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Abstract 

This project seeks to determine and examine the most crucial factors in driving adoption of 

automated systems, based on a case study of a self-checkout system placed in a supermarket. 

Specifically, it focuses on the Føtex placed in the shopping mall Ro’s Torv located in Roskilde, 

Denmark. The primary empirical evidence consists of 20 interviews with customers supported 

by additional observations, thus making this study highly user oriented. This evidence is then 

contextualized using Bruno Latour’s “Actor Network Theory” and analyzed in relation to Everett 

Rogers’ theory “Diffusion of innovations”. We focus on investigating the perceived attributes in 

the innovation-decision process of our respondents to gain a deeper understanding of the 

reasoning behind their adoption or rejection. This analysis converges with a comparison to 

existing research within the field of service experience which leads to a discussion about 

whether our research is applicable to understanding adoption for automated systems in a wider 

sense. The project concludes that some generalization of the key driving factors, such as waiting 

time, is possible across different industries.  Further studies are however necessary to fully 

evaluate to which extent this generalization is possible. 
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Motivation og introduktion 

Vores primære motivation for dette projekt har taget udgangspunkt i et ønske om at tilegne os 

en dybere forståelse af, hvordan fremtidens samfund påvirkes af den stigende automatisering i 

Danmark. Alle i gruppen har en fælles interesse inden for robotteknologi, kunstig intelligens og 

automatisering generelt. Dette projekt har givet os mulighed for at arbejde med nogle af disse 

interessefelter.  

I dette projekt tages der udgangspunkt i selvbetjeningssystemer, som et eksempel på en af de 

teknologiske udviklinger inden for automatisering. I projektets startfase havde vi et ønske om at 

lave interviews med de ansvarlige for implementeringen af selvbetjeningskasserne. Dette var 

med henblik på at tilegne os et indblik i, hvilke overvejelser der var omkring 

omjusteringsprocessen i at tilpasse kunderne og medarbejderne til systemet og vice versa. Det 

var dog ikke muligt at inddrage perspektivet fra virksomhedernes side, da de ikke ønskede at 

deltage på grund af manglende ressourcer eller ønske om at deltage. Derfor besluttede vi at 

rette problemstillingen hen mod brugerne af selvbetjeningssystemerne for at undersøge deres 

syn på og holdninger til systemerne.  

Empirien i dette projekt består derfor af observationer og interviews med brugere af 

henholdsvis selvbetjeningskasser og traditionelle kasser i Føtex i shoppingcenteret Ro’s Torv i 

Roskilde. Denne empiri muliggør en undersøgelse af hvilke forbindelser der opstår i 

interaktionen mellem kunden og teknologien, hvor vi vil undersøge hvorfor kunderne vælger at 

adoptere1 eller fravælge selvbetjeningskasserne. Dette er med henblik på efterfølgende, at 

kunne se en sammenhæng mellem hvilke faktorer, der er med til at bestemme kundernes til- 

eller fravalg af disse systemer. Dette vil lægge op til en diskussion om, hvordan kommende 

selvbetjeningssystemer vil blive imødekommet samt hvilke sammenligninger, der kan drages til 

andre købssituationer.  

 

                                                      
1 Ifølge Everett Rogers er adoption en ibrugtagning eller acceptering af en innovation hos et enkelt individ eller 

beslutningstagende enhed. 
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Problemfelt  

Automatisering er ikke noget nyt fænomen, og har længe haft indflydelse på dannelsen og 

udformningen af arbejdsmarkeder siden den industrielle revolution (McKinsey, 2017, 1). Ifølge 

en rapport af konsulentfirmaet McKinsey & Company fra 2017 vurderes dette til fortsat at have 

indflydelse på fremtidens arbejdsmarkeder. Det er dog ifølge rapporten uvist i hvilken grad 

denne indflydelse vil påvirke diverse samfund, hvorfor det er vigtigt for erhvervsdrivende at 

være bevidst om kommende forandringer og deres effekt (McKinsey, 2017, 1). Ifølge en rapport 

af den uafhængige tænketank Cevea omhandlende den digitale udviklings påvirkning af 

fremtidens danske arbejdsmarked, betragter flere forskere både arbejdsmarkedet i Europa og 

USA til at være udsat for samme høje risiko for automatisering (Cevea, 2015, 2). Denne 

automatiserings risiko varierer fra land til land, hvor en tendens kan ses i at job i sydlige lande 

har større automatiseringsgrad (Cevea, 2015, 10). Dette kan blandt andet lade sig gøre på grund 

af automatiseringens effektivitet (Cevea, 2015, 2), som sandsynligvis tager udgangspunkt i 

blandt andet lønbesparelse af medarbejdere samt højere produktionsrate.  

Ifølge rapporten fra Cevea er det op mod 876.000 danske job, der er i høj risiko for 

automatisering inden for de næste 10-20 år (Cevea, 2015, 2). Med andre ord er op til 31 procent 

af alle danske job i fare for at blive automatiseret indenfor en nær fremtid (Cevea, 2015, 22-23). 

Denne nye automatiseringsteknologi kan skabe uforudsigelige forandringer, men også bidrage 

til nye muligheder som for eksempel nye typer job. Ifølge en rapport fra Mckinsey vil nogle jobs 

blive forældet og udgå, men i de fleste tilfælde vil arbejdsbeskrivelsen skifte over til at involvere 

opgaver, der er svære at automatisere (Mckinsey, 2017, 18). For eksempel vil læger og 

sygeplejersker få mere patienttid, hvis simple opgaver bliver automatiseret (Mckinsey, 2017, 

18). Ifølge Mckinsey vil der forsvinde 470.000 jobs i 2030, men samtidig anslås det at 495.000 

nye jobs vil tage deres plads. Disse jobs vil opstå fra den stigende produktivitet fra 

automatiseringen (Nyheder.tv2.dk, Ritzau, 2017). Dog vil disse job kun være mulige, hvis der 

fokuseres på at uddanne efter de nye arbejdsmarkedsændringer (Nyheder.tv2.dk, Ritzau, 2017). 

Ud af de 495.000 jobs vil 165.000 være nye jobtyper, hvor de resterende 330.000 jobs vil være 

mere traditionelle (Nyheder.tv2.dk, Ritzau, 2017). 
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Ifølge Cevea vil en af udfordringerne i takt med den stigende automatisering være at 

opkvalificere de udsatte lavtuddannede borgere, der ellers vil blive erstattet af en eller anden 

type af automatisering (Cevea, 2015, 6, 10). Det skal dog nævnes, at risikoen for automatisering 

ikke er ens for alle danske jobtyper. Et gennemgående mønster er, at rutineprægede jobtyper 

er mere udsatte end typer, som indeholder mere kompleksitet eller kræver en vis social 

forståelse, eksempelvis sygeplejearbejde (Cevea, 2015, 25). Hvorfor disse ikke-rutineprægede 

jobtyper ikke er udsatte i ligeså høj grad, tager udgangspunkt i kompleksiteten i at 

programmere algoritmer til de komplicerede aspekter for ikke-rutineprægede handlinger 

(Cevea, 2015, 31, 35). Jobtyper som blandt andet kræver viden på højt niveau og 

ledelsesarbejde, vil være i lav risiko for automatisering med et gennemsnit på henholdsvis 11 og 

14 procent (Cevea, 2015, 2-3). Dog vil kundeservicearbejde være i meget høj risiko for 

automatisering, da det blandt andet er et rutinepræget arbejde, der nemt kan automatiseres, 

hvorfor den gennemsnitlige sandsynlighed for automatisering for denne jobtype er 92 procent 

(Cevea, 2015, 23-24).  

De uønskede konsekvenser såsom højere arbejdsløshed blandt lavtuddannede borgere, hvis 

arbejde ofte er rutinepræget, kan være med til udformningen af et polariseret samfund, hvor 

der kommer et større økonomisk skel mellem rig og fattig samt indbyrdes mellem velhavende 

familier (Brynjolfsson, McAfee, 2014, 85). Som følge af at jobs bliver automatiseret, opstår en 

risiko for, at der skabes en såkaldt “winner-takes-all” økonomi (Cevea, 2015, 2). Dette udtryk 

har Cevea fra bogen “The Second Machine Age” fra 2014 af Erik Brynjolfsson og Andrew 

McAfee, hvilket beskriver en tendens hvor “vinderen” på et givent marked får det hele ved at 

være den bedste, som følge af et skift på arbejdsmarkedet fra at fokusere på absolut ydeevne2 

til relativ fordel3. Dette forudses at skyldes en stigning i digitaliserede markeder for blandt 

andet servicearbejde, hvor vigtigheden af at være den bedste på markedet er mere afgørende 

(Brynjolfsson & McAfee, 2014, 85-87). 

                                                      
2 Iflg. Brynjolfsson og McAfee forstås absolut fordel som en situation, hvor gevinst har en lineær sammenhæng 

med ydeevne. 
3 Iflg. Brynjolfsson og McAfee forstås relativ fordel som en situation, hvor gevinst disproportionalt i højere grad 

tilfalder den med den bedste ydeevne. 
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Heraf findes det interessant at se sammenhængen i servicebrancher, som traditionelt leverer en 

service via medarbejdere, da disse jobtyper er meget udsatte ifølge førnævnte rapporter. 

Automatisering i servicebrancher påvirker forbrugerne direkte i forhold til, at teknologien vil 

have indflydelse på interaktionen mellem forbruger og virksomhed. Hertil er 

forbrugertilfredshed et vigtigt aspekt for, hvordan automatiseringen tilpasses i forhold til 

brugerne. 

Det lægger op til at undersøge, den efterfølgende proces, herom hvordan teknologien 

adopteres af brugerne. Udviklingen af automation vil sandsynligvis udvikle sig forskelligt over de 

mange typer af detailhandel. Herunder forskellige tilgange for at levere deres service, for 

eksempel vil automatisering i en tøjbutik ikke nødvendigvis anvende samme teknologi som en 

tømmerhandel. 

Afgrænsning 

Heraf afgrænses til et ønske om, at få en dybere forståelse af, hvad der får mennesker til at 

adoptere selvbetjeningssystemer, og dermed hvad der har en betydning i forhold til om en 

teknologi bliver fastholdt og anvendt. Der fokuseres på selvbetjeningssystemer i 

supermarkeder, der bliver mere og mere udbredt. Vi er opmærksomme på, at der ikke er tale 

om en automatisering per definition, da processen ikke direkte erstatter et menneske. Men vi 

ser det som en proces, hvor der sker en udvikling mod yderligere automatisering. 

Dette giver mulighed for at undersøge, om der blandt kunder forekommer væsentlige faktorer, 

som har en mere afgørende betydning for adoptionen af systemerne end andre og hvorfor? I 

projektet undersøges dette ud fra selvbetjeningssystemer i Føtex på Ro’s Torv i Roskilde, da 

systemet er let tilgængeligt, veletableret og alle gruppens medlemmer har erfaringer og 

kendskab til systemet.  

Ud fra ovenstående afgræsning og et ønske om at få en dybere forståelse af emnet, er vores 

problemformulering blevet opstillet, som fremgår senere i afsnittet “Problemformulering”.  

 



Grp.nr. V1724809552 Automatisering - Selvbetjeningskasser 19-12-2017 

9 

Semesterbinding og teori 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

Hoveddimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) bliver forankret i dette projekt 

ved analyse af vores indsamlede empiri, der bruges til en videre diskussion af de konsekvenser, 

som opstår ved ibrugtagen af selvbetjeningskasser i supermarkeder. STS bliver nærmere 

forankret ved at italesætte subjekter (brugerne) og teknologien (selvbetjeningssystemet) samt 

undersøge deres indbyrdes tilhørsforhold, og hvordan de påvirker hinanden. Efterfølgende vil vi 

diskutere disse forhold, og hvordan automatiseringsteknologier kan blive adopteret i andre 

supermarkeder og brancher. I projektet tager vi udgangspunkt i Everett Rogers’4 teori, Diffusion 

af innovationer, når der undersøges adoption. Kort forklaret, så bliver denne “diffusion” ifølge 

Rogers defineret som spredningen af en innovation, og “adoption” er lig brugerens tilvalg af en 

innovation.  

Teknologiske systemer og Artefakter 

I projektet forankres dimensionen “Teknologiske Systemer og Artefakter” i den kontekst at de 

‘teknologiske systemer’ er selvbetjeningssystemerne i Føtex. Til denne dimension vil Bruno 

Latour’s5 Aktør-Netværk-Teori (ANT) indgå. Den består kort fortalt af heterogene forbindelser 

mellem mennesker og teknologi, hvor at aktanterne er de knudepunkter i netværker som 

tilskrives en handling.  

En mere dybdegående begrundelse for ovenstående valg og beskrivelse af teorierne vil fremgå i 

afsnittet “Teori”. Herunder vil det blive forklaret, at teorien sammen med Diffusion af 

innovationer danner framework for opstilling af analysen. 

 

                                                      
4 Everett Rogers er sociolog og tidligere professor i Kommunikation. 
5 Bruno Latour er en fransk sociolog, antropolog og filosof. Dog tager vi i projektet udgangspunkt i John Law’s 

beskrivelse af Latour’s Aktør-Netværk-Teori. 
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Problemformulering 

Hvilke væsentlige faktorer har indflydelse på at brugere adoptere selvbetjeningssystemer i 

supermarkedet Føtex, og hvordan kan denne viden bidrage til yderligere forståelse af folks 

holdninger til automatiske selvbetjeningssystemer i andre købssituationer.  

Arbejdsspørgsmål 

1. Hvilke aktanter og forbindelser i Latour’s aktør-netværk har betydning for brugernes 

adoption af selvbetjeningssystemer i Føtex?  

2. Hvad er de væsentlige faktorer i Rogers’ innovationsbeslutningsproces i forhold til 

brugernes syn på og holdninger til selvbetjeningssystemer? 

3. Hvordan betragter brugerne selvbetjeningssystemer i forhold til den fremtidige 

udvikling inden for automatisering?  
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Metode 

I dette afsnit vil projektets metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser samt metodernes 

overordnede udarbejdelse blive beskrevet. Derudover vil de forskellige metoder blive uddybet 

med inddragelse af relevant litteratur for at understøtte deres relevans for projektet, hvilket 

skaber grundlaget for besvarelsen af den udarbejdede problemformulering. Projektets 

metodekritik vil fremgå efter projektets diskussionsafsnit.  

Metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser  

Igennem metoden arbejdes ud fra den videnskabsteoretiske tilgang, hermeneutik. Ud fra denne 

tilgang arbejdes ud fra et feltstudie herunder et casestudie for at få nye forståelser af hvilke 

væsentlige parametre, der har betydning for, at en person adopterer et selvbetjeningssystem. 

Casestudie tager udgangspunkt i selvbetjeningssystemer hos det danske supermarked Føtex på 

Ro’s Torv i Roskilde. Dette gøres ved inddragelse af indsamlet empiri bestående af 20 kvalitative 

livsverdensinterviews med brugere ligeligt fordelt mellem selvbetjeningskasser og traditionelle 

kasser. 

Hermeneutikkens forforståelse og forståelse i vores projekt 

Vi har anvendt vores forforståelse gennem projektet til at undersøge dele af grundene til 

adoptering af selvbetjeningssystemer, herunder i udformningen af interviews med relevante 

spørgsmål. Dette har vi gjort på baggrund af vores forforståelse af, hvordan interaktionen med 

selvbetjeningssystemet fungerede, da alle i gruppen har anvendt det før. Vi har været ude i 

felten hos Føtex over to omgange. Ved den første empiriindsamling udførte vi primært ti 

interviews og derudover foretog vi supplerende observationer. Ved at anvende observationer 

har vi kunne opstille et netværk kortlægger selvbetjeningssystemet hos Føtex, hvilket har gjort 

det muligt at se hvordan de forskellige dele af netværket interagere med hinanden. Hermed har 

vi fået en ny forståelse og overblik over de væsentlige processer, som er til stede, hvilket har 

givet indblik i hvordan netværket kan forstås.  
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Samlet set har det efterfølgende ledt os til, at få en ny forståelse for hvilke faktorer der ligger 

bag en adoption og hertil, hvor høj grad service har en betydning. Denne nye forståelse har vi 

blandt andet anvendt til at opsøge ny viden bestående af uddybende litteratur i form af den 

videnskabelige artikel “Measuring Service Experience” fra 2014 af Ling-Yao Huang og Wei-Lung 

Chang, som opstiller en model, der kan måle serviceoplevelsen. Dette medvirkede til en 

erkendelse om manglende viden om hvorfor brugere fravalgte selvbetjeningssystemet, da vi 

primært kun fik positivt respons fra første interviewrunde. Dette dannede baggrund for vores 

nye forforståelse til næste empiriindsamling, hvor vi istedet for kun at interviewet brugere af 

selvbetjeningskasserne, også så et behov for at interviewe de kunder som anvendte den 

traditionelle kasse. Dette udformede sig til ti interviews med kunder som kom fra de 

traditionelle kasser, da vi havde en formodning om at de havde andre perspektiver og 

holdninger, som kunne have relevans for den samlede forståelse for adopteringen af 

selvbetjeningskasserne. Efter indsamlingen blev vi bekræftet i vores forforståelse af hvorvidt 

service havde en indflydelse på adoptionen. Ved at arbejde ud fra denne hermeneutiske tilgang, 

har vi oplevet at få en dybere forståelse af grunde til adoption af selvbetjeningssystemer ved 

indsamling forskellige livsverdenssyn og observationer. Vi har igennem fortolkning af disse 

delforståelser undervejs i projektet tilegnet os en bredere og dybere helhedsforståelse af vores 

problemstilling.  

Feltstudie  

Som nævnt har vi valgt at foretage et feltstudie i form af et casestudie, da vi ønsker at tilegne os 

en forståelse for brugernes anvendelse og adoption af selvbetjeningssystemer i supermarkedet. 

Ifølge Yvonne Mørck kan et feltstudie være relevant til indsamling af solidt og varieret data fra 

et socialt felt (Mørch, 2016, 155, 158), hvilket ligeledes stemmer overens med vores ønsker for 

indsamling af empiri, der er med til at danne grundlag for vores analyse. 

Casestudie 

Projektets casestudie tager udgangspunkt i de føromtalte selvbetjeningssystemer. Formålet for 

casestudiet er med en hermeneutisk tilgang, at forstå og undersøge et fænomen (Thualagant, 
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2016, 317, 319), hvilket i vores tilfælde er brugernes mening, opfattelse og adoption af 

selvbetjeningssystemet. Ved at undersøge og se sammenhængen mellem de forskellige dele, og 

helheden, har vi tilegnet os en samlet og ny forståelse, hvilket har givet os et nyt syn på 

problemformuleringen. 

Vi har arbejdet ud fra en snapshotcase form, hvilke betyder at undersøgelsen foregår over en 

relativ kortere periode (Thualagant, 2016, 324). Der er i alt udført 20 interviews; 10 brugere af 

selvbetjeningssystemer og 10 brugere af de traditionelle kasser.  

Kvalitativ metode i casestudie 

I forbindelse med indsamling af empiri har vi som nævnt arbejdet med kvalitative metoder, 

herunder livsverdensinterviews og observationer. De kvalitative metoder har givet os en dybere 

forståelse og indsigt i hvilke opfattelser samt meninger brugerne har i Føtex. Dette stemmer 

overens med hvad Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain beskriver, om hvilke fordele 

kvalitative metoder har til at opnå indsigt hos personer (Juul Kristensen og Hussain, 2016, 13-

14). Det er netop ved hjælp af de kvalitative forskningsinterviews og observationerne, at vi har 

forsøgt at få indsamlet den nødvendige viden til at belyse projektets problemstilling (Poulsen, 

2016, 75). Dette er sket ved hjælp af nøje udformede spørgsmål, der er blevet stillet til brugerne 

for at afdække deres holdninger og tanker om blandt andet selvbetjeningssystemerne i Føtex 

samt ved at observere hvad der skete ude i felten.  

Semistruktureret livsverdensinterview 

Nedenstående citat forklarer hvad der ifølge Tanggaard og Brinkmann kendetegner et 

semistruktureret livsverdensinterview.  

“Et semistruktureret livsverdensinterview forsøger at forstå temaer fra den daglige livsverden ud 

fra interviewpersonernes egne perspektiver. Denne form for interview søger at indhente 

beskrivelser af interviewpersonernes livsverden [...] med henblik på at fortolke betydningen af de 

beskrevne fænomener” (Tanggaard & Brinkmann, 2015, 45).  
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Blandt andet på baggrund af dette citat anvender vi semistrukturerede interviews til at få 

indsigt og forståelse for, hvad brugerne mener, og hvordan de forholder sig til 

selvbetjeningssystemer kontra traditionelle kasser. Derudover har det været muligt ved 

anvendelse af denne interviewform, at opstille en række rammer på baggrund af vores 

forforståelse og teori. Her opstod nogle spørgsmål om hvad er deres opfattelse af dem, hvorfor 

bruger de dem og hvis de ikke gør, hvorfor så ikke? Det er nogle af de spørgsmål, som vi finder 

interessant i forbindelse med besvarelse af vores problemformulering, der forsøger at nå frem 

til, hvorfor brugere vælger at adoptere systemerne. Interviewene udformer sig nærmere en 

hverdagssamtale med interviewspørgsmål, som her hverken forholder sig som åben 

hverdagssamtale eller lukket spørgeskema, men netop semistruktureret (Tanggaard & 

Brinkmann, 2009, 45). Det semistrukturerede interview har ligeledes givet mulighed for at stille 

opfølgende spørgsmål undervejs, når intervieweren har fundet det nødvendigt for at få et 

fyldestgørende svar. De metodiske overvejelser bag denne interviewguide vil blive formuleret i 

afsnittet: “Interviewguide og spørgsmål”. 

Empiri 

Vi har været fysisk ude i felten i Føtex af to 

omgange, henholdsvis d. 11. oktober 2017, hvor 

vi interviewede brugere af selvbetjeningskasser 

og d. 13. november 2017, hvor vi interviewede 

brugere af de traditionelle kasser. Her bestod 

den primære empiriindsamling af interviewene 

og sekundært observationer, da det ved 

udførelsen af de planlagte interviews lå 

naturligt for os at nedskrive vores 

observationer, som feltnoter af situationerne og 

interaktionerne mellem kasser og kunder6. 

                                                      
6 Se bilag 1, s. 1 og bilag 2, s. 1 

Billede 1 - Selvbetjeningssystem i Føtex 
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Disse observationer vil blive forklaret i slutningen af metodekapitlet. Interviewene er 

dokumenteret ved optagelser på mobiltelefon-diktafoner, så de kunne transskriberes til skrift, 

for således at lette den senere bearbejdelse i projektet. Vi vurderede det tilstrækkeligt blot at 

optage lyd uden video, da vi som tidligere nævnt ønsker en uformel samtale. Det at 

videooptage ville muligvis influere på den uformelle dynamik og præge denne i en mere formel 

retning, hvilket kunne påvirke respondenternes svar. Ydermere oplevede vi, at respondenterne 

var mindre tilbøjelige til at ville deltage i interviewet, hvis de havde opfattelsen af, at de ville 

blive optaget på video. 

Ved interviewene havde de 20 forskellige respondenter netop afsluttet et køb i henholdsvis 

selvbetjeningskasserne og de traditionelle kasser. Aldersgruppen var bevidst varierende, for så 

vidt muligt at få et bredt spænd af holdninger. Der blev sat cirka tre til fire minutter af til hvert 

interview, hvor respondenterne blev informeret om interviewets formål og emne, samt 

hvorvidt de ville give samtykke til at blive optaget. Alle interviewene er blevet optaget på nær ét 

enkelt, da denne respondent ikke ønskede at blive optaget på diktafon, hvor der i stedet blev 

taget noter7.  

De ti interviews med brugerne af selvbetjeningssystemer blev foretaget af én interviewer, der 

ud fra en interviewguide stillede relevante spørgsmål. Derudover var der to personer til 

henholdsvis, at optage hvert enkelt interview og nedskrive observationer samt tage notater 

vedrørende væsentlige pointer, der blev bragt op undervejs. 

De ti interviews med brugere af de traditionelle kasser blev foretaget i to hold bestående af én 

interviewer og én medhjælper til at optage. Hvert af de to hold stod for fem interviews, for at 

optimere processen. Eftersom alle interviews blev foretaget i et shoppingcenter, var 

baggrundsstøj en faktor der skulle tages særligt hensyn til. Intervieweren og medhjælperen trak 

i alle tilfælde så vidt muligt interviewpersonen til side, væk fra kasser, støjende indgangsparti og 

lignende, samt sørgede for, at der blev talt højt og tydeligt, for at sikre bedst mulig lydkvalitet 

på optagelserne (Kvale & Brinkmann, 2009, 201). Derudover var der her mulighed for, at 

                                                      
7 Se bilag 4, interview 9, s.4 
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medhjælperen kunne træde ind som sekundær interviewer, hvis intervieweren eksempelvis 

overså emner der opstod undervejs, som kunne være relevante at få uddybet. 

Interviewguide og spørgsmål 

Vi har struktureret interviewguides8, som har gjort at interviewforløbene var forholdsvis 

fleksible, hvorfor de er opdelt i fire overemner med tilhørende underspørgsmål, der ligeledes er 

inddelt i spørgsmålsblokke. Interviewguiden er opstillet på denne måde, for at kunne stille 

opfølgende spørgsmål, som ikke ville kunne blive specificeret på forhånd (Kvale & Brinkmann, 

2009, 161). De fire overemner er samtykke, præsentation, overordnede holdning og 

perspektivering. Der indledes med et spørgsmål om, hvorvidt interviewperson ønsker at blive 

optaget eller ej. Dette stemmer overens med Birgitte Poulsen om, at skulle tage hensyn til 

interviewpersonens velbefindende (Poulsen, 2016, 83-84). Dette har medvirket til at skabe tillid 

og danne ramme for en god opstart på interviewet. Endvidere blev alle interviewpersoner 

spurgt om deres alder, da der ønskedes en vis baggrundsviden om respondenterne.  

Undervejs i interviewene var der fleksibilitet i forhold til hvilke spørgsmål, der blev stillet 

afhængigt af hvilke svar vi fik fra interviewpersonen. For eksempel adspurgte vi nogle af 

interviewpersonerne om, hvorvidt de havde haft nogle udfordringer ved selvbetjeningskasser. 

Såfremt respondenterne svarede, at de aldrig har haft nogle udfordringer, gik vi som 

udgangspunkt videre til næste spørgsmål. Hvis de derimod gav udtryk for at have udfordringer, 

blev der blandt andet fulgt op på, hvilke udfordringer og i hvilken sammenhæng. Formålet med 

de perspektiverende spørgsmål har været, at få et indblik i hvad respondenterne tænker om 

automatiseringen i et større perspektiv. 

Rækkefølgen danner grund for et åbent interview, der starter på et redegørende niveau og 

bevæger sig hen mod dybere og refleksive spørgsmål. Hertil er der opstillet spørgsmål, som vi 

ønskede svar på, med mulighed for at spørge uddybende ind til svarene fra 

interviewpersonerne (Kvale og Brinkmann, 2009, 151). Vores interviewguide lagde således op til 

at inddrage forskellige spørgsmåltyper, som har været relevante undervejs i interviewet, så de 

                                                      
8 Interviewguiden fremgår i bilag 3, s. 1-2 
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komplementerer hinanden på en meningsfuld måde, heriblandt direkte, opfølgende, 

sonderende og fortolkende spørgsmål (Kvale og Brinkmann, 2009, 154-157). Derudover har 

denne fremgangsmåde givet et bedre overblik og muliggjort at føre en mere fri samtale, idet 

intervieweren med et hurtigt øjekast kunne skimte de inddelte spørgsmål, og fortsat have 

øjenkontakt med interviewpersonen. Dette stemmer desuden overens med Birgitte Poulsen 

om, at bevare en god dialog og dynamik (Poulsen, 2016, 82-83).  

Transskribering af interviews 

Ved bearbejdelse af interviewene har vi valgt en fast transskriberingsform for at sikre, at 

interviewene transskriberes ensartet. Formen som vi har valgt udelader overflødige ord, da der 

fokuseres på meningerne frem for sproglige analyser (Kvale og Brinkmann, 2009, 204-205). 

Dette giver også en letlæselig transskribering både til internt brug og for læseren. Der er i høj 

grad fokuseret på at bibeholde meningerne i spørgsmålene og svarene. Det er vigtigt at gøre 

opmærksom på, at der kan være ændret på ordstillinger, udeladt gentagelser og fyldord i 

sætninger, da vi inddrager citater fra interviewene i vores analyse, samt ønsker et let læseligt 

flow i rapporten. 

Observation 

I projektet har vi anvendt den totale observationstype, hvor der observeres udefra (Juul 

Kristensen, 2016, 172). Vi besluttede ikke at have foruddefinerede fokuspunkter, men i stedet 

anvende vores observationer på eksplorativ vis, for at holde os åbne overfor viden vi ikke kunne 

have forudset. 

Vi har bestræbt os på at forholde os neutrale, og dermed ikke påvirke brugerne der 

interagerede med kasserne. Det skal dog nævnes, at der ved vores tilstedeværelse kan være en 

vis indflydelse på den observerede (Juul Kristensen, 2016, 172). Den totale observationstype 

findes relevant for projektet, da der kan indsamles data om brugernes adfærd til, at understøtte 

den viden der opnås gennem interviewene. Vi nedskrev feltnoter om informationer og 

situationer som blev fundet relevante, hvilket har været med til at beskrive kundernes 
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interageren med kasserne; eksempelvis kødannelsen, tekniske komplikationer og kunderne og 

medarbejdernes adfærd. Det skal dog nævnes, at der er fokuseret mindre på feltnoterne, da vi 

som nævnt primært var der for at interviewe og sekundært at observere.  

Teori 

I dette teoriafsnit vil projektets teorier blive beskrevet. Projektet inddrager Rogers’ teori om 

diffusion af innovationer og Latour’s teori om Aktør-Netværk-Teori (ANT). ANT bruges i analysen 

til opstilling af de sociotekniske forbindelser mellem de non-humane og de humane aktanter. 

Opstillingen vil skabe et visuelt overblik over det netværk, som opstår i indkøbssituationen i 

Føtex. Herefter vil netværket blive analyseret med udgangspunkt i Rogers’ Diffusion af 

innovationer. 

Aktør-Netværk-Teori 

ANT bliver i dette projekt brugt til bedre at kunne forstå de processer og deres udfald, som 

eksisterer i købssituationen i Føtex. Her bliver de humane- og non-human aktører opstillet i et 

netværk. Humane aktanter forstås som menneskelige individer eller sociale grupper, hvorimod 

non-humane aktanter er teknologiske artefakter og systemer. Et netværk bliver skabt af 

samspillet mellem disse aktører, hvor det er en forudsætning at indflydelsen af de humane og 

non-humane aktanter er ligebyrdig. Påvirkningen mellem to forskellige aktanter i netværket kan 

både ske ensidigt eller tovejs uanset typen af aktant (Law, 1992, 382-383). 

For at der ikke opstår misforståelser om aktanternes virkning i netværket, er det vigtigt at 

aktanterne analyseres ligebyrdigt. Uafhængig af aktanten skal dens “origins of power”, det vil 

sige indflydelsen på netværket, være undersøgt for at der ikke sker en misfortolkning af 

netværket (Law, 1992, 380). 

Hovedforståelsen i ANT udspringer fra at undersøge, hvor aktanter får deres betydning og 

indflydelse fra. Dette sker ved at kigge på netværket med et mikro og makro perspektiv. 

Med mikro perspektivet ses mere detaljeret på den enkelte aktant, hvor der undersøges 

indre strukturer og deres betydninger. I vores projekt er der her blandt andet tale om 
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selve kunden og deres holdninger til teknologien. I makroperspektivet er fokus på den 

betydning samt de tendenser og associationer, der er imellem aktanten og dens 

omkringliggende netværk (Law, 1992, 380). I vores projekt er der blandt andet tale om 

hvordan kunderne interagerer med systemet.  

For ikke at skabe et overkompliceret aktør-netværk (AN) der er uendeligt, anvendes 

begreber som afgræsning (punctuation) og  formidler (mediation) for at fremskynde 

processen (Law, 1992, 385). Formidler er et begreb der bruges om aktanter, der sætter 

social kommunikation i spil imellem de humane aktanter (Law, 1992, 382). Heri kan 

formidler være en kæde af aktanter, der gør det muligt at levere information fra A til B. 

Teorien bag disse formidlere er, at de på den ene eller anden måde former de sociale 

forbindelser, der opstår i netværket. Begrænsning er et begreb, der bruges til at begrænse 

sig fra aktanter, som ikke er i fokus eller vis betydning er standardiseret (Law, 1992, 385), 

såsom en indkøbspose, bon eller lys. Ved at afgrænse ens netværk opnås et skarpere og 

mere relevant blik på den data eller mening der er i netværket. Det er dog vigtigt, at 

netværket bliver begrænset med omhu, da der er risiko for at relevant data bliver 

udeladt, hvorved det opstillede netværk ville blive betegnet som fejlende (Law, 1992, 

385). 
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Rogers’ Diffusion af innovation  

I afsnittet vil vi opstille Rogers’ beskrivelse af diffusion af innovation og komme nærmere ind på 

hvilke faktorer der ifølge ham er med til at påvirke individer i diffusionsprocessen, og relatere 

dette til selvbetjeningskasser. Vi beskriver innovationsbeslutningsprocessen og dens fem faser, 

samt herunder de opfattede fem attributter igen i relation til selvbetjeningskasser. 

Teorien diffusion af innovation anvendes for at opstille rammer for, hvordan spredning af en 

innovation kan forstås. Der tages udgangspunkt i faktorer som teorien opstiller, med henblik på 

at danne indblik i diffusionen af en given innovation. Teorien anvendes som framework sammen 

med ANT til at opstille, undersøge og analysere selvbetjeningssystemer. Vi undersøger teoriens 

innovationsbeslutningsproces og analyserer herunder de tilhørende attributter med 

udgangspunkt i den indsamlede empiri.  

Teorien indeholder fire overordnede elementer som 

afgøre, hvordan en innovation spreder sig, som i vores 

tilfælde er selvbetjeningssystemer, der adopteres af 

brugere i Føtex.  

“Diffusion is the process by which an (1) 

innovation is (2) communicated through 

certain channels over (3) time among the 

members of a (4) social system.” (Rogers, 

2003, 11). 

De fokuspunkter i teorien vi tager udgangspunkt i er; (1)Innovationen, i form af 

selvbetjeningssystemer og (4) socialt system, i form af kunderne. En innovation er ifølge Rogers 

enten et objekt eller en proces, som betragtes som nytænkning af dem der observerer den 

(Rogers, 2003, 11). Det kan også argumenteres, at selvom der har været kendskab til 

innovationen, er det først når et subjekt får taget stilling til at adoptere den, at det vil blive 

betragtet som en faktisk innovation.  

De handlinger der sker i disse punkter over diffusionsprocessen er alle relative. Diffusionen 

afhænger af en masse faktorer inde under disse punkter som har betydning for spredningen af 

Figur 1 – diffusionskurven viser mængden af adoptanter 
over tid (Rogers, 2003, 11) 
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den givne innovation (Rogers, 2003, 212). Vi vil ud fra denne forståelse af innovationer og 

spredningen af disse, undersøge de faktorer der påvirker individer i diffusionsprocessen af 

selvbetjeningskasser. Til dette vil vi gøre brug af Rogers’ innovationsbeslutningsproces, 

herunder komme ind på brugernes opfattede attributter ved selvbetjeningskasser.  

Innovationsbeslutningsprocessen 

Der er fem faser i innovationsbeslutningsprocessen, som et individ gennemgår, når der tages 

stilling til en ny frivillig innovation. Nedenstående figur 2 illustrerer hvordan et individ går fra 

først at opnå (1) kendskab til en innovation, for efterfølgende at danne en (2) overbevisning til 

denne, på baggrund af hvilken, en (3) beslutning kan tages vedrørende enten at afvise eller 

acceptere innovationen. Efter denne beslutning er truffet skal innovationen (4) implementeres 

hos ibrugtageren og efterfølgende vil der som regel søges (5) bekræftelse på, at den rigtige 

beslutning er taget, da beslutningen ellers vil skulle ændres (Rogers, 2003, 163-165).  

 

Figur 2 – innovationsbeslutningsprocessen (Rogers, 2003, 165) 

Vi vil i vores undersøgelse af selvbetjeningskasser afgrænse os fra, at fokusere på første fase 

hvor kendskab opnås, da vores fokus er på, at forstå selve teknologien dybere og i mindre grad 

på hvorfor folk kender til den. Særligt fokus vil vi derimod lægge på overbevisningsfasen, hvor 

der fra brugerens side undersøges fordele og ulemper, konsekvenser og så videre (Rogers, 2003, 
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170). Dette vurderes, som det ses af figur 2, ud fra en række opfattede attributter ved 

innovationen, som herunder vil blive gennemgået; dels hvad der kendetegner dem og ligeledes 

hvorfor de er relevante at undersøge i forhold til vores problemstilling. 

Opfattede attributter (perceived attributes) 

Det er vigtigt at skelne mellem adoptionen fra virksomhedens og kundernes side idet denne 

varierer. Virksomheden står blandt andet til ansvar for at skabe profit og optimere processer, så 

her forholder adoptionen sig ofte til aspekter, som viser sig at have en økonomisk fordel. I dette 

projekt har vi en forforståelse om, at kunderne og deres holdning til automatisering, heriblandt 

selvbetjeningssystemer, kan være mere præget af personlige præferencer. Hertil hvilke 

tekniske fordele innovationen tilbyder, og om hvorvidt innovationen er tilgængelig for 

adoptanten. Disse faktorer bliver beskrevet i nedenstående fem forskellige punkter, som har et 

tilhørsforhold til hinanden. Disse faktorer kan for eksempel sige noget om, hvorvidt en 

innovation kan blive spredt hurtigt og hvilke adoptanter den retter sig mod (Rogers, 2003, 15). 

De opfattede attributter er kort sagt en måde at beskrive de forhold en adoptant har til en 

innovation. 

Relative fordele (relative advantages) 

Relative fordele er de direkte fordele af innovationen, som har betydning over for adoptanten. 

Heri bliver der ofte målt, hvorvidt innovationen er tilpas fordelagtigt for adoptanten 

eksisterende situation. Disse fordele kan eksempelvis være økonomiske, sociale eller tekniske 

fordele (Rogers, 2003, 15). Dette skal hjælpe os til at forstå, hvilke forhold der lægges vægt på 

for kunderne hvad angår selvbetjeningskasser, og hvordan disse omtrent opvejes mod 

hinanden indbyrdes. Det skal dog nævnes, ligesom forklaret før, at det er opfattelsen af hvad 

der er fordelagtigt. Mere skjulte eller uklare fordele i innovationen vil derfor ikke blive tillagt 

lige så meget værdi i beslutningstagerens øjne (Rogers, 2003, 15).  

Kompatibilitet (compatibility) 

Dette område ved innovationen handler om, hvorvidt de værdier som ligger i innovation, der 

tages stilling til, passer ind i den sammenhæng den skal indgå i. Jo mere de værdier som 
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innovationen tilbyder, passer ind i adoptantens værdier eller eftertragtes, des stører chance har 

innovationen for at blive adopteret. Disse værdier kan blandt andet være religiøse eller 

politiske holdninger, hvor mindre kompatible innovationer ofte vil stride imod adoptantens 

verdensopfattelse (Rogers, 2003, 15). Denne attribut kan derfor være med til at danne en bedre 

forståelse for hvilke personlige overbevisninger selvbetjeningskasser bedømmes efter, hvilket 

er et vigtigt perspektiv for os i forhold til, at forstå den mere sociale indflydelse teknologien har 

på mennesker. 

Kompleksitet (complexity) 

Her er der tale om den mulige adoptants opfattelse af innovations funktion eller benyttelse. En 

innovation som er svær at benytte eller har en baggrund for indførsel, som adoptanten ikke 

forstår, kan der opstå en større modstand ved adoption af innovationen (Rogers, 2003, 15). 

Dette kan således medvirke til at give os et indblik i eksempelvis designmæssige aspekter af 

selvbetjeningskasser. 

Afprøvelsesgrad (trialablillity) 

Ved at give adoptanter mulighed for at afprøve og teste en innovation, kan de få afkræftet eller 

bekræftet deres forestillinger om de andre opfattede attributter som relative fordele, 

kompatibilitet eller kompleksitet. Herunder mulighed for at opleve fordelene ved innovationen, 

som kommer til udtryk igennem en afprøvning af innovationen. Adoptanten kan således 

igennem afprøvningsgrad tage stilling til om innovationen er værd at adoptere (Rogers, 2003, 

15). Da halvdelen af vores respondenter netop har afprøvet selvbetjeningsystemerne vil 

afprøvelsesgrad, som udgangspunkt ikke være noget vi stiller skarpt på. Denne attribut har 

derfor igennem vores undersøgelse primært været en slags latent attribut, som vi har været 

opmærksomme på eksisterer, og hive frem til nærmere undersøgelse, såfremt dette skulle blive 

relevant; eksempelvis hvis respondenter fra de traditionelle kasser sagde, at det simpelthen 

ikke havde været muligt at afprøve dem. 
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Observationsgrad (observability) 

Observationsgraden handler om, hvorvidt innovationen kan blive observeret af mulige 

adoptanter. Innovationer der er til at få øje på i verden har en generel større chance for at blive 

spredt (Rogers, 2003, 16). Før det overhovedet er muligt, at en adoptant kan tage stilling til en 

innovation, skal adoptanten først vide at den eksisterer. Ved igen og igen at blive eksponeret 

over for en innovation, bliver muligheden for at adoptanten kan tage stilling til den forøget 

(Rogers, 2003, 16). Denne attribut lægger sig op ad aspekter, som vi umiddelbart ikke er 

interesseret i, da disse i mindre grad hænger sammen med subjektets personlige værdier.  

Beslutning, implementering og bekræftelse 

Når brugeren har vurderet innovationen ud fra de forskellige attributter og dannet sig en 

overbevisning, skal beslutningen træffes om enten at adoptere innovationen eller aktivt/passivt 

at afvise den (Rogers, 2003, 172-172). Det er væsentligt for os, at skelne mellem aktive og 

passive afvisninger, da det er to forskellige adfærdsmønstre der kan ligge bag, en beslutning der 

essentielt fører til det samme resultat (Rogers, 2003, 173); en afvisning af selvbetjeningskasser. 

Derudover er det relevant for os, at forstå den videre proces for individer, der har accepteret 

selvbetjeningskasser, da dette er med til at udbygge forståelsen for tilhørsforholdet mellem 

brugerne og den teknologi vi undersøger. 

Efter adoptanten har besluttet at acceptere en innovation, er det som tidligere nævnt, selve 

implementeringen af denne der finder sted. Det særlige i vores tilfælde, hvor vi ser på 

selvbetjeningssystemer i Føtex er, at eftersom vi ser det ud fra brugernes, det vil sige kundernes 

synspunkt, er store dele af implementeringsfasen mindre relevant. Typisk vil der i denne fase 

blive undersøgt, hvordan et individ erhverver den nye innovation, så den kan blive taget i brug 

og justeret/“genopfundet” om nødvendigt (Rogers, 2003, 174-176). En organisation kan således 

også tilpasse sin struktur, så innovationen kan indgå med mindst mulig modstand (Rogers, 2003, 

174-176). Disse aspekter er dog ikke relevante for os, da brugerne “naturligt” får adgang til 

innovationen, det vil sige selvbetjeningskasserne, når organisationen, Føtex, implementerer 

dem. Kunden har således ikke i særlig høj grad mulighed for, at påvirke måden de anvender 

kasserne, da det er Føtex, der står for driften og kontrollen af dem. Det vi dog har valgt, at 
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fokusere på ved denne fase er de operationelle problemer, der kan opstå, når systemet for 

brugeren er blevet rutineret (Rogers, 2003, 174-175).  

For de fleste individer slutter innovationsbeslutningsprocessen efter implementeringen er 

færdiggjort (Rogers, 2003, 175). Ifølge Rogers findes empiriske undersøgelser som viser, at der 

ofte er en femte fase, som tidligere nævnt, bekræftelsesfase. I denne fase forsøger adoptanten, 

ved blandt andet informationssøgning, at blive bekræftet i, at beslutningen om at acceptere og 

implementere var korrekt (Rogers, 2003, 185). 

Særligt har vi med Innovationsbeslutningsprocessen, at gøre med brugere der ikke direkte har 

kontrol over selvbetjeningssystemerne. Vi forestiller os at brugerne ikke vil være tilbøjelige til 

aktivt at søge bekræftelse efter de har besluttet sig om at acceptere og implementere 

selvbetjeningssystemer i deres rutine. Ydermere er denne fase mindre væsentlig, at få belyst i 

forhold til vores problemformulering, omend det stadig er noget vi har været opmærksomme 

på kunne gå hen og blive relevant i forhold til vores analyse. 

Analyse 

Analyse Struktur 

I dette kapitel vil vi med udgangspunkt i vores teorier, henholdsvis ANT og diffusion af 

innovationer, analysere vores indsamlede empiri med henblik på at belyse, hvilke parametre 

der har væsentlig indflydelse på brugernes adopteringen af selvbetjeningssystemet i Føtex.  

Dette vil blive struktureret således, at vi først opstiller et aktør-netværk (AN), på baggrund af 

vores observationer og interviews. Dette skal danne overblik over vores case, som vi analyserer, 

ved at skitsere hvilke relevante processer og aktanter. Efterfølgende vil vi, igen på baggrund af 

vores indsamlede empiri, stille skarpt på aktanten/brugeren i forhold til diffusion af 

innovationer, med henblik på at undersøge innovationsbeslutningsproces. Afslutningsvis vil vi 

holde vores analyse op imod en videnskabelig artikel af Wei-Lun Chang og Ling-Yao Huang 

“Measuring service experience: a utilitly-based heuristic model” fra 2014. Denne artikel stiller i 

korte træk en model op, med en række parametre der har indflydelse på kunders 
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serviceoplevelse. Denne model vil vi sammenholde med de udtalelser og holdninger, der 

kommer til udtryk i den empiri vi har foretaget. Ydermere vil vi trække på og sammenligne de 

konklusioner artiklen og vores empiri kommer frem til, for at lede til en diskussion omkring, 

hvordan vores resultater kan relateres til automatisering set i et større perspektiv. 

Opstilling af Aktør Netværk  

Vi vil på baggrund af et ønske om at opnå overblik over de processer og 

situationer, som finder sted ved selvbetjeningssystemet i Føtex, opstille et 

Aktør Netværk. Igennem netværket vil en metode blive udformet for, at 

give os et overblik og anvendelses punkt for teorien, da den ikke har en 

standardiseret metode form. Heri vil vi forklare hvordan fagtermer i 

teorien vil blive anvendt i vores opstilling af netværk. Netværket vil blive 

fremstillet på næste side i en forenklet visuel form. Aktanterne vil fremgå 

med en simpel figur (se figur 4), hvori forbindelser mellem aktanterne vil 

fremgå med pile. Efterfølgende vil figuren blive forklaret i en tabel (se 

tabel 1 og 2). Målet her er, at opstille netværket i en simpel og forståelig 

form, hvor der nemt kan skabes et overblik. Fremgangsmåden for 

netværket kan ses til højre, hvor figurerne repræsenterer de forskellige former for aktanter. 

Her sker der visse knudepunkter for mindre eller større samlinger af aktanter, dette sker ved 

parallelogrammet for en yderligere simplificering. 

Identificerede aktanter 

Der vil i dette afsnit blive opstillet to tabeller, der opstiller de humane og non-humane aktanter, 

som er blevet identificeret i netværket. Derudover er de forskellige aktanter vurderet ud fra 

“punctuation”, hvorfor nogle aktanter vil blive afgrænset mere end andre. Der vil i beskrivelsen 

i tabellerne indgå hvilken virkning aktanterne har i netværket samt hvilken sammenhæng de 

Figur 3 - Visualisering af 
aktanter 
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forskellige aktanter har til hinanden. Disse beskrivelser er baseret på empirien bestående af 

observationer9 og interviews10.  

                                                      
9 Se bilag 1 og 2 
10 Se bilag 4 og 5 

Figur 4 - Visualisering af netværket i Føtex 
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Tabel 1 

Teknisk aktant 

Beskrivelse - Afgrænsede aktanter vil fremgå via (*) i tabellen. 

Traditionel kasse Den traditionelle kasse består af en samling af aktanter. Herunder har 

vi lokaliseret scanner, varer bånd og betalingsterminal som kunne 

have relevans i netværket. En medarbejder er nødt til at være tilstede 

for at en kunde kan benytte kassen. Kunden skal ikke selv foretage sig 

andet end at lægge sine varer på båndet, betale og fylde varerne i en 

indkøbspose. 

Selvbetjenings 

kasse 

En samling af non-humane aktanter, såsom varescanner, status 

lampe, vægt og terminal. Selvbetjeningskasser gør det muligt for den 

humane aktant (kunden) selv at indscanne varer, fylde varerne i en 

indkøbspose og herefter selv betale. Ligeledes er det muligt for 

aktanten (selvbetjening-assistent) for at interagere med både 

systemet, og kunden, som for eksempel at godkende et varekøb eller 

assistere kunden ved eventuelle opståede problemer.  

Betalings 

terminal (*)  

En terminal der gør det muligt for kunden at overføre et beløb 

tilsvarende varernes samlede pris.  

Varer Produkter der kan købes af kunderne, såsom fødevarer og non-food. 

Indkøbsvogne- 

og kurve (*) 

Kunden opbevarer sine varer i enten en indkøbsvogn- eller kurv fra 

indtrædelse i butikken frem til betalingskasserne. 

Status lampe (*) Dette er en teknisk aktant med formål at kommunikere (fungere som 

formidler (mediator)) problem fra selvbetjening til 
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selvbetjeningsmedarbejderen, samt om kassen er optaget af en 

kunde. Der er observeret 3 stadier denne lampe kan befinde sig; 

Optaget (grøn), ledig (slukket) og assistance kald (rød). 

Godkendelsesko

rt (*) 

Adgangs chip der gør det muligt at udnytte funktioner i 

selvbetjeningssystemet, der ikke er tilegnet kunder. Anvendes kun af 

selvbetjenings-assistenten til eksempelvis at godkende alder ved køb 

af spiritus, korrekt vægt at grøntsager eller rette eventuelle opståede 

problemer. 

 

Tabel 2 

Humane aktant 

Beskrivelse - Afgrænsede aktanter vil fremgå via (*) i tabellen. 

Kunder Kunden befinder i situationen og dermed i netværket, fordi de har et 

ønske om at handle dagligvarer i Føtex. Kunden er i stor stil, grund for 

den illustrative opstilling af netværket. Her er fokus på kundens 

forbindelse til de kassesystemer som eksisterer i Føtex.  

Kassemedarbejd

er 

Medarbejder i Føtex som arbejder ved check-ud linjen. 

Kassemedarbejders har til opgave at scanne kundens vare og 

modtage enten digital eller kontant betaling.  

Selvbetjenings- 

assistent 

Denne medarbejder i Føtex, står for at assistere de kunder som 

benytter selvbetjeningskassen ved eventuelt opståede problemer. 

Medarbejderen holder også øje med om kunden scanner sine vare, 

for så at sikre de ikke stjæler.  
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Som figur 4. opstiller findes et stort netværk bestående af non-humane og humane aktanter i 

Føtex. Kunden som er hovedaktanten udvælger sine varer i indkøbssituationen og skal 

efterfølgende tage beslutningen om hvilken type kasse, der skal benyttes; traditionel kasse eller 

selvbetjeningskasse.  

På baggrund af empirien bestående af de observationer og interviews som vi har udført, så 

findes det relevant at kigge nærmere på netværket mellem kunden og dennes relation til den 

traditionelle kasse og selvbetjeningskassen. Herunder kundens relation til de tilhørende 

aktanter under kassesystemet, som for eksempel vægten og varescanneren i 

selvbetjeningskasserne samt kundens relation til kassemedarbejderen i den traditionelle kasse.  

Kundernes innovationsbeslutningsproces 

Som nævnt i vores opstillede aktør-netværk model er det kunden, og de processer denne aktant 

tager del i, der særligt er i fokus. For at få en dybere forståelse for disse interaktioner, kræves 

først og fremmeste en baggrund for tilhørsforholdet mellem kunderne og teknologien. Alle 

vores respondenter har været igennem en fase i hvilken de første gang opnår kendskab til 

selvbetjeningskasserne. Som tidligere nævnt, er dette dog ikke en fase vi vil gå yderligere i 

dybden med. De har alle sammen ligeledes været igennem en fase, hvor de danner sig en 

overbevisning om selvbetjeningskasserne, og efterfølgende en fase, hvor de beslutter sig for 

enten at acceptere eller at afvise disse. Her opstår derfor et skel i hvilken fase vores 

interviewpersoner befinder sig i, på det tidspunkt interviewene finder sted: 

De 10 respondenter fra selvbetjeningskasser befinder sig alle i den umiddelbare slutning af 

implementeringsfasen, da de alle havde accepteret selvbetjeningskasserne og i større eller 

mindre grad inkorporeret dem som en del af deres rutine. 

Ud af de 10 respondenter fra de traditionelle kasser befinder en stor del af dem sig efter 

beslutningsfasen, da disse ofte aktivt havde afvist selvbetjeningskasser og fortsat nægtede at 

acceptere og implementere dem i deres rutine. 
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For at forstå de bagvedliggende forudsætninger, der har ført vores interviewpersoner til netop 

disse faser, har vi interviewet dem med fokus på, at få afdækket hvilke faktorer der har haft 

størst indflydelse for dem i løbet af overbevisningsfasen. Vi vil derfor i det næste afsnit 

fremhæve de væsentligste pointer fra vores interviews og sammenholde dem med Rogers’ 

attributter. 

Relative fordele  

Selvbetjeningssystem 

Den største relative fordel der er fundet frem til gennem interviews og observationer er, at 

selvbetjeningssystemet kan behandle flere kunder ad gangen. Dette fører til at kunden skal 

bruge mindre tid på at stå i kø. Køen i supermarkedet undgås dog ikke fuldstændig, da der i 

myldretid stadig vil opstå en forlænget ventetid. Kunderne viser en stor tilfredshed i at undgå 

en længere kø, som kan opstå ved den traditionelle kasse. En stor del af respondenterne er 

kommet frem til dette som værende deres største relative fordel, særligt ses denne tendens 

hos personer som handler relativt få varer11.  

En enkelt respondent mente dog at denne fordel var mindre end hvad han forventede for sådan 

et system. Han havde observeret et system, hvorpå der kunne ske en hurtigere behandling af 

kunder, ved at en mobiltelefon eller håndholdt scanner blev taget i brug12.  

En mindre/anden fordel ved at anvende systemet er, at der er stillet en selvbetjenings-assistent 

til rådighed for at sørge for, at der er flow i systemet. Her assisteres de kunder, der har brug for 

at blive hjulpet med at få deres varer igennem købsprocessen13, for eksempel skal 

medarbejderen tjekke om varens vægt stemmer overens med varetypen, og godkende dette 

med sit godkendelseskort, hvilket ydermere gør det svært for kunden at snyde.  

                                                      
11 Se bilag 4, interview 2, s. 3, l. 15-23, interview 10, s. 17, l. 14-20 og bilag 5, interview 11, s. 1-2, l. 28-34 
12 Se bilag 5, interview 13, s. 8, l. 63-75 
13 Se bilag 5, Interview 13 s. 7, l. 44-47 og bilag 1 og 2 
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Endvidere er der delte holdninger blandt respondenterne omkring tilgængeligheden af disse 

medarbejdere. Nogle respondenter mener, at det ikke har været et problem at henvende sig til 

dem14, hvor andre mener, at der godt kan opstå en længere ventetid på medarbejderen15. 

En negativ tendens som blev observeret ved systemet er, at der i flere tilfælde kun har været 

mulighed for kontant betaling i nogle af selvbetjeningskasserne. Dette er ikke optimalt for 

kunderne, idet der opstår en længere kø, formentlig fordi kunderne ikke har kontanter på sig16. 

Traditionel kasse 

Den traditionelle kasse har ifølge flere kunder, en tendens til at udvikle længere køer end 

selvbetjeningssystemerne17. I den traditionelle kasse lægger kunderne mere vægt på, at de ikke 

selv skal scanne deres varer, og ser dette som en god service18. De sætter særligt pris på det, 

når de handler et stort antal af varer19. En anden del af deres beskrivelse af den gode service, 

består af den personlige kontakt mellem kunden og medarbejderen, som bliver nødt til at være 

tilstede for at kunne benytte kassen20.  

Flere af respondenterne der benyttede sig af selvbetjeningskasserne gav udtryk for, at det er en 

god service, at Føtex stiller muligheden for valget mellem selvbetjeningskasser og de 

traditionelle kasser21. Flere respondenter gjorde udtryk for at når de skulle vælge mellem de to 

forskellige kassesystemer var kølængden en væsentlig faktor22. 

  

                                                      
14 Se bilag 4, interview 5, s. 9, l. 18-20 og bilag 5, interview 16, s.15 , l. 35-41 
15 Se bilag 5, interview 13, s. 7-8 , l. 58-62 og bilag 5, interview 16, s. 15, l. 35-41 
16 Se bilag 1, s. 1 og bilag 2, s. 1 
17 Se bilag 4, interview 6, s. 11, l. 32-44 ;  interview 8, s. 14, l. 22-29 og bilag 5, interview 11, s. 1, l. 20-21 
18 Se bilag 4, interview 6, s. 10, l. 27-30 og bilag 5, interview 14, s. 10, l. 39-42 
19 Se bilag 4, interview 10, s. 17, l. 21-22 og bilag 5, interview 11, s. 2, l. 32-36 
20 Se bilag 4, interview 9, s. 16, l. 11-12 
21 Se bilag 4, interview 1, s. 2, l. 35-38 ; interview 2, s. 3, l. 24-30 og bilag 5, interview 16, s. 14, l. 27-28 
22 Se bilag 4, interview 4, s. 7, l. 17-18 ; interview 8, s. 14, l. 22-29 og bilag 5, interview 11, s. 1, l. 20-25 
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Kompatibilitet  

En af de større kompatibilitetsproblemer kunderne giver udtryk for omkring 

selvbetjeningskasserne er angående Føtex’ eksisterende varer og services. Flere kunder 

udtrykker eksempelvis frustrationer og problemer med selv at skulle indscanne frugter og 

grøntsager. En kunde har oplevet problemet, da hun skulle købe frugt, og ikke kunne 

gennemskue hvordan antallet af disse skulle tastes ind: “[...]Der havde jeg købt noget, hvor jeg 

skulle ind på et antal af.. Jeg kan ikke huske om det var æbler eller pærer, det er også ligemeget, 

hvor jeg skulle ind på antallet af dem. Så havde jeg udfordringer i at finde ud af hvor jeg skulle 

trykke.”23. Det er altså ikke kompatibelt for respondenten, at handle de hverdagsvarer, som hun 

plejer. En anden af respondenterne uddyber problemstillingen med denne type varer og 

forklarer, at det blandt andet opstår, fordi mange frugter og grøntsager ikke har stregkoder på, 

hvorfor man selv manuelt skal finde den korrekte vare på skærmen, således at det bliver 

scannet til den rigtige pris. Dette oplever hun sågar periodisk ikke virker; eller med hendes ord, 

når hun bliver bedt om at uddybe hvorfor hun betragter selvbetjeningskasser som dårlig 

service:  

“Fordi jeg synes det er irriterende. Om jeg skal stå i kø det ene eller det andet sted, jeg skal selv 

lave alt arbejdet. Det andet sted skal jeg bare lægge mine vare op, så er der en der scanner det. 

Der skal jeg selv scanne det, så skal jeg stå og finde priser frem på frugt og grøntsager fordi der 

er ikke nogen kode på. Så er der nogle af koderne der ikke virker, så skal man taste dem ind, så 

virker de stadigvæk ikke. Og så skal man have fat i en som skal hjælpe en i gang igen. Så nej 

ærlig talt jeg synes faktisk lidt usselt“24.  

En observation vi gjorde os, der understøtter denne manglende kompatibilitet med 

eksisterende varer, var da en mand skulle købe en pakke cigaretter. Han måtte stå i den 

længere kø til den traditionelle kasse, tomhændet, blot for at kunne købe én pakke cigaretter. 

Dette er fordi cigaretter og bestemt medicin udelukkende kan handles ved den traditionelle 

                                                      
23 Se bilag 4, interview 3, s. 6, l. 37-38. 
24 Se bilag 4, interview 6, s. 10, l. 27-32 
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kasse25. Udover disse meget produktrelaterede problemstillinger, opstår der ligeledes 

udfordringer med Føtex’ eksisterende bonusordning i form af “mærker”. Respondenten fra 

ovenstående citat fortæller nemlig: “[...]Så er der i øvrigt også en anden ting. Hvis du er en af 

dem der samler på de der mærker de giver ikke? Så får du jo ikke nogen.”26.  

Et andet område der lægger op til kompatibilitetsproblemer, er af personlig eller 

holdningsbestemt karakter. Flere af respondenterne udtrykker nemlig utilfredshed med 

udsigten til at flere medarbejdere i fremtiden potentielt kan blive erstattet af systemer som 

disse, hvis de vinder indpas27. En respondent giver eksempelvis udtryk for, at der ud fra hendes 

synspunkt går nogle stillinger tabt der ellers kunne være blevet besat af mennesker uden 

uddannelse, når hun siger: 

“[...] men jeg har bare en bagtanke, at jeg tænker, at der er nogle mennesker, som faktisk skulle 

have haft et arbejde, ikke? Jeg arbejder også med mennesker, så jeg tænker der er rigtig mange 

der ikke har en uddannelse, som kunne havde fået lov til at have et job i kassen. Det irriterer mig 

at man gør det for at spare penge. Men det betyder ikke at jeg ikke ville bruge det.”28. 

En ung kvinde af en lignende holdning, reflekterer over hvor hun har sin holdning fra: “Det er 

nok min mor der siger, hun støtter ikke de der [selvbetjeningskasser], fordi hun gerne vil have 

der sidder nogen medarbejdere der har nogen jobs. Så tror jeg bare jeg har fået det igennem 

der.”29. 

For andre kunder er problemet med at disse stillinger bliver nedlagt, at den menneskelige 

kontakt går mere og mere tabt: “[...] Fordi jeg er imod alt det digitalisering. Og alt det der 

kommer af at vi snart ikke har med mennesker at gøre mere.”30. 

                                                      
25 Se bilag 2, s. 1 
26 Se bilag 4, interview 6, s. 10, l. 33-34 
27 Se bilag 4, interview 3, s. 5-6, l. 26-32; interview 4, s. 7, l. 13-16 og bilag 5, interview 14, s. 10, l. 46-48 ; interview 

16, s. 14, l. 15-16 
28 Se bilag 5, interview 14, s. 10, l. 56-60 
29 Se bilag 5, interview 16, s. 14, l. 15-16 
30 Se bilag 4, interview 3, s. 5, l. 27-28 



Grp.nr. V1724809552 Automatisering - Selvbetjeningskasser 19-12-2017 

35 

Der er desuden udfordringer ved 

kompatibiliteten af mere teknisk karakter. En 

respondent fortæller, at hun meget bevidst 

undgår selvbetjeningskasserne og lignende 

tekniske systemer, da hun er dårligt seende, 

hvorfor hun simpelthen har svært ved at se 

instruktionerne på skærmen: “Ved du hvad, jeg 

ser meget dårligt så jeg går uden om alt sådan 

teknik, så vidt muligt jeg kan, fordi jeg kan ikke 

se ret meget.”31.  

Kompleksitet  

Nogle af respondenterne udtrykker at de ikke selv vil scanne deres varer, da 

selvbetjeningssystemerne er svære og komplekse at bruge32. Dette viser sig eksempelvis i et 

interview, hvor brugeren fortæller at hun ikke anvender systemet og hellere vil betjenes i de 

traditionelle kasser, da selvbetjeningssystemerne er forvirrende for hende33. Derudover er hun 

også dårligt seende, hvorfor hun fretrækker da traditionelle: “Ved du hvad, jeg ser meget 

dårligt så jeg går uden om alt sådan teknik, så vidt muligt jeg kan, fordi jeg kan ikke se ret 

meget.”34. En anden respondent foretrækker de traditionelle kasser frem for 

selvbetjeningskasser, da hun ofte kommer til at lave en fejl: “Jeg har ikke så tit brugt dem. Jeg 

får altid lavet en eller anden fejl.“35. Hun uddyber efterfølgende den gentagende fejl med 

scanneren: “Man skal passe meget på man ikke lige bipper noget to gange.”36. Dette kan dog 

ikke lade sige gøre, på grund af den måde systemet er bygget op. Men det udpensler netop at 

systemet for kunden er komplekst. Dette kan være med til at påvirke deres opfattelse 

                                                      
31 Se bilag 5, interview 12, s. 4, l. 28-29 
32 Se bilag 5, interview 12, s. 4-5, l. 27-31 ; interview 14, s. 9-10, l. 13-38 ; interview 17, s. 16, l. 8-10 
33 Se bilag 5, interview 12, s. 4, l. 18-19 
34 Se bilag 5, interview 12, s. 4, l. 28-29 
35 Se bilag 5, interview 17, s. 16, l. 10 
36 Se bilag 5, interview 17, s. 16, l. 17-18 

Billede 2 - Oversigt over betalingsformer 
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selvbetjeningssystem, og hermed medvirke til et fravalg af systemet og i stedet fortsætte med 

de kendte og overkommelige traditionelle kasser.  

Der er flere respondenter der udtrykker at systemet var komplekst i starten: “[...] De første par 

gange var det besværligt, men nu har jeg fundet ud af det.”37 og en anden respondent har lidt 

samme holdning, når hun bliver spurgt om hun har oplevet nogle udfordringer med dem: “[...] 

de første par gange, der kunne det godt være lidt forvirrende.”38. Dette kan muligvis skyldes en 

manglende forforståelse om hvordan systemet fungerer, da de formentlig ikke kan relatere 

systemet til noget de kender og anvender i forvejen. Derudover er der også en kunde, som kun 

har anvendt selvbetjeningskasserne få gange, hvor de udfordringer hun har stødt på er tanken 

om, at hun ikke vil forsinke andre kunder: “[...] at folk står lige bag ved og tænker, ej nu 

dummer hun sig.”39 og at hun føler sig usikker40. Dette kan være med til at skabe kompleksitet, 

da kunden ikke er vant til at have ansvaret for indscanning af varer, hvor ansvaret i de 

traditionelle kasser pålægges kassemedarbejderen. For de fleste kunder er anvendelse af 

selvbetjeningssystemet en tilvænningsproces og læringskurve, hvor den oplevede kompleksitet 

påvirker om de fortsat vil anvende systemet. Ud fra interviewene er graden af dette forskellig 

fra kunde til kunde, hvor de fleste har oplevet at kompleksiteten ikke står i vejen for at anvende 

systemet. Men for enkelte kunder har deres oplevelse af kompleksiteten medvirket til ikke at 

ville anvende systemet41.  

De fleste respondenter oplever dog, at selvbetjeningssystemerne er udmærkede og nemme42, 

men når der opstår tekniske problemer, såsom feljindscanninger og systemfejl, så finder de ikke 

systemet særligt smart43. Modsat er der nogen respondenter, som der i disse tilfælde synes, at 

der altid er hjælp tilgængelig hos selvbetjenings-assistenterne44. Selv om de fleste kunder anser 

selvbetjeningskasser, som en god service, i og med at de er nemme og hurtige, så giver 

                                                      
37 Se bilag 4, interview 1, s. 1, l. 21-22 
38 Se bilag 5, interview 16, s. 14-15, l. 30-32 
39 Se bilag 5, interview 18, s. 18, l. 40 
40 Se bilag 5, interview 18, s. 18, l. 41 
41 Se bilag 5, interview 17, s. 16, l. 10-13 ; interview 14, s. 9-10, l. 15-38 
42 Se bilag 4, interview 1, s. 1, l. 17-22 ; interview 5, s. 9, l. 9 og bilag 5, interview 11, s. 1, l. 20-21 
43 Se bilag 4, interview 2, s. 3, l. 8-14 ; interview 3, s. 6, l. 33-39 og bilag 5, interview 13, s. 7, l. 46-50 
44 Se bilag 4, interview 5, s. 9, l. 18-20 ; interview 8, s. 14, l. 11-12 og bilag 5, interview 13, s. 7, l. 31-35 
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kunderne generelt udtryk for at, der indimellem opstår problemer, hvilket giver lange køer og 

betyder at kunderne ikke synes at systemet fungerer så godt. Dette hænger muligvis sammen 

med at, hvis der er flere brugere som finder systemet komplekst, og dermed har brug for hjælp, 

så vil kasseassistenten ikke altid kunne følge med, hvilket skaber forsinkelse og dermed mindre 

relative fordele for de øvrige kunder, som står i kø til selvbetjeningssystemet45. 

Afprøvningsgrad 

Der er god mulighed for at afprøve selvbetjeningssystemerne 

i Føtex. Herefter kan brugeren få en fornemmelse af, 

hvorvidt de så det som fordelagtigt. Selvbetjeningssystemer 

ses ligeledes andre steder end i Føtex. 

Detailhandelskoncernen Dansk Supermarked som Føtex 

hører under, har også valgt at implementere systemerne i 

deres Bilka-butikker (newsbreak.dk, Christoffersen, 2015). 

Derudover eksisterer der lignende systemer, blandt andet 

også i kantinen på Roskilde Universitetet, som kan afprøves 

og på den måde bidrage til brugernes overordnede forståelse 

for selvbetjeningssystemer. Der er ydermere mulighed for at 

prøve dele af systemet, eksempelvis prisscanneren (se billede 

3), som mere eller mindre har samme funktion som 

scanneren i selvbetjeningskassen. Hvis kunden har prøvet et 

lignende system eller dele af systemet før, er der formentlig en forståelse for hvordan systemet 

virker. 

Observationsgrad 

Ud fra vores observationer er det noteret, at Føtex tilsyneladende er indrettet på sådan måde, 

at hvis den naturlige indretning følges, ledes der til selvbetjeningskasserne. Kasserne er synlige 

                                                      
45 Se bilag 5, interview 11, s. 2, l. 44-46 og bilag 1, s. 1 og bilag 2, s. 1 

Billede 3 - Tilgængelig priscanner i Føtex 
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udefra centeret, og denne fysiske synlighed har en vis indflydelse, idet at kunder kan observere 

andre kunder benytte sig af dem, hvilke muligvis kan vække en interesse for systemet. 

Opsamling af attributter  

Størstedelen af respondenterne mente at selvbetjeningssystemet er det bedste af de to 

kassesystemer, fordi det bliver opfattet som værende det hurtigste. Dette gør det, på baggrund 

af at én medarbejder står for at assistere seks kasser, og derved kunder, på en gang, hvorimod 

den traditionelle kasse kun kan klare én kunde af gangen per medarbejder. Denne umiddelbare 

relative fordel, bliver dog af nogle kunder opfattet som værende negativt, da der kan opstå 

problemer hos flere kunder samtidig, hvor det derfor ikke længere er tilstrækkeligt kun med én 

medarbejder. Vi vurderer at kunderne ofte opfatter kompleksitetsgraden som høj ved de første 

gange systemet tages i brug. Vi så dog en vis tendens til, at det ofte var ældre mennesker der 

udtrykte frustrationer over kompleksiteten, hvorimod de yngre ofte fandt systemet mere 

familiært. En ældre dame giver udtryk for, at systemet måske ikke var henvendt til hendes 

generation: “[...] Men jeg synes ikke det er venligt over for ældre mennesker. Mange af de ting 

der foregår, det er mere for jer unge, der er vant til det og vokset op med det. Og vi andre er 

altså lidt længere om det.46. En ung respondent er af samme holdning og giver udtryk for, at 

selvom hun har nemt ved systemet, mener hun ikke det særlig hensynsfuldt over for de 

ældre47. Afprøvnings- og observationsgraden vurderes til at have en mindre væsentlig 

betydning forhold til kundernes direkte holdning. Dog kunne vi udlede af vores interview og 

observationer, at hvis lignende systemer har været observerbare og tilgængelige til afprøvning, 

vil der være en tendens til at føle sig mere sikker ved benyttelse af Føtex’ system. Der er 

desuden kompatibilitets problemer med visse varetyper, der for nogen kan være med til at 

forringe serviceoplevelsen. 

                                                      
46 Bilag 4, interview 3, s. 6, l. 45-56 
47 Bilag 4, interview 9, s. 16, l. 15-17 
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Generalisering til Measuring service experience (MSE) 

Igennem vores analyse af vores interviews har vi med udgangspunkt i 

innovationsbeslutningsprocessen, fået en forståelse for hvilke faktorer, der påvirker holdningen 

til de betjeningssystemer, der er tilgængelige i Føtex. En stor del af respondenter lagde særligt 

vægt på, at de opfattede selvbetjeningskasserne som en god service, fordi de var hurtigere end 

de traditionelle kasser. Denne relative fordel blev der lagt så meget vægt på, at flere af de 

negative aspekter ved selvbetjeningssystemer tilsyneladende blev nedprioriteret. Eksempelvis 

har en kunde et kompatibilitetsproblem med selvbetjeningskasserne, i forhold til hendes 

politiske holdning, men bruger dem alligevel: “Fordi de er hurtigere. Generelt er jeg imod dem, 

fordi jeg synes de tager folks arbejdspladser. Jeg vil hellere have fem kassedamer i stedet for en i 

selvbetjeningskasserne. Men det er hurtigere.”48. 

For at belyse dette fænomen, har vi kigget på relevante undersøgelser i litteraturen, der dels 

kan understøtte vores undersøgelse, og ydermere nærmere stiller skarpt på serviceoplevelser, 

som vi efterfølgende kan relatere til vores projekt. Vi fandt artiklen “Measuring service 

experience: a utility-based heuristic model” af Ling-Yao Huang og Wei-Lung Chang fra 2014. 

Denne opstiller en model (se figur 5) til at 

måle serviceoplevelser, set ud fra to 

overordnede dimensioner; en negativ og 

en positiv (Huang & Chang, 2014, 9). 

Måden artiklen måler på disse 

dimensioner er via matematiske formler, 

der opvejer forskellige meninger fra en 

kvantitativ undersøgelse, og ud fra dette 

kommer frem til en overordnet 

serviceoplevelse. 

                                                      
48 Se bilag 4, interview 4, s. 7, l. 15-16 

Figur 5 - Service experience conceptual model (Huang & Chang, 2014, 9) 
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Artiklens formål med modellen er en generel anvendelse inden for servicebranchen, og den 

anvender to cases der tager udgangspunkt i forskellige steakhouse restauranter, til at verificere 

modellens hensigtsmæssighed (Huang & Chang, 2014, 2). Dette betyder således at modellen 

undersøger et lidt anderledes felt end vores, da artiklen fokuserer på servicevirksomheder, 

hvorimod vores case er en detailbutik. Vi vurderer dog, at der vil være et vist overlap mellem de 

faktorer der spiller ind på serviceoplevelsen i de respektive typer af virksomheder. Forfatterne 

af artiklen definerer ligeledes et rimelig bredt område for hvad modellen skal belyse, da de ser 

på oplevelsen af hele serviceprocessen og ikke blot service-tilfredsheden efter en service-

situation (Huang & Chang, 2014, 2). Forfatterne afslutter endda deres artikel med at foreslå, at 

modellen forsøges brugt på flere virksomheder i andre industrier:  

“Although we prove the feasibility of model by two restaurant cases, more companies from 

different industries can be extended in the future.” (Huang & Chang, 2014, 25). 

I selve modellen vurderes negativer til at være overfyldthed (crowdeness); der angiver i hvilken 

grad butikken er fyldt med mennesker og ventetid, (waiting time); hvilke ventetider oplever 

kunden, mens positiver er; service atmosfære, (service atmosphere); hvilken atmosfære 

kunden oplever, service proces (service process); ekspederingsprocessen og service ansat; 

medarbejderen (service employee). Hver af disse faktorer har en række underfaktorer der 

måles på. Disse faktorer kan bruges til sammenligning og i forlængelse af vores attributter, til 

vurdering af hvilke faktorer, der findes væsentlige for adoptionen af selvbetjeningssystemer. 

Medarbejderen er ifølge modellen en del af de positive dimensioner. I kontekst med 

selvbetjeningskasserne har dette en betydning i tilfælde, hvor der gøres brug af muligheden for 

at få assistance af en medarbejder. Sammen med service atmosfære er disse to aspekter ikke 

noget, som vi har bestræbt os på at undersøge nærmere, primært fordi vi ikke vurderede det til 

at være relevant for projektets problemstilling at undersøge dette.  

Der er en vis lighed mellem de konklusioner, som denne artikel kommer frem til og de 

tendenser vi så i vores undersøgelse. Herunder blandt andet ligheder mellem hvad kunderne i 

Føtex har givet udtryk for, var mest væsentligt i forhold til deres serviceoplevelse. Selvom vores 

undersøgelse ikke har fokuseret på præcis de samme aspekter, og brugt en anden tilgang i form 

af en kvalitativ undersøgelse, frem for en kvantitativ som i artiklen, er der stor lighed mellem de 
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opdagelser der er gjort. Blandt andet i kundernes opfattelse af hvor stor en rolle ventetider 

spiller på serviceoplevelsen. Artiklen konkluderer nemlig, at ventetid har den største påvirkning 

på den negative dimension, og ydermere at den negative dimension rent faktisk vægtes højere 

end den positive (Huang & Chang, 2014, 25). Dette stemmer overens med det vi oplevede 

gennem vores interviews, hvor kunder egentlig foretrak den traditionelle kasse på rigtig mange 

punkter, eksempelvis fordi den holder flere mennesker i beskæftigelse, men fordi 

selvbetjeningskassen er hurtigere, tages denne i brug. Det vil sige den negative dimension, 

ventetid, her vægtes så tungt imod den traditionelle kasse, at selvom den ifølge kunderne har 

mange positive aspekter, alligevel fravælges. Artiklen bygger lidt videre på dette, idet den følger 

op med at konkludere, at kunder egentlig er ligeglade med visse aspekter, hvorfor firmaer skal 

fokusere på at rette op på deres negative dimensioner, i stedet for at forsøge at forbedre de 

positive (Huang & Chang, 2014, 25). Dette bakkes yderligere op, da det artiklen forklarer:  

“If the influence of negative dimensions exceeds the level of customer tolerance, even if other 

aspects are excellent, customer satisfaction decreases.“ (Huang & Chang, 2014, 25). 

Det relaterer direkte til den situation som vi har observeret hos visse kunder i Føtex. Heri 

udtrykte flere kunder bekymring for medarbejdernes jobsikker, ved indførslen af selvbetjening 

men, valgte ultimativt at anvende systemet.  

Diskussion 

Holdninger til andre selvbetjeningssystemer 

En af respondenterne kunne fortælle, at det nuværende system som Føtex bruger, på mange 

måder allerede er bagefter den nyeste teknologi, da han havde læst, at de i USA har et 

smartere, endnu mere automatisk system: “Man har jo læst at i Amerika for eksempel. Der er 

det jo allerede gammeldags det system her. Der har man jo en form for et dankort.. Når du går 

ind i butikken, så bliver det automatisk registreret. Så tager man bare sit apparat ned og putter 
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ned i sin indkøbskurv. Så går man ud og så bliver det hele noteret automatisk. Det er det jo også 

her. Men vi er jo altid sådan en 10-15 år efter USA med mange ting.”49 

Det er derfor også interessant, at diskutere den viden vi har fundet i forhold til de her endnu 

mere automatiserede systemer. For på den ene side fandt vi frem til i analysen, at effektiviteten 

eller servicehastigheden af systemet ofte blev betragtet som primus motor for en god 

serviceoplevelse. Hvorfor optimering via mere automatiserede systemer, udbredt til flere typer 

af butikker, som udgangspunkt kunne lyde som brugernes foretrukne situation. Det var dog 

tværtimod, ikke det vi oplevede, når vi spurgte folk indtil hvad de ville synes om flere af sådan 

nogle systemer i andre butikker, som for eksempel tøjbutikker eller lignende. Flere mente 

nemlig, at det ville være at gå på kompromis med servicen, hvis der i en tøjbutik var 

selvbetjeningskasser; eksempelvis siger en respondent: 

“[...] Jeg tror der går noget af personligheden af, hvis man for eksempel skal købe tøj og sko 

eller et eller andet, så ville jeg sætte pris på at have en personlig betjening. Det får jeg ikke når 

jeg går bare herind til kassen og betaler. Så nogle butikker synes jeg det er en god idé, men ikke 

til alle. Ikke der hvor man har brug for en personlig vejledning. Der forringer det servicen synes 

jeg.”50. 

Der lægges i det her citat op til, at andet end hastighed altså kan blive vægtet, men at det 

kommer an på typen af butik. En anden respondent bakker om op denne betragtning, da hun 

tilnærmelsesvis kalder dagligvarer lidt ligegyldige, formodentlig fordi der ligger anderledes 

tanker bag køb som tøj, og lignende: “[...] så har du ikke den ping-pong med ekspedienten. Men 

herinde er der jo bare dagligvarer, hvor det, ja havde jeg nær sagt - ligemeget, ikke? Men i 

øvrigt synes jeg det.. Jeg kan godt lide at have den ping-pong med ekspedienten.”51.  

Her kommer respondenten desuden ind på endnu et vigtigt aspekt, når der diskuteres 

selvbetjeningskasser og tendensen til mere automatisering af diverse funktioner, nemlig den 

personlige interaktion mellem mennesker. Denne respondent udtrykker nemlig, et behov for 

                                                      
49 Se bilag 5, interview 13, s. 8, l. 68-72 
50 Se bilag 4, interview 2, s. 4, l. 33-36 
51 Se bilag 4, interview 1, s. 1, l. 49-51 
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det lidt abstrakte personlige touch, når der “ping-ponges” frem og tilbage med en ekspedient 

imens man betjenes. Den forrige respondent var derimod mere fokuseret på den individuelle 

tilpassede betjening, som et menneske på nuværende tidspunkt kan levere bedre end en 

maskine. 

En tredje respondent forklarer ovenikøbet at tingene også kan blive for automatiske; der er 

nødt til at være en balance: “Jeg synes det er trist, det er rart at tale med mennesker en gang 

imellem. Det hele kan jo også blive så automatisk at det ikke er til at holde ud.”52. 

Så selvom flere respondenter nævner, at det ikke ville have den store betydning for dem, hvis 

selvbetjeningssystemer, eller mere automatisering fandt sted, er det for andre essentielt at den 

menneskelige betjening ikke går helt tabt. Men hvorfor er det tilsyneladende ligegyldigt for 

nogen? En respondent der ellers ifølge ham selv som regel bruger den almindelige kasse, svarer 

eksempelvis: “Jeg tror ikke det ville påvirke mig som sådan. Tror jeg.”53, når han bliver spurgt til 

et scenarie, hvor flere butikker havde de lignende selvbetjeningssystemer implementeret, og 

følger op med: “Ja, det samme som sædvanlig. Bare vænne mig til at satse på knappen.”54. 

Denne holdning kommer fra en ung mand på 20 år, og netop alderen peger flere respondenter 

på, kan have væsentlig betydning for ens holdning, til førnævnte balance mellem 

automatisering og personlig betjening. Som også nævnt i analysen, fortæller en ældre kvinde på 

76 år eksempelvis: “Altså, vi skal jo ud og handle. Og hvis der ikke er andet, så må vi jo bruge 

det. Men jeg synes ikke det er venligt over for ældre mennesker. Mange af de ting der foregår, 

det er mere for jer unge, der er vant til det og vokset op med det. Og vi andre er altså lidt 

længere om det.”55, og giver således udtryk for at meget af den automatisering der foregår er 

nemmere at forholde sig til for den yngre generation, fordi de på mange måder er vokset op 

med teknologi og digitalisering. Omvendt skal den ældre generation, bruge flere kræfter på at 

tilpasse sig automatiseringen, da de umiddelbart har flere udfordringer ved at relatere til nye 

                                                      
52 Se bilag 4, interview 6, s. 11, l. 40-41 
53 Se bilag 5, interview 11, s. 3, l. 59 
54 Se bilag 5, interview 11, s. 3, l. 61 
55 Se bilag 4, interview 3, s. 6, l. 44-46 
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og anderledes teknologier, eftersom de blandt andet ikke er vokset op med ligeså meget 

digitalisering.  

Ovenstående pointer kan vi relatere til et nyligt eksempel på, hvordan der i fremtiden med al 

sandsynlighed vil blive automatiseret flere og flere processer. Coop planlægger at lave butikker 

der er helt uden medarbejdere i store dele af åbningstiden, hvor der i stedet skal betales over 

for varerne via en app; systemet kalder de “Bip og Betal”. Coop mener dette system kan være 

med til at redde små lokal brugser fra nedlukning (Nyheder.tv2.dk, Andersen, 2017). Dette fordi 

systemet gør dem i stand til have døgnåbent og derved hæve omsætningen, uden at hæve de 

dyre lønomkostninger, hvorfor de formodentlig vil blive mere rentable.  

Denne tilgang opstiller en spændende kontrast til det vi fandt frem til igennem vores analyse, 

samt de pointer vi har diskuteret i ovenstående. Coops system vil nemlig på den ene side være 

med til at bevare arbejdspladser, der ellers ville blive nedlagt, hvilket vi i analysen fandt frem til 

var en bekymring for mange. Som nævnt i problemfeltet kan automatiseringen være positivt i 

forhold til at øge produktionen. Omvendt vil måden dette gøres på i netop det her tilfælde 

betyde, at der ikke er mulighed for den personlige betjening og den menneskelige kontakt, som 

i ovenstående ses, at have en væsentlig betydning for vores respondenter. Hvorvidt det bliver 

en succes, kan derfor være svært at sige, men detail-eksperten Bruno Christensen er ikke i tvivl; 

selvom teknologien sagtens kan erstatte mennesker i visse funktioner, er det ikke nok når der er 

tale om detail. Han mener ligesom flere af vores respondenter, at det menneskelige aspekt er 

vigtigt når vi handler, og udtaler følgende til TV2: “Der er ingen tvivl om, at teknologien kan løse 

nogle opgaver, som vi har mennesker til at klare i dag. Men at en butik skal fungere som et 

bibliotek, det tror jeg ikke på.” (Nyheder.tv2.dk, Andersen, 2017). Bruno Christensen har været i 

detailhandel i over et halvt århundrede (Christensen, I.D), hvorfor der ikke kan sås tvivl om hans 

erfaring på området. Men ud fra vores empiri har vi dog set at selvom flere respondenter sætter 

pris på den menneskelige kontakt foretrækker de alligevel selvbetjeningssystemer i flere 

tilfælde. Eksempelvis siger en ung kvinde på 18, der som følge af hendes mors holdninger 

egentlig er lidt imod selvbetjeningssystemer, at man ville vænne sig til det. Hun svarer således 

følgende, når hun bliver spurgt til om det, er at gå ned på service med flere 

selvbetjeningssystemer i andre butikker: “Ja lidt, tror jeg faktisk. Lidt. Men man ville jo vænne 
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sig til det, tror jeg.”56. Ligeså siger en ung mand i alderen af 20, at det ikke ville stoppe ham fra 

at handle i Føtex, hvis det udelukkende var muligt at bruge selvbetjening: “Næ, så ville jeg 

vænne mig til at bruge det.”57.  

Som nævnt i problemfeltet er det ikke kun i supermarkeder, at automationen vinder frem, men 

også i mange andre industrier. Restauranter som Eatsa har eksempelvis allerede implementeret 

systemer uden traditionelle tjenere, men istedet med touchskærme der bestilles på og vinduer 

hvor maden så efterfølgende kan hentes (businessinsider.com, Weller, 2016). Men hvorfor har 

sådan et koncept vundet indpas, når vi har kunne konstatere at der for en del lægges væsentlig 

værdi i den menneskelige betjening og service? Er det fordi der er et stort antal personer, der 

ikke sætter samme pris på den personlige betjening, har folk simpelthen blot vænnet sig til 

tanken om mere automatisering, eller er der en anden årsag? I vores analyse så vi hvordan MSE 

konkluderede at den “service ansatte” (se figur 5) ellers netop er med til at have en positiv 

indvirkning på kunders serviceoplevelse i restauranter, så når denne mulighed for positivt at 

påvirke serviceoplevelsen helt udelades, kunne man måske fristes til at tro at serviceoplevelsen 

de facto ville blive forringet. Både igennem vores analyse og i MSE kom det dog frem, at 

kunderne helt kan se bort fra enkelte faktorer, til fordel for andre. Eatsas kunder kunne i dette 

tilfælde således helt se bort fra manglen på servicemedarbejdere, hvis de mener at service 

processen og den særlige atmosfære dette koncept bibringer opvejer denne mangel. Ligeledes 

kan det diskuteres hvorvidt der kan drages en parallel fra at vores respondenter lægger stor 

vægt på ventetiden når de handler i supermarkeder, til den købssituation der foregår ved 

restaurantbesøg. Som nævnt tidligere, fortæller vores respondenter nemlig at typen af 

detailbutik har betydning for hvor vigtig den personlige betjening er. Det er derfor interessant 

hvordan en virksomhed i serviceindustrien ligefrem formår helt at afstå fra, at have 

traditionelle kundevendte medarbejdere som tjenere, når vores respondenter forklarer at de 

synes det er langt vigtigere at få menneskelig betjening, når der handles personlige og 

smagsbestemte varer som for eksempel tøj, end når der handles mere homogene produkter. 

                                                      
56 Se bilag 5, interview 16, s. 15, l. 50 
57 Se bilag 5, interview 11, s. 2, l. 51 
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Projekt- og metodekritik  

I dette afsnit vil de valgte metoders validitet diskuteres. Vi vil komme ind på metodernes 

pålidelighed, tilstrækkelig og deres gyldighed i forhold til hvad vi har fået ud af dem, og hvordan 

vi eventuelt kunne havde arbejdet istedet for, for at forbedre projektets kvalitet. 

Kvalitativ metode i casestudie og generalisering 

“Case Study. Den detaljerede undersøgelse af et enkelt eksempel på en klasse af fænomener. Et 

casestudie kan ikke give pålidelig information om klassen i bredere forstand, men kan være 

nyttigt i de indledende faser af en undersøgelse, eftersom det leverer hypoteser, som kan 

afprøves systematisk med et større antal cases” (Flyvbjerg, 2015, 498).  

Således indleder Bent Flyvbjerg58 sit kapitel i “Kvalitative metoder” fra 2015 af Brinkmann & 

Tanggaard, hvor han argumentere imod kritikken om, at casestudier ikke kan generaliseres. En 

diskuteret svaghed ved et casestudie er nemlig at det ikke er repræsentativt i forhold til antallet 

af respondenter (Kvale & Brinkmann, 2009, 287-288), og det er derfor også begrænset hvorvidt 

der kan generalisere i andre sammenhænge på baggrund af én enkelt udarbejdet case. 

Flyvbjerg diskuterer dette udsagn og konkluderer i kapitlet: “Man kan ofte generalisere på 

grundlag af en enkelt case, og casestudiet kan bidrage til den videnskabelige udvikling gennem 

generalisering som supplement eller alternativ til andre metoder. [...]” (Flyvbjerg, 2015, 506). På 

baggrund af Flyvbjergs citat, vil vi derfor mene, at vores data er valid, da vi foretager en 

dybdegående undersøgelse af vores case, der giver de data som netop er relevante for vores 

projekt. Flyvbjerg understøtter netop dette med: “Valget af metode bør helt afhænge af det 

studerede problem og omstændighederne.” (Flyvbjerg, 2015, 504). Det kan diskuteres hvorvidt 

et besøg i en anden Føtex, for eksempel gennem et komparativt studie, kunne have givet 

projektet mere nuanceret data. Det kunne muligvis have givet andre resultater, fordi kundernes 

indkøbsmønstre kan være anderledes i en anden Føtex i en anden by. Dog havde vi ikke 

                                                      
58 Bent Flyvbjerg er samfundsforsker og professor. 
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tilstrækkelige ressourcer til at undersøge, om dette havde en betydning på kundernes adoption 

af systemerne. 

Vi er opmærksomme på at 20 interviews ikke er særlig repræsentativt, i forhold til at 

generalisere på et større plan, men vi oplevede at der var bestemte holdninger, der gik igen hos 

størstedelen af respondenterne, hvorfor vi alligevel ser dataene for valide. Kvale og Brinkmann 

argumentere for at en traditionel interviewundersøgelse med 15 +/-10 respondenter, vil 

indeholde den relevante viden, hvorimod flere interviews vil bidrage med en faldende mængde 

ny viden (Kvale & Brinkmann, 2009, 154). Vi vurderer derfor vores mængde af respondenter til 

at være tilstrækkelig.  

Kvantitativ metode  

I forlængelse af ovenstående om generaliseringen, ville en metodetriangulering med 

inddragelse af kvantitativ metode, kunne have bidrage til en mere repræsentativ undersøgelse. 

Denne ville umiddelbart komme efter vores kvalitative undersøgelse, for at få afdækket de 

hypoteser, som eksempelvis unge og ældres forhold til teknologien der diskuteres i projektet. 

Denne er dog ikke foretaget grundet mangel af ressourcer, da vi blandt andet skulle bruge 

megen tid og kræfter på at udvælge forskellige befolkningsgrupper, for at kunne få et 

repræsentativt resultat. 

Udførelse af interviewet i felten og transskribering 

Ved udførelse af interviewet burde vi havde taget til overvejelse, om hvorvidt vores tøjvalg 

havde nogen betydning. Vi oplevede at kunderne forsøgte at undgå os mest muligt, muligvis 

fordi de troede, at vi var sælgere eller lignende. Eksempelvis henvendte en kunde sig til os, da 

hun troede at vi var fra internetudbyderen Fibia, idet en af suppleanterne til interviewet havde 

deres logo på sin trøje. Selvom vi inden interviewets indtræden var opmærksomme på 

interviewenes støjniveau, forekom der stadig uhørbare ord og sætninger i interviewene, 

hvorfor vi skulle have trukket respondenterne mere til side eller brugt diktafon med 

støjreduktion.   



Grp.nr. V1724809552 Automatisering - Selvbetjeningskasser 19-12-2017 

48 

Det kan diskuteres hvor hensigtsmæssigt det var at optimere interviewene ved at opdele os i to 

hold, da to forskellige interviewer ikke kan udføre det ens. Det samme gælder, at vi har været 

fire personer om at transskribere interviewene, hvor der er større risiko for ikke at give det 

samme udfald. Selvom der er enighed om hvordan transskriberingen skulle foregå, er der stor 

sandsynlighed for at vi alligevel høre og transskribere på forskellige måder herunder 

tegnsætning, som har en mindre betydning for at frembringe meningen i sætningen, men for 

læseren. Det var netop under transskriberingsprocessen, at vi opdagede en ikke-ensartet 

skrivemetode og også at det ikke er alle respondenternes svar, der bliver fulgt op på. 

Sidstnævnte ville havde haft en væsentlig betydning for nogle af projektets attributter, der 

kunne havde været begrundet yderligere fra kundens perspektiv.  

Respondenter 

Valget af respondenterne findes pålidelige i den forstand, at vi undersøger to sider af sagen; 

dem som har valgt at benytte selvbetjeningskasserne i indkøbssituationen, og dem som ikke har 

valgt dem. Herunder er respondenters årsager til fravalget af selvbetjeningskasserne stadig i 

fokus. Projektet forholder sig derfor objektivt, da der tages udgangspunkt i 20 tilfældige 

respondenters subjektive meninger om begge systemer. Disse respondenter bidrog med en 

viden, som vi ikke umiddelbart kunne finde ved indsamling af allerede eksisterende studier. Alle 

respondenter blev spurgt om deres alder. Som nævnt i metoden, var vi usikre på om dette ville 

have en essentiel betydning. Men efter udførelse af interviewene, kan det diskuteres hvorvidt 

alderen havde en betydning sammenholdt med hvilke typer af personer, der handler i Føtex 

med fokus på deres handlingsmønstre og forhold til teknologi. Denne information ville muligvis 

have haft en betydning, hvis vi yderligere foretog en større kvantitativ undersøgelse, for at 

undersøge i hvor høj en grad alderen har af betydning for forholdet til systemet. Køn, varetyper 

eller anden information kunne formentlig også have en betydning for, hvorfor nogle kunder 

(fra)valgte at benytte selvbetjeningskasserne. I en yderligere undersøgelse ville der måske 

kunne findes en vis generalisering i forhold til mænd og kvinders indkøbsvaner.  

Det ville det være relevant at inddrage livsstilsanalyser og/eller sociodemografiske forhold eller 

tage yderligere kontakt til selvbetjenings-assistenten om relevante informationer, der kunne 
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give et indblik i, hvilke personer vi havde med at gøre, og hvordan disse oplysninger, kunne have 

en påvirkning på respondenternes svar og holdninger. Disse livsstilsanalyser og/eller 

undersøgelse af sociodemografiske forhold, kunne give et billede af, hvilke personer vi har med 

at gøre blandt andet hvor de kommer fra, deres gennemsnitlige indkomst, hvordan deres 

adfærd er og deres gennemgående handlingsmønstre og så videre, eksempelvis ved hjælp af 

Gallups Kompas (TNS Gallup, I.D). 

Observation 

Et af kritikpunkterne ved observationerne er, at der ikke findes ‘neutrale’ observationer 

(Raudaskoski, 2015, 100), da vi kun observerer det, som vi ønsker at observere. Der kan derfor 

være pointer der er gået tabt, da det ikke har været noget, som vi har fokuseret på. Det største 

kritikpunkt ved vores observationer er, at vi ikke på forhånd havde aftalt fokuspunkter, for 

hvilken viden der skulle opnås gennem observationerne. Hvis vi havde aftalt disse fokuspunkter, 

kunne det havde givet overblik over hændelsesforløbet (Juul Kristensen, 2016, 179). På denne 

måde kunne vi være sikre på at få de nødvendige informationer til, at være dækkende for den 

videre bearbejdelse.  

Ekspert interview 

Vi kunne med fordel have foretaget triangulering ved at have inddraget ekspertinterviews med 

ledelsen i supermarkeder eller forskere inden for automatisering, og dennes påvirkning på 

samfundet til, at sammenholde vores empiri med livsverdensinterviewene med brugerne. 

Som nævnt i introduktionen havde vi i første omgang ønsket om en anden vinkel på 

problemformuleringen, hvorfor vi lettere optimistisk sendte flere mails ud til diverse 

supermarkeder, som vi desværre fik afslag fra. Ledelsen i Føtex, eksempelvis Steffen Skov 

Larsen, der netop er driftskonsulent i Føtex og var ansvarlig for selvbetjeningsprojektet 

(Berlingske, Jung, 2009), kunne have bidraget med insider viden, som ellers ikke er tilgængelig 

andre steder. Her ville vi højst sandsynligt kunne indsamle relevant viden om deres oplevelser 

med selvbetjeningskasserne. Eksempelvis hvorfor de har valgt at implementere systemerne og 
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deres holdninger til deres erstatning af kassemedarbejderne, samt hvilke ønsker de har om 

fremtidig brug af teknologien. Disse oplysninger kunne have givet en mere tilstrækkelig 

baggrundsviden til undersøgelse af kundernes adoption af teknologien. Således kunne der 

skabes indblik i hvordan selvbetjeningssystemer fremadrettet skulle implementeres, så det 

opfylder både kundernes og supermarkedernes behov, samt tilpasses i forhold til 

medarbejdernes arbejdsopgaver. Hertil kunne vi mere specifikt inddrage eksperter inden for 

forskning i automatisering. Dette kunne vi anvende til at vurdere om supermarkedernes og 

kundernes overvejelser omkring implementering af systemet stemmer overens med 

eksperternes.  

Litteratur 

Det kan diskuteres hvorvidt vi fik indsamlet tilstrækkelig litteratur i projektets opstartsfase. Hvis 

vi havde indsamlet mere ekstern litteratur eksempelvis i form af flere internet artikler omkring 

selvbetjeningssystemer, samt litteratur indeholdende diskussioner om automatiserede 

servicesystemer, ville vi sandsynligvis havde fået en anderledes baggrundsviden, der kunne 

løfte projektets kvalitet. Desuden kunne vi selvom Føtex’ hovedkontor afviste vores 

henvendelse, have forsøgt at henvende os direkte til Steffen S. Larsen. Ydermere kunne det 

have været relevant at inddrage baggrundsviden i form af artikler om selvbetjeningskoncepter i 

andre sammenhænge og brancher (lufthavnen, IKEA, DSB) eller i udlandet, eksempelvis Tesco i 

England (Berlingske, Jung, 2009). En årsag til at vi ikke har inddraget ovenstående indsamling af 

relevant baggrundsmateriale er at projektets interesse i opstartsfasen ikke var i selve 

selvbetjeningssystemerne, men mere generelt i forhold til automatisering. Projektet har dog 

udviklet sig til efterhånden at have langt større fokus på selvbetjeningssystemerne end først 

antaget. Vi har således ikke tænkt i disse baner fra start, og erkender dette tilpas sent i 

processen, til at det ville være urealistisk inden for tidsrammen at skulle gå tilbage og lave helt 

nye undersøgelser med vores fornyede perspektiv.  
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Konklusion 

Det kan konkluderes, at der findes flere forskellige faktorer, som har indflydelse på adoptering 

af selvbetjeningssystemer i Føtex. En af de væsentlige faktorer er, at en mulig adoptant skal 

kunne se de relative fordele i anvendelsen af selvbetjeningssystemer frem for de eksisterende 

traditionelle kasser. Den opfattede formindskede køtid er den primære drivkraft i kundernes 

adoption af systemet. De faktorer som har negativ påvirkning på denne drivkraft, er de 

forøgede anvendelseskrav og kompatibilitetsproblemer, som systemet medfører på nuværende 

tidspunkt. I vores analyse viste det sig, at den øgede kompleksitet tager udgangspunkt i at store 

dele af checkout-processen skal foretages af kunden selv, i stedet for en medarbejder, hvilket 

kan påvirke serviceoplevelsen negativt. Desuden er der kompatibilitetsproblemer med 

bestemte produkttyper og eksisterende services, hvilket ligeledes har en negativ indvirkning. 

Personlige værdier blandt respondenterne har en indflydelse på, hvordan de betragter 

systemet. Umiddelbart opvejer de negative betragtninger ikke den relative fordel, som i flere 

tilfælde stadig leder til adoption. Opsummeret hænger ovennævnte faktorer sammen, da de 

påvirkes af hinanden og tilsammen udgør helheden, om hvorvidt innovationen adopteres. 

Denne helhed kan relateres til en forståelse i en større sammenhæng med MSE, som leder til en 

mulighed for generalisering af service oplevelser mellem service- og detailbranchen. 

Disse ligheder indenfor ovennævnte brancher kan være med til at danne baggrund for en større 

generalisering af hvordan andre brancher kan forholde sig til en implementering af en 

nuværende eller fremtidig selvbetjeningsteknologi, eller omlægning til mere automatiseret 

service. Det vil ud fra vores erfaring fra de paralleller vi har draget i forhold til MSE, være 

forventeligt at der kræves yderligere undersøgelse af hvilke væsentlige faktorer, der eksisterer i 

de enkelte brancher. I denne sammenhæng bidrager vores undersøgelse og viden til at danne et 

blik på, hvad der kunne være væsentligt i en anden købssituation. 
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Perspektivering 

Vores undersøgelse lægger ikke op til, at komme med direkte bud på løsninger omkring 

hvordan selvbetjeningssystemet kan forbedres, så det ville være mere attraktivt for kunderne. 

Vi har dog ud fra kundernes synspunkt nogle tanker om hvilke aspekter, der kunne være 

interessante at undersøge nærmere, hvis det nuværende system skulle forbedres. Som 

udgangspunkt skulle der her ligge en teknisk undersøgelse bag de kapabiliteter, som systemet 

har på nuværende tidspunkt, for at finde ud af hvilken løsning der ville være mest attraktiv for 

Føtex.   

Forbedringer til selvbetjeningssystemet 

I analysen kom det frem, at det vigtigste for kunderne i Føtex er, at deres indkøb skal ske så 

hurtigt og nemt så muligt. De fleste kunder er tilfredse med den servicehastighed der er i 

selvbetjeningskassen, dog er der kunder som har udtrykt utilfredshed med de fejl som systemet 

kan give. Når der sker en fejlmelding er medarbejderen nødt til at rette fejlen. En kasse med fejl 

kan selvfølgelig ikke anvendes, så jo flere af kasserne der giver fejl, jo længere ventetid bliver 

der for kunderne. Dette sker især i visse perioder hvor et stort antal mennesker er ude og 

handle, eksempelvis ved frokost eller fyraften. Ved at mindske disse fejl vil kunderne 

sandsynligvis udvikle en større tillid til 

systemet i disse perioder samt overordnet 

set. Det der menes med tillid, er kundernes 

overordnede positive holdning til systemet. 

Som vi har illustreret på figur 6, har tilliden en 

direkte indflydelse på, hvor mange der vil 

anvende systemet. Denne indflydelse vil 

videre påvirke forsinkelsen, som igen vil 

påvirke kundernes tillid og forventning til 

systemet.  

Figur 6 - Illustration over køsituationen i selvbetjeningssystemet i Føtex 
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Nogle af de fejl som kan forekomme, er til dels systemet, som ikke er 100 procent kompatibelt 

med de varer som butikken har. Heriblandt vægtsystemet som skal sørge for, at kunden har 

scannet den rigtige vare. Som tidligere nævnt er nogle varer fuldstændig eller delvis 

inkompatible med denne del af det nuværende system, heriblandt varer der varierer i vægt 

såsom grøntsager. Der kan være en række tekniske løsninger for dette problem, hvor en simpel 

lavpraktisk løsning kunne være, at kun gøre det muligt at købe disse produkter i indpakning, da 

de i så fald ville have en stregkode. En anden løsning kunne være en række udvidelser til 

systemet, der gør det muligt for maskinen at tjekke om kunden har valgt den rigtige grøntsag 

eller frugt. Et aspekt som også er til at overveje når der bliver designet løsninger, som kræver 

mange ressourcer er, om løsningen kan betale sig økonomisk samt om der eventuelt ville opstå 

andre problemer med disse processer. 

Kompleksitetsgraden i systemet, som vi før har defineret som værende høj for visse kunde, kan 

også være grund til en række fejl. Disse kunder som laver fejl, er ofte kunder, som stadig er i 

gang med at tilvænne sig brugen af selvbetjeningssystemet. Som vi har fundet frem til, er der 

en vis indlæringskurve for kunderne. Den mulighed kunderne har i det nuværende system er de 

illustrationer som bliver præsenteret på skærmen. Hvis der skulle ske en forbedring her, kunne 

der sigtes efter at skabe en bedre forståelse for anvendelsen af systemet. Eventuelle midler til 

dette, kunne være yderligt trænet personale, der er 

bedre til at sætte kunderne ind i systemet hvis de er 

førstegangsbrugere. En anden løsning kan også være 

at re-designe de nuværende illustrationer. Eventuelt 

introducere kunden til hvordan benyttelsen af 

systemet skal foregå før de står med deres vare ved 

maskinen, for eksempel med informationstavle når 

de står og venter på det bliver deres tur. Her kunne 

der eventuelt inddrages brugerdrevet design, for at 

få det korrekte feedback og dermed sørge for en 

korrekt formidling.  
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Jo mindre kunden skal forholde sig til des mere tillid har de i deres evne til at benytte systemet. 

Det er især dette der får den traditionelle kasse til at være foretrukket af visse kunder. 

Selvfølgelig vil kunder som foretrækker den sociale pingpong med medarbejderne altid være 

delvis tilbøjeligt til at vælge den traditionelle, men der er dog nogle respondenter, som stadig 

valgte selvbetjeningskassen på baggrund af af servicehastigheden. 
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