidigare finns en tendens att ta till sig det nya snabbare 

(Kristensson et al. 2014) vilket tyder på att det inverkar på framtida värdeskap-

ande. Komponenter som tillkommer i en verksamhet kan anses ta längre tid 

för kunder att anamma om de inte har någon erfarenhet av liknande uppgifter 

från andra sammanhang. Det vill säga att nya komponenter i ett specifikt 

sammanhang inte används på grund av upplevd besvärlighet vid tidigare upp-

levelser. Skillnader i upplevelser kan uppstå mellan olika marknader och sam-

manhanget är i slutändan central för att avgöra hur en upplevelse kan utvärde-

ras (Kristensson et al. 2014). De olika resurser som integreras i värdeskapande 

kan vara karaktäriserande för olika verksamheter (Vargo & Lusch 2016). Bero-

ende på vad för syfte olika resurser uppfyller och hur väl de integreras upple-

ver anställda resursers deltagande i värdeskapande i olika utsträckning. 

 

2.3.2. Upplevelser i samband med självbetjäningsteknologier 

Det är en rad olika upplevelser som en kund utsätts för när denne är i kontakt 

med en självbetjäningsteknologi, vissa mer minnesvärda än andra (Åkesson et 

al. 2014). Negativa samt positiva uppfattningar kan med sannolikhet grundas i 

minnesvärda upplevelser knutna till upplevda känslor, vilket innebär huruvida 

självbetjäningsteknologier kan värderas positiva eller negativa. Dock eftersom 

endast anställdas upplevelser undersöks kan känslor och upplevelser applice-

ras, eftersom anställda kommer i kontakt med en självbetjäningsteknologi både 

som kund och anställd. Walker et al. (2002) anger att i vissa fall kan teknologi 

hindra kunder från att använda tjänster på grund av okunskap och att frustrat-

ion uppstår bland kunder vilket kan gå ut över personal på plats. Det inverkar 

på hur anställda använder sina kunskaper och upplever tjänstemötet vid själv-

betjäning. 

 

Berry och Lampo (2000) beskriver att en omstrukturering av verksamheter 

genom införande av bland annat självbetjäningsteknologier innebär möjliga 

fördelar såsom att tjänster görs mer tillgängliga för kunder och möjligheter till 

snabbare service, vilket är aspekter anställda kan uppleva. De beskriver även 

att minskad kontakt mellan kunder och anställda kan ses som problematiskt då 

direkt återkoppling och synpunkter från kunder uteblir, vilket även anställda 

kan uppleva som problematiskt. Självbetjäningsteknologier kan hjälpa personal 

att snabbare och enklare hitta lösningar på problem, vilket kan ha en positiv 

inverkan på dess arbetsuppgifter (Meuter et al. 2000). Även om införande kan 

medföra en rad fördelar tar Berry och Lampo (2000) även upp att anställda 
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kan känna uppgivenhet och tvivla på den nya tekniken. För yngre anställda kan 

självbetjäningsalternativ vara positivt eftersom det tar bort viss arbetsbörda 

medan äldre anställda kan uppleva självbetjäningsalternativ som ett hot mot 

deras roller i verksamheter (Di Pietro et al. 2014). Sådana känslor kan inverka 

på hur självbetjäningstjänster kan tillgodogöras i verksamheter samt hur upp-

levd oro ses på ur ett tjänstedominant-perspektiv. Även ålder hos kunder kan 

inverka på hur självbetjäningsteknologier anammas, då äldre kunder kan ha 

svårare att lära sig teknik och helst ser att hjälp finns att tillgå om något skulle 

gå fel (Tsourela & Roumeliotis 2015). En sådan aspekt kan ytterligare inverka 

på vad för förväntningar och upplevelser anställda har från tjänstemöten i 

samband med självbetjäningsteknologier. 

 

2.3.3. Självbetjäningsupplevelser enligt den tjänstedominanta-
logiken 

Enligt den tjänstedominanta-logiken är synen på teknologi inom organisation-

er annorlunda jämfört med tidigare forskning, där teknologi främst anses ha en 

objektiv betydelse (Orlikowski 1992). Vargo och Lusch (2016) menar att tek-

nologi existerar som ett institutionellt fenomen eftersom kunskap är en del av 

varje samhälle som utgör dess institutionella struktur, vilket innebär att tek-

nologi till viss del anses vara en social konstruktion. Synen på teknologi grun-

dar sig i Orlikowskis utgångspunkt om dess dualitet (1992) som innebär objek-

tiv betydelse och individuell mening. Syfte och nytta kan därmed variera aktö-

rer emellan utifrån upplevelser. Enligt Beatson et al. (2007) har självbetjänings-

teknologier påverkan på tjänstemötet. Dels beroende på att en stor del av an-

svaret för tjänsteskapande läggs på kunder vilket betyder att direkt personal-

kontakt minskar och kan upplevas av anställda. Att effektivisera tjänsteutfö-

randet genom självbetjäning kan samtidigt ge ökad tillgänglighet för anställda, 

vilket också beror på bland annat hur frontpersonal kan stödja kunder i an-

vändning (Hilton & Hughes 2013) vilket kan kopplas ihop med förväntningar 

som ställs. Det går att återfinna uppfattningar om teknologi som används i 

företag av både positiv och negativ karaktär, vilket oftast kopplas ihop med 

företagen (Walker et al. 2002). Dock går det emot vad Vargo och Lusch (2004; 

2008) anser om värdeskapande, eftersom endast positivt värde kan skapas så 

länge en tjänst framförs eftersom kunden upplever den funktionella nyttan av 

en tjänst.  
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Upplevd oro som Di Pietro et al. (2014) menar kan uppstå hos anställda kan 

ytterligare inverka enligt den tjänstedominanta-logiken eftersom negativa re-

spektive positiva upplevelser är grunden till hur värdeskapande utvärderas 

(Vargo & Lusch 2016). 

 

2.4. Värdeskapande enligt den tjänstedominanta-logiken 

Ett alternativt perspektiv att betrakta värdeskapande inom marknadsföring är 

genom den tjänstedominanta-logiken som Vargo och Lusch (2004) först eta-

blerar som ett svar på den tidigare gods-dominanta logiken som de själva be-

nämner det som. Efter senare tillägg och förtydliganden till logiken (Vargo & 

Lusch 2008; Vargo & Lusch 2016) består den tjänstedominanta-logiken idag 

av fem axiom som anger hur aktörer i olika sammanhang samspelar med 

varandra på mikro-, makro- och mesonivåer (Chandler & Vargo 2011). 

De fem axiomen är följande: 

 

Axiom 1:  Tjänst är den grundläggande basen för utbyte. 

Axiom 2:  Värde samskapas av multipla aktörer och inkluderar 

alltid förmånstagaren. 

Axiom 3:  Alla sociala och ekonomiska aktörer är  

 resursintegrerare. 

Axiom 4:  Värde fastställs alltid unikt och fenomenologiskt 

sett av förmånstagaren. 

Axiom 5:  Samskapande av värde koordineras genom institut-

ioner bestående av aktörer och institutionella  

 arrangemang. 

(Vargo & Lusch 2016, s. 8) 

 

Värde är ett diffust begrepp inom tjänsteforskning med många olika definit-

ioner vad det innebär i sammanhang för olika aktörer. Värdeskapande är inte 

tydligt definierat inom forskning förutom att det ses som en allomfattande 

process inkluderandes många aktörer som skapar värde (Grönroos & Voima 

2013). Utifrån den diffusa bilden av vad värdeskapande innebär menar Grön-

roos och Voima (2013) att det är omöjligt att beskriva värdets verkliga natur. 

Det är interaktionen mellan flera olika aktörer, oberoende om det är slutkund 

eller inte, i olika nätverk som Vargo och Lusch (2008) vill framföra att sam-

skapat värde existerar underförstått vilket skiljer den tjänstedominanta-logiken 

från tidigare forskning om värdeskapande i organisationer.  
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Benämningen samskapande anger också att värde endast är positivt i och med 

det fjärde axiomet som uppger förmånstagare istället för aktör, vilket Gumme-

rus (2013) argumenterar emot eftersom hon anser att värdeutfall kan vara po-

sitiva och negativa samt vara asymmetriska aktörer emellan i tjänstemöten. 

 

2.4.1. Sammanhangets betydelse vid värdeskapande  

För att utvärdera hur värde skapas i en tjänst framför den tjänstedominanta- 

logiken att värde till skillnad från den gods-dominanta logiken endast kan 

skapas när kunden använder den tjänst som ett företag erbjuder (Vargo & 

Lusch 2004; 2008). Ur ett tjänstedominant-perspektiv kallas värdeskapande-

processen för ”värde-i-användning” vilket fokuserar på processen att skapa 

värde istället för värderesultatet (Vargo et al. 2008). Betydelsen av vad för 

miljö resursintegrerare och förmånstagare agerar i anses vara central och på-

verka värdeskapande, vilket senare ändrar betydelsen av “värde-i-användning” 

till “värde-i-sammanhang” för att tidigare upplaga inte ansågs fokusera på det 

sammanhang värdeskapande tar plats i (Vargo et al. 2008; Vargo & Lusch 

2016; Vargo & Chandler 2011). Det sammanhang som värdeskapande tar plats 

i påverkar därmed genom att olika förmånstagare, som har skilda syften med 

att använda tjänster, bedömer enligt det fjärde axiomet värde unikt och feno-

menologiskt. Eftersom det tredje axiomet anger att alla sociala och ekono-

miska aktörer är resursintegrerare resulterar det i att se ”värde-i-sammanhang” 

som värdestimulerande enligt den tjänstedominanta-logiken (Vargo et al. 

2008).  Ett sammanhang som innefattar självbetjäningsteknologier kan påverka 

värdeskapande i och med att kunden blir samproducent av tjänst och kan för-

ändra värdeskapandeprocessen, som anställda kan uppleva. Många företag 

med olika natur kan implementera självbetjäning i syfte att effektivisera verk-

samheter, men självbetjäningsteknologiers del i värdeskapande kan variera be-

roende på specifika resursintegrerare. Det vill säga att aktörer såsom anställda 

upplever olika grader av värdeskapande beroende på vad för värde specifika 

resurser i olika sammanhang kan skapa och innebära (Alves et al. 2016). 
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2.4.2. Samskapande och samproduktion 

Det görs en distinkt skillnad mellan samskapande och samproduktion i och 

med att samskapande relaterar till hur värde skapas medan samproduktion 

relaterar till hur en vara eller tjänst skapas (Hilton & Hughes 2013). Sampro-

duktion är praktiskt bundet och betyder vad för olika komponenter och aktö-

rer som bidrar till ett erbjudande i form av en tjänst, till skillnad från samskap-

ande vilket är ett fenomen som inkluderar individuell betydelse utöver faktisk 

produktion. Eftersom samproduktion av en tjänst benämns som en kompo-

nent av samskapande av värde ger samskapande ett omfattande perspektiv på 

de aspekter som finns i ett visst sammanhang och som bidrar till värdeskap-

ande (Vargo & Lusch 2008; Grönroos 2011). Samproduktion fokuserar därför 

på det frivilliga värdeskapandet (Vargo & Lusch 2008) vilket exkluderar vissa 

komponenter som annars kan inverka på det totala värdeskapandet. Hilton 

och Hughes (2013) fokuserar på att analysera samproduktion för anställda i 

kombination med självbetjäning. Samproduktion kan lättare knytas till arbets-

uppgifter och svårare till individuella upplevelser, vilket innebär att analysera 

samskapande för uppsatsens syfte anses lämpligt. Dock kan samproduktion av 

tjänst identifieras och jämföras med hur samskapande av värde sker. Kunder 

blir vid användning av självbetjäningsteknologier samproducenter av tjänst och 

blir indirekt del av organisationer eftersom de utför aktiviteter som verksam-

heter tidigare utförde (Berry & Lampo 2000). Det är möjligt att kunder och 

anställda deltar i samproduktion av tjänst och samskapande av värde i väx-

lande utsträckning, eftersom de är två begrepp som inte ömsesidigt utesluter 

varandra. 

 

2.4.3. Värdeskapande i samband med självbetjäningsteknologier 

I värdeskapandeprocessen kan synen på självbetjäningsteknologier variera ef-

tersom olika synsätt på vad för roll teknologi har skiljer sig åt. Exempelvis kan 

självbetjäningsteknologier anses utgöra en väsentlig del av värdeskapandepro-

cessen, vilket Hilton och Hughes (2013) anser eftersom teknologin tillsam-

mans med kunder är nödvändig för att överhuvudtaget möjliggöra värdeskap-

ande. Dock står det emot vad Vargo et al. (2008) menar att “värde-i-

sammanhang” är värdestimulerande, vilket beror på vilken miljö en teknologi 

befinner sig i för att skapa värde för förmånstagare. Eftersom självbetjänings-

teknologier ger företag möjligheten att erbjuda tjänster genom nya plattformar 

ger det möjlighet att strukturera om sina verksamheter eftersom personlig kon-

takt kan i vissa verksamheter anses vara en överflödig del i varför kunder åter-
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kommer till företag (Berry & Lampo 2000; Beatson et al. 2007), alltså inte 

skapar värde för förmånstagare. I och med att tjänsteframförande med hjälp 

av teknologi inte kräver aktiv närvaro av personal kan det även innebära att 

produktivitet och effektivitet på arbetsplatser ökar (Cunninham et al. 2008), 

vilket även tillåter anställda att fokusera på andra områden inom verksamheter. 

Verksamheter som implementerar självbetjäningsteknologier och samtidigt 

erbjuder tjänster genom personligt möte förser kunder med valmöjligheten att 

individuellt anpassa sina tjänsteupplevelser vilket kan ses som en värdeskap-

ande faktor (Scherer et al. 2015). 

 

2.5.  Sammanfattning av teoretisk referensram 

Förväntningar, såväl formella angivna i arbetsinstruktioner som informella 

inom grupper, inverkar på hur anställda upplever sina roller i ett sammanhang. 

När förväntningar inte klargörs eller krockar med varandra kan det orsaka ne-

gativa känslor hos anställda.  I och med självbetjäning som en komponent i 

verksamheter kan det finnas förväntningar som inte finns i jämförelse med 

personliga möten eller vice versa. Sådana förväntningar kan resultera från tidi-

gare upplevelser i tjänstemöten, antingen positiva eller negativa. Sammanhang 

är en viktig aspekt som inverkar på upplevelser och hur de utvärderas. I vissa 

sammanhang kan självbetjäning upplevas som positivt samt negativt av an-

ställda, men även tjänsteupplevelser i kontakt med kunder kan inverka på per-

sonalens känslor inför självbetjäning. Värdeskapande kan då utvärderas från 

förväntningar och tidigare upplevelser från anställdas perspektiv. Den tjänste-

dominanta-logiken ger insyn i hur teknologi inverkar på värdeskapandeproces-

sen och hur teknologi kan uppfattas individuellt av individer. Vad för sam-

manhang en självbetjäning agerar i inverkar till stor del vid värdeskapande. 
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3. Metod 

Metodkapitlet inleds med en beskrivning och argumentation kring valt an-

greppsätt. Sedan följer en redogörelse för insamling av data, aktuell metod, 

vilka företag som deltagit i undersökningen samt de självbetjäningsteknologier 

som återfinns hos respektive företag. Därefter beskrivs urvalet och responden-

terna i undersökningen. Trovärdighet i undersökningen diskuteras genom reli-

abilitet och validitet. Avslutningsvis anges hur insamlad data bearbetades, hur 

det vidare hanteras i analyskapitlet samt hur det kan kopplas till förväntningar, 

upplevelser och värdeskapande. 

 

3.1. Kvalitativ ansats 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur anställda upplever sina roller när 

självbetjäningsteknologier är en del av verksamheter. Det saknas forskning 

som utgår från anställdas perspektiv och hur de upplever sina roller i samband 

med självbetjäningsteknologier. För att bidra med djupare kunskap och förstå-

else inom området valdes ett kvalitativt tillvägagångssätt. Enligt Bryman och 

Bell (2013) kan en kvalitativ strategi vara fördelaktig då teorigenerering efter-

strävas när tidigare forskning saknas. Brist på tidigare forskning samt viljan att 

få en ökad förståelse av anställdas perspektiv, gör det därför mer lämpligt att 

använda en kvalitativ strategi för att skapa ett empiriskt bidrag till forskningen. 

Att kvalitativa studier är ett vanligt tillvägagångssätt när avsikten är att bilda en 

uppfattning om hur verkligheten faktiskt ser ut (McCusker & Gunaydin 2015), 

talar ytterligare för att valt angreppsätt lämpar sig. En kvantitativ undersökning 

uteslöts, då det hade krävt en större initial teoretisk förståelse i ämnet (Bryman 

& Bell 2013) samt att målet vid en kvantitativ design ofta är att få in kvantifi-

erbar data (Bryman & Bell 2013). Kvantifierbar data eftersträvas inte i uppsat-

sen, då subjektiva upplevelser från anställda föredras framför data av mätbar 

natur för att utforska och besvara uppsatsens syfte. Därmed skapar en kvalita-

tiv ansats ett empiriskt bidrag till forskning samt utfyllnad av det teoretiska 

gapet som identifierats. 
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3.2. Datainsamling  

Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med anställda för att möjliggöra 

insamling av subjektiva uppfattningar om anställdas egna roller. Verksamheter 

som ansågs lämpliga för att besvara syftet kontaktades, vilket innebar verk-

samheter där självbetjäningsteknologier sedan en tid tillbaka är en etablerad 

del. Totalt antal respondenter är 16 stycken, vilka bestämdes utifrån ett be-

kvämlighetsurval. 

 

3.2.1. Intervjuer 

Eftersom intervjuerna var semi-strukturerade innebar det att en intervjuguide 

användes i syfte att styra intervjuprocessen (se bilaga 1). Intervjuguidens de-

sign efterbildades från uppsatsens frågeställningar och frågornas utformning 

var av öppen karaktär för att inte leda personen som intervjuades. Intervjugui-

den testades på förhand för att utesluta krångliga uttryck och säkerställa att 

frågorna var lättförståeliga. För att ytterligare förenkla för intervjupersonerna 

byttes termen självbetjäningsteknologi, som används i uppsatsen, ut mot den 

aktuella självbetjäningstjänsten på varje företag. Varje intervju varade mellan 

30 till 40 min beroende på vad som diskuterades, en längd som bedömdes vara 

tillräcklig för att få in fylliga och tillräckliga svar från respondenterna. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) är intervjuer ett lämpligt verktyg vid insamling 

av data när en undersökningsmetod syftar till att spegla deltagarnas upplevel-

ser. Anställda kan därmed själva ange hur de upplever sina roller genom att 

återge aspekter och upplevelser som inverkar på förväntningar och hur det i 

sin tur påverkar värdeskapande i verksamheter. Färdiga svarsalternativ hade 

inte gett lika fylliga svar, vilket hade varit fallet om exempelvis enkäter hade 

valts som metod, samt att det är enklare att missuppfatta frågornas innebörd 

vid enkätstudier (Bryman & Bell 2013). Förståelse för undersökningspersoner 

kan utökas vid intervjuer, där respondenter själva anger hur de upplever speci-

fika sammanhang. Eftersom sammanhang är en viktig aspekt inom den tjäns-

tedominanta-logiken är det av stort intresse att få en bild av det. 
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3.2.2.  Aktuella företag 

Intervjuer genomfördes med frontpersonal på Coop Extra Hammarö, Swed-

bank Karlstad samt Scandic hotell. Scandic gav möjligheten att intervjua 

frontpersonal på två av deras hotell belägna i Karlstad; Scandic Karlstad City 

och Scandic Winn. För att komplettera med ytterligare information utfördes 

en intervju på biografen Filmstaden Karlstad vilket ansågs intressant eftersom 

biografen sedan tidigare övergått till en självbetjänings-fokuserad verksamhet. 

Då endast en intervju utfördes på Filmstaden bidrar den inte i lika stor ut-

sträckning till analys som de andra intervjuerna. Dock ger den intervjun en 

intressant syn på självbetjäningsteknologier ur vissa aspekter vilket gör att in-

nehållet bidrar till diskussion i analys. Självbetjäningsteknologierna skiljer sig 

emellan verksamheterna på grund av verksamheternas olika natur. Förklaring 

för respektive självbetjäningsteknologi, vad för syfte de uppfyller samt inom 

vilken verksamhet de agerar i beskrivs nedan.  

 

Coop Extra Hammarö, erbjuder ShopExpress, ett självscanningsverktyg som 

innebär att kunder själva går genom butiken, scannar varor och samtidigt 

packar ner det i kassar för att sedan betala utan att behöva möta någon ur per-

sonalen. ShopExpress gör att kunder kan välja att själva sköta betalningen, 

men kan i samband med betalning få en rutinmässig avstämning av vad för 

varor som har scannats in för att säkerhetsställa att varor stämmer. Coop Ex-

tra är en livsmedelsbutikkedja underställd till Coop (Coop Sverige AB u.å.). 

 

Scandic, erbjuder möjligheten för gäster att checka ut online via olika digitala 

enheter genom “online check-out”. Det innebär att kostnaden för rummet 

betalas genom Internet och gäster vid avfärd endast behöver lämna nyckeln till 

rummet i receptionen. Scandic är en hotelloperatör med flertalet hotell belägna 

i Sverige samt övriga världen (Scandic u. å.). 

 

Swedbank Karlstad, erbjuder flertalet digitala lösningar som Internetbanken 

och Mobilbanken, vilket gör det möjligt för kunder att sköta bankärenden obe-

roende av tid och plats. De tillhandahåller även tjänsten Swish som möjliggör 

snabba överföringar av pengar mellan användare samt BankID. Funktioner 

dessa lösningar har är bland annat att få reda på kontosaldon, betala räkningar, 

hantera sparande och placeringar och få reda på växelkurser. Swedbank Karl-

stad ingår under Swedbank AB (Swedbank u.å.). 
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Filmstaden Karlstad, erbjuder biljetthantering via biljettautomater, vilket är 

specifika självbetjäningsteknologier belägna på biografen. Biobiljetter kan re-

serveras, betalas och hämtas ut endast via dessa automater eftersom det inte 

finns någon specifik biljettkassa bemannad med personal som alternativ för 

kunder. Dock finns det möjlighet vid undantag att betala i vanlig kassa, exem-

pelvis vid rabatter och kontant betalning. Filmstaden är en biograf i SF Bios 

regi (SF Bio u. å.). 

 

3.2.3. Respondenter 

Urvalet skedde genom ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman 

och Bell (2013) beskriver ett urval som inkluderar personer som för tillfället 

finns att tillgå. Intervjupersoner valdes ut av högre ansvariga inom respektive 

verksamhet eller angav själva sitt frivilliga deltagande. På grund av det teore-

tiska gapet som existerar kring hur anställda upplever sina roller, kan ett be-

kvämlighetsurval vara en början till utökande av teoribildning (Bryman & Bell 

2013). 16 stycken anställda intervjuades för undersökningen varav 5 personer 

vardera deltog från Coop Extra Hammarö, Scandic samt Swedbank Karlstad 

och en person från Filmstaden Karlstad.  

 

Respondenter bestod av frontpersonal som möter kunder i sitt arbete utöver 

andra uppgifter och kan anses vara ena parten i tjänstemöten. Fem personer 

från respektive verksamhet skapade tillräcklig fyllig information om hur en 

verksamhets sammanhang inverkar på anställdas förväntningar, upplevelser 

samt värdeskapande för att möjliggöra analys. Att intervjua frontpersonal var 

av vikt eftersom hur anställda upplevelser sina roller i samband med självbe-

tjäningsteknologier är syftet för uppsatsen. De individer som själva bär och 

upplever sina roller ansågs därmed bäst besitta de upplevelser som är relevanta 

för uppsatsens syfte. Att intervjua personer med högre befattning i en verk-

samhet hade gett inblick i hur formella roller faktiskt är, dock valdes tillväga-

gångssättet bort till förmån att fokusera på frontpersonalens upplevelser för 

möjligheten att utforska de roller anställda själva upplever.   
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3.3. Trovärdighet 

Trovärdighet innebär för uppsatsens skull ett allomfattande hänsynstagande till 

reliabilitet, validitet samt att etiska aspekter beaktas vid genomförande av upp-

satsen. Trovärdighet anser bland annat Bryman och Bell (2013) vara ett alter-

nativ till bedömning av en undersöknings kvalitet utifrån en kvalitativ ansats. 

För att försäkra att en undersökning kan anses trovärdig menar Bryman och 

Bell (2013) och Miles et al. (2014) att en undersöknings kvalitet bör diskuteras 

utifrån reliabilitet och validitet. När endast en forskare utför undersökningen 

kan ett kritiskt förhållningssätt till insamlad data saknas och minska undersök-

ningens trovärdighet (Bryman & Bell 2013). Eftersom båda uppsatsskrivare i 

lika stor utsträckning deltog i undersökningen skapar det en trovärdighet i 

uppsatsens samtliga delar. Intervjuguiden bygger på uppsatsens utformning (se 

bilaga 1) samt testades i förväg för att vara så lättförståelig som möjligt, vilket 

Miles et al. (2014) menar stärker reliabiliteten i en undersökning. Eftersom 

uppsatsen är utformad från anställdas perspektiv och intervjuer endast utför-

des med frontpersonal, talar det för att svar som personer återgav i intervjuer 

speglar den teoretiska referensramen samt överensstämmer med hur verklig-

heten ser ut vilket Miles et al. (2014) menar att den interna validiteten förstärks 

genom uppsatsens teoretiska referensram. 

 

Uppsatsens resultat kan utöka kunskap om anställda, dock försvagas uppsat-

sens teorigenerering genom att respondenters uttalanden inte kan representera 

andra anställdas upplevelser inom fler branscher som har självbetjäning i sina 

verksamheter. Med andra ord är det endast möjligt för resultat att generaliseras 

till de sammanhang som undersöks och kan endast stå för de aktuella respon-

denterna (Bryman & Bell 2013). Dock kan analyserad data bidra teoretiskt och 

utöka kunskapen kring hur anställdas upplevda roller ser ut i samband med 

självbetjäning, något som saknas inom tidigare forskning. Även företagens 

olika natur är en viktig komponent i hur roller upplevs och olika sammanhang 

anses kunna tillföra kunskap om anställdas roller. De sammanhang som ligger 

till grund för studien förklaras och de självbetjäningsteknologier som ingår i 

studien beskrivs tydligt, vilket talar för att överförbarheten av studien ökar 

(Bryman & Bell 2013). Studien bidrar även till en grund för vidare forskning 

vilket kan vara ett sätt att stärka undersökningens kvalitet (Bryman & Bell 

2013).  
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För att försäkra etiska riktlinjer erhöll alla respondenter information om 

undersökningen, dess syfte och hur deras information skulle behandlas. Alla 

gav samtycke till att delta i undersökningen genom att skriva på ett informat-

ions-, och samtyckesbrev (se bilaga 2). Intervjuer spelades in med hjälp av en 

diktafon och transkriberades efteråt. Samtliga respondenter är anonymiserade 

vid citatangivelser. Därmed följs etiska riktlinjer som samtycke, integritet, kon-

fidentialitet samt anonymitet genom uppsatsens gång vilket Ekengren och 

Hinnfors (2012) framför är viktiga riktlinjer att förhålla sig till. 

 

3.4.  Tillvägagångssätt vid analys 

Det obearbetade materialet som intervjuer resulterade i transkriberades efteråt, 

det vill säga alla inspelade intervjuer återgavs ordagrant skriftligt. Materialet 

inleddes först med att kodas, ett tillvägagångssätt där svar från intervjuer nog-

grant studeras för att plockas isär och namnges med passande titlar (Bryman & 

Bell 2013). Kodning ansågs som ett lämpligt analysverktyg eftersom det är ett 

viktigt första steg i att hantera den enorma mängd data som kvalitativa inter-

vjuer resulterar i (Bryman och Bell 2013). Materialet bearbetades senare genom 

öppen kodning, vilket gör det enklare att hitta kopplingar mellan det insamlade 

materialet (Bryman & Bell 2013) vilket gjorde materialet analyserbart. Dessa 

koder bearbetades ytterligare och passades senare ihop till ett antal kategorier 

för att lättare hitta gemensamma benämningar på företeelser och möjliggöra 

vidare analys. Kategorier är ett sätt som rekommenderas allmänt vid bearbet-

ning av kvalitativ data (Neale 2016). 

 

3.5. Sammanfattning metod 

En kvalitativ ansats valdes för att få insyn i intervjupersoners förväntningar 

samt upplevelser i olika sammanhang för att utöka teoribildning. Fyra företag 

med specifika självbetjäningsteknologier deltog i undersökningen och front-

personal intervjuades för att ge material till uppsatsens frågeställningar. Utifrån 

transkriberingar av intervjuer kodifierades och kategoriserades materialet för 

att lättare hitta kopplingar till tidigare teori samt möjliggöra jämförelser. 

Undersökningens trovärdighet diskuteras i förhållande till validitet, reliabilitet 

samt etiska aspekter som är viktiga att ta hänsyn till. 
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4. Empiri 

Kodning och kategorisering bildar det empiriska materialet. För att lättare följa 

empirikapitlet presenteras förväntningar, upplevelser och värdeskapande i mo-

deller bestående av kategorier, koder samt citat från intervjuer. Därefter pre-

senteras i korthet vad övergripande kategorier innebär samt en förklaring av 

vad underliggande koder innebär. I efterföljande kapitel används termen an-

ställda för de respondenter som medverkar i undersökningen, dock kan inte 

uttalanden om andra anställda göras i och med undersökningens utformning. 

 

4.1. Förväntningar 

         Exempel ur data Koder         Kategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Upplevda förväntningar hos respondenter med koder och övergripande kategorier. 

 

Kategorin kunskapsförväntningar innefattar upplevda förväntningar som ställs 

på de anställda i verksamheterna från kunder och från företag. Dessa handlar 

främst om att personalen ska vara pålästa och kunniga inom området för re-

spektive självbetjäningsteknologi. Anställda förväntas ha kunskap så att de kan 

upplysa, informera och guida kunder i hur teknologier fungerar och hur kun-

der kan använda dessa. Ibland upplever anställda att förväntningar är högt 

ställda och därför kan vara svårt att leva upp till dessa. Grunden till att för-

väntningar inte alltid möts beror på att vissa anställda upplever begränsade 

Förväntningar 

Kunskaps-
förväntningar 

Kunskap om tjänsten 

"Min chef förväntar sig att 
vi har den kompetensen 
så att vi kan förklara för 
kunden hur det går till" 

Brist på kunskap 

"Kundernas krav är ju 
högre än min 

kompetens inom 
digitalisering..." 

Naturliga 
förväntningar 

Förväntningar som 
del av naturlig roll 

"Alla som sitter i kassan 
ska ju kunna 

[ShopExpress]". 

Överensstämmande 
av förväntningar 

"Vi som anställda har ju 
kunskap kring de digitala 

lösningarna" 

Personliga möten 
mot teknologiska 

möten 

"Min roll är att serva kunderna 
till det bästa sätt som finns 

oavsett om det är 
ShopExpress eller vanlig". 
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kunskaper inom teknik. Kategorin naturliga förväntningar bildas utefter den 

återkommande förklaringen från anställda att det inte går att särskilja rent 

formella förväntningar i form av arbetsinstruktioner som speciellt hör till 

självbetjäningsteknologier. Upplevda förväntningar anses sammanfalla med 

deras övriga arbetsuppgifter och ses därmed som en naturlig del av arbetet och 

verksamheter i sig. Det upplevs dock att förväntningar som ställs ändå stäm-

mer överens med verkligheten och att förväntningar kan tillgodoses och upp-

levs som realistiska. Det upplevs inte skilja mellan personliga kundmöten 

gentemot möten där självbetjäningsteknologier är inblandade, utan anställda 

anger att de hanterar alla situationer med samma bemötande och arbetssätt. 

 

4.2. Upplevelser 

       Exempel ur data                  Koder  Kategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Upplevelser hos respondenter med koder och kategorier. 

 
Kategorin utveckling innefattar upplevelser angående självbetjäning, känslor 

bland personal samt vad det tillför företaget.  En utmärkande upplevelse är att 

självbetjäning ses som en utveckling och ett sätt att vara konkurrenskraftiga. 

Känslor är överhängande positiva och självbetjäningsteknologier anses enligt 

anställda underlätta för både de själva och kunder. 

Upplevelser 

Utveckling 

Utveckling av 
verksamheter 

"Man vill ändå vara ett märke i ett företag 
som visar att man utvecklas...det är 

jätteviktigt & speciellt för stora företag, att 
man är med och utvecklas tillsammans med 

samhället"  

Positiva till 
teknologier 

"Jag tycker att det är väldigt 
bra. det handlar ju om att det 
kan ersätta personal, men det 

är ju ett steg framåt" 

Smidighet 
"Jag har bara hört att 
det är smidigt och 

bra" 

Åldersskillnad 

"Det är ju en liten 
skillnad, men inte så 
stor som man skulle 

kunna tro" 

Tjänstemisslyckande
  

Hjälpa till när tjänst 
inte levererar 

"Man försöker hjälpa 
så gott det går om det 
uppstår några prblem". 

Generella 
upplevelser 

"...man bara förväntar 
sig att det ska 

fungera..." 

Förståelse 
"Jag tycker att många idag ändå har 
en förståelse med tekniken, att den 

inte alltid går som den ska". 
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Ålder hos anställda påverkar inte hur självbetjäningsteknologier upplevs, dock 

anses det att ålder hos kunder inverkar på hur de agerar i sin arbetsroll. Kate-

gorin tjänstemisslyckande baseras på upplevda situationer som kräver persona-

lens inblandning vid användande av självbetjäning. Anställda anger att den 

främsta orsaken till vad som kräver deras inblandning är när tjänsten inte fun-

gerar, antingen på grund av tekniska problem eller när kunder inte klarar av 

teknologin på egen hand. De upplevelser som återfinns bland anställda angå-

ende självbetjäningsteknologier är av generellt slag, dock anger vissa anställda 

händelser som ofta har mer negativa inslag. Trots negativa händelser upplever 

personal att kunder ofta är förstående när det kommer till teknikstrul. 

 

4.3. Värdeskapande 

             Exempel ur data    Koder            Kategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Värdeskapande enligt respondenter med koder och kategorier. 

 

Kategorin värde hos självbetjäning menas att anställda upplever effektivisering, 

valfrihet och smidighet av teknologi. De relaterar till värdeskapande som posi-

tivt, medan upplevd oro kan inverka negativt på värdeskapande. Fastän an-

ställda anger att det inte finns oro kring självbetjäning i dagsläget anger samt-

liga att det kan bli aktuellt med oro i framtiden i och med teknikens utveckling, 

vilket kan inverka på värdeskapande.  

Värdeskapande 

Värde hos 
självbetjäning 

Effektivisering 
"Det är klart att det 

finns ett 
effektiviserings syfte.." 

Valfrihet 
"Jag tycker det är bra att 
kunden har möjlighet 

att välja" 

Smidighet 

"När man förklarar att 
det går lite smidigare 
med det här då blir de 

väldigt glada". 

Upplevd oro 

"Går det väldigt snabbt, då blir 
man ju klart orolig men i 

dagsläget känner jag ingen oro 
för" 

Självbetjänings-
teknologier i 
sammanhang 

Kontextuell innebörd 
"Jag tror att det är en 

förutsättning för att vi 
ska finnas kvar..." 

Utveckling av 
verksamheter 

"...du kommer att kunna 
göra ännu mer i framtiden, 
det är bara kunskapen som 

sätter stopp...". 
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Effektivisering och smidighet kan påverka personal, medan anställda anger att 

valfrihet är en viktig aspekt för kunder i värdeskapande. Kategorin samman-

hang anger kontextuell innebörd samt hur anställda tror utveckling av självbe-

tjäning inom sina specifika verksamheter kommer se ut i framtiden. Verksam-

heters olika natur inverkar på hur anställda utvärderar självbetjäningsteknolo-

gier i form av nytta. På grund av en verksamhets sammanhang kan självbetjä-

ning anses vara en större eller mindre del i framtiden beroende på verksamhet-

ers utveckling. 
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5. Analys 

Följande analyskapitel bygger på de koder och kategorier som arbetades fram i 

empirikapitlet. I kapitlet diskuteras resultat från undersökningen och jämförs 

mot uppsatsens teoretiska referensram. Överensstämmelser samt avvikelser 

från tidigare forskning diskuteras och en argumentation förs om samman-

hangets betydelse och vad det innebär för de anställda som ingår i undersök-

ningen. Även visst återgivande av empiriskt material används i kapitlet för att 

öka förståelse. 

 

5.1. Förväntningar 

Inom företag har anställda olika förväntningar på sig, förväntningar ställda 

från såväl arbetsgivare som från kunder kan definiera deras roller (Forslund 

2009). Förväntningar från kunder som återfinns i samband med självbetjä-

ningsteknologier är att de förväntar sig snabbhet, smidighet, att anställda ska 

finnas tillgängliga och ha kunskap om självbetjäningstjänster. Förväntningar 

som anställda upplever från arbetsgivare är främst kunskapsbaserade. Därmed 

stämmer anställdas upplevelser av förväntningar överens med hur Echeverri 

och Edvardsson (2012) argumenterar för att förväntningar kan ställas från 

både kunder och tjänsteföretag. 

 

5.1.1. Kunskapsförväntningar  

Kategorin kunskapsförväntningar innebär för anställda att ha en kunskapsnivå 

om självbetjäningsteknologier som krävs för att möta ställda förväntningar. 

Emellanåt upplever anställda att kunskapsförväntningar inte kan mötas på 

grund av bristande teknologisk kunskap. Kunskapsförväntningar kan därmed 

kopplas till det forskare (Forslund 2009; Katz & Kahn 1978; Onyemah 2008) 

etablerar som rollteori och rollstress när förväntningar inte möts, men även 

specifika kunskapsförväntningar som Hilton och Hughes (2013) samt Bowen 

(2016) etablerar i sin forskning. 
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Kunskap om tjänsten 

Förväntningar som anställda upplever från företag är att de bör besitta kun-

skap och vara uppdaterade kring självbetjäningstjänster. Anställda upplever 

även att de bör ha förmågan att utbilda kunder i hur tjänsterna fungerar och 

lösa eventuella problem. Att anställda upplever förväntningar från företag och 

därmed har teknisk kunskap motsvarar tidigare forskning som Katz och Kahn 

(1978) och Biddle (1986) genomför kring hur organisatoriska roller kommer 

till stånd genom förväntningar på individer. Resultatet av förväntningar om 

kunskap enligt anställda motsvarar även nyare forskning genomförd av Hilton 

och Hughes (2013) och Bowen (2016). Forskningen menar att personal för-

väntas ha kunskap som är nödvändig för att kunna hjälpa kunder vid tjänste-

misslyckanden och ge nödvändig information för att de själva kan använda en 

självbetjäningsteknologi. Det vill säga att anställda agerar som möjliggörare vid 

tjänsteframföranden. Dock anses det anmärkningsvärt när anställda anger att 

förväntningar inte upplevs vara uttalade från företagens sida. Dessa förvänt-

ningar anser alltså de själva att de ska uppfylla i sin anställning, det vill säga att 

kunskap kring självbetjäningstjänster som anställda hanterar ses som en natur-

lig del. Resultatet kopplas till hur Bitner et al. (1994) anger att förväntningar 

mellan kunder och anställda är kända i förväg på grund av upprepande tjäns-

temöten som leder till rutiner.  

 

Kunders förväntningar på anställda upplevs vara liknande i form av kunskap, 

eftersom kunder förväntar sig att anställa ska hjälpa till om tjänsten inte kan 

framföras. Därmed kan inte en tydlig skillnad i kunskapsförväntningar göras 

mellan företag och kunder vilket anställda etablerar genom att funktionalitet av 

självbetjäning med hjälp av deras kunskap förväntas. Om anställda genomför 

ett tjänstemöte flertalet gånger leder det till att förväntningar blir naturliga och 

inte reflekteras över medvetet. Det intygar ytterligare för hur anställda upple-

ver att förväntningar går ihop. Dock är kunskapsförväntningar anställdas egna 

upplevelser och arbetsgivare kan ha annorlunda förväntningar i samband med 

självbetjäningstjänster. Det kan leda till att förväntningar skiljer sig åt från fö-

retag och anställda och kan inverka på anställdas rolloklarhet enligt Onyemah 

(2008), fastän de själva inte upplever rolloklarhet. 
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Brist på kunskap 

Flera anställda upplever att ställda förväntningar överensstämmer med deras 

prestation. Dock bygger det på att anställda har nödvändig kunskap om själv-

betjäningsteknologiers system och att tekniken fungerar.  När teknik inte fun-

gerar är det svårt för anställda att utföra sitt arbete vilket även gör det svårt att 

uppfylla förväntningar som ställs, speciellt från kunder. Ibland när teknik inte 

fungerar och när anställda inte har kunskapen som krävs för att lösa tekniska 

problem innebär det att kunskap ligger utanför deras ansvarsområde. Förvänt-

ningar från kunder att lösa tekniska problem kan därmed stå i motsats till an-

ställdas kunskap inom teknik. Det motsvarar rollmotstridigheter som Forslund 

(2009) menar kan uppstå hos anställda när olika aktörers förväntningar strider 

mot varandra. Flera anställda anger att rollmotstridigheter sker eftersom kun-

der ibland förväntar sig högre tekniska kunskaper än deras kompetens, vilket 

kan skapa otillräcklighetskänslor hos anställda. Känslor av otillräcklighet kan 

kopplas till rollstress som Onyemah (2008) benämner som överhängande tema 

till det Forslund (2009) menar när förväntningar är otydliga eller när förvänt-

ningar går emot varandra. Vissa anställda anger att sådana händelser ibland 

resulterar i negativa erfarenheter, vilket ytterligare talar för Onyemahs (2008) 

etablerande av rollstress som en negativ komponent för anställdas välmående. 

I de fall kundförväntningar inte uppfylls men anställda själva anser sig besitta 

teknisk kunskap, återfinns inte samma känsla av otillräcklighet. Anställda me-

nar att kunskapsförväntningar som ställs från företag förebygger känslan otill-

räcklighet i samband med kunders förväntningar. Det stämmer överens med 

hur Forslund (2009) bland annat anser att färdigheter inom en individ be-

stämmer hur de agerar i interaktion med en annan individ förutom situationen 

i sig. Brist på kunskap kan därmed upplevas skapa stress för anställda men 

även anses stå utanför deras arbetsförväntningar. 

 

5.1.2. Naturliga förväntningar 

Att förväntningar upplevs naturliga i samband med självbetjäningsteknologier 

innebär att anställda upplever förväntningar som rutinmässiga eftersom det är 

inbundet i deras yrkesroll. Förväntningar krockar alltså normalt inte och är 

tydligt upplevda för anställda vid övriga förväntningar, och det anses även inte 

vara någon skillnad mellan självbetjäningsmöten och personliga möten. Bitner 

et al. (1994) menar att anställda blir varse om sina förväntningar i tjänstemöten 

genom rutinmässiga beteenden, vilken tydligt kan ses i empirin. 
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Förväntningar som del av naturlig roll 

Anställdas upplevelser angående förväntningar i form av arbetsbeskrivningar 

och instruktioner kring självbetjäningsteknologier är inte uttalade. Dessa för-

väntningar anses vara en naturlig del för anställda och upplevs sammanfalla 

med deras arbete som helhet. Anställda anser att uppgifter som involverar 

självbetjäningstjänsterna inte kan särskiljas från den övriga verksamheten. Det 

förklaras bland annat med att “allt hör samman” eller att förväntningar kring 

självbetjäning är självklara och hör till normalt kundbemötande. Det talar för 

vad Argyris och Cooper (1998) menar att förändringar i sammanhang kan på-

verka en individs förväntningar. Eftersom anställda anger att självbetjänings-

teknologier inte implementerats nyligen anser de att självbetjäning är inkorpo-

rerat i övriga förväntningar. Då implementering av självbetjäning skedde för 

en längre tid sedan på samtliga verksamheter orsakade det en förändring. En 

sådan förändring i ett sammanhang menar Argyris och Cooper (1998) bidrar 

till att förväntningar förändras undermedvetet, därmed är förväntningar själv-

klara hos anställda i nuläget. Anställda anger dock att unik kompetens, service-

känsla och tillgänglighet förväntas när de arbetar med samtliga delar i verk-

samheten. De karaktäristiska förväntningar som ställs på anställda inom varje 

verksamhet kan delvis kopplas till Bowens (2016) etablerande av anställdas 

roller som innovatör och differentierare, vilka återfinns hos samtliga verksam-

heter. Dock i olika utsträckning på grund av verksamheters olika natur. Det 

innebär att fastän förväntningar är undermedvetna i samband med självbetjä-

ning finns det ändå karaktäristiska förväntningar som inverkar på anställda vid 

självbetjäning. 

 

Överensstämmande av förväntningar  

Anställda upplever att förväntningar som ställs stämmer överens med hur de 

presterar, vilket talar emot att anställda upplever vad Onyemah (2008) etable-

rar som rollstress och talar emot vad anställda menar vid kunskapsförvänt-

ningar. Resultatet visar att även om anställda inte möter förväntningar som 

ställs behöver det inte betyda att förväntningar krockar, utan snarare att det 

finns insikt i vad som är rimligt att kunna i samband med självbetjäningstjäns-

ter. Vilket ytterligare talar emot att det kan påverka jobbprestanda negativt 

(Solomon et al. 1985). Resultatet visar dock att anställda inte kan svara på vad 

för förväntningar som ställs i samband med självbetjäning, fastän vid senare 

tillfälle kan de beskriva olika egenskaper och bemötande som de upplever intas 

i självbetjäningssituationer. Forslund (2009) menar att när en individ inte rik-

tigt har klart för sig vad som förväntas av denne råder det rollotydlighet, vilket 
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talar för anställdas initiala svar. Dock tyder resultaten på att förväntningar som 

ställs är omedvetna eller självklara för anställda vilket inte uppfattas som för-

väntningar, vilket talar för hur Argyris och Cooper (1998) menar att förvänt-

ningar kan etableras omedvetet.  Hur anställdas arbetsuppgifter faller samman 

med specifikt ansvar för självbetjäning visar på rutinmässigt beteende att han-

tera självbetjäning vilket stämmer överens med hur Bitner et al. (1994) beskri-

ver hur en persons roll skapas. Bowen (2016) menar att en självbetjäningstek-

nologi, syfte till dess implementering och vad för verksamhet som implemen-

terar den kan påverka anställdas arbetsuppgifter. Dock menar anställda att 

självbetjäning inte har påverkat deras arbetsuppgifter, vilket talar emot att såd-

ana förändringar har skett för anställda. 

 

Personliga möten mot teknologiska möten 

Anställda upplever ingen större skillnad mellan möten angående självbetjäning 

och övriga kundmöten, utan de anger att samma bemötande och egenskaper 

anammas oavsett typ av kundmöte. Det talar emot tidigare resultat där kun-

skap förväntas vid självbetjäning och även tidigare forskning från Hilton och 

Hughes (2013) och Bowen (2016) att anställda behöver ändra sitt bemötande 

vid självbetjäning. Att anställda inte upplever någon skillnad kan bero på andra 

aspekter, såsom att de anammar servicekänsla och hjälpsamhet oavsett, vilket 

motsvarar vad Mabry och Barnes (1980) anser att individer interagerar med 

varandra för att hitta sina roller på ett mindre officiellt sätt. Därmed kan det 

också utifrån resultatet anses att förväntningar enligt anställda är multidimens-

ionella, vilket Solomon et al. (1985) argumenterar för. Självbetjäningstjänster 

kan även ha en självklar del i anställdas vardag, vilket ytterligare förtydligar att 

anställda förknippar sin anställning med alla rutinmässiga moment som åter-

finns i verksamheter och faller därför under naturliga förväntningar. 

 

5.2. Upplevelser 

Upplevelser är nödvändiga eftersom anställda relaterar till förväntningar ge-

nom upplevelser. Anställda upplever självbetjäning som en utveckling av både 

verksamheter och samhället i stort. Utveckling för verksamheter i form av 

smidighet vid självbetjäning samt upplevda skillnader i ålder inverkar på hur 

anställdas förväntningar definieras. Självbetjäning ersätter anställdas närvaro 

vid lyckat tjänsteframförande (Meuter et al. 2000), när kunder misslyckas att 

framföra en tjänst på grund av fel i teknik, okunskap eller andra anledningar 

involveras anställda. Därav behövs personal för att bistå med hjälp att genom-
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föra eller assistera kunder att slutföra tjänsten. Beroende på vad för fel som 

uppstår visar empirin att minnesvärda upplevelser kan uppstå vid användning, 

eftersom händelser kring självbetjäningsteknologier kan ge utmärkande min-

nen. Dock kan det också anses vara en naturlig del av verksamheten och inte 

skapa minnesvärda händelser. 

 

5.2.1. Utveckling 

Anställda upplever, med beaktande till underliggande koder, att självbetjäning 

ses som en utveckling för verksamheter och samhället. De uppskattar självbe-

tjäningsteknologier både som anställda och som kunder, det vill säga använd-

ning av en självbetjäning utanför jobbet inverkar på hur de utvärderar självbe-

tjäning. Det kan försvåra särskiljande av perspektiven emellan. Dock fokuserar 

uppsatsen på hur anställda upplever sin roll, vilket därmed innebär att kund-

perspektivet i viss mån exkluderas. 

 

Utveckling av verksamheter 

Självbetjäning är menad att effektivisera hantering av kunder, vilket automati-

serar transaktionella ärenden. Det leder till att kunder hanterar ärenden på 

egen hand, vilket gör att vissa anställda upplever att de kan fokusera på andra 

arbetsuppgifter vilket Cunninghamn et al. (2008) anger är en effektiviseringsef-

fekt för anställda. Anställda menar att självbetjäning är ett steg till att effektivi-

sera verksamheter men likväl ett sätt att vara konkurrenskraftiga bland andra 

aktörer inom samma bransch. Anställda upplever det generellt sett positivt 

med utveckling av verksamheter. Det kan anses att anställda har en personlig 

vilja att behålla sin anställning, vilket kan förklara varför de anser utveckling 

vara positivt. Om anställda är likgiltiga eller känner illvilja inför verksamhetens 

välmående kan utveckling i form av självbetjäning ses som negativt eftersom 

deras roll därmed kan förändras vilket Di Pietro et al. (2014) anger kan vara en 

grund till oro. Anställda är medvetna att en fortsatt utveckling av verksamheter 

genom självbetjäning kan påverka deras yrkesroll, vilket talar för att oro är be-

fogad. Dock anses anställda att en sådan långtgående utveckling ligger i fram-

tiden och därmed inte orsakar några större oroskänslor och negativitet gente-

mot teknologi som implementeras i företagen i dagsläget. 
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Positiva till teknologier 

Självbetjäningsteknologier upplevs positivt av anställda eftersom de sätter sig 

in i hur kunder utvärderar självbetjäning, de kan därmed relatera till upplevel-

ser som kunder i allmänhet har. Anledningen till varför anställda går in i rollen 

som kund vid betraktelse av självbetjäning kan relateras till vad Vargo och 

Lusch (2016) anger i det fjärde axiomet, att kunden är den förmånstagare som 

främst kan värdera en tjänst efter tjänsteframförande. Vana att hantera bekanta 

delar i en verksamhet medför större förmåga att ta till sig en liknande ny kom-

ponent snabbare (Kristensson et al. 2014) vilket stämmer överens med resulta-

tet eftersom anställda upplever sig positiva till självbetjäning i allmänhet. 

Fastän självbetjäningsteknologier kan variera stort mellan verksamheter kan 

det diskuteras huruvida en positiv uppfattning av självbetjäning inom verk-

samheten förs över till andra sammanhang eller vad som ligger till grund till en 

allmänt positiv uppfattning. Därmed anses en positiv attityd till självbetjäning 

grundas i flera komponenter av ett sammanhang och kan inte härledas till en 

specifik aspekt. 

 

Smidighet 

Smidighet som anställda upplever vid självbetjäning grundar sig i känslor av 

snabbhet och enkelhet som kunder upplevs ha. Det kan kopplas till Berry och 

Lampos (2000) forskning eftersom användare kan relatera till smidighet av en 

självbetjäningstjänst och anställda kan som tidigare beskrivs vara användare av 

självbetjäning. Eftersom smidighet upplevs av anställda innebär det att de upp-

lever en funktion hos självbetjäning som enligt Meuter et al. (2000) anses posi-

tivt för anställda. Smidighet kan uppfattas eftersom anställda har en utförlig 

kunskap och erfarenhet om funktioner hos egna självbetjäningsteknologier. 

Dock upplever anställda att kunder anser det smidigt och kan kopplas till en-

kelhet och snabbhet av användning, därmed sparar det ytterligare tid för an-

ställda. Kunskapsnivå kan variera mellan kunder enligt anställda vilket Beatson 

et al. (2007) menar kan orsaka stress hos kunder att inte ha kunskap vid an-

vändning, vilket kan påverka upplevelse av smidighet. Användarvänlighet på-

verkar därmed direkt på hur anställda upplever smidighet hos en självbetjä-

ningsteknologi. 
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Åldersskillnad 

Det går inte att identifiera om äldre anställda ser självbetjäning som ett hot i 

större utsträckning än yngre, eftersom samtliga anställda är positiva till självbe-

tjäning i dagsläget. Det talar mot Di Pietro et al. (2014) som argumenterar för 

att det finns skillnad i acceptans av självbetjäning beroende på ålder hos an-

ställda. Däremot är ålder hos kunder av större vikt, eftersom det kan inverka 

på hur mycket anställda behöver bistå vid hantering av självbetjäningstjänster. 

Det råder skilda meningar gällande hur stor inverkan ålder har, vissa anställda 

menar att användning av självbetjäningsteknologier finns i alla åldersgrupper 

och att det är en fråga om vana. Dock anser de flesta anställda att äldre kunder 

i större utsträckning vill ha ett personligt möte. Det tyder därmed indirekt på 

att äldre kunder har mindre benägenhet att använda självbetjäningstjänster, 

vilket stämmer överens med vad Tsourela och Roumeliotis (2015) argumente-

rar för att äldre har svårare att lära sig tekniska funktioner. Sammanhanget spe-

lar in eftersom anledningen till varför kunder efterfrågar personliga möten kan 

variera. Det kan finnas ett behov av social kontakt, möjlighet att få hjälp vid 

problem eller ett behov att utbildas inom en specifik självbetjäningsteknologi. 

Det talar delvis för vad Walker et al. (2002) argumenterar för att vissa kunder 

undviker självbetjäning på grund av okunskap, men även för skillnader mellan 

verksamheters natur. Social kontakt i en hotellmiljö kan anses självklart för 

äldre kunder på grund av hotellbranschens servicefokuserande karaktär, me-

dan i en bankmiljö finns behovet att få pedagogisk utbildning på grund av äl-

dres bristande kunskap inom teknologi. Det belyser därmed värdets betydelse i 

ett sammanhang som Vargo et al. (2008) etablerar i den tjänstedominanta-

logiken. Därmed kan ålder hos kunder påverka anställdas förväntningar i spe-

cifika möten. Om kunder är mindre benägna att använda självbetjäning krävs 

mer resurser från personal, vilket då tappar tidssparande effekter som Lee et 

al. (2012) beskriver är menat att självbetjäningsteknologier ska fylla. 

 

5.2.2. Tjänstemisslyckande 

Upplevelser som anställda har i samband med självbetjäningsteknologier är 

oftast när kunder inte kan skapa en tjänst tillsammans med en självbetjäning. 

Tjänstemisslyckande innebär endast motsatsen till ett tjänsteframförande och 

betyder inte att en kund upplever ett tjänsteerbjudande som negativt. Tjänste-

misslyckande får därmed teoretiskt stöd i hur Meuter et al. (2000) definierar 

självbetjäningsteknologi eftersom ett tjänsteframförande innebär att ingen di-

rekt kontakt med anställda behövs. 
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Hjälpa till när tjänst inte levererar 

Misslyckat tjänsteframförande är negativt för ett företag eftersom det påverkar 

hur kunder utvärderar ett företags tjänsteerbjudande och kan leda till minskad 

kundnöjdhet (Beatson et al. 2013). Därmed behövs anställda när självbetjäning 

misslyckas i framförande för att se till att kunden får en fullständig tjänst, vil-

ket talar för hur Hilton et al. (2013) förklarar att anställda skiftar sina roller 

från vanligt tjänsteframförande till återhämtande av tjänsteframförande. An-

ställda har kontakt med kunder av både informativt och reparativt slag när det 

kommer till självbetjäning vilket talar för tidigare forskning (Hilton & Hughes 

2013). Kunder kan exempelvis vid tjänstemisslyckande inte använda en tjänst 

eller tillgodogöra sig kunskap som finns i samband med en tjänst. Tillgång till 

anställdas kunskap och assistans behövs därmed för att skapa ett lyckat tjänste-

framförande. Kunder kan vid senare tillfälle använda sig av samma informat-

ion för att genomföra tjänsten igen. Dock framför flera anställda att kunder 

ibland inte tillgodogör sig informationen vilket leder till att de har samma be-

hov av anställdas involvering vid nästa tjänsteframförande. Resultatet talar för 

betydelsen Vargo och Lusch (2004; 2008) förklarar att kunskap inte har något 

värde i sig om det inte kan användas. Därmed anses anställda vara resursinte-

grerare enligt det tredje axiomet (Vargo & Lusch 2016) eftersom den kunskap 

de besitter behövs för att förverkliga värde för kunder vid tjänstemisslyckande.   

 

Användarvänlighet hos självbetjäning och anställdas kompetens att utbilda 

kunder inom självbetjäningstjänster anses vara viktiga aspekter för att minska 

assisterande möten med kunder. Händelser utöver kunders förväntningar om 

en tjänst och händelser utöver personalens kunskap i teknik kan kopplas till-

baka till vad Forslund (2009) och Onyemah (2008) menar vara bristande över-

ensstämmelse mellan förväntningar i form av rolloklarhet eller rollmotstridig-

heter. Det kan bero på hur avancerad en specifik självbetjäningsteknologi är 

och var den kan brista i funktion. Att åtgärda tekniska fel som uppstår i själv-

betjäningsteknologier kan utvärderas av vissa anställda som ett hinder vilket 

skapar frustration. Huruvida bristande överensstämmelse av förväntningar 

bistår i att sänka jobbprestandan anges inte i undersökningen, vilket varken 

stämmer överens eller går emot Onyemahs (2008) påstående att rollstress på-

verkar jobbprestanda negativt. 

 

 

 

 



42 

Generella upplevelser 

Eftersom anställdas ansvar för självbetjäning anses bestå av naturliga förvänt-

ningar är det i motsats till hur Wang (2015) förklarar att minnesvärda tjänste-

upplevelser kommer till stånd enligt den tjänstedominanta-logiken. Arbets-

uppgifter som genomförs och kontinuerliga händelser vid självbetjäning blir 

generella upplevelser enligt anställda och kan anses vara praktiskt betingade på 

grund av upprepning. Det motsvarar dock Argyris och Coopers (1998) argu-

ment för hur en roll skapas i ett sammanhang samt hur Bitner et al. (1994) 

kopplar ihop anställda med kunder. Därmed anses de händelser som anges 

såsom att skicka kvitto vid online-utcheckning på Scandic, ha avstämning för 

en kund på Coop och undervisa en kund i digitala lösningar på Swedbank kan 

avgöra hur en kund uppfattar en verksamhet i ett visst tjänstemöte medan för 

anställda som har flera tjänstemöten varje dag anses det tillhöra rutinmässigt 

arbete.  

Dock anger anställda att minnesvärda upplevelser också finns utöver rutin-

mässiga upplevelser, vilket motsvarar det Åkesson et al. (2004) argumenterar 

för att vid självbetjäning finns det mindre och mer minnesvärda upplevelser. 

Exempel som finns av minnesvärda upplevelser från vissa anställda är dock av 

negativ karaktär. De anger att kunder har tagit ut sin frustration över tjänste-

misslyckande på frontpersonal vilket Walker et al (2002) menar i tidigare 

forskning att frustration är en möjlig reaktion vid tjänstemisslyckande. An-

ställda kan också hänvisa till större tekniska problem som minnesvärda upple-

velser eftersom det påverkar deras arbete markant. Eftersom minskat person-

ligt möte kan sänka kundnöjdhet vid tjänstemisslyckande (Beatson et al. 2007) 

är tillgänglighet en aspekt som anställda behöver vid ansvar för självbetjäning 

för att undvika frustration hos kunder vilket anställda i undersökningen be-

kräftar. 

 

Förståelse 

Det finns flera anledningar till varför en tjänst misslyckas i framförande. Dock 

är det centralt hos kunder att avgöra huruvida tjänstemisslyckande påverkar 

uppfattningar av verksamheter vilket Walker et al. (2002) anser bidra till en 

positiv eller negativ bild av företag. Anställda upplever dock att en neutral in-

ställning till tjänstemisslyckande finns hos kunder när teknik fallerar, i form av 

förståelse. Det talar emot vad Walker et al. (2002) menar kan skapa positiva 

eller negativa upplevelser av ett företag. Flera anställda uppger att kunder inte 

kan förvänta mycket mer än tjänsten i sig som erbjuds genom självbetjäning. 
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Det är därmed svårt att överträffa förväntningar vid tjänstemisslyckande, vilket 

gör det lättare för negativa upplevelser att uppstå. Det motsvarar Lee et al. 

(2012) som menar att självbetjäning främst har ett effektiviserande syfte och 

anses därmed inte ha utrymme att ge mer värde till kunden än tjänsteframfö-

randet i sig. Enligt anställda kan kunder emellanåt känna frustration över ett 

tjänsteerbjudande, eftersom problem som uppstår förväntas lösas men som 

personalen inte kan påverka. Det tyder på att rollmotstridigheter skapas hos 

anställda enligt Forslund (2009) och Onyemah (2013). Teknologi står därmed 

till viss del utanför personalens totala ansvar och kompetens enligt anställda.  

Vid problem som faller utanför anställdas kompetens finns hjälp och lösningar 

att tillgå via IT-personal. Dock säger empirin emot det Forslund (2009) etable-

rar att förväntningar kan gå emot varandra hos anställda. Därmed är anställdas 

svar tvetydiga gällande upplevd förståelse, eftersom en tendens till rollotydlig-

het kan ses beroende på vad för kund en anställd möter. 

 

5.3. Värdeskapande 

Värde som skapas i verksamheter är i uppsatsen resultatet av anställdas upple-

velser och känslor inför självbetjäningsteknologier. Även upplevda förvänt-

ningar inverkar indirekt på hur en självbetjäningsteknologi utvärderas. Effekti-

visering av verksamheter, valfrihet och smidighet anses vara positivt relaterat 

till innebörden av en självbetjäningstjänst enligt anställda. Användning av 

självbetjäningsteknologier resulterar därmed i värdeskapande enligt Vargo och 

Lusch (2004; 2008; 2016) men upplevd oro kan inverka negativt på värdeskap-

ande. Miljön en anställd befinner sig i inverkar på hur självbetjäning uppfattas. 

Miljön har även betydelse för hur stor nytta en självbetjäning anses ha i vär-

deskapande. Det talar för hur “värde-i-sammanhang” utvärderas enligt den 

tjänstedominanta-logiken (Vargo et al. 2008; Vargo & Lusch 2016) men även 

upplevd utveckling av teknologi anses påverka värdeskapandeprocessen. 

5.3.1. Värde hos självbetjäning 

Anställda anger vad för värde som uppstår för de själva genom självbetjäning, 

men även värde för verksamheter och andra aktörer. Dock kan negativt värde 

uppstå i framtiden om självbetjäning utvecklas i större utsträckning. Anställda 

anger att oro inte finns nu men är en mer befogad känsla i framtiden om en 

utveckling sker snabbt och omfattande. Upplevd nytta kan därmed enligt 

Vargo och Lusch (2016) koordineras genom självbetjäning, eftersom teknologi 

följer under det femte axiomet som ett institutionellt arrangemang. 
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Effektivisering 

Enligt anställda effektiviserar självbetjäning tjänsteutförandet genom att be-

spara tid för anställda eftersom kunder skapar tjänsten själv, vilket motsvarar 

Hilton och Hughes (2013)  identifiering av kunder som främsta samproducen-

ter av tjänster. Anställda anger dock att de är omedvetna om när ett tjänste-

framförande fungerar som det ska vid självbetjäning, vilket motsvarar vad 

Vargo och Lusch (2016) etablerar i fjärde axiomet, nämligen att värde sam-

skapas unikt och fenomenologiskt sett. Eftersom kunder är förmånstagare av 

en tjänst utvärderar de värde, dock kan anställda indirekt uppleva värdeskap-

ande på grund av tidsaspekten. Vid ett fungerande självbetjäningsmöte anger 

anställda att självbetjäning skapar värde i form av besparande av tid till viss 

del. Vissa anställda upplever inte besparad tid på grund av arbetsuppgifters 

naturer. Scandics anställda kan inte fokusera på andra arbetsuppgifter om fler 

gäster använder online-utcheckning, eftersom de fortfarande måste finnas till-

gängliga i receptionen. Det stämmer med vad Alves et al. (2016) anger att ak-

törer upplever samskapande i olika grader beroende på vad för sammanhang 

de agerar i. Effektivisering kan ses som värdeskapande för en hel verksamhet 

eftersom det gör tjänsteerbjudandet mer lönsamt för företag. Anställda menar 

att möjligheter utökas för dem att finnas tillgängliga för fler kunder vilket 

också Berry och Lampo (2000) anger i sin forskning är en fördel vid imple-

mentering av självbetjäningsteknologi. Anställda kan därmed identifiera vär-

deskapande genom självbetjäning i deras egna roller men även för en hel verk-

samhet. 

 

Anställda kan uppleva värde från samproduktion eftersom effektivisering av 

arbetsuppgifter kan förändra anställdas praktiska arbetsuppgifter. Dock kan 

samskapande av värde agera bortom anställdas upplevelser förutom när själv-

betjäning misslyckas att leverera en tjänst. Skillnaden mellan dessa upplevelser 

relateras till vad Grönroos (2011) argumenterar för, nämligen att samskapande 

är ett omfattande perspektiv av värdeskapande i jämförelse med samprodukt-

ion. Anställda upplever att kunder förhåller sig neutrala när anställda löser 

problem med självbetjäning eftersom funktionalitet förväntas. Det talar emot 

vad Gummerus (2013) etablerar att värdeutfall kan antingen vara positivt eller 

negativt. Vargo och Lusch (2004; 2008) anser dock att ett utförande av tjänst i 

sig skapar värde, vilket ändå talar för hur anställda upplever värdeskapande. 

Därmed kan upplevt neutralt värde i form av funktionalitet kopplas till att 

samskapande och samproduktion existerar i lika stor utsträckning i sådana 

tjänstemöten enligt Hilton och Hughes (2013). 
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Valfrihet 

Eftersom självbetjäningsteknologier existerar bredvid traditionella tjänstefram-

föranden på Coop, Scandic och Swedbank ger det valfrihet till kunder att till-

godogöra sig tjänster på flera sätt. Anställda anger att de inte är medvetna om 

när en kund använder ett självbetjäningsalternativ och menar att valfrihet är 

viktigt, vilket Berry och Lampo (2000) också anser kan skapa en fördel i verk-

samheter genom att erbjuda kunder fler tillvägagångssätt än det traditionella 

tjänsteframförandet. En sådan fördel i form av självbetjäning som alternativ 

kan enligt Beatson et al. (2007) påverkar hur kunder upplever företaget vilket 

inverkar på hur anställda anpassar sina roller. Eftersom när kunder använder 

traditionella tjänsteframföranden synliggörs värdeskapandeprocessen för an-

ställda, till skillnad från när en kund använder självbetjäning. Dock upplever 

anställda att det är positivt för verksamheter att kunder har möjlighet till att 

själva avgöra vad för tjänsteframförande som önskas. Anställda kopplar där-

med valfrihet till värdeskapande vilket stämmer överens med vad Vargo och 

Lusch (2016) etablerar att förmånstagaren av en tjänst avgör hur värde i 

slutändan utvärderas. Anställda ser valfrihet som en viktig funktion för kunder 

att avgöra huruvida de efterfrågar ett personligt möte eller använda sig av en 

självbetjäningsteknologi, vilket visar en flexibilitet hos anställda. Flexibilitet i 

roller anses viktigt vid självbetjäning eftersom Kelly et al. (2013)  i sin forsk-

ning menar att kunder kan utvärdera självbetjäning negativt om de tvingas till 

användning av teknologier. Möjligheter för kunder att själva avgöra tjänste-

framförande leder till framförandet som skapar mest värde vilket Vargo och 

Lusch (2016) anger i det fjärde axiomet, att värde fastställs unikt av förmånsta-

garen, och är således centralt för den tjänstedominanta-logiken.   

 

I jämförelse med Filmstaden, där endast självbetjäningsalternativ erbjuds vid 

biljettförsäljning, finns dock tydligt värdeskapande för anställda eftersom det 

har frigjort tid till att utveckla sina roller och anta serviceinriktade roller i samt-

liga delar av verksamheten. Det resultatet talar emot fördelen med valfrihet 

Berry och Lampo (2000) anger. Det talar dock för vad Vargo och Lusch 

(2016) menar genom “värde-i-sammanhang”, eftersom valfrihet kan skapa 

värde i ett visst kontext men inte uppfattas av anställda som värde i ett annat 

kontext på grund av företags olika natur. Därmed finns tydligt värdeskapande 

genom självbetjäningsteknologier i anställdas roller vid Filmstaden, medan 

valfrihet vara en värdeskapande effekt i övriga verksamheter.  

  

 



46 

Smidighet 

Anställda menar att smidighet kan upplevas som värde genom självbetjäning, 

vilket i jämförelse med verksamheters traditionella tjänsteerbjudande inte kan 

skapas i lika stor utsträckning. Anställda menar att de kan försöka hjälpa kun-

der snabbare vid självbetjäning om tjänsten misslyckas i framförande eller för-

söka visa hur tjänsten fungerar för att kunder senare ska kunna genomföra 

tjänsten själva. Anställda ser därmed självbetjäning som smidigt eftersom det 

underlättar deras arbete. Det visar att anställda enligt det tredje axiomet (Vargo 

& Lusch 2016) är resursintegrerare som förmedlar den kunskap som krävs för 

att kunder ska möjliggöra värdeskapande med en självbetjäningsteknologi. 

Värde samskapas enligt Hilton och Hughes (2013) när kunder är i kontakt med 

en självbetjäningsteknologi. Dock krävs anställdas kunskap eftersom kunskap 

måste förmedlas till kunder för att de ska kunna använda sig av en tjänst. 

Därmed visar resultatet att anställda är resursintegrerare vid hantering av själv-

betjäning för att skapa möjligheter för kunder att uppleva värdeskapande i 

form av smidighet. 

 

Fastän smidighet främst är en aspekt användare kan utvärdera, upplever an-

ställda smidighet som positivt eftersom det minskar deras arbetsbörda eller 

upplevs som så, vilket bekräftar det Cunningham et al. (2008) identifierar kan 

vara till följd av implementering av självbetjäning. Dock finns skillnader mel-

lan anställdas uppfattning huruvida smidighet upplevs positivt eller negativt i 

deras respektive verksamhet. Anställda vid Scandic kan identifiera smidighet ur 

kunders perspektiv men för anställda upplevs det personliga mötet som en 

essentiell del av hotellbranschen vilket självbetjäningsteknologier tar bort. An-

ställda vid Coop och Swedbank anser till skillnad från anställda på Scandic att 

det är positivt när kunder kan göra transaktionella ärenden själva eftersom det 

innebär frigörande av tid samt anställda vid Swedbank menar att utbildning av 

kunder kan ge tillfredsställande känslor för anställda när de tillgodogör sig 

kunskap. Det talar för att de effekter självbetjäning medför för anställda kan 

utvärderas positivt och negativt vilket stämmer överens med Gummerus 

(2013) identifiering av positiva och negativa värdeutfall.  
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Upplevd oro 

När självbetjäning upplevs som ett hot kan det orsaka oro hos anställda inför 

deras anställning (Di Pietro et al. 2014). Dock anser Cunningham et al. (2008) 

att anställdas arbetsplats effektiviseras där självbetjäning är en komponent. 

Enligt Vargo och Lusch (2016) kan därmed anställda anses vara förmånstagare 

på grund av den grad av effektivisering självbetjäning åstadkommer. Skillnaden 

mellan dessa resonemang är att det förstnämnda inte skapar värde, medan det 

andra visar tydligt värdeskapande för anställda. Anställda anger att oro inte 

finns i nuläget samt att effektivisering av deras arbetsplatser har skett, vilket 

talar för det Vargo och Lusch (2016) menar och säger emot vad Di Pietro et 

al. (2014) etablerar. Alla anställda kan dock relatera till oro inför självbetjäning 

eftersom de förstår konsekvenserna av självbetjäning, att de är menade att er-

sätta personal.  

 

Anställda som upplever faktisk oro varierar mellan verksamheter och kan inte 

relateras till en specifik typ av självbetjäningsteknologi eller ålder vilket inte 

heller stämmer överens med det Di Pietro et al. (2014) etablerar att det finns 

skillnad i acceptans av självbetjäning mellan anställdas åldersgrupper. Anställda 

är övertygande att det alltid kommer behövas människor för att bemöta kun-

der och att anställda är en betydelsefull del av verksamheter. Det visar, i enlig-

het med Vargo och Luschs (2016) syn på teknologi utifrån Orlikowskis duali-

tet av teknologi, att individer i olika utsträckning skapar värde med en tek-

nologi på grund av förståelse för syfte och nytta med självbetjäning. Framtida 

okända förändringar i självbetjäning kan skapa oro hos vissa anställda, ef-

tersom det kan förändra deras anställning med okända effekter. Det kan där-

med i framtiden kopplas till negativt värdeskapande beroende på hur föränd-

ringsbenägna anställda är. Den främsta nackdelen som anställda anger i sam-

band med självbetjäningsteknologier är minskade arbetstillfällen, vilket kan 

relateras till upplevd oro hos vissa anställda. Även fastän anställda är tydliga 

med att oro endast är aktuellt om vissa förutsättningar i verksamheter föränd-

ras markant, anses dagens verksamheter inte vara i närheten av markant för-

ändring för att uppleva faktisk oro. Därmed anses självbetjäning i dagsläget 

vara värdeskapande för anställda och bidra till positiv utveckling, vilket kan 

förändras till negativt värde vid senare skede beroende på verksamheters ut-

veckling. 
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5.3.2. Självbetjäningsteknologier i sammanhang 

Anställda vid olika verksamheter utvärderar självbetjäning utefter de samman-

hang som specifika självbetjäningsteknologier befinner sig i. Anställda reflekte-

rar även annorlunda över verksamheters utveckling med tanke på olika 

branschers natur, vilket inverkar på hur värde i framtiden skapas. Därmed kan 

“värde-i-sammanhang” anses värdestimulerande på grund av hur självbetjä-

ning utvärderas annorlunda av aktörer (Vargo et al. 2008). 

 

Kontextuell innebörd 

Anställda relaterar till självbetjäning på olika sätt beroende på verksamheters 

tjänsteerbjudanden. Anställda vid Scandic anser att online-utcheckning är en 

liten del av ett större tjänsteerbjudande på grund av att anställda framhäver det 

personliga mötet som en essentiell komponent i värdeskapande. Anställda hos 

Coop har skilda uppfattningar om ShopExpress eftersom det kan variera mel-

lan individer hur självbetjäning kan inverka på värdeskapande specifikt för 

deras roller. Anställda på Swedbank anser att självbetjäning är en förutsättning 

idag för en bank att skapa värde med kunder, eftersom de traditionella sätten 

att genomföra transaktionella ärenden anses föråldrade. 

Utifrån resultaten är det sammanhang en självbetjäning agerar i högst relevant 

för att avgöra hur värde skapas i värdeskapandeprocessen, vilket sammanfaller 

med vad Vargo och Lusch (2004; 2008) anser är centralt inom den tjänstedo-

minanta-logiken och värdestimulerande (Vargo et al. 2008). Anställda som har 

möjlighet att fokusera på andra arbetsuppgifter upplever värdeskapande som 

positivt eftersom det finns tid för mer komplicerade arbetsuppgifter, medan i 

verksamheter där det inte finns möjlighet att fokusera på andra arbetsuppgifter 

kan värdeskapande ses som neutralt eller negativt. Sådana neutrala eller nega-

tiva uppfattningar kan skapas eftersom inget värde kan upplevas av anställda. 

Empirin motsvarar både effektivisering som värdeskapande som Cunningham 

et al. (2008) menar uppstå vid självbetjäning samt det Berry och Lampo (2000) 

anger om tvivel inför självbetjäning. Därmed stämmer anställdas utvärderingar 

av deras respektive självbetjäning överens med hur Vargo och Chandler (2011) 

samt Vargo och Lusch (2016) anser att sammanhang driver värdeskapande i 

olika utsträckning. Ytterligare tyder empirin på att synen på teknologi (Vargo 

& Lusch 2016) är till viss del en komponent som individer utvärderar an-

norlunda beroende på vad för nytta de anses ha. Anställdas skilda återgivning-

ar visar därmed att kontextens innebörd är av stor vikt och kan inte exkluderas 

vid utvärdering av självbetjäning. 
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Utveckling av verksamheter 

Anställda ser att en fortsatt utveckling av självbetjäning kommer ske inom re-

spektive verksamheter på grund av de teknologiska framsteg som görs i sam-

hället. Anställda förmodar även att kunder kommer öka sin användning av 

självbetjäningsteknologier. Hur utvecklingen reflekteras över varierar mellan 

verksamheter på grund av deras branschspecifika karaktärer, vilket åter igen 

kan knytas till hur Vargo och Lusch (2016) ser på värdeskapande och hur det 

stimuleras av sammanhanget.  

 

Swedbanks utveckling av sin verksamhet uppfattas av deras anställda som att 

fler moment kommer digitaliseras och resultera i en mer slimmad verksamhet. 

Flera anställda hänvisar till att verksamhetens personalstyrka har minskat över 

åren på grund av teknologisk utveckling. Ingen anställd oroar sig dock för 

detta i dagsläget eftersom deras kompetens inom finansiella tjänster inte anses 

vara möjliga att ersättas med självbetjäningsteknologi, då kunders önskan av en 

individanpassad lösning måste uppfyllas med hjälp av personalens kunskap. 

Det kan kopplas till Bowens (2016) etablerande av en anställds roll som “in-

novatör”, eftersom anställdas kreativitet skapar individanpassade tjänsteerbju-

danden. Individanpassade lösningar anses alltså inte enligt anställda kunna er-

sättas av självbetjäning inom banksektorn. 

 

Coops anställda menar även att en utveckling av verksamheten förväntas. De 

anställda anser att självbetjäning inte kan ersätta den hjälp som behövs vid 

självscanning, vilket i framtiden innebär större tillgänglighet och servicegrad 

hos anställda om en utveckling sker. Det kan kopplas till hur Bowen (2016) ser 

anställda som “möjliggörare” av tjänst och “koordinerare” av värdeskapande 

samt Hilton och Hughes (2013) etablering av assisterande roller och tjänste-

återhämtande roller. Självbetjäning kan därmed inte anses ersätta anställda ef-

tersom de har möjlighet att ge service genom tillgänglighet och problemlös-

ning i tekniska sammanhang.  

 

Scandics anställda anger en ökad utveckling av självbetjäningsteknologier i 

verksamheten samt ett större användande av online-utcheckning för gäster, 

men tror dock som tidigare respondenter att de inte kommer ersättas. Det per-

sonliga mötet med kunder står högt i kurs hos anställda vilket inte anses möj-

ligt att ersättas av teknologi, vilket de knyter till att hotellbranschens natur är 

uppbyggd med fokus på personliga möten. Det kan knytas till hur Bowen 

(2016) benämner anställda som “differentierare” eftersom det personliga mö-
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tet ger ett unikt tjänsteerbjudande. Självbetjäning anses i och med det inte 

kunna ersätta de anställda på grund av det personliga mötet som är en central 

komponent i tjänsteerbjudandet. 

 

Resultatet från samtliga anställda är att en utveckling förväntas ske i samband 

med självbetjäningsteknologier, dock skiljer sig vad för aspekter som inte kan 

ersättas i anställdas arbetsuppgifter i framtiden. Sådana aspekter stämmer 

överens med hur värde i ett sammanhang kan utvärderas av kunder (Vargo & 

Lusch 2004; 2008) på grund av branschspecifika karaktärer i olika verksamhet-

er. Bankärenden kan vara komplexa med okända faktorer för kunder vilket 

enligt anställda på Swedbank kräver en större kunskap om finansiella tjänster. 

Medan anställda vid Coop anser att tillräcklig kunskap kombinerat med till-

gänglighet kan tillföra värde för kunder som stöter på problem vid självscan-

ning. Personligt möte kan vara en förväntan som skapar värde hos kunder vid 

incheckning eller utcheckning på ett hotell enligt Scandics anställda, medan 

personliga möten enligt anställda hos Swedbank och Coop kan anses sekun-

därt om det inte efterfrågas i verksamheter. Det motsvarar vad Alves et al. 

(2016) och Vargo och Lusch (2016) menar att det värde som skapas utifrån 

specifika resurser, såsom självbetjäningsteknologier, skiljer sig åt beroende på 

vad det har för innebörd för aktörer och det karaktäristiska sammanhanget det 

agerar i. Det sammanhang som anställda agerar i inverkar även till slut på de 

unika roller som anställda ingår utöver självbetjäning, som ytterligare inverkar 

på värdeskapande.  
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Förväntningar 

Naturliga 
förväntningar 

- Branschspecifiika  

Kunskaps-
förväntningar 

- Vid tekniska fel 

- Okunniga kunder   

Upplevelser 

Utveckling 

- Inverkar positivt på 
rollskapande 

Tjänste-
misslyckande 

- Anställda behövs som 
resursintegrerare 

Värdeskapande 

Värde för 
anställda 

-Direkt 

-Indirekt 

Sammanhangs-
bundet värde 

- Branschspecifikt 

6. Slutsats 

Först i slutsatskapitlet presenteras en slutlig modell över hur anställda upplever 

sina roller med beaktning till uppsatsens frågeställningar. Därefter kopplas 

slutsatser till inledningen och frågeställningarna samt uppsatsens syfte besva-

ras. Uppsatsens empiriska bidrag presenteras och till sist anges förslag till 

framtida forskning inom ämnet.  

 

6.1. Förväntningar, upplevelser och värdeskapande hos anställda 

Utifrån analysen kan en modell skapas över hur anställda upplever sina roller 

när självbetjäningsteknologier är en del av verksamheter, vilket motsvarar upp-

satsens syfte. 

 

 

 

 

 
Figur 4: Modell över anställdas upplevda roller. 

Källa för  
möjlig 

rollstress 
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Naturliga förväntningar inom specifika verksamheter och kunskapsförvänt-

ningar i samband med självbetjäning påverkar anställdas upplevda roller och 

kan inte direkt härledas från företag eller kunder eftersom de liknar varandra. 

Roller som Bowen (2016) etablerar kan identifieras i naturliga, branschspeci-

fika förväntningar medan teknologirelaterade roller som Hilton och Hughes 

(2013) samt Bowens roll “möjliggörare” kan identifieras vid tjänstemisslyckan-

den. Eftersom anställda upplever självbetjäning som en positiv utveckling kan 

att olika roller lättare gås in i relaterat till självbetjäning. Synlighet av rollför-

väntningar för anställda kommer till stånd när företags tjänster inte kan fram-

föras, det vill säga vid tjänstemisslyckanden genom tekniska fel eller när kun-

der inte har tillräcklig kunskap för att använda självbetjäningsteknologier. Vid 

tjänstemisslyckanden krävs det av anställda att agera som resursintegrerare för 

att bistå med kunskap i tjänsteframföranden. Alltså antar anställda en problem-

lösande roll för att lösa tekniska problem eller en möjliggörande roll för att 

förmedla den kunskap som krävs till kunder så de kan använda sig av tjänsten. 

Dock vid tekniska problem som överskrider anställdas kunskap krävs andra 

resursintegrerare med större kunskap, exempelvis IT-personal. Andra resursin-

tegrerare med större teknisk kunskap bistår därmed anställda i värdeskapande-

processen och tjänsteframförandet inkluderar fler aktörer.  

 

Vid sådana händelser kan därför känslor av otillräcklighet uppstå hos anställda 

eftersom förväntningar på den anställde kan krocka med vad kunder förväntar 

sig och vad anställda har för kompetens. Dock kan vissa kunskapsförväntning-

ar anses stå utanför de anställdas roller och inte skapa negativa känslor. Vid en 

möjliggörande roll behöver anställda förmedla kunskap till kunder eller lösa 

problem med teknik så kunder kan skapa värde från en självbetjäningstjänst. 

När tjänstemisslyckanden leder till lyckade tjänsteframföranden upplever an-

ställda främst neutralt eller negativt värde med grund i hur kunder utvärderar 

tjänstemisslyckanden. Anställda upplever värdeskapande från självbetjäning i 

form av besparad tid, valfrihet och smidighet. När kunder själva åstadkommer 

tjänsteframföranden blir värdeskapandeprocessen osynlig för anställda vilket 

dock resulterar i indirekt värdeskapande för anställda och företagen. Vär-

deskapande sker i olika utsträckning beroende på det sammanhang som an-

ställda agerar i, vilket inverkar på anställdas upplevda nytta. Denna process 

sker rutinmässigt för anställda i kontakt med självbetjäning vilket skapar deras 

roller i verksamheter. 
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6.2. Anställdas upplevda roller vid självbetjäning 

Upplevda förväntningar, tidigare upplevelser och värdeskapande genom den 

tjänstedominanta-logiken tydliggör hur anställda uppfattar sin del i en verk-

samhet där självbetjäning är en komponent. Anställda uppger kunskapsför-

väntningar i samband med självbetjäning förutom naturliga förväntningar, vil-

ket visar att självbetjäning inverkar på anställdas upplevda roller. Trots en 

självbetjäningsteknologis funktion att ersätta personal, anser anställda att de 

inte kan ersättas eftersom automatisering inte kan ersätta deras branschspeci-

fika roller. Vår modell som utgår från anställdas roller vid självbetjäning kan 

inte heller utesluta anställda fullt ut eftersom tjänstemisslyckanden kräver an-

ställdas resursintegrering för att genomföra en tjänst och skapa värde för verk-

samheten. Både modellen och vad anställda själva anger tydliggör att det per-

sonliga mötet inte kan ersättas, vilket båda forskarna Buell (Gavett 2015) och 

Hilton (2011) som nämndes i inledningen kan bestyrka. Även fast Anette blev 

helt ersatt av en kaffemaskin i Ack Värmland, visar slutsatsen att teknologi och 

anställda kommer existera tillsammans i verksamheter och scenarier om att 

teknologi kommer ta bort arbetstillfällen upplevs av anställda som avlägsna 

idag.  Frågeställningarna angående förväntningar, upplevelser och värdeskap-

ande från anställdas perspektiv visar tydligt hur anställda upplever sina roller i 

olika verksamheter där självbetjäningsteknologier finns. Det innebär därmed 

att syftet är besvarat eftersom uppsatsen ämnade till att undersöka anställdas 

upplevda roller när självbetjäningsteknologier är en del av verksamheter.  

 

6.3. Empiriskt bidrag 

Undersökningen leder till att skapa förståelse för den verklighet anställda be-

finner sig i. Förståelsen för anställda måste knytas samman med vad för sam-

manhang de agerar i och vad för självbetjäningsteknologi som är aktuell, ef-

tersom flera förväntningar är specifika för typ av verksamhet samt vad självbe-

tjäningsteknologier har för funktioner. De anställda som intervjuades kommer 

från specifika verksamheter och kan därmed inte stå för verksamheternas alla 

anställda och inte heller anställda i allmänhet. Dock har anställda i dessa verk-

samheter ett unikt perspektiv på värdeskapande i deras roller, vilket genererar 

ny kunskap om hur värdeskapande tar plats i samband med självbetjäningstek-

nologier. Vilka förväntningar anställda upplever i takt med självbetjäning kan 

skapa möjligheter för verksamheter att hitta sätt för anställda att bättre möjlig-

göra värdeskapande för kunder, eftersom branschers specifika naturer inverkar 

på värdeskapande.  
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Självbetjäningsteknologier kan ses som komponenter menade att bistå an-

ställda i värdeskapandeprocessen istället för dess objektiva funktion att effekti-

visera en verksamhet. Det är viktigt för företag att förmedla till anställda hur 

kunder ser självbetjäningsteknologiers mening, eftersom värde kan förverkligas 

för kunder genom utbildning eller hjälpande vid tjänstemisslyckande. Negativa 

upplevelser och känslor inför självbetjäning kan inverka på värdeskapandepro-

cessen hos anställda vilket visar betydelse av förändringsarbete kring imple-

mentering. Det är därmed viktigt att självbetjäningsteknologiers mening forts-

ätter framföras även efter implementering och att kunders värdeskapandepro-

cess tydliggörs så att anställda kan inta olika roller mer framgångsrikt. 

 

6.4. Framtida forskning  

Ytterligare kunskap om anställdas roller och ställda förväntningar kan uppnås 

vid fallstudier för att tydliggöra förväntningar som anställda är omedvetna om 

kring självbetjäning. Om en undersökning baseras på ett större urval kan fler 

koder och kategorier identifieras än de som återfinns i uppsatsen. Longitudi-

nella studier kan anses intressant för framtida forskning när ett företag imple-

menterar en ny självbetjäningsteknologi för att se hur anställdas roller föränd-

ras över tid. Uppsatsens syfte kan vidgas i framtida forskning genom att inklu-

dera kunders perspektiv, vilket kan ge både teoretisk och praktiskt betydelse 

för företag.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 Bakgrundsfrågor: 
 

1. Hur gammal är du? 
 

2. Hur länge har du jobbat inom företaget? 
 

3. Kan du beskriva vad dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av? 
- Hur ser en typisk dag ut för dig?  

 
4. Om jag säger självbetjäningsteknologier vad säger du då? 

 
“Vi definierar SBT som tekniker av olika slag som är menade att kunder ska 
samspela med i syfte att skapa en tjänst utan att behöva möta och interagera med 
personal på plats”  

 
Förväntningar: 

5. Vad för formella förväntningar har du från din chef specifikt angående 
Er självbetjäningsteknologi? 

 
“Förväntningar, anser vi här vara sammankopplat med en individs roll i ett sam-
manhang, i det här fallet din specifika roll i ditt arbete”.  

 
- Överenskommelser ang. instruktioner eller arbetsuppgifter som 
du har i  samband med er självbetjäningsteknologi?  

 
6. Vad förväntar sig kunderna av dig i din arbetsroll angående Er självbe-

tjäningsteknologi? 
- Kommer du någonsin i kontakt med kunder i samband med      
självbetjäningsteknologin?  
- Vad är syftet med den kontakten isåfall, varför kontaktar dom 
dig? 

 
7. De här förväntningarna som vi pratat om, är det så verkligheten ser ut? 

Förklara. 
- Upplever du dig otillräcklig i de förväntningar som ställs?  

 
8. Är det ibland otydligt vad som förväntas av dig i förhållande till självbe-

tjäningsteknologin? Förklara.  
 

“Med otydlighet menar vi att man inte riktigt vet eller är säker på vad som förvän-
tas av en i en viss situation” 
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9.  Anser du att förväntningar kan “krocka” med varandra? Förklara gärna 

med exempel.  
 

10.  Ser förväntningarna annorlunda ut mellan självbetjäningstjänsten och 
personliga möten? Förklara.  

 
- Krävs det andra egenskaper eller kunskaper beroende på om du 
är involverad med en kund i ett personligt möte, eller indirekt 
med kund via er självbetjäningstjänst? ”   
 
 

Upplevelser:  

11. Vad anser du om självbetjäningsteknologier? 
 

12.  Vad för slags situationer kräver din närvaro i samband med er självbe-
tjäningsteknologi?  
 - När är du i kontakt med tjänsten? 

 
13.  Kan du minnas en specifik händelse där självbetjäningsteknologin varit 

delaktig? 
 - positiv/negativ? Kan du minnas en eller fler händelser?   
 

14.  Om du tänker tillbaka på händelser i samband med självbetjäningstek-
nologin, har du anpassat ditt sätt att arbeta utefter det? Hur i såfall? 

 
15. Vad upplever du att er självbetjäningsteknologi skapar för känslor hos 

era kunder? 
“Man kan tänka sig att frustration kan uppstår om tjänsten krånglar, eller att 
smidigheten skapar uppskattning” 

 
16. Vad finns det för känslor i personalen kring er självbetjäningsteknologi? 

 
17. Upplever du att det finns några skillnader i hur tjänsten upp-

levs/mottages beroende på ålder hos era kunder? 
 

18. Upplever du att gäster avhåller sig från att använda tjänsten på grund av 
att de tycker att tjänsten verkar krånglig?  
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Värdeskapande: 
 

19. Vad har er självbetjäning för nytta för dig som anställd?  
 

20. Vilka funktioner fyller Er självbetjäning för era kunder? 
 

21. Vad anser du att självbetjäningsteknologin tillför företaget?  
- Är det en större eller mindre del av det företaget erbjuder kun-
den? 

 
22. Finns det några nackdelar med den här tjänsten? Kan du beskriva? 

 
23. Hur tror du att utvecklingen av den här tjänsten kommer att se ut 

framöver? 
 

24.  Om den här tjänsten blir mer frekvent använd tror du att din roll 
kommer förändras och ersättas av andra sysslor? Förklara hur du tänker 
kring det.  

 
25. Är det något som du skulle vilja tillägga? 

 
 Något du tyckte vi borde tagit upp? 
 Eller något annat du spontat känner nu efteråt? 

 
 

Tack så jättemycket för hjälpen! 
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Bilaga 2: Samtyckesbrev 

Hej! 
 

Vi heter Ida Byrinder och Josefin Hellström och studerar inom civilekonompro-
grammet vid Karlstad universitet. Just nu skriver vi vårt examensarbete under 
VT16 vilket syftar till att utforska anställdas roller när självserviceteknologier är en 
del av ett företags verksamhet. Utifrån det vill vi titta närmare på vad för förvänt-
ningar som anställda upplevs ha i en sådan verksamhet.  
 

Detta innebär att Du kommer att bli intervjuad i ca 45 min - 1 timme beroende på 
vad som diskuteras. Du kommer att bli inspelad i syfte att skriva ut och analysera 
innehållet i intervjun. Det är frivilligt deltagande och det är okej att avbryta Din 
medverkan under intervjun, även efter att intervjun är slut. Inspelningen kommer 
endast hanteras av oss eller vår handledare. I uppsatsen kommer citat och refe-
rat att användas, men svaren kommer att vara anonyma. Det kommer alltså inte 
framgå vem det är som har svarat på vad.  
 

Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt och efter uppsatsens färdigstäl-
lande kommer alla inspelningar att raderas. Uppsatsen kommer senare att publi-
ceras och om du vill ta del av den går det självklart att ordna. 
 

 

Tack för att du vill medverka i vår uppsats! 
 

 

För frågor och funderingar, kontakta gärna:  
 

Ida Byrinder: 073-xxx-xxxx 

Mail:  
 

Josefin Hellström: 073-xxx-xxxx 

Mail:  
 

Vår handledare: Olle Sonesson 

Mail:  
 

 

 

 

 

Härmed samtycker jag till ovanstående villkor: 
 

Datum:     _________ 

 

Namnunderskrift:     __________________________________ 

En kopia av detta samtyckesbrev finns tillgänglig för dig att erhålla.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


