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Sammanfattning 

Titel: Undvik kö – Ta gräddfilen  

Författare: Frida Edvinsson & Rinja Lennartsson 

Ämne:  Företagsekonomi III, Ledning och utveckling i handelsföretag, 30 hp 

Handledare: Joachim Timlon 

Bakgrund:  Detaljhandeln har präglats allt mer av självbetjäning, inte minst genom 

införandet av självscanning i dagligvaruhandeln som innebär att kunden 

sköter hela inköpsprocessen på egen hand. Samtidigt som tjänster används 

för att leverera högre värden till kunden finns även ett stort fokus på de 

upplevelser kunden erhåller. Upplevelsen ska, utöver sin underhållning, 

knyta an till kunden genom att skapa minnen samt även här leverera ett 

högre värde. Det intressanta är att föra ihop dessa två begrepp för att se 

hur de samspelar ur ett kundperspektiv.   

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka den situation i vilken kunder 

använder självscanning för att sedan analysera hur kunderna upplever 

detta samt att ge vidare rekommendationer inom ämnet.    

Metod: Vi har i vår studie använt oss av en kvalitativ metod som präglats av en 

abduktiv ansats. Vi har gjort en fallstudie där vi intervjuat dels ett företag 

och dels kunder för att belysa problemet från olika perspektiv och 

därigenom få en helhet.  

Slutsats: Det som främst kännetecknar den nya upplevelsen är att den bidrar till en 

ökad aktivering av syn-, hörsel-, och känselsinnet, engagerar kunden 

emotionellt samt bidrar till en aktiv problemlösning. Kunden blir även 

medaktör i processen och uppnår en hög grad av koncentration samt 

ändrar sitt beteende när tjänsten används regelbundet. Användningen 

innebär även att en ny interaktion uppstår, detta genom teknologin men 

den personliga servicen och interaktionen har fortfarande en stark 

efterfrågan från kundens sida.   

  



 

 

 

 

Inledande definition 

Genom studien har vi som författare valt att använda uttrycket ”traditionellt inköp” som 

motsatsen till självscanningstjänsten. När kunden väljer att handla sina varor utan att 

använda sig av en scanner gör denne således ett traditionellt inköp.    
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1 INLEDNING 

Inledningsvis presenteras en bakgrund till vårt valda ämne. Detta följs av en 

problematisering där vi diskuterar olika problem och konsekvenser relaterade till vårt 

ämne. Därefter presenteras vår frågeformulering, studiens syfte samt avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

I det rådande konsumtionssamhället efterfrågas kundupplevelser allt mer och ett försök 

till att uppnå detta är, enligt Pine II & Gilmore (1998), införandet av olika tjänster kring 

kärnprodukten. Enligt Anselmsson (2001) är själv-service teknologin och därmed 

självscanningsfenomenet inom dagligvaruhandeln, ett exempel på en sådan tjänst. Vi 

anser att det nu är dags att stanna upp och ta reda på vad kombinationen av dessa 

begrepp har för innebörd för kunden och därmed deras upplevelse. Nedan presenteras 

en bakgrund till hur dagens situation har växt fram genom en beskrivning av 

detaljhandelns förändring samt upplevelseekonomins uppkomst. 

Detaljhandeln i Sverige har under de senaste 70 åren gjort en helomvändning. Det hela 

började, enligt Hultén (2007) på slutet av 1930-talet då influenser hämtades från USA 

och innebar att detaljhandlarna gick från att sälja över disk till självbetjäningsbutiker. På 

1950-talet hade de nya tankarna förankrats hos många och la därmed grunden till 

dagens butiksutformning hos våra kedjor. Enligt Hultén (2007) ersattes den höga 

interaktion som funnits över disk med en ny kundroll som innebar att kunderna 

plockade varorna själva.  

Vidare innebar den nya butiksformen, enligt Hultén (2007), att resurserna i form av 

personal minskade och den personal som fanns arbetade i stor utsträckning med 

varuhantering och som kassapersonal. Det poängteras också av författaren att service i 

mindre utsträckning används inom kedjor med lågpriskoncept och att detta är vad 

kunden också förväntar sig. Sen & Örtengren (2012) är inne på ett liknande spår där de 

menar att många företag har tvingats tona ner sin service till följd av bland annat höga 

personalkostnader.   

Från och med år 1999 tog begreppet självbetjäning en ny vändning inom detaljhandeln i 

Sverige då portabel självscanning infördes på B&W i Bromma. Tekniken har vidare 
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implementerats främst i kedjor med stora dagligvarubutiker (Supermarket 2002). Enligt 

Anselmsson (2001) innebär den teknologibaserade självbetjäningen att kunden även 

hanterar betalningsprocessen på egen hand och författaren menar att detta är en tjänst 

som är här för att stanna. Användningen av kompletterande tjänster kring kärnprodukten 

är någonting Grönroos (2008) förespråkar starkt, dels för att differentiera sig som 

företag och dels för att skapa ett högre värde för kunden.  

Dagens detaljhandel kännetecknas inte enbart av självbetjäning utan fokus ligger även 

på de upplevelser kunden erhåller. Mossberg (2003) menar att kunder idag allt mer vill 

delta, lära sig samt aktivera sig för att bli en medproducent i konsumtionsprocessen. 

Kunden vill idag ha en upplevelse utöver den kärnprodukt som företaget erbjuder vilket 

författaren väljer att definiera som kärnan i upplevelseekonomin.  

Pine & Gilmore (1999) menar att upplevelser alltid funnits runt omkring oss i 

konsumtionssamhället men att det fram till början av 2000-talet gått relativt obemärkt 

förbi. Upplevelser har från början förknippats med nöjen så som teatrar, filmer och 

nöjesparker för att sedan utvecklas till att knytas samman med olika tjänster till att i 

dagens läge förknippas med en helt egen dimension i konsumtionssamhället. Författarna 

skriver att en del i den upplevelseekonomi som råder består av olika aktiviteter och 

event som kommit att kallas shoppertainment eller entertailing. Upplevelsen består dock 

inte bara av ren underhållning utan innebär även att företaget knyter an till kunden 

genom att skapa minnen genom konsumtionen samt leverera ett högre värde.  

1.2 Problematisering 

Pine & Gilmore (1999) talar om upplevelser i samband med tjänster och menar att trots 

att en tjänst erbjuds i syfte att engagera och aktivera kunden så finns det ingenting som 

på förhand säger att en positiv upplevelse kommer att infinna sig. Problemet ligger i att 

kunden måste erhålla en speciell känsla och känna personligt engagemang för tjänsten 

då den utförs vilket i sin tur innebär att tjänsten måste efterfrågas och uppfylla de behov 

som finns för att anses som komplett. Konsekvensen för självscanningen blir således att 

skilja sig från det traditionella inköpet i den utsträckning att en ytterligare upplevelse 

infinner sig genom olika känslor. Detta kan även kopplas till vad Grönroos (2008) 

skriver om det värdeskapande som uppstår genom de tjänster som erbjuds kring en 

kärnprodukt. Konsekvensen av att det extra värde som utlovas inte uppstår innebär att 
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grundtanken bakom tjänsten fallerar. Detta i sin tur kan leda till att kunden avstår från 

tjänsten och den eventuella upplevelse den medför.  

Ytterligare tänkbara problem kan knytas samman med vad Solomon et al. (2010) 

skriver om den rådande upplevelseekonomin. De menar att den era vi nu lever i, 

postmodernismen, handlar om att skapa upplevelser där fantasi kan bli verklighet och 

där människor får känna sig uppskattade och unika som individer. Hultén (2007) går 

steget längre och pratar om självförverkligande i välfärdssamhället. Han menar att 

detaljhandeln idag allt mer ses utifrån ett upplevelseperspektiv och menar vidare att 

shoppa ses som en individuell upplevelse. Problemet är idag att självförverkligandet 

sträcker sig förbi lyxkonsumtionen och även kommit att involvera dagligvaror. 

Svårigheten och även konsekvenserna mynnar ut i hur upplevelser skapas i en miljö där 

produkterna hela tiden är det mest väsentliga samtidigt som de är livsnödvändiga och 

banala. Frågorna som väcks är då om gör-det-själv-sammanhang i form av 

självscanning blir en del av det självförverkligande som det postmoderna samhället idag 

präglas av och om självscanning faktiskt ger en högre upplevelse än det traditionella 

sättet att konsumera i en dagligvaruhandel.  

För att fortsätta resonemanget ovan menar Prahalad & Ramaswamy (2000) att när 

”jaget” står i centrum kräver kunden att få vara med, producera och forma sin egen 

upplevelse i större utsträckning. De nöjer sig inte enbart med att få upplevelsen 

levererad och producerad av företaget. Kärnan i upplevelseekonomin innebär, enligt 

Mossberg (2003), att kunden blir medaktör. Eftersom självscanning innebär att kunden 

agerar på egen hand kan dock flera negativa konsekvenser uppstå, så som att varorna 

scannas in fel och kunden sätts i en negativ situation vid en eventuell avstämning.  Detta 

kan i längden innebära att kunden, av rädsla för att göra fel, avstår från självscanningen 

och dess upplevelse. Det föreligger därför en viss problematik kring att sätta kundernas 

”jag” i centrum. 

Författare så som Tonndorf (1989), Hultén (2007), Thurow & Nilsson (2008) och Di 

Mascio (2010) är några av de som påpekar den goda servicens avgörande för ett 

företags ställning på marknaden. Hultén (2007) menar till och med att service och 

rådgivning kan vara helt avgörande för ett företags fortsatta överlevnad. Därför är det 

häpnadsväckande hur dagligvaruhandeln lyckats införa något så extremt som 

självscanning – ett fenomen som i grund och botten innebär, enligt Anselmsson (2001), 
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att den personliga servicen försvinner och att kunden sköter sig själv. Ett intressant 

motargument till problemet att den personliga servicen uteblir är det som IBM 

Corporation (2006) framför, nämligen att en minskning av personal i kassalinjen kan 

bidra till en ökning av personal ute i butikslandskapet. Detta innebär således att mer 

personal finns tillgänglig och kan hjälpa kunderna då de ber om hjälp. Dock väcker 

detta argument viss skepticism ur ett kostnadsperspektiv då få företag skulle behålla så 

kallad ”överflödig” personal vilket i detta fall ändå får konsekvensen att färre personer 

finns tillgängliga att hjälpa kunderna. 

På samma spår menar Danziger (2006) att interaktion är bland det viktigaste för att 

lyckas skapa en god upplevelse i en butik och därför kvarstår problemet med 

självscanning – det finns en krock mellan teori och fenomen. Att personalen inte finns 

tillgänglig på samma sätt som vid det traditionella inköpet kan få konsekvenserna att 

kunden känner sig hjälplös, otillräcklig och irritation kring besöket uppstår – deras 

upplevelse blir med andra ord negativ.  

Prahalad & Ramaswamy (2000) talar om upplevelser i samband med tjänster och menar 

att trots att en tjänst erbjuds i syfte att engagera och aktivera kunden så finns det 

ingenting som på förhand säger att en positiv upplevelse kommer att infinna sig. 

Problemet ligger i att kunden måste erhålla en speciell känsla och känna personligt 

engagemang för tjänsten då den utförs vilket i sin tur innebär att tjänsten måste 

efterfrågas och uppfylla de behov som finns för att anses som komplett. Konsekvensen 

för självscanningen blir således att skilja sig från det traditionella inköpet i den 

utsträckning att en ytterligare upplevelse infinner sig genom olika känslor. Detta kan 

även kopplas till vad Grönroos (2008) skriver om det värdeskapande som uppstår 

genom de tjänster som erbjuds kring en kärnprodukt. 

Sammanfattningsvis väcks det frågor kring hur självförverkligande kan skapas i en 

dagligvaruhandel där kärnprodukterna har en ytterst banal natur. Viss problematik finns 

även kring det faktum att en kundupplevelse kräver ett emotionellt engagemang och 

frågan blir därför om kunden upplever fler positiva känslor genom fenomenet 

självscanning än vid traditionellt inköp. Eftersom självscanning innebär att kunden 

agerar helt på egen hand kan detta innebära en rädsla för att göra fel och därmed uppstår 

olika negativa känslor runt upplevelsen. Tjänsten innebär även att den personliga 

interaktion som forskning anser vara avgörande på många sätt elimineras. Den 
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övergripande fråga som väcks genom de olika problemen ovan är hur kundupplevelsen 

faktiskt ser ut vid användning av självscanning.   

1.3 Forskningsfråga 

Den forskningsfråga vi arbetar utifrån i vår studie är:  

 Hur ser kundupplevelsen ut vid användning av självscanning?  

1.4 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka den situation i vilken kunder använder 

självscanning för att sedan analysera hur kunderna upplever detta samt att ge vidare 

rekommendationer inom ämnet.    

1.5 Avgränsning  

Den avgränsning vi valt att göra innebär att vi enbart fokuserat på hur en 

kundupplevelse ser ut kring det valda fenomenet och därmed inte lagt fokus på 

varumärkesupplevelsen kring det företag vi valt att studera. Då ämnet är omfattande 

väljer vi, för att svara på forskningsfrågan, att fokusera på det som genom vår studie 

främst utmärker kundupplevelsen genom självscanning.  

Studien avgränsas även till ICA Maxi i Kalmar och till de kunder som väljer att använda 

sig av tjänsten självscanning. Vi vill dock poängtera att det inte är företaget i sig som 

studerats utan enbart den delen som utgör dess självscanningskoncept. 
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2 METODIK  

I detta kapitel redogörs för och motiveras det tillvägagångssätt som använts under 

studiens gång. I kapitlet ingår följande delar: undersökningsmetod, forskningsprocess, 

validitet och reliabilitet samt litteraturstudie och teorigenomgång.  

2.1 Undersökningsmetod 

För att genomföra vår studie valde vi att använda oss av en abduktiv metod med en 

kvalitativ ansats där vi genomförde en fallstudie.  

2.1.1 Angreppssätt 

Patel & Davidsson (2003) skriver om ett sätt att relatera teori och empiri till varandra, 

detta kallas för abduktion och kan beskrivas som en kombination av induktion och 

deduktion. Alvesson & Sköldberg (2008) menar att en alternering mellan teori och 

empiri görs för att sedan omtolkas och uppdateras. Att arbeta abduktivt betyder, enligt 

Patel & Davidsson (2003)  att forskaren formulerar ett hypotetiskt mönster utifrån ett 

enskilt fall som förklarar just det fallet, alltså en idé till en teoretisk djupstruktur. Detta 

första steg kan härledas till det induktiva arbetssättet. I steg två prövas den formulerade 

hypotesen eller teorin på nya fall och då arbetar forskaren deduktivt. Den hypotes eller 

teori som formulerades kan då utvecklas eller utvidgas och på så sätt bli mer generellt 

tillämpbar. Alvesson & Sköldberg (2008) påtalar kopplingen till induktion och 

deduktion genom att ansatsen utgår från empiriskt material men att tidigare teorier inte 

förkastas. En fördel med det abduktiva arbetssättet är, enligt Patel & Davidsson (2003), 

att forskaren inte låses vid ett arbetssätt, vilket lätt kan ske vid induktion eller 

deduktion, utan blir friare i sitt arbete. Alvesson & Sköldberg (2008) talar om fördelen 

att vid analys av det insamlade materialet finns möjligheten att kombinera de empiriska 

iakttagelserna och befintlig teori för att få inspiration till nya upptäckter och ökad 

förståelse för ett fenomen. Patel & Davidsson (2003) påtalar även vissa risker med ett 

abduktivt arbetssätt då varje forskare har med sig erfarenheter av tidigare forskning som 

de också är färgade av, detta betyder att ingen forskning börjar förutsättningslöst. 

Därför är risken att forskaren, om än omedvetet, väljer det objekt som vill studeras 

utifrån tidigare erfarenheter samt att forskaren också formulerar en hypotetisk teori som 

stänger ute alternativa tolkningar.  
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Vi ämnade att använda det abduktiva arbetssättet i vårt arbete för att kunna analysera 

empiriska iakttagelser utifrån teoretiska antaganden, teorin sågs därför som ett 

hjälpmedel i vår process. På grund av vårt ämnes abstrakta karaktär alternerade vi 

mellan teori och empiri när nya synvinklar etablerades och fick på så vis en koncis och 

relevant teori. Tidigare forskning inom ämnet genererade således olika teoretiska 

begrepp som vi anser speglar den empiriska verkligheten på ett rättfärdigt sätt. Vi har 

redogjort för tidigare forskning för att sedan testa detta i ett nytt sammanhang med 

förhoppningen att bidra med ny kunskap kring själv-service teknologi och i detta fall 

självscanning. Genom att vara medvetna om kritiken mot det valda angreppssättet 

formulerade vi en syntes som var öppen för alternativa tolkningar men ändå med ett 

tydligt fokus på forskningsfrågan.  

2.1.2 Undersökningsdesign 

Det finns, enligt Bryman & Bell (2005), två olika metoder för att undersöka ett problem, 

vilka kallas kvalitativ- och kvantitativ metod och den kvalitativa metoden valdes för 

denna studie. Andersen (1998) menar att möjligheten till en djupare förståelse ges 

genom den kvalitativa datainsamlingen. Han menar vidare att förståelsen bygger på att 

ord är den centrala analysenheten istället för siffror som är fallet i den kvantitativa 

metoden. Ahrne & Svensson (2011) beskriver också de två metoderna genom 

insamlandet av ”mjuk” respektive ”hård” data där orden anses mjuka och siffrorna 

hårda. Repstad (2007) och Ahrne & Svensson (2011) konstaterar att den kvalitativa 

metoden används då man vill ha insikt om grundläggande företeelser, när man vill ta 

reda på hur något på ett konkret sätt har utvecklats under en specifik tid eller det 

utmärkande i en bestämd miljö. 

Vidare menar Repstad (2007) och Ahrne & Svensson (2011) att forskaren här inte 

lägger vikt vid hur ofta något uppträder, ej heller hur vanligt det är. Ahrne & Svensson 

(2011) förstärker resonemanget med den kvalitativa metoden genom att säga att den 

indirekt kan användas för att studera företeelser som är svårt att percipiera direkt. 

Exempel på detta är känslor, tankar, upplevelser, intentioner, beslutsfattande och 

maktfördelning. De skriver att ingen kan se en tanke men alla kan höra någon berätta 

om sina tankar och menar med detta att kvalitativ metod således går djupare in i en 

förståelse än en kvantitativ metod. Berg (2007) skriver att den kvalitativa metoden 

syftar till att studera sociala omgivningar där vissa personer verkar istället för att se till 
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antalet. Vidare skriver samma författare att denna typ av forskning lätt påverkas av 

forskarens erfarenheter, värderingar samt bakgrund. Detta ligger således till grund för 

den tolkning som ska göras i forskningen. Även Bryman & Bell (2005) konstaterar att 

forskarens tolkningsynsätt påverkar den kvalitativa metoden då undersökningen i många 

fall styrs av de åsikter och uppfattningar som hämtas från intervjupersonerna. 

Författarna menar vidare att det är just utgångspunkten i de intervjuades åsikter som gör 

att metoden gör det möjligt att gå djupt under ytan för att få ett bättre svar på 

frågeställningen.  

Den valda undersökningsdesignen passade vår studie av just den anledning att vi ville ta 

reda på hur någonting fungerar inom en bestämd miljö samt få en djupare förståelse för 

det vi studerat. Vi ville med andra ord inte fokusera på hur ofta något uppträder eller på 

annat vis basera vår studie på siffror. Det har istället funnits ett fokus på känslor, tankar 

samt upplevelser – vilka är företeelser som är svåra att direkt percipiera och kräver att 

intervjuer genomförs. För att i största möjliga mån undvika en subjektiv tolkning har vi 

haft ett fokus på de teoretiska och empiriska åsikterna.  

2.1.3 Fallstudie 

Enligt Patel & Davidsson (2003) innebär en fallstudie att en undersökning av en grupp 

individer, en organisation eller situation görs vilket innebär att det från början finns ett 

visst fokus som forskaren vill följa. Vidare menar författarna att en fallstudie kan 

användas när processer och förändringar ska studeras. Bryman & Bell (2005) skriver 

också att fallstudien ska fokuseras på en organisation eller händelse och att 

undersökningen ska vara detaljerad och ingående. De poängterar även att det finns vissa 

samband mellan en fallstudie och en kvalitativ ansats då de bland annat har den 

ostrukturerade intervjun gemensamt. 

Att vårt val föll på fallstudie beror främst på det fokus som det från början innebär, vi 

visste tidigt vilket företag samt vilken grupp individer som vi ville fokusera studien 

utifrån. Valet baseras även på fallstudiens förmåga att ta fram detaljerade och 

djupgående svar, detta då våra forskningsfrågor krävde svar som baseras på 

respondenternas egna tankar och åsikter. Även det resonemang som förs ovan angående 

den ostrukturerade intervjun är helt i enlighet med vår studie.   



9 

 

 

 

2.2 Forskningsprocess  

2.2.1 Fallföretag  

Vi har i vår studie valt att ta hjälp av och fokusera på ICA Maxi i Kalmar. Det är ett 

intressant företag ur vår synvinkel och var ett naturligt val för oss av olika anledningar. 

Främst berodde valet på att vi anser dem vara välkända och även erkända på marknaden 

genom sin stora utbredning samt att de kommit långt med sitt självscanningskoncept. 

Det var även ett självklart val ur geografisk synpunkt då lokaliseringen av deras butik i 

Kalmar innebär att vi på ett enkelt sätt kunde ta oss till butiken och genomföra våra 

undersökningar.  

På företagets hemsida kan vi läsa att ICA koncernen har verksamheter i olika länder och 

är ett av norra Europas ledande detaljhandelsföretag. ICA:s butiker har olika koncept 

där Maxi är stormarknaden som kännetecknas av bland annat bra priser, generösa 

öppettider och ett brett sortiment. De skriver även att de arbetar för att underlätta för 

kunden och har stort fokus på just sin kundorientering. Enligt ICA:s kundtjänst infördes 

den portabla självscanningen i ICA Maxis butiker för första gången i Uppsala 

sommaren år 2002.  

2.2.2 Datainsamlingsteknik 

Bryman & Bell (2005) påtalar att i en kvalitativ studie bör datainsamlingen ske genom 

intervjuer och observationer. På samma spår talar Patel & Davidsson (2003) om att även 

i en fallstudie samlas informationen in genom bland annat intervjuer och observationer. 

Bryman & Bell (2005) skriver att kvalitativa intervjuer i stor utsträckning är mindre 

strukturerade och har större fokus på intervjuarens synpunkter i jämförelse med den 

kvantitativa metoden där fokus ligger på forskarens egna intressen. Vid en kvalitativ 

intervju har den intervjuade frihet att utforma egna svar och frågorna behöver heller inte 

följas slaviskt vilket innebär att svaren kan bli fylliga, välutformade och detaljrika. 

Andersen (1998) talar om den kvalitativa intervjun som en öppen intervju där syftet är 

att skapa en djupare förståelse för en persons beteende, motiv, personlighet och syn på 

världen. För att underlätta intervjuprocessen skriver Patel & Davidsson (2008) att 

forskaren bör vara förberedd genom att ha en teoretisk utgångspunkt som uppnåtts 

genom studier av tidigare forskning inom området. Vid utformningen av frågorna menar 
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Bryman & Bell (2005) att det är viktigt att inte skapa ledande frågor och att använda ett 

begripligt språk som är anpassat efter intervjupersonerna.  

2.2.2.1 Urval 

Anledningen till intervjuerna var att få en fördjupad kunskap kring vår forskningsfråga 

och vi fann det därför relevant och intressant att undersöka frågan från både butikens 

och kundens synvinkel, detta med ett tydligt kundfokus. Detta var också ett självklart 

val då vår studie syftar till ett helhetsperspektiv.  

Vi valde att först göra en intervju med ICA Maxi, detta för att samla så mycket 

information som möjligt innan vi slutligen intervjuade kunderna. Valet av respondent på 

företaget föll på kassachefen, Jinja Mikkelsen, då hon besitter stor kunskap om 

självscanningen och hela tiden befinner sig nära kunderna i sitt arbete.  

För att samla in relevant och korrekt data valde vi att göra intervjuer med de kunder 

som vid intervjutillfället använde sig av självscanning, detta för att få den mest rättvisa 

bilden. Vi valde vidare att intervjua de kunder som använde sig av den 

självscanningskassa som är helt obemannad, detta för att få en så stor skillnad till det 

traditionella inköpet som möjligt. Vi bestämde på förhand att vi inte ville ha fokus på en 

viss målgrupp gällande ålder eller kön eftersom vårt studie syftar till ett 

helhetsperspektiv.  

Vi intervjuade totalt 14 kunder och då urvalet, inom ramarna för kriterierna, var 

slumpmässigt innebar det att vi fick ett brett åldersspann samt en jämn fördelning 

mellan könen. Vi valde att ha kundintervjuerna anonyma, detta då vi ansåg att 

respondenterna kände sig mer bekväma i att svara ärligt på frågorna då deras namn 

uteblev i studien. För oss var det även viktigt att föra fram kundernas gemensamma röst 

snarare än den enskilda individen då vår frågeformulering syftar till den samlade 

upplevelsen. Detta innebär vidare att vi i empirin har valt att inte referera till varje 

enskild kund genom framställning enligt till exempel ”a, b, c” eller ”1, 2, 3”, detta också 

med bakgrund att eliminera eventuell förvirring och otydlighet i texten.   

2.2.2.2 Frågeformulering 

När vi formulerade samtliga frågor utgick vi från den syntes vi skapat som 

sammanfattar teorin. Vi tog utgångspunkt i de fem upplevelser som det teoretiska svaret 
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består av och skapade två formulär med kategoriska frågor. Detta för att lättare kunna 

härleda svaren till de olika upplevelserna och därigenom få en tydlig bild av helheten. 

Vi formulerade öppna frågor för att uppmana till nya synvinklar kring ämnet samt för 

att undvika ledande frågor. När vi formulerade frågorna till kundintervjuerna använde vi 

oss även av den information som framkommit genom intervjun med Jinja Mikkelsen, 

detta för att få en så rättvis bild som möjligt.   

2.2.2.3 Genomförande 

Under företagsintervjun började vi med att presentera ämnet för studien samt berättade 

om rätten till anonymitet och ställde därefter några allmänna frågor kring respondentens 

arbete, detta för att komma in i samtalet. Intervjun spelades in samtidigt som 

anteckningar fördes för att ha en backup om tekniken skulle haverera. För att visa vårt 

intresse för intervjupersonen och hennes svar förde den av oss som intervjuade inte 

några anteckningar, detta för att hela tiden upprätthålla intresset genom ögonkontakt. Vi 

använde färdigformulerade frågor men samtidigt var vi lyhörda och ställde följdfrågor 

när något som vi inte hade tänkt på dök upp. 

Kundintervjuerna valde vi att utföra spontant på plats i butiken efter det att kunderna 

avslutat sitt besök i butiken. Detta gjordes främst för att vi enkelt skulle kunna välja rätt 

respondent utifrån vårt urval. Vi såg det även mer tidssparande att utföra intervjuerna i 

butiken, detta för att få så många synpunkter som möjligt kring våra frågor. Innan vi 

ställde frågorna talade vi om för respondenterna vilken roll de hade i vår studie för att 

uppmana till ett seriöst medverkande samt att deras svar skulle förbli anonyma. 

Eftersom vi vid det här laget var väl insatta i ämnet var vi mycket uppmärksamma på 

respondenternas svar och kunde därför ställa följdfrågor för att få så utförliga svar som 

möjligt.  

2.2.3 Insamling av primär och sekundär data  

Det finns, enligt Christensen et al. (2007) två olika sorters data som en forskare kan 

samla in, nämligen sekundär och primär data. Patel & Davidsson (2008) menar att 

primär data är förstahandsrapporteringar och ögonvittnesskildringar. Christensen et al. 

(2007) fortsätter på samma tema och säger att primär data är ny information som samlas 

in med hjälp av bland annat intervjuer. Sekundär data har, enligt Bryman & Bell (2005), 

samlats in av andra och kan således bestå av litteratur och artiklar.  
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Till den studie vi valt att genomföra har vi använt oss av primär data. För att samla in 

vår primära data har vi genomfört intervjuer med kunder samt en anställd på företaget. 

Vi ser fördelar i att det är helt ny information som ligger i tiden samt kommer från 

personer som är insatta i och intresserade av ämnet.     

2.3 Litteraturstudie 

För att genomföra vår litteraturstudie gick vi igenom befintlig teori innefattande 

litteratur och artiklar kring det ämne vi valt att studera. Studien hjälpte oss att få en 

grundläggande plattform att utgå ifrån när vi formulerade våra intervjufrågor.  

Vi har i vår teori valt att presentera två olika block, dels en teoretisk definition och 

redogörelse kring själv-service teknik och dels kring kundupplevelsebegreppet. Det 

första teoriblocket ansåg vi vara viktigt för att få en grund runt det fenomen som vår 

forskningsfråga består av. Vi valde även att lyfta fram olika teoretiska för- och 

nackdelar, detta för att redan här börja bearbeta den upplevelse som begreppet ger 

upphov till. I det andra blocket läggs mycket fokus på att redogöra för kundupplevelsen 

och hur denna på olika sätt kan se ut för att i ett senare skede kunna dra slutsatser runt 

detta. Vi har försökt ge en generell bild utan att bli för breda och har under hela 

processen arbetat utifrån tanken ”hur” en kundupplevelse ser ut. De modeller som 

presenteras bygger på hur kundupplevelsen ser ut och trots att de tagits fram helt 

oberoende av varandra så förstärker de ändå varandras innebörd på många plan. 

Avslutningsvis vill vi påtala studiens fortsatta struktur och dess bakomliggande tankar. I 

de tre nästkommande kapitel (Teoretisk referensram, Empiri & Analys) presenteras 

sammanfattningar för att tydliggöra det viktigaste som framkommit för läsaren. I teorin 

presenteras även en syntes som sedan lägger grunden för resterande kapitel genom att 

varit utgångspunkten när intervjufrågorna formulerats.    

2.4 Validitet och reliabilitet 

”Dels måste vi veta att vi undersöker det vi avser att 

undersöka, dvs. vi måste veta att vi har god validitet. Dels 

måste vi veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, dvs. vi måste 

veta att vi har god reliabilitet” (Patel & Davidsson 2008 s.98). 
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Enligt Patel & Davidsson (2008) är validitet och reliabilitet två begrepp som står i ett 

speciellt förhållande till varandra. Detta innebär att båda begreppen måste tas i 

beaktning och tre tumregler är:  

”…hög reliabilitet ger automatiskt inte hög validitet… …låg 

reliabilitet ger låg validitet… …fullständig reliabilitet är en 

förutsättning för fullständig validitet…” (Patel & Davidsson 

2008 s.99).   

2.4.1 Validitet 

I företagsekonomisk forskning menar Bryman & Bell (2005) att ett kriterium är att ta 

reda på om svaren som erhållits genom intervjuerna skulle vara annorlunda om frågorna 

ställdes om. Validitet ämnar också till att ta reda på om de frågor vi har ställt faktiskt 

svarar på det vi behöver veta för att svara på vår forskningsfråga. Dock menar 

författarna fortsättningsvis att validitetsbegreppet behöver anpassas i kvalitativ 

forskning eftersom det per definition innebär mätning, vilket inte är det främsta intresset 

för kvalitativa forskare. Begreppsvaliditet används när en kvalitativ forskning 

genomförts och tar reda på om det som undersöktes verkligen undersökte problemet i 

fråga. Patel & Davidsson (2003) menar att validiteten i en kvalitativ studie inte till 

största del fokuserar på enbart datainsamlingen utan ämnar till att ha en hög validitet 

genom alla delar i hela forskningsprocessen.  

Vi anser att den forskningsprocess vi valt att arbeta utifrån har varit lämplig för vår 

studie. Genom intervjuerna kunde vi få en mer djupgående empiri än i det fall då vi valt 

enkäter, detta då respondenterna fick sätta egna ord på sina tankar. För att sträva mot en 

ökad validitet genomförde vi så pass många intervjuer tills vi upplevde ett mättat 

resultat. Detta baserar vi på att vi erhöll samma svar, med få undantag, flertalet gånger. 

De svar vi enbart erhöll en gång har vi valt att inte använda i studien för att dra 

slutsatser kring men de analyseras och diskuteras kring i den analytiska delen. För att få 

en ökad validitet valde vi även att se på problemet med hjälp av både kunder samt 

företag, allt med syfte att undersöka kundernas upplevelse. Det abduktiva 

tillvägagångssättet har varit värdefullt för oss eftersom vi kunnat gå tillbaka och 

uppdatera och precisera den teoretiska referensramen. De teorier som presenteras är 

empiriskt förankrade, det finns således flertalet kopplingar mellan det teoretiska och 

empiriska materialet. Modellerna i teorin har lett fram till det teoretiska svaret, syntesen, 
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och utifrån detta har frågor formulerats, allt för att skapa en så hög validitet som 

möjligt.  

2.4.2 Intern validitet 

Bryman & Bell (2005) menar att intern validitet i kvalitativa studier innebär att de 

observationer och de teoretiska idéer som utvecklas ska stämma väl överrens, detta blir 

således en styrka i en kvalitativ undersökning. Den interna validiteten kan också 

beskrivas genom begreppet tillförlitlighet då författaren gör en noggrann beskrivning av 

den situation som avses att undersökas.  

De teorier som används har valts på grund av dess förmåga att förklara de två fenomen 

som vi sammanfört genom studien. De olika modellerna som presenteras i teorin knyter 

på många sätt an till varandra och kan därför anses som tillförlitliga samt har hög 

förklaringskraft. Viktigt att poängtera här är att modellerna är framtagna oberoende av 

varandra genom olika författare samt vid olika tidpunkter. Vi är medvetna om att vi 

använt äldre källor vilket kan kritiseras då de kan anses ålderdomliga. Vi har ändå valt 

att ha med dem i vår studie då vi anser dem vara relevanta eftersom äldre och nyare 

källor går i linje med varandra. En annan kritik som kan riktas mot just teorin är att vi 

inte funnit någon teori direkt förknippad med självscanning utan fick utgå från själv-

service teknologin som är ett vidare begrepp. Vi är medvetna om att teoriernas 

förklaringsgrad på vissa ställen kan ifrågasättas då det angående service och interaktion 

utvecklas en slags paradoxal syn. Det första teoriblocket menar att personlig interaktion 

elimineras medan det andra blocket framhåller dess avgörande ställning för att lyckas. 

Vi har här varit extra noga med att reda ut den teoretiska paradoxen genom empirin. Vi 

har, trots uppmärksamhet, inte hittat någon teori som på något vis motsäger den valda 

teorin.   

2.4.3 Extern validitet 

Extern validitet tar, enligt Bryman & Bell (2005), reda på om det går att generalisera de 

resultat undersökningen givit. Det avgörande för den externa validiteten är att hitta ett 

representativt urval av individer eller organisationer. Den externa validiteten innebär ett 

problem för den kvalitativa forskningen på grund av att fallstudier och begränsade urval 

används och detta gör att det är svårt att generalisera. Därför översätts detta begrepp, 
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enligt författarna, med överförbarhet som innebär att forskaren studerar ett djup, istället 

för bredd. 

Studien har genomförts inom detaljhandeln i en business-to-consumer situation. 

Situationen utspelas inom dagligvaruhandeln och vidare på ICA Maxi i Kalmar. Detta 

är således den kontext där slutsatserna är generella. Urvalet kan ses representativt då det 

utgörs av personer av båda könen samt har en stor åldersspridning och därför är i 

enlighet med vårt syfte.   

2.4.4 Reliabilitet 

Bryman & Bell (2005) menar att reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet och undersöker 

om resultatet i en undersökning får samma utfall om den genomförs igen. Blir resultatet 

det samma är reliabiliteten god och om det avviker är reliabiliteten låg. Författarna 

menar dock att precis som validiteten måste reliabiliteten omdefinieras när det gäller 

kvalitativa studier då det kan vara så att personen som intervjuats kan ha ändrat sin 

uppfattning eller att personen lärt sig något nytt sen intervjutillfället. Detta behöver 

dock inte, med en kvalitativ forskares ögon betyda att reliabiliteten är låg. Vidare menar 

de att vid varje specifikt undersökningstillfälle ska hänsyn tas till bakgrunden. Detta 

betyder att reliabilitetsbegreppet flätas samman med validitetsbegreppet och medför, 

enligt författarna, att kvalitativa forskare inte ofta använder begreppet reliabilitet.    

För att sträva mot en så hög reliabilitet som möjligt genomförde vi så många intervjuer 

att vi upplevde ett mättat resultat. Viktigt för oss var även att inte intervjua någon 

person som vi på något sätt har en personlig relation till, detta för att undvika eventuell 

färgning av deras åsikter. Vi är medvetna om att resultatet vi erhållit möjligtvis skulle 

skilja sig om studien genomförts under andra förutsättningar. Skulle vi till exempel haft 

längre tid på oss att genomföra studien hade vi också kunnat utföra mer djupgående 

intervjuer med kunderna och därigenom erhållit ett mer djupgående resultat. Hade 

studien genomförts på ett annat företag skulle resultatet även då kunna skilja sig. Då vår 

studie behandlar ett fenomen vi själva är bekanta med är vi medvetna om att vi kan ha 

haft en något subjektiv syn vid processens början vilket innebär att vissa antaganden 

gjort men vill poängtera att denna avtog efter hand som processen fortgick eftersom vi 

då erhöll mer kunskap.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Det syfte vi har med den teoretiska referensramen är att ge en grundlig redogörelse för 

de teoretiska områden som är väsentliga för vår uppsats för att senare i uppsatsen på 

ett korrekt sätt kunna ta oss an de empiriska och analytiska delarna. De områden och 

begrepp vi valt att fokusera på är i stort själv-service teknologi och kundupplevelse. 

Förhoppningen med kapitlet är att redogöra för begreppen för att få en förståelse för 

hur de är sammanlänkade med varandra.  

3.1 Själv-service teknologi  

”Self-service technologies are technological interfaces that 

enable customers to produce a service independent of direct 

service employee involvement” (Meuter et al., 2000, s. 50). 

Anselmsson (2001) definierar själv-service teknologin som de aktiviteter eller fördelar 

som är baserade på hard technology och som innebär att kunden utför en del eller hela 

serviceprocessen själv. Några exempel på själv-service teknologier enligt författaren är 

bankernas uttagningsautomater, bokningstjänster på Internet där kunden gör 

beställningen själv, självbetjäningspumpar på bensinstationer samt den portabla 

självscanningen inom dagligvaruhandeln. Författaren påtalar att servicen inte längre 

levereras genom personlig interaktion med företaget utan kunden skapar och levererar 

sin egen service genom interaktion med teknologi.  

Vargo & Lusch (2004) har myntat uttrycket service dominant logic som innebär att 

företag hela tiden måste stå till tjänst med sina varor och tjänster för att skapa ett värde 

för kunden. Den nya vinkeln innebär även att kunden ska ses som en medaktör i 

värdeskapandet istället för att värdet ligger inbäddat i slutresultatet. Författarna betonar 

således att värde skapas genom hela processen och att det är av yttersta vikt att kunden 

aktivt medverkar för att största möjliga värde ska skapas. Som en förlängning av detta 

påtalar Grönroos (2008) vikten av servicelogik då användningen av olika tjänster utöver 

kärnprodukten inte bara skapar konkurrensfördelar utan även ger kunden ett högre 

värde. Han menar att företagets roll är att erbjuda kunden en serviceprocess där de 

tillsammans med kunden producerar och skapar värde i konsumtionsprocessen. Han 

definierar användningen av servicelogiken enligt följande:  

”Att underlätta processer som främjar värdeskapandet i 

kundernas dagliga aktiviteter och processer” (Grönroos, 

2008, s.66).  



17 

 

 

 

Grönroos (2008) poängterar vidare att det är viktigt att integrera kunderna i tjänsten i ett 

tidigt skede genom information och utbildning och att acceptera det faktum att alla 

kunder inte är mottagliga för ny teknik utan istället föredrar traditionella former av 

konsumtion. Själv-service tekniken måste på samma spår, enligt Wang et al. (2012), 

vara väl utvecklad innan den sätts i bruk, detta eftersom kunden kan bli ordentligt 

avskräckt om den första upplevelsen blir negativ. Därför är det viktigt att företaget är 

beredd på reparation och återhämtning vid de tillfällen då tjänsten misslyckas och 

kunden upplever missnöje.     

Wang et al. (2012) menar att själv-service teknologin har förändrat företagens 

interaktion med kunderna på ett dramatiskt sätt. De menar att den traditionella ”high-

touch” och ”low-tech” interaktion som fanns över disk nu kompletteras av ”high-tech” 

och ”low-touch”. Detta innebär, enligt författarna, att kunden idag kan välja själva hur 

de vill erhålla service – personlig-, själv-service eller en kombination av de båda. De 

menar vidare att det då blir viktigt för företagen att ta reda på i vilka situationer kunden 

kräver själv-service och i vilka de behöver en högre interaktion med personalen. Bitner 

(2001) fortsätter sitt resonemang kring själv-service teknologin och menar att det är hur 

kund och företag interagerar som har förändrats – inte kundens behov och 

förväntningar. Kunden vill fortfarande ha trovärdiga utfall, tillgänglighet, responsiva 

system, flexibilitet och ursäkter och kompensation när missöden uppstår. Skillnaderna 

förekommer i att kunden nu förväntar sig detta av teknologin och inte av personalen.  

3.1.1 Teoretiska för- och nackdelar 

Wang et al. (2012) beskriver ett antal fördelar som själv-service teknologin för med sig. 

Enligt deras forskning upplever kunden tekniken som användbar i bemärkelsen att det 

går fort och således fungerar tidssparande, den är enkel att använda, inger en känsla av 

kontroll för kunden samt är rolig och spännande. Bitner (2001) fortsätter på samma spår 

och påtalar teknologins uppmuntring till större effektivitet samt produktivitet. Även 

Bitner (2001) menar att det inger en känsla av kontroll. En annan fördel är den snabba 

betalningsprocess den medför vilket, enligt Wilson (2001), är det kunder värdesätter 

mest vid butiksbesök.  

Wang et al. (2012) talar emot Bitner då de påtalar att forskning visat att minskad 

interaktion mellan kund och personal kan påverka lojaliteten på ett negativt sätt 

eftersom de sociala banden minskar eller helt uteblir. Bitner (2001) menar att teknologin 
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kan verka isolerande för kunden och därmed också innebära en social frånkoppling. 

Andra nackdelar som Wang et al. (2012) talar om är den forskning som visar på den 

upplevda risk kunden känner inför ett haveri av maskinerna och kunden då måste be om 

hjälp för att lösa situationen samt den oro somliga kunder upplever då de helt enkelt inte 

förstår hur teknologin fungerar. Detta menar Bitner (2001) kan resultera i förlorad tid 

och energi för kunden. Wang et al. (2012) talar även om rädslan inför förändringar och 

menar då att vissa kunder har svårt att ändra sitt beteende och fortsätter därför i sina 

invanda rutiner. Somliga kunder uppskattar i hög grad den interaktion som finns i 

kassan då de handlar på traditionellt sätt och väljer av den anledningen att inte ta till sig 

den nya tekniken. På samma spår talar Wilson (2001) om forskning som visat på att 

kunder har oerhört klara åsikter om den upplevelse de eftersträvar och att komplexa 

teknologiska lösningar inte var i toppen på deras önskelistor. För att ta sig an teknologin 

påtalar författaren vikten av att vara tydlig med de fördelar som teknologin ger kunden, 

de tar inte till sig nyheter utan att veta vad det ger dem för fördelar som kunder.  

3.1.2 Sammanfattning av första teoriblocket  

Själv-service teknologin, i detta fall självscanning, är framtaget i syfte att skapa ett 

högre värde för kunden då denne blir medaktör och värde ska formas och skapas genom 

hela processen. För att bästa möjliga utfall ska uppstå måste tekniken vara väl utvecklad 

och kunden måste erhålla information innan och hjälp under tiden. Författarna 

argumenterar dock mot att kundens förväntningar ska ha förändrats utan att det är 

interaktionen som står för förändringen. De fördelar som poängteras är främst av 

tidssparande karaktär samt kontroll och en känsla av något nytt. Nackdelarna är främst 

att kunden inte ser fördelarna med teknologin och därför inte tar till sig den samt att den 

eliminerar den sociala interaktion som borde finnas med frontpersonal. Avslutningsvis, 

införandet av tjänster i produktbaserade miljöer ses av författarna som det ultimata 

steget för att involvera kunden på ett helt nytt sätt samt skapa ett så högt värde som 

möjligt.  

3.2 Kundupplevelsen  

Pine II & Gilmore (1998) sammanfattar begreppet kundupplevelse genom att säga att 

det uppstår då ett företag använder en tjänst eller en vara med avsikt att engagera 

kunden på ett sätt som skapar en minnesvärd händelse. De menar vidare att en 
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upplevelse aldrig får passivisera kunden genom att det personliga engagemanget uteblir, 

det avgörande är att få kunden aktiverad och engagerad. Kunden ska förnimma en 

känsla samtidigt som de tillgodoses med en tjänst. 

Mossberg (2001) skriver om hur kunden i sin vardag söker efter variation och avbrott i 

de rutiner som finns och att genom att unna sig något utöver det vanliga bryts vardagens 

tristess. Många söker det som är spännande, annorlunda och som väcker nyfikenhet – 

med andra ord eftersträvas olika upplevelser. Författaren skriver fortsättningsvis att de 

tjänster som tidigare använts har haft resultatet som fokus men att de idag tillsammans 

med upplevelser istället har konsumtion i fokus. Berry et al. (2002) skriver om hur 

företag således blivit mer och mer medvetna om hur viktigt det är att skapa värde för 

sina kunder i form av upplevelser. Företagen bör skapa sig en förståelse för kundens 

resa, från de förväntningar som finns innan upplevelsen äger rum, till den utvärdering 

som troligtvis görs när det är över.  

3.2.1 Ett djupare behov 

Maklan & Klaus (2011) talar om den fokusförändring som pågått de senaste 25 åren, 

man har skiftat från att skapa snabbrörliga produkter till att bygga kundrelationer genom 

tjänstemarknadsföring till att i dagens läge skapa kundupplevelser. Kunder köper alltså 

produkter och tjänster för att mätta ett djupare behov där de längtar efter en emotionell, 

sensorisk och njutningsfull upplevelse. Med denna syn på shopping är det som betyder 

något för kunder hur de upplever den förlängda processen av att införskaffa, integrera 

och utveckla, vilket är nödvändigt för att uppnå den strävan och högre mål de har.  

Danziger (2006) skriver på samma spår att reglerna för shopping i detaljhandeln har 

förändrats och företagen måste nu förändras med dem. Hon menar att produkterna inte 

längre räcker till som differentieringsstrategi, det blir en mindre och mindre effektiv 

strategi då konsumenter idag kan hitta samma eller liknande substitut nästan var som 

helst. Mossberg (2001) menar här att för att göra kunden engagerad måste företaget 

erbjuda olika mervärden genom upplevelser.  Det som upplevs måste vara självupplevt 

och det är något som fordrar både en mental och fysisk närvaro. Detta kan jämföras med 

vad Vargo och Lusch (2004) skriver om det tidigare synsättet; traditional goods 

dominant logic, där de menar att värdet istället kom från en ekonomisk synvinkel, alltså 

att värdet mäts genom priset som betalas. Författarna menar att många forskare samt 

praktiker är överens om att upplevelser bör vara det fokus som ledningen i ett företag 
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bör ha, dock är de inte lika överens om varken en precis definition eller hur upplevelsen 

går att mäta.  

Enligt Danziger (2006) är problemet för detaljhandlare idag inte att andra butiker är 

bättre kapitaliserade, bättre ledda, bättre marknadsförda, bättre lokaliserade eller har 

större butiker, utan problemet ligger i den förändring som har skett hos kunderna. De 

kräver att få ut mer av den tid de spenderar i butiken än att bara få med sig nya 

produkter hem, oavsett om de handlar dem billigt eller inte. Författaren hävdar att 

kunders behov, produktens egenskaper och hur överkomligt priset är, är saker som 

påverkar köpbeslutet men det som verkligen får kunden att bestämma sig för att köpa är 

känslan kunden får i situationen. Det vinnande konceptet är därför enligt författaren att 

erbjuda kunderna mer rekreation, mer underhållning och en roligare 

shoppingupplevelse, detta för att engagera kunden emotionellt. Även Rosenbaum & 

Massiah (2011) anser att upplevelsen kan verka reparativt på kunden och därigenom 

uppmana till lugn och motverka trötthet och stress. De upplevda känslorna som 

eftersträvas är att komma in i en avstressande miljö och känna fascination och 

förenlighet mellan kundens värderingar och miljön. På samma spår talar Mossberg 

(2001) om upplevelser som någonting som sker för att kunden ska ha roligt och få njuta, 

vilket innebär att kunden blir engagerad och då blir de emotionella värdena av betydelse 

för köp och konsumtion.  

3.2.2 Kundupplevelsens olika komponenter 

Pine & Gilmore (1999) är bland de främsta författarna inom ämnet och har skapat en 

modell med de komponenter de anser bör ingå i en upplevelse. Modellen består av fyra 

olika aspekter eller inriktningar som upplevelsevärlden består av; underhållning, 

utbildning, estetik och eskapism. Underhållningsaspekten handlar helt enkelt om hur 

kunden kan underhållas på platsen genom till exempel spänning och utbildningen syftar 

till vad företaget vill att kunden ska lära sig och hur de ska lära sig detta genom att 

befinna sig på platsen. Estetiken kan härledas till hur inbjudande det är för kunden att 

enbart befinna sig på platsen och eskapismaspekten till vad de kan göra på platsen, till 

exempel att vara social. För att modellen ska kunna härledas på bästa sätt måste platsen 

vara möjlig att beskriva. Mossberg (2003) sammanfattar Pine & Gilmores modell 

genom följande sammanställning:  

 Underhållningsupplevelsen innebär att känna 
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 Utbildningsupplevelsen innebär att lära 

 Estetikupplevelsen innebär att vara 

 Eskapismupplevelsen innebär att göra 

Upplevelser kan, enligt Schmitt (2003), uppträda på olika sätt och författaren har 

identifierat fem olika typer av upplevelser som kunden kan erfara. Det grundläggande i 

de olika upplevelserna är att de ter sig på olika sätt beroende på erbjudandet de uppstår 

genom och på vem som upplever dem. Schmitt (1999) menar vidare att de fem olika 

upplevelserna bör uppstå i symbios med varandra för att skapa ett holistisk perspektiv 

för kunden, likaså skriver Bitner (1992) om vikten att skapa en holistisk miljö som ger 

en helhetsupplevelse som griper tag i kundens medvetande. Schmitt (1999) menar att 

den ultimata situationen uppstår genom sense, feel, think, act och relate. Nedan följer en 

redogörelse för de fem olika upplevelser som Schmitt (1999) talar om; 

 Sinnesupplevelser uppstår då ett erbjudande riktar sig till kundens fem olika 

sinnen; hörsel, smak, känsel, lukt och syn. Upplevelsen ska här ha som grund att 

framkalla känslor så som njutning, skönhet eller nöjdhet.  

 

 Känsloupplevelser erhålls då erbjudandet ska skapa en känsloreaktion till 

företaget, varumärket eller produkten i fråga. Den eftersträvan som finns är här 

givetvis att skapa en positiv, glad och upplyftande känsla hos kunden.  

 

 Kreativa kognitiva upplevelser uppstår då erbjudandet engagerar kunden på ett 

kreativt sätt genom en problemlösning. Erbjudandet ska med andra ord vädja till 

intellektet med avsikt att skapa problemlösande upplevelser där kunden tvingas 

engageras kreativt. Upplevelser av denna typ uppstår främst genom en 

involvering av teknik.   

 

 Fysiska upplevelser genom beteende och livsstil är upplevelser där kunden 

engagerar sig fysiskt i produkten eller tjänsten genom erbjudandet. Det är också 

en slags bekräftelse på olika värderingar hos kunden som ofta baseras på dess 

livsstil och beteenden. Det grundläggande i denna upplevelse är att produkten 

eller konsumtionen blir en del av de värderingar som företaget delar med kunden 

i fråga och ska resultera i långlivade beteenden hos kunden.  
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 Upplevelser baserade på social identitet innebär att erbjudandet involverar 

kunden och personer som denne kan relatera till i sin omgivning. Det som 

kunden kan relatera till är bland annat den sociala bakgrund som personen har, 

relationer till andra eller personens självbild av det ”ideala jaget”. Det 

grundläggande i upplevelsen blir således att kunden identifierar sig socialt med 

en grupp i omgivningen och genom detta känner sig bekräftad genom 

tillhörigheten eller i andra fall blir medveten om otillhörighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1: The Ultimate Goal of Experiential Marketing. (Schmitt 1999, s. 71). 

 

Även Boswijk et al. (2007) talar om upplevelser och hur dessa kan se ut och förstärker 

på många sätt det holistiska perspektiv som Schmitt (1999) talar om. Boswijk et al. 

(2007) talar om meningsfulla upplevelser och särskiljer därigenom ”vanliga” och ”mer 

minnesvärda” upplevelser från varandra. Viktigt i sammanhanget är att det ska finnas ett 

flöde av interaktioner mellan kund och företag och syftar till att skapa engagemang och 

underhållning. De menar att en meningsfull upplevelse består av olika egenskaper och 

beskrivs enligt följande sammanställning: 

 Involvering av alla fem sinnen 

 Innebär en förhöjd koncentration och fokus 

 Individen berörs på ett känslomässigt plan 

 Processen har ett egenvärde samt är unik 

 Individen har en kontakt med sin omgivning genom att agera och genomgå olika 

saker  

De olika komponenter som Boswijk et al. (2007), Schmitt (1999) och Pine & Gilmore 

(1999) menar att en upplevelse sägs bestå av kan även härledas till det som Bitner 

Holistic 
Experience 

Sense 

Feel 

Think Act  

Relate 



23 

 

 

 

(1992) talar om gällande det hon kallar servicescape – upplevelserummet eller 

servicelandskapet översatt. Här visar hon hur landskapets fysiska egenskaper påverkar 

kunden och dess upplevelse i servicelandskapet. Bitner (1992) förklarar hur olika 

kundbeteenden influeras och hur de olika stimuli i upplevelserummet påverkar kunden 

och skapar dess upplevelse. Det är av avgörande betydelse att som företag förstå vad 

kunden har för mål med besöket och därigenom även upplevelsen för att på bästa sätt 

skapa en omgivning som hjälper, snarare än stjälper, kunden mot sitt mål. Författaren 

talar också om rumsmiljöns inverkan på kundens agerande och vidare menar 

Rosenbaum & Massiah (2011) att olika stimuli så som ljus, färger, former, renlighet och 

dofter har bevisats ha effekt på kundens agerande. De menar vidare att inredningen ska 

utformas för att underlätta kundens process samt vara ergonomisk och funktionell. 

Zeithaml et al. (2013) menar att många element i atmosfären, så som musik och färger, 

kan ha en omedveten påverkan på kunden och därför ge oförklarade känslor. För att 

uppnå den önskade reaktionen krävs, enligt Mossberg (2003), olika stimuli som 

påverkar sinnesstämningen. Även Hultén et al. (2010) talar om sinnenas inverkan på 

kundens upplevelse och betonar användningen av inslag så som musik, dofter, visuella 

inslag, gastronomiska och estetiska inslag samt stimulering av känselsinnet. 

De interna reaktioner som uppstår i ett upplevelserum kan, enligt Bitner (1992), vara 

kognitiva i form av övertygelser, de kan vara känslomässiga i form av humör och attityd 

och slutligen kan de vara fysiologiska vilka yttrar sig som smärta, rörelse och 

bekvämlighet. Mossberg (2003) talar om de kognitiva reaktionerna och menar bland 

annat att en odefinierbar miljö där kunden inte kan få klarhet i vilken situation denne 

befinner sig i skapar osäkerhet – en upplevelse som inte är gynnsam för företaget. 

Författaren talar även om de känslomässiga reaktionerna, vilka yttrar sig i bland annat 

glädje, upprymdhet eller sorg. Likadant som Bitner (1992) och Mossberg (2003), talar 

även Zeithaml et al. (2013) om de fysiska reaktioner som upplevelserummet kan orsaka. 

Höga ljud kan orsaka huvudvärk, låg temperatur att kunderna fryser och långa köer 

tröttar ut kunden och kan således påverka hur länge kunden stannar i upplevelserummet.  

 

Beroende på vilka reaktioner som uppstått framkallas sedan ett beteende för kunderna. 

Beteendet, menar Grönroos (2008), delas upp i två kategorier; närmande och 

undvikande. Närmande beteende kan för kunden innebär attraktion, att spendera pengar, 

återvända till butiken samt utföra den tänkta planen. Det undvikande beteendet innebär, 
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enligt Grönroos (2008) raka motsatsen till det närmande, nämligen ett begär att lämna 

och byta omgivning. Bitner (1992) och Zeithaml et al. (2013) menar även att olika 

sociala beteenden kan uppstå i upplevelserummet. Studier har visat att beteenden så som 

interaktion mellan grupper, relationsskapande, deltagande och att hjälpa influeras av 

omgivningens förhållanden då denna lyckas skapa positiva känslor och upplevelse hos 

kunden.  

 

Ytterligare en komponent av kundupplevelsen kan relateras till det Echeverri et al. 

(2009) talar om. De menar att kunder ser varandra som värdeskapare och blir därigenom 

en av komponenterna som utgör upplevelsen. På samma spår menar Pine & Gilmore 

(1999) att det är viktigt att personalen får personlig kontakt med kunden för att 

upplevelsen ska bli komplett. Rosenbaum & Massiah (2011) menar att kunder har lätt 

att relatera till andra kunder samt frontlinjen på en personlig och emotionell nivå. Detta 

innebär att kunder jämför sin egen konsumtion med de i omgivningen som de relaterar 

sig själva med. Enligt Rosenbaum & Massiah (2011) har forskning visat att kunder 

erhåller livsförbättrande och sociala fördelar från anställda i bland annat 

dagligvaruhandeln och skönhetssalonger. Berry et al. (2006) talar om mänskliga 

signaler och menar att detta kan användas till att skapa en bättre upplevelse. De 

mänskliga signalerna uppstår i det beteende personalen har samt hur de framträder, med 

till exempel val av ord, tonläge, hur entusiastiska de är, deras kroppsspråk samt om de 

är lämpligt klädda. Signalerna avslöjar hur måna företaget är om att förstå och 

tillfredställa sina kunders vilja och behov. Författarna menar att då företaget  vill 

förbättra sina kunders serviceupplevelse måste de på ett effektivt sätt hantera alla de 

olika signalerna som bidrar till upplevelsen.   

3.2.3 Sammanfattning av andra teoriblocket  

Det mest grundläggande i kundupplevelsen är att den ska skapa minnen genom att vara 

emotionell, njutningsfull och sensorisk för kunden. Fortsättningsvis finns det ett djupare 

behov, högre strävan och större mål hos kunder idag som kan stillas och uppnås genom 

de olika upplevelser som företagen skapar. Vidare finns det flertalet modeller att tillgå 

för att strukturera upp de olika komponenter som kundupplevelsen består av och 

kontentan av detta är att modellerna på många sätt går in i eller förklarar varandra på 

olika sätt. Det mest framträdande är dock att kunden, genom sin upplevelse, vill erhålla 

sinneliga, emotionella, kognitiva, beteendemässiga och relationsinriktade värden.  
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3.3 Syntes  

 Hur ser kundupplevelsen ut vid användning av självscanning?  

De tydligaste slutsatserna vi kan dra från den teoretiska framställningen av själv-service 

teknologi, i detta fall självscanning, är först och främst att kunden utför hela 

köpprocessen själv. Detta innebär i sin tur att kunden blir medaktör i högre grad än 

förut, vilket skapar ett högre värde. I och med att processen utförs på egen hand skapar 

kunden sin egen service genom den fysiska interaktionen med teknologin. Detta leder 

till att det inte längre, på samma tydliga sätt, finns någon interaktion med personalen 

vilket kan medföra en social frånkoppling för kunden. Vidare är upplevelsen 

tidssparande och underlättande för kunden genom den snabba betalningsprocess den 

medför. Användningen ger också en känsla av kontroll och kunderna får uppleva 

någonting spännande och roligt.  

Kundupplevelsen innebär, enligt teorin, att kunden engageras för att skapa en 

minnesvärd upplevelse, vidare är den emotionell, sensorisk och även njutningsfull. Den 

innebär vidare något som bryter vardagens tristess genom att erbjuda mer rekreation, 

underhållning och en roligare upplevelse. Eftersom tjänsten kräver koncentration och 

fokus samt består av en unik process är det även en meningsfull upplevelse. 

Med hjälp av den teoretiska framställningen av kundupplevelsebegreppet har vi 

identifierat att en upplevelsen består av fem olika delupplevelser som skapar ett 

holistiskt perspektiv och som engagerar kunden genom att känna, både fysiskt på 

utsidan och psykiskt på insidan, samt att engagera kunden genom att tänka, agera och 

relatera. Kundupplevelsen består således av en sinnes-, känslo-, kreativ kognitiv-, 

fysisk- och en social upplevelse som tillsammans skapas av självscanningen som 

stimuli. Syntesen sammanställs nedan i en modell där vi presenterar de tydligaste och 

viktigaste delarna av upplevelsen vid användning av självscanning.  

Viktigt att tillägga här är även den inneboende konflikt som vi identifierat genom den 

teoretiska redogörelsen. Den sociala interaktionen och betydelsen av denna framställs 

på ett motsägelsefullt sätt i de två olika teoriblocken, därför anser vi det viktigt att följa 

upp detta i de kommande kapitlen för att klargöra och redogöra för dess innebörd och 

betydelse.  
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Figur 3.2: Kundupplevelsen vid användning av självscanning. Källa: Egen 
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4 EMPIRI  

 I detta kapitel presenterar vi vårt empiriska material. Kapitlet inleds med en förklaring 

av hur självscanning på ICA Maxi praktiskt går till för att ge en rättvis bild av 

fenomenet. Vi delar därefter upp kapitlet i två olika delar där vi först presenterar 

intervjun med ICA Maxi och sedan de kundintervjuer som är gjorda. För att på ett 

tydligt sätt presentera materialet har det strukturerats utifrån de fem upplevelserna som 

presenteras i både teori och syntes. För att få ett bättre flyt i företagsperspektivet har vi 

valt att ibland referera direkt till Mikkelsen men vi vill poängtera att det hela tiden är 

företagets röst som råder. För att se de frågor som empirin baseras på, se bilaga 1 & 2. 

4.1 Så går självscanning till 

För att få ett rättvist perspektiv över hur det praktiskt går till vid användningen av 

självscanning berättade Mikkelsen om processen, från början till slut.  

Det första steget i processen är att kunden ansluter sitt kundkort till butiken där 

självscanningen ska äga rum för att sedan erhålla information om hur köpet ska 

genomföras med hjälp av den portabla handdatorn. På senare tid har företaget infört att 

kunden erhåller en del av informationen i början för att sedan, vid utcheckning, erhålla 

resterande information. Vid varje besök då kunden väljer att självscanna måste denne 

dra sitt kort i den terminal som finns vid butikens ingång. Handdatorn tas sedan med in i 

butiken och kunden scannar samtliga varor genom att hålla varans streckkod framför 

scannern och använda avtryckaren för att sedan omedelbart se varans pris samt den 

totala inköpssumman i displayen. Om en vara av misstag scannas in kan kunden enkelt 

radera den med ett knapptryck och som bekräftelse ser kunden att antalet varor i 

displayen reduceras.  

Lösviktsvaror så som frukt och grönt scannar kunden in med hjälp av en våg med 

touchskärm. Påsen med varorna läggs på vågen och kunden trycker på den bild som 

motsvarar varan och scannar sedan av den etikett som skrivs ut och fäster denna på 

påsen. Successivt allt eftersom kunden handlar läggs varorna i bärkassar på det sätt som 

kunden själv önskar.  

Betalningsmomentet sker i en speciell självscanningsskassa där handdatorn antingen ges 

till kassapersonalen eller, om kunden vill göra betalningen helt på egen hand, sätts 

handdatorn i ett ställ bredvid kassorna. Har kunden haft problem att scanna någon av 
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varorna lämnas dessa till kassören som registrerar dessa. Även rabattkuponger, 

tomglaskvitton och bonuscheckar lämnas till kassören för registrering. För att betala 

måste kunden dra sitt ICA-kort men kan sedan genomföra betalningen med kontokort 

eller kontanta medel. Under ett av de första tillfällena som kunden självscannar utförs 

en avstämning för att kontrollera att köpet gått till på rätt sätt. Avstämningen innebär att 

de inscannade varorna läggs upp på kassabandet för att genomföra köpet på traditionellt 

vis och sedan visar kvittot om processen gått rätt till.  

4.2 Företagsperspektivet – ICA Maxi 

4.2.1 Sinnesupplevelsen  

När kunderna kommer in i butiken hämtar de som nämnts ovan sin scanner och börjar 

scanna in de varor de ska köpa. För att göra detta måste de ta upp varan, leta upp 

sträckkoden och scanna den, Mikkelsen tror dock inte att kunden undersöker 

produkterna i större utsträckning då de självscannar, men hon poängterar att när 

streckkoderna inte fungerar tvingas kunden ta en annan produkt. På frågan om hon tror 

att självscanningen engagerar fler sinnen än det traditionella inköpet svarar hon ja. 

Eftersom kunderna hela tiden ser priset på varan i displayen på scannern menar hon att 

synsinnet indirekt aktiveras ytterligare och kunden blir mer medveten om priserna än 

vid traditionellt inköp. Ytterligare ett sinne som nämndes under intervjun var hörseln 

genom det ljud som scannern ger ifrån sig när kunden scannar in varan. Hon berättade 

att kunder med nedsatt hörsel hade problem att höra ljudet men om det höjdes blev det 

en för hög frekvens för de som har hörapparat. Avslutningsvis påpekade Mikkelsen att 

alla sinnen används i inköpsupplevelsen men att det är de ovan nämnda sinnen som 

skiljer självscanningsupplevelsen från den traditionella inköpsupplevelsen.          

Mikkelsen talar om vikten av att kunden ska trivas i butiken och menar att oberoende av 

vilket sätt kunden väljer att shoppa på är det väsentligt att det är snyggt och prydligt i 

butiken samt att det är lätt att hitta varorna för att kunna skapa en positiv känsla. Det är 

även viktigt med tydlighet och rätt priser, fräscha varor och mysig exponering - trots att 

det är en stormarknad ska det vara trivsamt och mysigt för kunden att gå och handla.  
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4.2.2 Känsloupplevelsen 

Företagets åsikt är att kunder generellt är mycket positivt inställda till självscanningen 

och detta eftersom de tycker att det är ett snabbt och smidigt sätt att handla på. Detta är 

även något som företaget använder sig av för att locka nya kunder till att använda 

tjänsten. Genom att framföra fenomenets smidighet genom prova-på-erbjudanden är 

förhoppningen att de som provar snabbt ska inse hur smidigt det är och på så vis ”gå 

över till den andra sidan” och börja självscanna.   

Ett tydligt tecken på kundernas positiva inställning framgår av en händelse som 

Mikkelsen berättar om; nyligen uppdaterade företaget hela sitt självscanningssystem 

vilket innebar att tjänsten inte kunde användas den dagen vilket resulterade i att många 

kunder blev upprörda och argumenterade för att de nu skulle förlora en hel massa tid 

genom att handla traditionellt. Många av de positiva känslorna mynnar, enligt 

Mikkelsen, i stort ut i att kunden slipper stå i kö samt får packa sina varor själv under 

tiden. De slipper då den stress som lätt uppstår vid det traditionella inköpet då kunden 

snabbt måste få undan sina varor och ge plats åt nästa kund. Diskussionen tog dock en 

intressant vändning när Mikkelsen konstaterar att den totala tiden som spenderas i 

butiken faktiskt är lika stor för självscanningen som för traditionella inköp. Tiden 

jämnas ut eftersom kunden genom självscanningen packar ner sina egna varor under 

tiden och tar lite längre tid på sig i butikslandskapet när den traditionella shopparen står 

lite längre i kö. Trots att det påpekats flera positiva känslor i samband med 

självscanning menar ändå Mikkelsen att hon inte kan se någon nämnvärd skillnad 

mellan kunderna när det gäller just nöjdhet – hon upplever att alla är lika nöjda.  

Vi fortsätter att tala om känslor och kommer snart in på de negativa känslorna, dessa 

främst genom den avstämning som kunden blir kontrollerad genom med jämna 

mellanrum. Det här är en situation som företaget menar kan framkalla negativa känslor 

genom att kunden blir orolig för att varor har scannats in på fel sätt och om det visar sig 

vara fel blir kunden ofta generad. Företaget har inte kunnat urskilja en viss målgrupp 

här utan menar att detta är en generell känsla. Att kunderna är rädda för att använda 

tjänsten när de handlar ett stort antal varor är något Mikkelsen påpekar. Detta då den 

förmodade trend att kunderna scannar mer kring de stora helgerna uteblivit – kunderna 

vill helt enkelt inte riskera en avstämning. Under intervjun påtalades även de risker och 

negativa känslor som medföljer då självscanningen används i par eller i familj. Det är 
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risk för förvirring då vissa varor glöms bort att scannas in medan andra scannas in 

flertalet gånger.  

Mikkelsen talar även om skillnaden till det traditionella inköpet och menar att eftersom 

tjänsten innebär att kunderna i de flesta fall kan undvika köbildningen i kassan 

elimineras de negativa känslor som ofta riktas mot just detta, vilket innebär att 

självscanningen har övertaget. Företaget menar att de kunder som inte självscannar ser 

det som ett irritationsmoment när självscanningskunderna tar sig igenom sin kassa lätt 

och smidigt. Vi frågar här varför de traditionella kunderna ändå väljer bort tjänsten och 

får svaret att de upplever tekniken svårbegriplig och vågar därför inte prova. En annan 

anledning är att kunderna tror att de tar personalens arbete ifrån dem – ett argument som 

det enligt Mikkelsen inte finns vidare belägg för då tjänsten kräver lika mycket personal 

som den traditionella kassan gör. Andra åsikter är även att den yngre generationen, 

främst de under 20 år, helt enkelt är lata och inte har energi att ansluta sig till tjänsten då 

de ofta inte ännu skaffat ett ICA-kort.  

4.2.3 Upplevelse genom problemlösning och inlärning 

Under intervjun talar vi om olika problem som kan uppstå genom tjänsten och hur dessa 

löses. Företaget ser inga påtagliga orosmoment ute i butiken när kunden självscannar 

men påtalar ändå problem så som dåligt ljud i scannern och storleken på texten samt 

brist på information när kunden börjar scanna. Generellt upplevs inga stora eller 

specifika problem för vare sig de kunder som självscannar eller de som handlar 

traditionellt. För att lösa de problem som ändå uppstår är företagets uppfattning att 

kunderna generellt vänder sig till personalen och ibland andra kunder istället för att lösa 

problemet själv. Just att personalen i detta fall är viktig visas inte minst vid kassan då 

kunden vill vara säker på att allt gått rätt till.  

När kunden väljer att börja använda tjänsten erhåller de information, både av förbutiken 

innan användningen samt i kassan när processen ska avslutas. Detta gör företaget då de 

anser att kunden är mer mottaglig för information om den ”portioneras” ut under 

processen. Under intervjuns gång påtalas dock att informationen ibland brister när det är 

mycket folk i omlopp och Mikkelsen menar att de då själva löser sina problem.    

Det visade sig under intervjun att kunderna i början ofta stöter på samma problem då de 

till exempel ska köpa tre olika slags yoghurt och endast scannar in en av 
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förpackningarna tre gånger, detta eftersom det är samma pris. Detta orsakar fel i 

inköpsledet då företaget tror att det sålts tre yoghurtförpackningar med jordgubbssmak 

istället för en med hallon, en med blåbär och en med jordgubb. Detta är ett 

återkommande problem och skapar irritation från både företagets och kunden sida. 

Mikkelsen påpekar dock att den vana självscannaren har ett mer invant beteende och vet 

vad hon/han ska göra.  

I och med att kunden hela tiden måste vara uppmärksam genom processen samt hela 

tiden är medveten om priserna finns det även, enligt Mikkelsen, ett mer aktivt tänkande 

då de är mer insatta i priser och generellt mer uppdaterade. 

4.2.4 Fysisk upplevelse genom beteende och livsstil  

För att kunden ska vilja ändra sitt beteende så som företaget önskar krävs det att de 

delar gemensamma värderingar. Företagets syn är att kunden och företaget i allra högsta 

grad delar olika värderingar och främst då att självscanningen ska vara smidig och 

snabb för alla inblandade. Det väsentliga är att skapa en ”win-win” situation för båda 

parter. En gemensam värdering som påtalas är att båda parter strävar efter att det ska gå 

fort i kassan och vid utcheckningen, detta underlättar även för företaget då det 

monotona arbetet med att scanna in varorna elimineras. I denna situationen handlar det 

också mycket om att minska stressen hos kunden när bland annat avstämningen uppstår 

för att undvika nervositet och oro. 

Under intervjun drogs ytterligare en parallell, vilken var att kunden engagerar sig fysiskt 

– detta dels genom att kunden hela tiden håller i scannern samt att de själva väger 

frukten och märker den med prislappen som skrivs ut. Företaget ser även att en del av 

de traditionella shopparnas beteende har förändrats då de också ofta väger frukten samt 

märker den med prislappen som skrivs ut trots att detta inte förväntas av dem.  

4.2.5 Upplevelse baserad på social identitet 

Här kom diskussionen in på målgrupper och ur företagets synvinkel finns det inte någon 

tänkt målgrupp för självscanningen. Ofta finns det en förutfattad mening att det är en 

yngre målgrupp som använder tjänsten, dock är den nuvarande trenden att personer över 

60 år i hög grad använder sig av tjänsten. Mikkelsen menar att det inte finns någonting 

som tyder på att de gör det för att de känner en relation till varandra utan den 

individuella orsaken är att det är ett nöje att lugnt och stilla gå runt i butiken och scanna 
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varorna. Anledningen till att den yngre generationen, främst personer under 20 år, inte 

scannar menar Mikkelsen beror till stor del på lathet, som också nämns ovan.  

Vid en första anblick på självscanningsprocessen kan det tyckas att personalen inte 

längre bemöter kunden. Detta förkastar dock Mikkelsen snabbt och menar att det möte 

som tidigare funnits given genom kassapersonalen ska finnas även genom 

självscanningen, det ska alltid finnas personal på plats för att hälsa och hjälpa till. Det är 

viktigt att alltid bekräfta kunden, dess existens och process genom butiken.  

Företaget fokuserar starkt på mötet med sina kunder och arbetar med det på många olika 

sätt. Ett av dessa som är riktade direkt mot självscanningskunderna är de scannervärdar 

som arbetar för att minska eventuell förvirring vid utcheckningen samt personalens 

agerande för att lugna kunden vid avstämning. Personalen ska hela tiden vara synlig och 

företaget trycker hårt på att denna rollen inte får tappas genom självscanningen. 

Självscanningskunderna ska till stor del sköta sig själva men personalen ska alltid finnas 

till hands eftersom just personalens möte som är det mest efterfrågande av kunden enligt 

företaget. Det övriga arbete som fokuseras mot alla kunder innebär dels att personalen 

hela tiden rör sig mycket runt i butiken och dels att fler arbetar på kvällen då 

kundantalet ökar. Det är viktigt att personalen finns till hands för att inge trygghet 

kunden samt leverera ett möte som inte blir konstlat. Företaget har även ett aktivt arbete 

kring bemötandet som de kallar LÖN, leende, ögonkontakt och nick. Detta ska bekräfta 

kunden samt inge en relationskänsla för att undvika svinn.  

4.2.6 Sammanfattning av första empiriblocket 

Företagets syn är att alla sinnen används vid besök i butiken men att självscanningen 

innebär att främst synsinnet används mer. Vidare är det viktig för alla kunder att det är 

snyggt och prydligt i butiken för att lättare hitta produkterna. Självscanningen väcker 

även en hel del känslor och företaget menar att dessa främst är positiva och grundas på 

att kunden sparar in tid. De negativa uppstår enligt företaget vid avstämning samt då 

scannern eller den övergipande tekniken på något sätt inte fungerar. Det förekommer 

inte några påtagliga problem för kunderna men när de ändå uppstår vänder sig kunden 

oftast till personalen. Det är även viktigt att personalen hela tiden finns tillgänglig även i 

självscanningskassan då detta är en viktig del som kunden efterfrågar. Företaget har en 

väl utvecklad tanke om hur information ska ges till kunden men påtalar att denna ibland 
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fallerar. Företagets åsikt är även att det finns flertalet åsikter som de delar med kunderna 

som ligger till grund för användningen av tjänsten.  

4.3 Kundperspektivet 

4.3.1 Sinnesupplevelsen  

Vid intervjuerna framgår att mycket av sinnesupplevelsen sker helt omedvetet för 

kunderna då de hade svårt att svara på just dessa frågorna. Det som de ändå påpekar 

som en förändring är att de blir mer medvetna om priset på varorna när de självscannar. 

Orsaken till detta menade en del av kunderna var att de hela tiden ser priset på varan i 

scannern och även slutsumman på allt de hittills plockat ner i vagnen. Några av 

respondenterna påpekade även det ljud som scannern ger ifrån sig och syftade främst på 

att äldre personer har svårt att höra detta.  

4.3.2 Känsloupplevelsen  

Likadant som beskrivs av företaget framkallar tjänsten många känslor hos kunderna. 

Majoriteten av respondenterna menar att de använder tjänsten eftersom det är ett roligt 

och smidigt sätt att handla på. De påtalar även att de känner att det är smidigt, 

underlättande, problemfritt, snabbt, ger en känsla av ansvar samt att det är bekvämt att 

använda tjänsten.  

En av de främsta fördelarna som självscanningen medför är enligt kunderna 

elimineringen av att stå i kö följt av att packa ner varorna efter betalningen. Trots att 

tjänsten då ska verka avstressande la kunderna fram flera situationer där stress faktiskt 

kan uppstå. Några av dessa är: att inte hitta streckkoderna, att glömma scanna in frukten 

då just detta innebär en ganska lång process som även innebär att det är lätt att plocka 

på sig flera varor åt gången och det fanns även en stressande känsla i att eventuellt 

missa att scanna andra varor. En annan situation som de påpekade är stressig är om 

scannern på något sätt inte fungerade och när tekniken havererar.  

Utifrån diskussionen ovan i företagsperspektivet framstår avstämningen som en av de 

främsta stressituationerna. Majoriteten av kunderna menade dock att det inte uppstår 

någon nämnbar oro inför avstämningen. Några påtalade att de i början känt sig lite 

oroliga men att de lärt sig att hantera detta efter hand då de även lärt sig 

självscanningsprocessen ytterligare. En kund jämförde oron med den känsla som 
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uppstår när polisen kör förbi och menade att man kan bli nervös även om man vet att 

man har gjort rätt. De som inte alls upplevde någon oro menade att anledningarna till 

detta främst var att de litar på sig själva och att de gör rätt men även att de litar och 

känner sig säkra på personalen. Andra kommentarer var att de inte har något att dölja 

och därför inte upplever någon oro, några upplevde sig själva som noggranna och 

påtalade att det hittills inte uppstått några avvikelser vid avstämningarna.  

Kunderna påtalar i hög utsträckning den känsla av kontroll som de upplever när de 

självscannar. Några menar att de tycker att de har större kontroll över hur mycket de 

handlar eftersom att de hela tiden kan se priset i displayen på scannern. En kund pekade 

på högre kontroll eftersom varorna scannas och läggs ner i påsen efter hand. Att kunna 

se rabatterna direkt i displayen upplever en kund som högre kontroll, en annan påtalar 

kontroll över om barnet lägger ner något i vagnen eftersom pris och varor syns på 

scannern och genom detta undviks överraskningar i kassan.  

Den situation där kontrollkänslan fallerar och ersätts med förvirring enligt företaget är 

när tjänsten används av flera personer i samma sällskap, detta dementeras dock av 

kunderna då alla respondenter, utom en, svarade att de även i den situationen skulle 

välja självscanning. Några få av respondenterna sa dock att de skulle känna en större 

oro över att glömma bort att scanna in varor och att de därför skulle kontrollera 

processen i större utsträckning. Anledningarna till att ändå välja självscanningen var 

bland annat att det blev lättare eftersom de kunde hjälpas åt och att det blev roligare 

eftersom alla kunde känna sig mer involverade. Många pekade på att det anses som ett 

enkelt sätt att engagera barn och respektive på. En annan kommentar var även att det 

blev lättare för de som har små barn eftersom man kan se vad som är inscannat och 

därigenom få större kontroll över det som barnen vill scanna in.   

På samma spår som Mikkelsen berättade om anledningarna till att kunder väljer bort 

tjänsten påtalade även kunderna att det berodde på tanken att färre personer sysselsätts 

genom självscanningen och att det därför blev en fördel att handla traditionellt eftersom 

fler kunde arbeta. En annan övervägande åsikt var även att tekniken ansågs svår att 

förstå sig på.  
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4.3.3 Upplevelse genom problemlösning och inlärning 

De problem som kan uppstå genom självscanning har nämnts ovan under 

känsloupplevelsen genom de stressmoment som kunderna påtalar. När det uppstår 

problem för kunderna när de handlar med självscanning tar de i första hand kontakt med 

personalen, några menar dock att det inte alltid är lätt att hitta dem ute i butiken. Några 

menade att de först provar att lösa problemet själva och om de inte lyckas uppsöker de 

personal. En annan åsikt som framkom var att om personalen inte är tillgänglig vänder 

man sig istället till andra kunder som självscannar. Ytterligare åsikt är att det beror på 

lite vad det är för problem men om det handlar om att det är fel på scannern skulle 

kunden absolut söka upp personal.  

Det framkom en hel del åsikter om den del i processen där kunden packar sina påsar. En 

kund menade att mjölken vad placerad på fel ställe och att det därför gjorde det 

komplicerat att packa påsarna inne i butiken. En annan kund tyckte att det var smidigt 

för att hon då kunde packa påsarna med varor efter var de ska placeras hemma, alla 

varor som ska in i kylskåpet packade hon i en påse och likadant för frys, källare och 

skafferi. Ytterligare en åsikt var att det var jobbigt i början när kunden precis började 

självscanna men att det numera fanns en rutin på det. Att det är smidigare att göra det 

under tiden var också en kommentar vi fick samt att det är jobbigt att redan ha packat 

påsarna när man får avstämning men smidigt då detta inte inträffar.  

4.3.4 Fysisk upplevelse genom beteende och livsstil 

Samtliga respondenter uppger att de på en regelbunden basis använder sig av tjänsten. 

De är nöjda med konceptet och har svårt att direkt utnämna några problem. Kunderna 

menar att den främsta anledningen till att de väljer att använda sig av självscanningen är 

för att det är smidigt och snabbt. På detta spår talade många om tidsaspekten, det går 

fortare eftersom de slipper stå i kö.  

4.3.5 Upplevelse baserad på social identitet  

Kunderna menar att det inte finns någon medveten relatering till andra kunder när de 

handlar, varken om de självscannar eller handlar traditionellt. Kommentarerna var 

främst att fokus låg på den egna shoppingen, inköpet och på den egna personen. Några 

av respondenterna påpekade dock att de vid vissa tillfällen lade märke till andra kunder 
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och ett par av respondenterna menade att detta skedde i ett visst fördömande syfte. En 

av respondenterna menade att det fanns ett medvetet fokus på kunderna i omgivningen.   

Under intervjuerna talade kunderna om det möte som finns i den traditionella kassan i 

jämförelse med den som finns genom självscanning och övervägande var att de 

upplevde graden av detta möte lika stor i båda fall. Två av dem som upplevde den lika 

stor menade dock att de generellt förväntar sig ett mer personligt möte i en mindre 

butik. De förstod att det är svårare för personalen i en butik så stor som ICA Maxi att 

interagera med alla sina kunder. Enbart några få av respondenterna tycker att det 

personliga mötet är mindre vid självscanning eftersom de kassor där kunden betalar 

själv ofta är obemannade. Lika många av respondenterna tycker dock istället att det 

personliga mötet vid självscanningskassorna är större eftersom personalen pratar mer 

med sina kunder samt är trevligare där. Majoriteten av respondenterna tycker att 

personalens övergripande roll är att de ska finnas till hands i kassan, vara insatta och 

därigenom kunna svara på frågor och ge bra service. De ska också se till att allt kring 

självscanningen fungerar, att varorna scannas in på rätt sätt och de ska kontrollera att 

alla sköter sig.  

Angående det personliga mötet med personalen påpekar kunderna vikten av den trots att 

de självscannar. De menade främst att det är viktigt att personalen finns till hands om 

problem uppstår då deras expertis är viktig. Det är även viktigt att personalen inbjuder 

kunden till att fråga om hjälp, som kund vill man aldrig känna sig till besvär. Några av 

respondenterna menade att mötet är något viktigare vid traditionella inköp och en av 

kommentarerna var att kunden gör ett medvetet val när självscanningen väljs och att det 

personliga mötet per automatik då väljs bort.  

4.3.7 Sammanfattning av andra empiriblocket  

Sammanfattningsvis finns det mestadels en tydlig överensstämmelse mellan företagets 

tankar samt det som kunden upplever. Sinnesupplevelsen sker omedvetet men det som 

påpekades var en ökad användning av både syn och hörsel genom användningen. 

Kunderna anser tjänsten som enkel, rolig, sparar tid samt ger mer kontroll. Till skillnad 

från företagsperspektivet menade kunderna att de inte känner en nämnbar oro inför 

avstämningarna men de påtalade istället flertalet situationer där stress kan förekomma. 

På samma sätt som företaget säger så vänder sig kunden gärna till personalen när 
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problem uppstår och att det därför är viktigt att de finns tillgängliga. Avslutningsvis är 

både det personliga mötet samt service någonting kunderna efterfrågar.  
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5 ANALYS 

I detta kapitel presenteras den analys som utgörs av en sammanvävning av vår 

teoretiska referensram, den insamlade empirin samt egna tolkningar och reflektioner.  

5.1 Sinnesupplevelsen 

Schmitt (1999) menar att den sensoriska upplevelsen ska ha som mål att framkalla 

känslor så som njutning, skönhet eller nöjdhet. Mossberg (2003) menar att det måste 

finnas olika stimuli kring upplevelsen som påverkar sinnesstämningen för att uppnå en 

önskad reaktion. Hultén et al. (2010) och även Boswijk et al. (2007) betonar 

användningen av de fem sinnena för att skapa en ultimat upplevelse. Hultén et al. 

(2010) uppmuntrar sinnesinslag så som musik, dofter, visuella inslag, gastronomiska 

och estetiska inslag samt stimulering av känselsinnet.  

Mikkelsen menar att alla fem sinnen aktiveras på olika sätt vid besöket i butiken men 

tror vidare att självscanningen engagerar sinnena i större utsträckning än traditionella 

inköp. Hon pekar främst på synsinnet då kunden hela tiden ser priset i displayen och är 

därmed mer medveten. Detta håller de kunder vi intervjuat med om då de påpekar att de 

ständigt ser pris och slutsumma, något de inte gör vid traditionella inköp. Mikkelsen 

talar även om en ytterligare aktivering av hörselsinnet genom det ljud scannern ger ifrån 

sig när varan scannas in. Mikkelsen menar att kunden inte undersöker produkten mer 

vid användning av självscanning men poängterar att när streckkoden inte fungerar 

tvingas kunden ta en annan produkt. Resonemanget förstärks även genom det 

Mikkelsen berättar om hur processen går till, då kunden måste hålla i scannern samt 

hela tiden ser priset i displayen.  

De sinnen som aktiveras ytterligare genom självscanningen är utifrån ovanstående 

resonemang således känsel, syn och hörsel. Det stimuli som påtalas i teorin är således 

den portabla scannern som i sin tur framkallar den reaktion som önskas, nämligen att 

kunderna använder tjänsten. Känselsinnet aktiveras inte enbart genom att hålla i 

scannern utan även då kunderna blir tvungna att hålla i produkterna längre dels för att 

just scanna och för att hitta streckkoden på varan samt när kunden tvingas ta en ny vara 

när streckkoden inte fungerar. Processen blir då längre än när kunden handlar 

traditionellt och då enbart plockar varan och direkt lägger ner den i korgen eller vagnen. 

Synen aktiveras som tidigare påpekats, ytterligare genom att kunden hela tiden kan titta 
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på priset för varan i displayen samt slutsumman och rabatterna. Hörselsinnet aktiveras 

ytterligare än vid traditionella inköp, detta beror på att ljudet finns med under hela 

processen samt att kunden själv bär ansvaret för dess uppkomst. Då ljudet i stor 

utsträckning liknar det ljud som förekommer i kassan när kassörskan scannar in varan 

på traditionellt sätt ger det på så vis en slags bekräftelse till kunden på att de gjort rätt. 

Att sinnena aktiveras på olika sätt är därmed tydligt, dock kan de känslor som påtalas i 

teorin inte direkt härledas till resonemanget ovan. Den känsla som skapar vissa 

paralleller är nöjdhet, detta då kunden faktiskt fortsätter att använda tjänsten på grund 

av dess egenskaper. Däremot kan varken njutning eller skönhet identifieras i vidare 

utsträckning.  

Pine & Gilmore (1999) talar även om en estetisk del av upplevelsen där de menar att 

omgivningen ska vara tilltalande att vara i. Bitner (1992) talar även hon om olika 

stimuli och betonar hur dessa kan användas i servicelandskapet för att påverka kunden 

och skapa upplevelsen. Mikkelsen talar om trivseln i butiken och menar att alla kunder 

tycker om när det är snyggt och prydligt i butiken samt att det ska vara lätt att hitta 

varorna för att skapa en positiv känsla. Under kundintervjuerna uppstod endast en 

kommentar som kan härledas till butikens design och vi väljer därför att lyfta fram den 

men poängterar det inte kan dras någon slutsats utifrån den på grund av dess knapphet. 

Kunden påpekade att det är svårt att packa påsarna under tiden eftersom mjölken är 

längst in i butiken och många av de varor som packas ner tidigare är ömtåliga och 

mjuka. Samma problem kan uppstå även vid det traditionella inköpet men att skillnaden 

utgörs av att det här löses något lättare då både korgar och vagnar har en vidare design. 

Företaget påpekar de faktorer och stimuli i form av ordning och reda som används för 

att göra omgivningen tilltalande och skapar på det sättet en estetisk upplevelse. Således 

är denna upplevelse ingenting som utmärker varken självscanningsupplevelsen eller den 

traditionella upplevelsen då den riktas mer mot kärnprodukternas karaktär, vilket är vad 

de två har gemensamt.  

5.2 Känsloupplevelsen 

Mossberg (2001), Danziger (2006) och Maklan & Klaus (2011), talar om vikten att 

skapa emotionella upplevelser för kunden. Schmitt (1999) skriver om känsloupplevelser 

och menar att målet är att skapa en positiv och upplyftande känsla hos kunden genom 

vad denne upplever. Wang et al. (2012) menar att själv-service tekniken gör att 
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processen i butiken går fortare för kunden och fungerar därför tidssparande och innebär 

att positiva känslor skapas kring tekniken. Wilson (2001) pekar också på att det som 

kunden värdesätter mest vid besöket i butik är att betalningsprocessen är snabb.  

Mikkelsen menar att kunder generellt är mycket positivt inställda till självscanningen 

och detta eftersom de tycker att det är ett snabbt och smidigt sätt att handla på. De 

positiva känslorna mynnar i stort ut i att kunden packar sina påsar själv och kan ta sig 

genom kassan på ett snabbt och smidigt sätt vilket innebär att ett stort stressmoment 

elimineras. Mikkelsen berättar att vid de tillfällen då tekniken inte fungerar blir 

kunderna mycket upprörda av den enkla anledningen att de upplever att det traditionella 

inköpet tar längre tid. Detta är något som kunderna också påtalar, anledningen till att de 

använder självscanning är att det är enkelt, smidigt och tidssparande och att de får en 

övervägande positiv känsla genom användningen. Det finns således en stark teoretisk 

förankring här då tidsbesparingen skapar ett emotionellt engagemang när kunden blir 

nöjd med sitt besök. Empirin påpekar också starkt den positiva känsla som infinner sig 

och tolkningen blir därför att kunden erhåller en upplyftande känsla som baseras på 

sparad tid och nöjdhet. Det finns således också en stark koppling till det faktum att 

kunden får en positiv känsla för tekniken då denna fungerar tidssparande, främst då 

detta är någonting de högt värdesätter.    

Vad som också är av intresse att ta med i denna diskussion är att det i många fall 

faktiskt inte går snabbare att självscanna än att handla traditionellt, vilket påpekades av 

Mikkelsen. Den tid det tar för kunden att sköta processen själv ute i butiken går, enligt 

Mikkelsen, jämnt ut med tiden som spenderas i kassan vid traditionella inköp. Således 

har självscanningen en viss placebo-effekt på kunden och dess tidsperspektiv. Den 

tidssparande känslan uppstår då kunden inte behöver stå still och vänta vid något 

tillfälle genom självscanningen utan är i rörelse genom hela processen.  

Enligt Danziger (2006) är det känslan i situationen som bestämmer hur mycket kunden 

kommer konsumera vilket innebär att upplevelsen bör erbjuda rekreation samt vara rolig 

och underhållande. På samma spår talar även Schmitt (1999) om vikten av att skapa en 

glad känsla genom upplevelsen. Pine II & Gilmore (1998) menar också att kunden hela 

tiden ska engageras och aktiveras genom det de upplever för att en positiv känsla ska 

erhållas. Både kunderna och Mikkelsen påtalar att tjänsten ger en övervägande positiv 

känsla då den främst anses tidssparande. Kunderna menade att anledningen till att de 
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helst väljer självscanning även när de är i sällskap med andra är att det är roligt att 

utföra tjänsten tillsammans. De påtalade problemen med detta men kände ändå att den 

positiva och roliga känslan av att göra det tillsammans var större än rädslan för att 

glömma att scanna in vissa produkter. Kunderna upplevde det som en rolig och 

gemensam aktivitet där hela familjen kunde engagera sig samtidigt som de kände 

kontroll över vad som faktiskt följde med hem. Mikkelsen menade dock att det ofta 

uppstod en förvirring hos kunderna när de använde tjänsten tillsammans. Här finns 

således en stark koppling mellan teori och empiri då kunderna menar att upplevelsen 

bjuder på underhållning samt innebär att fler personer engageras. Rekreationsbegreppet 

kan även kopplas till den tidsbesparing kunden upplever då detta kan verka 

avstressande. På samma vis som företaget tolkar situationen finns det en stor risk för 

förvirring då varor kan glömmas bort och det uppstår fel i processen, dock har de 

positiva känslorna i detta fall övertaget. Viktigt att poängtera är dock att de kunder som 

intervjuats är vana självscannare och därför kan ha en annan uppfattning än de som 

precis börjat använda tjänsten eftersom de har rutin på processen.  

Andra känslor som är viktiga för kundens upplevelse är enligt Rosenbaum & Massiah 

(2011) att kunden känner sig avslappnad i miljön. Här finns dock en viss motsägelse 

inom teorin då Wang et al. (2012) talar om den forskning som visar på den upplevda 

risk kunden känner inför ett haveri genom själv-service tekniken. Bitner (2001) menar 

vidare att ett haveri resulterar i förlorad tid och energi för kunden. Trots att kunderna 

påtalade teknikens fördelar dök det upp flertalet nackdelar som den även för med sig, 

bland annat att den kan haverera samt att den är svår att förstå sig på. Det dök även upp 

andra nackdelar som ansågs stressande och de flesta av dessa innebar att kunden glömde 

scanna in varor. Utifrån tidigare resonemang blir således tolkningen att upplevelsen må 

vara tidssparande och därmed avslappnande för kunden, detta när tjänsten fungerar 

problemfritt. Dock finns det en större risk involverad då upplevelsen baseras på teknik 

samt innebär att kunden genomför processen själv. Rädslan för ett eventuellt haveri bör 

främst ses ur ett tidsperspektiv då det i grund och botten handlar om att kunden är rädd 

att förlora värdefull tid när de shoppar.  Tjänsten innebär således en större risk att en 

negativ upplevelse uppstår än vid det traditionella inköpet.   

Wang et al. (2012) menar att själv-service teknologin innebär att kunderna känner en 

högre grad av kontroll. Detta konstaterades även under intervjuerna och beror främst på 

att kunden konstant ser priset i displayen. Den högre grad av kontroll kunden upplever 
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finns således inbäddad genom hela konsumtionsprocessen eftersom kunden sköter sig 

själv. Detta ger ett högre värde till kunden då dess individualitet förstärks, detta är 

någonting som analyseras vidare under nästa rubrik.  

Wang et al. (2012) påtalar bland annat spänning som en känsla som uppstår genom 

själv-service teknologin. Pine & Gilmore (1999) skriver om känslor genom sin 

underhållningsupplevelse och menar att denna ska framkalla bland annat just spänning. 

Detta är dock någonting som inte framkom under intervjuerna över huvudtaget. Den 

tolkning som görs här är att respondenterna är vana vid tjänsten och upplever således 

ingen spänning i dagsläget. Dock kan ett antagande vara att detta är en känsla som 

uppstår i början av användningen då tjänsten fortfarande anses som ny.   

Wang et al. (2012) menar att vissa kunder upplever en oro då de inte förstår hur 

teknologin fungerar. De menar även att det finns en rädsla inför förändringar och menar 

då att vissa kunder har svårt att ändra sitt beteende och fortsätter därför i sina invanda 

rutiner. Mikkelsen påtalade detta och syftade främst på en yngre målgrupp som väljer 

att inte scanna eftersom de anser att processen fram till användningen är för lång. Att 

det finns en viss sanning i resonemanget visas vid det tillfälle då intervjuerna gjordes då 

många ungdomar observerades gå in i butiken, dock valde samtliga bort tjänsten. 

Empirin pekar även på att användningen uteblir då kunden anser att tekniken är svår att 

förstå sig på samt att kunden väljer bort tjänsten eftersom de tror att de tar personalens 

uppgifter ifrån dem. Dock menar Mikkelsen att det inte finns någon grund till detta 

resonemang eftersom självscanningen fortfarande kräver att samma antal personal 

sysselsätts.  

Det finns således en koppling mellan teori och empiri här då kunden har svårt att ändra 

sitt beteende samt känner sig osäker på tekniken. Främst är det den yngre generationen 

som inte använder tjänsten och då de ofta inte hanterar någon veckohandling eller 

liknande omfattande inköp väljer de att fortsätta i sina invanda beteenden och ser därför 

inte heller tjänsten som lockande. Här finns även en tydlig överensstämmelse angående 

tekniken och dess förmåga att avskräcka nya kunder. En anledning till detta kan vara 

brister i informationen kring processens enkelhet samt hur den påbörjas. Det finns en 

viss konflikt inom empirin där kunderna hävdar att de tar personalens arbete ifrån dem 

samtidigt som företaget hävdar att så är inte fallet.   
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5.3 Upplevelse genom problemlösning och inlärning 

Schmitt (1999) menar att en kreativ kognitiv upplevelse uppstår då kunden engageras på 

ett kreativt sätt genom en problemlösning. Det problem som elimineras genom tjänsten 

är enligt Mikkelsen de arbetsskador som ofta förekommer i den traditionella kassan där 

kassapersonalen utför ett monotont arbete. Det problem som främst elimineras från 

kundens sida är istället köbildningen. Graden och definitionen av det engagemang som 

ska aktivera kunden att lösa problem kan här diskuteras. Eftersom kunden som 

självscannar i de flesta fall upplever det som ett problem att stå i kö engageras de för 

egen del att använda tjänsten som en lösning. Tas ytterligare ett steg bakåt i ledet kan 

man diskutera huruvida det är företaget som står för den kreativa lösningen för att då 

främst hjälpa sin personal och vilken roll kunden då har. Tolkningen som görs är att det 

i grund och botten är företaget som tillhandahåller en lösning till kundens problem men 

eftersom kunden alltid har ett val att använda tjänsten eller inte engageras kunden att 

lösa sitt eget problem.  

Schmitt (1999) uppmanar till upplevelser där kunden tvingas tänka mer genom sitt 

engagemang. Mikkelsen talar om en ökad medvetenhet hos kunderna då de är 

uppdaterade om priser på ett helt nytt sätt än tidigare. Ett annat perspektiv på detta är 

även det faktum att kunden måste packa sina påsar under tiden ute i butiken och 

därigenom på ett annat sätt måste planera sin väg genom butiken, vilket diskuteras ovan 

i sinnesupplevelsen. Detta innebär således att kunden tänker och planerar genom sin 

process och blir på detta sätt mer medveten.  

Pine & Gilmore (1999) talar om utbildningsupplevelser där företaget vill att kunden ska 

lära sig någonting genom sin upplevelse. Enligt Bitner (1992) är det viktigt att 

förutsättningarna kring butiksbesöket ska vara tydliga för kunden för att denne inte ska 

känna sig osäker, vilket hon menar är en negativ kognitiv upplevelse. Boswijk et al. 

(2007) talar om meningsfulla upplevelser som på ett tydligt sätt ska ge kunden förhöjd 

koncentration och fokus. Mikkelsen pekar på den informationsprocess som tjänsten 

inleds med, där kunden ska lära sig hur tjänsten fungerar. Informationen ges både innan 

och efter att kunden har självscannat första gången och det faller på personalens lott att 

leverera detta till kunden. Mikkelsen påpekar det som ett problem att det ibland är svårt 

att ge kunden all den information och kunskap som behövs på grund av tidsbrist då det 

är mycket folk i omlopp i butiken.  
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Det finns således en tydlig koppling här, detta då företaget vill lära kunden någonting 

men även genom att kunden är villig att lära. Personalen är en viktig del av processen 

men eftersom kunden själv aktivt väljer att använda tjänsten blir det dennes ansvar att 

lära sig och ta till sig informationen. Då informationsprocessen fallerar från personalens 

sida kan det även diskuteras om huruvida det innebär att kundens 

problemlösningsförmåga aktiveras ytterligare, detta för att undvika den negativa 

kognitiva upplevelsen. Den negativa konsekvensen av detta kan således bli att kunden 

känner sig osäker inledningsvis men antagandet är ändå att kunden känner sig manad att 

lösa detta på egen hand då situationen baseras på ett aktivt val. Eftersom kunden tvingas 

ta till sig och lära sig ett nytt fenomen aktiveras även en förhöjd koncentration och 

fokus. Antagandet som görs är att detta efter hand som kunden lär sig avtar men 

stabiliseras, detta eftersom tjänsten fortfarande kräver koncentration för att utföras på 

rätt sätt även då rutin infunnit sig.  

Vargo & Lusch (2004) och Grönroos (2008) som menar att kunden blir medaktör då 

tjänster används eftersom de får ett nytt ansvar. I empirin berättar Mikkelsen om den 

process som föreligger då kunden använder tjänsten som pekar på att kunden utför alla 

moment på egen hand, detta innefattande att plocka ner sina varor, scanna in dem samt 

ha möjligheten att checka ut och betala på egen hand. Genom detta resonemang blir 

kunden således medaktör på ett tydligt sätt eftersom de utför processen själva. De blir 

mer involverade i processen genom att de tar över personalens traditionella uppgift 

genom att scanna in varorna på egen hand. De får även ett nytt ansvar för sina egna 

inköp, vilket också påpekades under kundintervjuerna. Genom att deras roll i processen 

utökas innebär den således att kunden automatiskt blir mer självständig och individuell 

vilket är otroligt viktigt i det konsumtionssamhälle som råder idag. En tanke är även att 

kunden indirekt känner sig mer behövd då företaget uppmanar dem att prestera något 

nytt och större, vilket teorin redan inledningsvis i studien påvisar vara viktigt idag.  

5.4 Fysisk upplevelse genom beteende och livsstil 

Schmitt (1999) menar att det bör finnas en viss koppling mellan kundens och företagets 

gemensamma värderingar och att dessa bör baseras på kundens livsstil och beteenden. 

Det grundläggande i denna upplevelse är att produkten eller konsumtionen blir en del av 

de värderingar som företaget delar med kunden i fråga för att kunden ska utveckla ett 

långsiktigt beteende. Grönroos (2008) talar om ett närmande beteende som bland annat 
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innebär att återvända till butiken. Mikkelsen menar att kunden och företaget i allra 

högsta grad delar olika värderingar och den främsta är att självscanningen ska vara 

smidig och snabb. Det väsentliga är att skapa en ”win-win” situation där båda parter går 

som vinnare ur situationen. De positiva fördelar som både företag och kund förespråkar 

har framkommit tidigare i analysen och syftar främst på tidsbesparing. Just 

tidsbesparingen kan även kopplas till kundernas livsstil då det finns en strävan att 

minska den dagliga stressen. Detta är således en tydlig gemensam värdering som 

föreligger mellan de båda parterna, deras strävan och mål är att minska stress och öka 

rekreation. Kunden slipper stressrelaterade köer samtidigt som kassapersonalen avlastas 

då de slipper momentet där de på ett enformigt sätt måste scanna in kundens varor. 

Detta innebär således en win-win situation där kunderna använder tjänsten av samma 

anledning som företaget förespråkar – vilket tyder på gemensamma värderingar. Att 

båda parter delar värderingar visas inte minst genom att samtliga respondenter väljer att 

återkomma till butiken samt var vana vid tjänsten och hade utvecklat ett långsiktigt 

beteende.  

Här passar det även bra att framföra ytterligare en intressant vändning på det 

tidsperspektiv som hittills diskuterats flitigt. Mikkelsen berättade om de 

självscanningskunder som utgör den äldre generationen och menar att mycket tyder på 

att de använder självscanning då de tycker att det är lugnt och trivsamt att gå runt i sin 

egen takt och scanna varorna allt eftersom. Här finns således ännu en koppling till teorin 

då upplevelsen verkar reparativt på kunden genom att motverka stress och uppmuntra 

till lugn. Det uppstår således en förenlighet mellan kundens värderingar och den miljö 

de befinner sig i.  

Schmitt (1999) menar att det är viktigt att kunden engagerar sig fysiskt i erbjudandet 

som ges. Mikkelsen berättar att tjänsten går till på följande sätt; kunden håller ofta, eller 

hela tiden, i scannern för att sedan plocka upp varorna och hitta streckkoden och 

slutligen scanna in dem. Ett moment i processen innebär även att kunden själv väger 

frukten, skriver ut prislappen och fäster denna på påsen. Erbjudandet i detta fall är 

således givetvis självscanning, i vilket kunden bokstavligt talat engagerar sig fysiskt 

genom att hålla i den portabla scannern. Att kunderna engageras mer fysiskt har också 

inneburit att inköpsbeteendet förändras då kunden gör alla moment själv. Upplevelsen 

har därigenom resulterat i att kunden förändrat sitt beteende då de nu använder tjänsten 

regelbundet.  
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5.5 Upplevelse baserad på social identitet 

5.5.1 Att relatera till andra 

Schmitt (1999) skriver om upplevelser som baseras på social identitet som innebär att 

erbjudandet involverar kunden och personer som denne kan relatera sig till i sin 

omgivning. Det grundläggande i upplevelsen blir således att kunden identifierar sig 

socialt med en grupp i omgivningen och genom detta känner sig bekräftad genom 

tillhörigheten. Likaså skriver Echeverri et al. (2009) om att kunder ser varandra som 

värdeskapare och blir därigenom en av komponenterna som utgör upplevelsen. 

Mikkelsen menar att det inte finns någon given målgrupp för självscanningen men att 

det finns en viss trend som påvisar att den äldre generationen allt mer väljer att använda 

tjänsten. Kunderna säger att de inte medvetet relaterar sig till andra kunder i sin 

omgivning, varken till som självscannar eller handlar traditionellt. Kommentarerna var 

främst att fokus låg på den egna shoppingen och på den egna personen.  

Att kunderna relaterar sig till andra kunder som självscannar är något som empirin 

således dementerar, de relaterar sig inte medvetet och det finns heller inget som direkt 

indikerar att de gör det omedvetet. De kunder vi intervjuat menar att de inte ens lägger 

märke till de andra kunderna som självscannar och då kan de inte heller relatera sig till 

dessa, de är därför inte heller värdeskapare för varandra. En anledning är att de är 

koncentrerade på sin egen process och därför inte bryr sig om resterande kunder i 

omgivningen. Eftersom det inte heller finns en tydlig målgrupp för självscanningen och 

användningen kännetecknas av en stor spridning är det svårt att se en tydlig relatering 

mellan kunderna. Därför visas ingen tydlig tillhörighet och även den omedvetna 

relateringen uteblir. Detta beror till stor del på att det handlar om en basala inköp som 

genomförs av alla tänkbara målgrupper och det finns därför ingen som anses mer 

exklusiv än den andra. Hade det istället handlat om en mer exklusiv produktgrupp och 

därigenom funnits en mer given målgrupp hade denna del av upplevelsen förmodligen 

gett ett tydligare resultat. 

5.5.2 Interaktionen 

Anselmsson (2001) menar att den personliga servicen uteblir vid användningen av själv-

service teknologi och att kunden själv skapar och levererar sin egen service genom 

interaktionen med teknologin. Bitner (2001) är inne på samma spår och menar att den 
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skillnad som tekniken innebär är att kunden förväntar sig att tekniken löser problemen 

när de uppstår, kunden tar alltså inte längre hjälp av personalen. Den nya interaktionen 

som tjänsten innebär är själva scannern, då empirin visar att kunderna bär med sig och 

håller i denna genom stora delar av processen. Kunderna uppskattar denna interaktion 

då den hela tiden ger dem information om totalt pris, pris på varan samt eventuella 

rabatter. Här finns det därför en given koppling till teorin, självscanning innebär en ny 

interaktion. Om den portabla scannern innebär att kunden skapar och levererar sin egen 

service kan diskuteras. Om service i detta fall definieras som det moment när 

kassapersonalen scannar in kundens varor skapar och levererar kunden i allra högsta 

grad sin egen service i detta fall. Skulle service istället definieras som det hjälpmedel 

kunden tar till då de stöter på problem så kan scannerns roll ifrågasätts. Den portabla 

scannern hjälper inte kunden att hitta varor eller berätta hur den fungerar – detta måste 

personalen stå till tjänst med.  

Bitner (2001) skriver att tekniken kan verka isolerande för kunden och innebära en 

social frånkoppling. Wang et al. (2012) skriver att en anledning till att vissa kunder inte 

tar till sig tekniken är att de uppskattar interaktionen i den traditionella kassan. 

Samtidigt påtalas vikten av den personliga interaktionen för att skapa en positiv 

upplevelse, bland annat menar Zeithaml et al. (2013) att interaktion mellan människor, 

relationsskapande och att hjälpa påverkas av den övriga upplevelsen. Kunder har även 

lätt att relatera till andra kunder samt frontlinjen på en personlig och emotionell nivå 

enligt Rosenbaum & Massiah (2011) och de säger även att kunder i dagligvaruhandeln 

erhåller sociala fördelar från personalen. Det finns alltså, som nämnts tidigare, en viss 

konflikt mellan de olika teorierna. En kommentar som framkom under intervjuerna var 

att valet att självscanna är medvetet av kunden vilket innebär att interaktionen med 

personal per automatik uteblir. Det finns viss logik och sanning i detta men empirin 

visar starkt på att den personliga interaktionen och servicen är minst lika viktig vid 

användningen av självscanning som vid traditionella inköp. Kunderna menade att 

interaktionen med personal upplevs likadant eller till och med som ännu bättre genom 

självscanningen. De menade även att det var av yttersta vikt att personalen hela tiden 

finns tillgänglig, vilket Mikkelsen också starkt argumenterade för. Tekniken innebär 

således ingen social frånkoppling i detta fall, utan snarare tvärt om. Personalen främjar 

upplevelsen genom att finnas till hands samt se kunden och dess behov på en personlig 

nivå. Eftersom personalen inte har en given och sluten plats att möta kunden på i 
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självscanningskassan skapas även en öppen atmosfär, som främjar en interaktion mellan 

personal och kund.  

Pine & Gilmore (1999) påtalar vikten av att personalen får personlig kontakt med 

kunden för att upplevelsen ska bli komplett. Berry et al. (2006) talar om mänskliga 

signaler och menar att detta kan användas till att skapa bättre upplevelse. De mänskliga 

signalerna uppstår i det beteende personalen har samt hur de framträder, med till 

exempel val av ord, tonläge, hur entusiastiska de är, deras kroppsspråk samt om de är 

lämpligt klädda. Mikkelsen talar om den ton, kroppsspråk och beteende som personalen 

i självscanningskassorna har. Det viktigaste är att motverka oro hos kunderna, främst 

vid avstämning. Det skapas således en personlig kontakt med kunden även i denna 

kassa, en kontakt som i många fall uppmanar till mer spontan och öppen interaktion 

som analyserats ovan. Det finns även således en utarbetad tanke runt personalens 

bemötande, vilket tyder på hur viktigt detta är även mot de kunder som använder 

tjänsten.  

5.7 Sammanfattning av analys  

Sammanfattningsvis vill vi poängtera den överensstämmelse som förekommer mellan 

teorin och empirin som samlats in. Det empiriska materialet syftar tillbaka på både de 

faktorer som identifierats genom själv-service teknologin samt de olika komponenter 

som en upplevelse på olika sätt kan bestå av. Den främsta komponent av upplevelsen 

som inte direkt kan identifieras genom det empiriska materialet är huruvida kunderna 

relaterar sig till personerna i omgivningen och hur detta påverkar valet att använda 

tjänsten. Det har istället visat sig vara av stor betydelse att tillhandahålla personlig 

interaktion samt service. Avslutningsvis vill vi koppla tillbaka till teorin och genom 

analysen konstatera att användningen kännetecknas av vad Boswijk et al. (2007) menar 

är en meningsfull upplevelse samt Schmitts (1999) holistiska perspektiv där relate 

ersätts med interaktionen med personalen. 
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6 SLUTSATS  

Utifrån den teoretiska referensramen, det insamlade empiriska materialet samt 

analysen besvarar vi i detta kapitel vår forskningsfråga. Kapitlet innehåller även våra 

rekommendationer samt förslag till framtida forskning inom ämnet.  

6.1 Svar på forskningsfråga 

 Hur ser kundupplevelsen ut vid användning av självscanning?  

Den första slutsats vi drar från vår studie är det faktum att den kundupplevelse som 

uppkommer genom det traditionella inköpet finns inbäddad i den upplevelse som erhålls 

genom användningen av självscanning. De har således en gemensam grund och under 

studiens gång har vi identifierat de olika komponenter som självscanningsupplevelsen 

består av.  

Vi drar slutsatsen att känsel, syn och hörsel aktiveras på ett tydligt sätt vid användning 

av tjänsten. Känselsinnet aktiveras genom att kunden håller i scannern genom hela 

processen samt tvingas hålla i produkterna längre för att hitta streckkoden. Eftersom 

kunden hela tiden är medveten om och ser priset i scannerns display används synsinnet 

kontinuerligt och i stor utsträckning direkt kopplat till tjänsten. Även hörselsinnet 

används på ett nytt sätt, det vill säga genom hela processen då kunden aktivt scannar in 

varje vara och ett ljud hörs.  

Användningen av självscanning engagerar även kunden emotionellt då en övergripande 

positiv känsla uppstår. Detta främst genom att kunden upplever processen som snabb, 

enkel, roligt och tidssparande. Det största stressmoment som förekommer i 

dagligvaruhandeln är att stå i kö, vilket i de flesta fall helt elimineras genom 

användningen av tjänsten. Kunden känner även en högre grad av kontroll då priset alltid 

är synligt samt då de själva är ansvariga för hela processen. Trots alla de fördelar som 

studien pekar på konstateras att självscanningen innebär fler riskmoment än det 

traditionella inköpet genom till exempel ett haveri av tekniken och situationer i 

processen som kan gå fel, därför dras slutsatsen att  det finns en större risk för en 

negativ upplevelse.  

Tjänsten engagerar och aktiverar även kunden på ett nytt sätt, dels genom att lösa det 

främsta problemet med det traditionella inköpet - att stå i kö, och dels då kunden 
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uppmanas till att i högre grad bli medaktör och vara ansvariga för sin egen process. 

Därigenom får processen ett egenvärde samt blir unik. Av samma anledning kräver 

tjänsten även högre koncentration och fokus samt innebär en viss inlärningsprocess. 

Detta innebär vidare att kunden blir individuell och självständig genom processen. 

Användningen innebär även att en win-win situation skapas mellan kund och företag. 

Genom införandet av självscanning har kunderna valt att ändra sitt beteende eftersom 

företaget har skapat en lösning som speglar kundens värderingar. Dessa värderingar 

grundas i kundens livsstil, främst då de strävar efter att minska den dagliga stressen.  

Användningen av tjänsten innebär att en ny interaktion uppstår, vilket vi identifierat 

som tekniken. Dock är den personliga interaktionen, främst med personal, fortfarande 

av yttersta vikt. Det går således inte att ta bort den personliga servicen genom införandet 

av teknik eftersom kunden efterfrågar personlig interaktion samt service. Tjänsten 

innebär att den tvingade interaktionen i den traditionella kassan elimineras vilket 

innebär att det skapas ett mer öppet och spontant möte mellan kund och personal.  

Den övergripande slutsats som dras utifrån studien är således att 

självscanningsupplevelsen innebär ett holistiskt perspektiv där att relatera sig till andra 

ersätts med personlig interaktion samt service från personal. Vidare uppfyller den även 

kriterierna för en meningsfull upplevelse.   

Vi har ovan konstaterat och identifierat de komponenter som utmärker kundupplevelsen 

vid användning av självscanning och vi vill avslutningsvis lyfta fram den krock mellan 

teori och empiri som följt oss genom hela studien. Den teoretiska synpunkten har 

genomgående varit att den personliga servicen elimineras genom självscanning samt att 

interaktionen ersätts med teknologi och att detta är någonting som kunden medvetet 

väljer och bidrar till. Dock har empirin visat att detta inte stämmer då både företag och 

kunder påtalade vikten av den personliga interaktionen och servicen dem emellan. 

Således elimineras det argument som från början varit det som talat för det traditionella 

inköpet, det finns alltså ingenting som tyder på att relationen till företaget skulle vara 

större då kunden avstår från att använda tjänsten.  
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6.2 Rekommendationer 

De rekommendationer vi vill ge de företag som erbjuder den tjänst vi studerat är först 

och främst att de inte får förbise personlig interaktion samt service eftersom detta är 

högt efterfrågat hos kunderna. Vidare är det viktigt att personalen är tillgänglig i 

självscanningskassan för att undvika oro samt missförstånd. De måste också vara 

lyhörda för de eventuella problem som kunderna stöter på. Tekniken måste också vara 

väl utvecklad och den process under vilken kunden erhåller information om tjänsten 

måste vara väl genomtänkt. En rekommendation som kan tas med från studien gällande 

detta är att dela upp informationsprocessen för att kunden ska hinna tänka och reflektera 

under tiden. För att få nya kunder att använda tjänsten är det även viktigt att få dem att 

förstå att de inte tar personalens arbete ifrån dem. Ytterligare en rekommendation är att 

företaget bör vara medvetet om den upplevelse de levererar till sina kunder, detta för att 

kunna differentiera sig samt ha nöjda och återkommande kunder.  

6.3 Framtida forskning 

Angående framtida forskning vill vi först och främst poängtera att det i dagsläget finns 

relativt lite forskning inom det område vi valt, detta då vi sammanfört två olika begrepp 

och områden – självscanning samt kundupplevelsen. Kundupplevelsen har sedan 

tidigare analyserats och diskuterats, dock inte med utgångspunkt i själv-service 

teknologi och därigenom inte heller i självscanning. Eftersom upplevelser får en allt 

större roll i detaljhandeln samtidigt som själv-service teknologin utbreder sig allt mer 

anser vi att de två begreppen i större utsträckning bör analyseras tillsammans för att på 

bästa sätt möta utvecklingen. 

Vi anser det vara intressant att gå djupare in i varje enskild upplevelse som under 

studiens gång identifierats. Detta för att kunna presentera mer generella slutsatser inom 

ämnet. Vi anser det också viktigt att kombinera kundupplevelsen med observation för 

att urskilja kundernas beteende.  

Ytterligare en tanke till framtida forskning är att göra en djupgående jämförelse med det 

traditionella inköpet genom att studera, observera samt intervjua även de kunderna. 

Detta för att indentifiera skillnader och likheter för att möjliggöra förbättring i de båda 

upplevelserna.   
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Med tanke på den inneboende konflikt kring service som följt genom studien är ett 

förslag att gå djupare in på detta för att undersöka om begreppet service har fått en ny 

innebörd genom själv-service teknologin. Intressant vore även att undersöka vad den 

nya tekniken får för konsekvenser för dels företag och dels kunden samt hur det relativt 

nya fenomenet ska kunna utvecklas framåt.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjufrågor till företaget 

Inledning  

1. Hur många använder självscanningen?  

2. Hur ser fördelningen ut mellan de som betalar/checkar ut med hjälp av 

betalstationerna jämfört med att gå till kassan där man möter personalen?  

3. Finns det någon dag eller tid i veckan som är utmärkande att folk använder 

självscanningen i högre grad? 

4. Varför tror du att kunderna väljer att använda självscanning?  

o Och att inte använda det?  

o  

Kundupplevelse 

1. Arbetar ni på något sätt aktivt med upplevelsen för kunden? 

2. Arbetar ni på något sätt för att aktivera kundens fem sinnen? 

3. Upplever du att självscanningen engagerar fler sinnen än vid traditionellt inköp?  

o Om ja, hur och vilka? 

4. Upplever du att kunderna i större utsträckning undersöker produkterna när de 

självscannar?  

o Om ja, på vilket sätt?   

5. Vilka är de positiva/negativa känsloreaktioner ni har fått från 

självscanningskunderna?  

o Skiljer de sig från de traditionella shopparnas reaktioner?  

6. Arbetar ni på något speciellt sätt för att skapa känslor? 

7. I vilka situationer upplever du att självscanningskunderna är stressade? 

o De traditionella kunderna?  

8. Har du någon gång märkt en osäkerhet hos kunderna som självscannar?  

o Om ja, i vilka situationer?  

o Vad tror du att det beror på? 

9. Vilka problem upplever ni att kunderna har med självscanningen?  

o Traditionella?  

o Hur löser kunderna problemen?  

10. Vad gör ni för att underlätta för kunden att lösa sina problem? 

11. Hur ser personalfördelningen ut sen självscanningen infördes?  

o Har ni mer personal på golvet än innan?  

o Hur ser fördelningen ut mellan traditionella kassor och 

självscanningskassorna?  

o Var finns det mest personal? 

12. Har interaktionen som tidigare fanns med kassapersonalen förflyttats?  

o Om ja, var?  

13. Gör ni något för att försöka interagera med självscanningskunderna?  
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14. Har ni märkt om det finns en skillnad (högre/lägre) i interaktionen mellan 

kunderna när de självscannar?  

15. Varför anser ni att kunderna bör använda sig av självscanning?  

o Idé, tanke bakom?  

16. Finns det någon tänkt målgrupp för självscanningen? 

o Om inte, varför?  

o Kan du se någon trend i vilka som använder det?    

 

Bilaga 2 – Intervjufrågor till kunder 

1. Varför väljer du att självscanna?  

o Fördelar/nackdelar 

2. Hur länge har du självscannat? 

3. Varför väljer du att checka ut och betala själv? 

4. Finns det några situationer där stress uppstår när du självscannar?  

o Om ja, när? 

o I vilka situationer när du handlar vanligt? 

5. Vilka känslor väcker självscanningen för dig?  

o Positiva/negativa  

6. Känner du en oro inför avstämning?  

o Varför/varför inte? 

7. Om du ska handla med barn/hustru/man, skulle du då handla traditionellt eller 

med självscanning?  

o Varför/varför inte? 

8. När det uppstår problem genom självscanningen, med vilken hjälp löser du då 

problemet?  

o När du handlar vanligt? 

9. Upplever du en högre grad av kontroll när du självscannar i jämförelse med när 

du handlar vanligt?  

o Varför/varför inte? 

10. Känner du en högre medvetenhet när du självscannar?  

o Om ja, hur och varför? 

11. Vilka är personalens uppgifter när du använder självscanning? 

12. Hur ser du på den personliga interaktionen från personalen när du självscannar?  

13. Upplever du en skillnad (högre/lägre) i den personliga interaktionen när du 

handlar traditionellt? 

14. Lägger du märke till andra kunder och vad de handlar? 

15. Hur ser du på det traditionella inköpet? 

o Fördelar/nackdelar  
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 

Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 

utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det 

omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och 

konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 


