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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka vilken attityd slutanvändare hade till en flygplats 

självbetjäningsautomater samt bidra med rekommendationer gällande användbarhet, till de som 

ska designa användargränssnitten för liknande tjänster. Detta var en kvalitativ studie där 

respondenterna fick besvara en enkät som byggde på frågor kring attityden till 

självservicetjänster samt hur användbarhetsfaktorerna: utseende, språk, struktur och 

interaktion, spelar roll. Studien utgick från teorier kring självservice, användargränssnitt, 

användbarhet samt tidigare forskning kring attityden till självservice. Studiens empiri består av 

den information som erhölls vid enkätundersökningen. Följaktligen visade studien att det finns 

en positiv attityd till självbetjäningsautomater och att attityden till självservice är likvärdig 

mellan män och kvinnor. Främst är det de yngre som föredrar självservice medan de äldre 

fortfarande anser att personlig service är det bästa alternativet. Användbarhetsfaktorer som är 

viktiga för slutanvändarna är främst interaktion och struktur, medan utseende och ett enkelt 

språk är mindre viktigt. 

 

Nyckelord:  Användbarhet, användargränssnitt, flygplats, självservice. 

 

 

Abstract 

The purpose of this study was to examine the attitude end users had to an airports self-service 

kiosks, and provide recommendations regarding the usability, to those who will design user 

interfaces for similar services.  This was a qualitative study in which respondents were asked 

to answer a questionnaire that was based on questions about the attitude of self-service and how 

usability factors: appearance, language, structure and interaction matters. The study was based 

on theories of self-services, user interfaces, usability and previous research on attitudes to self-

services. The study's empirical data consists of the information obtained from the survey. The 

study showed that there was a positive attitude to self-service kiosks.	  The attitude to self-

services is similar between men and women and	  it is primarily younger who prefer self-services 

while older still believe that personalized service is the best option. Usability factors that are 

important to the end users are mainly interaction and structure. The appearance and a simple 

language was according to the survey less important. 

 

Key words: Airport, self-services, usability, user interfaces.   



	   4	  

Innehållsförteckning 

1. Inledning	  .......................................................................................................................	  5	  
1.1 Bakgrund ............................................................................................................................................... 5	  
1.2 Syfte ...................................................................................................................................................... 6	  

2. Teoretisk referensram	  ...................................................................................................	  7	  
2.1 Självservice ........................................................................................................................................... 7	  
2.2 Användargränssnitt .............................................................................................................................. 10	  
2.3 Användbarhet ...................................................................................................................................... 10	  
2.4 Användbarhetsfaktorer ........................................................................................................................ 11	  

3. Metod	  ..........................................................................................................................	  13	  
3.1 Procedur och urval .............................................................................................................................. 13	  
3.2 Mätinstrument ..................................................................................................................................... 14	  
3.3 Dataanalys ........................................................................................................................................... 14	  
3.4 Etiska överväganden ........................................................................................................................... 15	  
3.5 Metoddiskussion .................................................................................................................................. 16	  

5. Resultat	  .......................................................................................................................	  17	  
5.1 Fallbeskrivning .................................................................................................................................... 17	  
5.2 Sammanställning av undersökningen .................................................................................................. 17	  

5.2.1 Attityd	  .........................................................................................................................................	  17	  
5.2.2 Interaktion	  ..................................................................................................................................	  19	  
5.2.3 Struktur	  .......................................................................................................................................	  19	  
5.2.4 Utseende	  .....................................................................................................................................	  20	  
5.2.5 Språk	  ..........................................................................................................................................	  20	  

5.3 Resultatdiskussion ............................................................................................................................... 20	  

6. Analys	  ..........................................................................................................................	  21	  
6.1 Resultatanalys ...................................................................................................................................... 21	  

6.1.1 Attityd	  .........................................................................................................................................	  21	  
6.1.2 Interaktion	  ..................................................................................................................................	  22	  
6.1.3 Struktur	  .......................................................................................................................................	  23	  
6.1.4 Utseende	  .....................................................................................................................................	  23	  
6.1.5 Språk	  ..........................................................................................................................................	  23	  

7. Slutsatser	  .....................................................................................................................	  25	  

Referenser	  .......................................................................................................................	  27	  

Bilaga 1: Enkät	  ................................................................................................................	  30	  

Bilaga 2: Sammanställning av resultat	  ............................................................................	  32	  
	  

 

 
	  
	  

  



	   5	  

1. Inledning 
Kapitlet inleds med att presentera självservice och dess innebörd. Därefter ges en beskrivning av 
begreppet användbarhet och kringliggande faktorer. Det innehåller även en problematisering att  
kunskap saknas kring attityden till flygplatsers självbetjäningsautomater samt vilka 
användbarhetsfaktorer slutanvändarna anser blir viktiga. Kapitlet avslutas med att förklara studiens 
syfte och frågeställning.  

1.1 Bakgrund 
Självservice är ett fenomen som tycks bli vanligare i ett flertal olika branscher. Självservice kan 

beskrivas som en aktivitet där företaget erbjuder kunden att helt eller delvis utföra tjänsten själv 

(Anselmsson, 2001). I praktiken innebär självservice att kunden, som i denna studie benämns 

slutanvändaren och som avser de som brukar självservicetjänsterna, utför alla moment istället 

för personalen, ofta med hjälp av teknologibaserad utrustning. Sådana moment kan vara: själv 

incheckning på hotell, biljettbokning via telefon eller Internet, bankomater, bensinpumpar och 

biljettautomater på järnvägs- eller busstationer (Frankovic, Pålsson & Zuback, 2005).  

Webbaserad självservice, självskanning och självbetjäningsautomater är några av de olika typer 

av självservicetjänster som idag finns runt omkring oss. Webbaserad självservice går via 

kanalen internet och erbjuder kunden att själv utföra vissa rutinmässiga ärenden, som 

exempelvis adressändring och förfrågningshantering (Lundström & Oja, 2004). Självscanning, 

en annan typ av självservice, återfinns i daglivaruaffärer och erbjuder kunderna att själva 

ansvara för att registrera varorna de väljer att köpa och själva betala i affärens 

utcheckningsmaskiner (Emanuelsson & Ljungdahl, 2014). En annan vanligt förekommande 

självservicetjänst är självbetjäningsautomater. En typ av självservice som ofta återfinns på 

bland annat flygplatser och köpcentrum och som beroende på dess syfte är de försedda med 

komponenter som exempelvis kortläsare, kvittoskrivare med mera (Bjernudd, 2009). 
 

Samspelet med självbetjäningsautomater sker ofta via en skärm och ett användargränssnitt och 

av den anledningen blir användbarhet centralt (Bjernudd, 2009). Innebörden av användbarhet 

är att systemet ska vara så enkelt som möjligt och faktorer som blir viktiga för användbarheten 

är utseendet, språket, strukturen och interaktionen. Kring utseendet är det ofta den grafiska 

designen som står i centrum. Språket är en annan faktor vilket möter användaren nästan direkt. 

Detta har även en avgörande roll för om användarna kan förstå hur de ska genomföra en 

handling. Utöver dessa är faktorer som struktur och interaktion viktiga för användbarheten. 

Struktur handlar om ordning och organisation medan interaktion handlar om att utveckla system 

som möjliggör snabbt och effektivt utförande av en uppgift (Preece, Sharp & Rogers, 2006). 
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För närvarande finns det inte någon tydlig bild över vilka faktorer som blir viktiga för 

slutanvändarna vid användandet av en självbetjäningsautomat. Studier som gjorts påvisar dock 

att det kan vara utformningen och designen av tekniken som resulterar i problem vid 

användandet av självservice (Emanuelsson & Ljungdahl, 2014). Studier visar även att om 

självservicetjänsten är dåligt gjord och svåranvänd, kan det resultera i frustration, vilket kan 

leda till att kunden tvekar att använda den (Andersson & Bjurhult, 2013).  
 

Självservice tar en allt större plats i samhället. En bransch där man under de senaste åren infört 

självbetjäningsautomater är flygbranschen. Här återfinns incheckningsautomaten, en typ av 

självbetjäningsautomat, där användaren själv utför arbetet (Swedavia, 2016). Dock saknas det 

kunskap om slutanvändarnas attityd till flygplatsers självbetjäningsautomater. Förvisso visar 

tidigare studier att kunder har en positiv attityd kring fenomenet självservice och gärna 

använder det i olika situationer, men dessa studier är främst kopplade till daglivaruaffärers 

självscanningssystem (Chu & Haraldsson, 2008: Blomqvist & Dagergård, 2006).  

Det är med den vetskapen som författaren till studien anser att ämnet är än mer intressant att 

studera. Detta genom att bidra med kunskap om attityden till flygplatsers 

självbetjäningsautomater samt vilka faktorer inom användbarhetsområdet som är viktiga för 

slutanvändarna och bör tänkas på när man designar självbetjäningsautomaternas 

användargränssnitt.   

 
 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken attityd slutanvändare hade till en flygplats 

självbetjäningsautomater samt bidra med rekommendationer gällande användbarhet, till de som 

ska designa användargränssnitten för liknande tjänster. 

 

Frågeställningar  

ü   Vilka attityder kan utskiljas? 

ü   Vilka användbarhetsfaktorer anses vara viktiga/mindre viktiga? 
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2. Teoretisk referensram 
Kapitlet börjar med att presentera framväxten av självservice, dess fördelar och nackdelar, de olika 
typerna av självservice och attityden som finns till fenomenet. Kapitlet tar även upp teorier kring 
användargränssnitt, användbarhet samt olika faktorer som bidrar till god användbarhet.  

2.1 Självservice  
Sedan informationsteknologin intog scenen under den senare delen av 1900-talet har spelplanen 

för vad som är möjligt ändrats helt. Datoriseringen påbörjades på myndigheter och större 

företag för att sedan träda in i våra liv med persondatorn och det var ur detta som 

informationssamhället växte fram och rotades i samhället (Svedin, 2010). Informations- 

teknologin har idag blivit allt större och skapat ökade möjligheter för företagen (Bitner, 2001). 

Informationsteknologin har inte bara förändrat möjligheterna för företagen utan även också 

förändrat interaktionen mellan företag och kund (Navratil &Paulsson, 2004). Utvecklingen av 

informationsteknologin har även påverkat hur tjänster skapas, utvecklas och levereras och 

överallt kan vi se företagens nya sätt att betjäna sina kunder på (Chu & Haraldsson, 2008). Det 

svenska samhället har genomgått stora förändringar och människor har idag blivit allt mer vana 

med teknologi (Hennessy, 1998).  

Ett resultat av teknikens framfart är självservice, ett fenomen som tycks bli allt vanligare. Dessa 

typer av tjänster innebär enligt Chu och Haraldsson (2008) att företaget låter kunden, oftast med 

hjälp av teknologibaserad utrustning, utföra alla moment istället för personalen. Historien med 

självservice började med automatiserade biltvättar, automatiserade bensinpumpar och 

automatiserade banktjänster, för att med åren ändra skepnad beroende på verksamhet och syfte 

(Navratil &Paulsson, 2004). Självservice innebär enligt Kovacs och Taube (2006) en ny 

spelplan för företag när det kommer till service och kan på ett effektivt sätt förändra betydelsen 

av kommunikation mellan köpare och säljare. Om det används rätt resulterar självservice i en 

”vinna-vinna” situation där köparen snabbare och enklare kommer åt tjänster och där företagen 

spar pengar genom minskade administrations- och personalkostnader (Howard & Worboys, 

2003). Men självservice innebär även nackdelar. Bitner, Ostrom och Meuter (2002) menar att 

självservice kan leda till höga introduktionskostnader vid införandet och att avancerad teknik 

kan leda till missnöje bland kunderna. Så fort självservicetjänsten inte fungerar har kunderna 

benägenheten att vända självservice ryggen,  fördelarna som tekniken har byggt upp försvinner 

när allt blir fel. En annan nackdel med självservice är att man drar in på den personliga servicen, 

vilket kan sätta sina spår i kundupplevelsen (Frankovic et al., 2005). 
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Tidigare forskning 

Enligt Chu och Haraldsson (2008) visar tidigare studier att kunder har en positiv attityd till 

självservicetjänster och gärna använder det i olika situationer. Enligt Andersson och Bjurhult 

(2013) finns det främst två anledningar till varför självservice uppskattas. Det ena är när de 

löser situationer genom att vara lämpligt placerade eller tillgängliga dygnet runt, och det andra 

är när de ger bättre service än vad personal hade kunnat ge. Bättre service kan ges genom 

snabbare transaktioner eller bättre information än vad som är möjligt vid personlig service. 

Studier visar även att majoriteten av en verksamhets kunder känner sig trygga med att använda 

självservice och upplever fenomenet som något bra. Studier visar även att majoriteten av de 

som använder självservicetjänster anser att mer personal behövs för att de ska få en bättre 

upplevelse. Närhet till personal och kundservice har en betydande aspekt för att skapa trygghet 

och bättre upplevelse om något skulle gå fel eller om det är första gången självservicetjänsten 

används (Emanuelsson & Ljungdahl, 2014). 

Att man spar tid är kanske den främsta orsaken till att kunderna väljer självservicetjänster 

framför manuell betjäning och andra viktiga faktorer är enkelhet och tillgänglighet, medan 

teknisk okunnighet är en av orsakerna till att man avstår (Emanuelsson & Ljungdahl, 2014). 

Tidigare studier visar att effektivitet och snabbhet är mer viktigt för kunder som använder 

teknologi för att göra saker själv, medan andra kunder värderar mänsklig interaktion vid 

tjänstelevereringen (Bronsten & Johansson, 2011). Det är även tydligt att erfarenheten skapar 

tryggheten och som resulterar i en mer vågad attityd mot självservice och bättre attityd. 

Undersökningar har även visat att yngre oftare valde självservice än andra grupper vilket har 

resulterat i att många dragit slutsatser om att äldre är mer motstridande till självservice. Tidigare 

studier visar även att ett fåtal kunder brukar uppleva osäkerhet med självservice. Den grupp 

som dock upplever störst osäkerhet är den äldre generationen som inte vuxit upp med den nya 

tekniken (Emanuelsson & Ljungdahl, 2014).  

 

Självservice i olika former 
Webbaserad självservice, självskanning och självbetjäningsautomater är några av de olika typer 

av självservicetjänster som idag finns runt omkring oss. 
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Webbaserad självservice  

Webbaserad självservice är en typ av självbetjäning som, till skillnad från andra typer av 

självservice, går via kanalen internet och som erbjuder kunden att, som vanlig traditionell 

självbetjäning, själv utföra vissa rutinmässiga ärenden. Enligt Lundström och Oja (2004) 

lämpar sig webbaserad självservice bäst för enkla och upprepande interaktioner som 

exempelvis adressändring och förfrågningshantering. Dessa typer av självservicetjänster 

fungerar ofta som en tjänst på företags och organisationers webbplatser och är bland annat 

vanligt förekommande hos kommuner och myndigheter.   

 

Självscanning  

Självskanning är något som har blivit allt vanligare i Sverige (Frankovic et al., 2005). 

Fenomenet blev till en början mött av envist motstånd och som koncept floppade det enligt 

Bronsten och Johansson (2008) nästan totalt för att sedan idag bli accepterat och integrerat hos 

flertalet matvarukedjor.  För att kunna använda systemet krävs det att kunderna själva är villiga 

att delta som medproducenter vid skapandet av tjänsten. Vid självskanning går kunderna 

nämligen själva runt i butiken och till skillnad från webbaserad självservice använder sig 

kunden av teknologibaserad utrustning, i form av en skanner, för att själva skanna in varor de 

önskar köpa. När de är klara går de till utcheckningen och utför betalningen på egen hand via 

en utcheckningsautomat som, med likhet till självbetjäningsautomater, är försedd med både 

kortläsare och bildskärm med instruktioner (Emanuelsson & Ljungdahl, 2014).  

 

Självbetjäningsautomater 

En annan vanligt förekommande självservicetjänst är självbetjäningsautomater, även 

internationellt kallat Self service kiosks.  Enligt Bjernudd (2009) finner man idag dessa 

automater överallt och de används av många olika människor och i olika miljöer och 

sammanhang. Det finns många olika benämningar på dessa typer av självservicetjänster 

beroende på land, bransch och syfte. Begrepp som kiosksystem, kundterminal och 

biljettautomat är exempel på andra vanliga namn som kan användas istället för 

självbetjäningsautomat. Vanligt förekommande är självbetjäningsautomater på bland annat 

flygplatser och köpcentrum och beroende på dess syfte är de, med likhet med 

utcheckningsautomaterna som återfinns vid självskanning i daglivaruaffärer, försedda med 

olika komponenter som exempelvis kortläsare, kvittoskrivare med mera (Bjernudd, 2009).  
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2.2 Användargränssnitt  
Oftast sker interaktionen mellan användaren och självservicetjänster via en skärm varav 

automatens användargränssnitt blir centralt (Bjernudd, 2009). Gränssnittet är systemets 

grafiska presentation och den del användaren ser på skärmen. Det är via gränssnittet användaren 

kommer åt olika funktioner för att kunna interagera med systemet och det är gränssnittet som 

ger användaren möjligheten att utföra ärenden, som exempelvis: inmatning av information, 

utmatning av information samt någon form av dialog (Gunic, 2009). Enligt Van Dijck (2003) 

bör ett gränssnitt vara användbart, lätt att använda och effektivt.  

När man talar om ett människa – datorinteraktion perspektiv är gränssnittet i fokus, de är det 

som ger användaren möjlighet att utnyttja de olika funktionerna (Löwgren & Stolterman, 2004). 

Människa-datorinteraktion studerar samspelet mellan människor och maskiner och omfattar 

alla aspekter av betydelse för samspelet mellan människan och datorn (Gulliksen & Göransson, 

2002). Området kan sägas bestå utav fyra olika huvudområden: användningssammanhanget, 

mänskliga egenskaper, dator och utvecklingsprocessen. Gulliksen och Göransson (2002) 

poängterar att för lyckas skapa interaktiva system måste man lära känna användarna av 

systemet, och eftersom samspelet mellan människan och systemet oftast sker via ett 

användargränssnitt blir begrepp som användbarhet centralt. 

 

2.3 Användbarhet  
Enligt Hillier (2003) handlar det om att skapa ett användargränssnitt som ska vara lätt att 

använda så att användaren kan interagera med systemet utan att ens behöva tänka på det. Det 

viktigaste sidorna när det gäller användbarhet är att systemet måste vara användarvänlig i sin 

typografi, navigation och hastighet samt att användaren måste ha nytta av den.  

 

Man brukar säga att ett system med en sämre användbarhet ofta kan innebära att besökaren 

känner sig besvärad av besöket, och resultera i att  personen istället gör sina ärenden någon 

annanstans (Grahl, 2010). Att kunden väljer att göra sina ärenden någon annanstans är precis 

det som företag eller organisationer vill undvika, vilket gör att användbarheten hela tiden är det 

centrala vid utvecklingen av exempelvis en webbplats eller ett system (Sundström, 2005). Både 

när det gäller webbplatser eller diverse olika system handlar det alltid om att sätta användaren 

i centrum och skapa en begriplig och attraktiv miljö.  
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2.4 Användbarhetsfaktorer  
För att designa ett användargränssnitt som användaren enkelt kan använda finns det flera olika 

faktorer som bör tas i beaktande. Faktorer som exempelvis blir viktiga är utseendet, språket, 

strukturen och interaktionen (Klein & Sharifi, 2006).   
 

	  

	  
Utseende 

Utseendet är den användbarhetsfaktor som bidrar till hur användaren kan uppnå sitt syfte. Med 

utseende menar man inte att sidorna ska vara snygga utan att de ska ha rätt stil. Man menar att 

när användaren för första gången använder sig av en webbplats eller ett system bildar hen sig 

en uppfattning (Sundström, 2005). Oftast är det första besöket som är avgörande om användaren 

vill lära känna systemet närmare eller inte och enligt Sundström (2005) är det den grafiska 

designen som står i centrum när man talar om utseendet. Det är utseendet som bygger upp 

förtroendet eller river ner det. Man brukar säga att det viktiga, ibland avgörande, första intrycket 

kommer helt från den grafiska formen. Det som utgör den grafiska designen är bland annat 

textstorleken, typsnittet, radavstånden, spaltbredden och färgerna (Sundström, 2005). Färg och 

visuella element bör användas sparsamt så att användarna lättare kan koncentrera sig på 

uppgifter som ska genomföras (Head, 1999). Enligt Preece et al., (2006) har studier visat att 

attraktiva gränssnitt uppfattas som lättare att använda än oattraktiva. Man brukar säga att när 

grafiska element används på ett lämpligt sätt kan de skärpa användarnas förmåga att prioritera 

och bearbeta information och vägleda dem genom olika uppgifter (Head, 1999). Nielsen (2001) 

menar att enkelheten alltid vinner över komplexiteten, det vill säga om gränssnittet fungerar 

utan ett visst element ska det tas bort. Enligt Head (1999) bör gränssnittet kommunicera visuellt 

och hjälpa användarna att ta till sig information och utföra de uppgifter som erbjuds.  

Språk  

Språket är den användbarhetsfaktorn som användaren möter nästan direkt. Språket som används 

kan vara bidragande för hur användaren upplever webbplatsen eller systemet och avgörande för 

hur hen ska förstå vad som finns var och hur det ska användas (Sundström, 2005). Användarna 

är målinriktade och vill ha kalla fakta utan att behöva spendera mycket tid åt en massa material 

som hindrar dem att gå vidare (Nielsen, 2001). Språkbruk som används för att presentera 

information har tagits upp i tidigare studier där man dragit slutsatserna att det bör gå att skumma 

igenom texten och ändå förstå innehållet. Användaren bör främst erbjudas det innehåll som hen 

vill ta del av (Gunic, 2009). 
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Benämningen på olika delar som finns som länkar, kategorier och annat bör även vara tydliga 

och självförklarande så att användarna enkelt kan hitta den information som de söker (Van 

Dijck, 2003). De texterna som väljs till kontroller och de förklarings- och hjälptexter som finns 

intill dem, har ofta en avgörande roll för om användarna kan begripa vad och hur de ska 

genomföra en handling (Sundström, 2005). Det kan upplevas svårare att läsa text på skärm, så 

därför bör texter skrivas kort och koncist så att användarna enklare kan ta åt sig den information 

som presenteras (Petersson, 2004).  

 

Struktur     

En tredje viktig användbarhetsfaktor är strukturen. Om informationen inte finns på den första 

sidan måste användaren använda systemets navigation. Här ligger informationsdesignen i 

centrum och till skillnad från den grafiska designen handlar detta om ordning och organisation, 

benämningar och hur sidorna buntas ihop till avdelningar (Sundström, 2005). De två viktigaste 

reglerna gällande struktur är enligt Gunic (2009) att det just finns en struktur och att den återger 

användarnas uppfattning av information och tjänsteutbudet. Strukturen bör dock inte växa för 

mycket på djupet, utan antal nivåer bör hållas till max fyra nivåer så att all information kan nås 

från startsidan genom max tre klick. Rekommendationerna är att strukturen ska fastställas 

utifrån de uppgifter användarna antas genomföra. Nielsen (2001) förtydligar även att om 

strukturen är rena soppan, så finns det inget navigationssystem i världen som kan rädda den. 

Dålig informationsstruktur innebär alltid dålig användbarhet.       

Interaktion  

Användbarhetsfaktorn interaktion blir central om användaren vill göra någonting som till 

exempel skicka e-post, handla eller köpa en tågbiljett från biljettautomaten. Användaren måste 

nämligen begripa hur systemet fungerar och det är här interaktionsdesignen kommer in i bilden 

(Sundström, 2005). Interaktionsdesign kan sägas ha två̊ olika syften: utveckla ett system som 

gör det möjligt för användaren att snabbt och effektivt utföra en tänkt uppgift samt att utveckla 

ett system som upplevs motiverande, tilltalande och är roligt att använda (Preece et al., 2006). 

Grundtanken för interaktionsdesign är att utveckla interaktiva produkter som är användbara. 

Det vill säga lätta att lära sig, effektiva samt tilltalande för användarna. För att optimera 

användarens interaktion med en produkt eller ett system rekommenderar Preece (2006) bland 

annat att hänsyns ska tas till, vad användarna är bra eller dåliga på, vad användarna behöver 

hjälp med, vad som skulle kunna förbättra användarnas upplevelse av systemet eller produkten 

samt vad användarna vill genom att involvera dem i designprocessen. 
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3. Metod 
Kapitlet beskriver hur studien genomförts, utformningen av enkäten, hur data har bearbetats, hur 
forskningsetiken togs i beaktande samt en diskussion kring genomförandet av studien med kopplingar 
till reliabilitet och validitet. 

3.1 Procedur och urval 
Syftet med denna studie var att undersöka vilken attityd slutanvändare hade till en flygplats 

självbetjäningsautomater samt bidra med rekommendationer gällande användbarhet, till de som 

ska designa användargränssnitten för liknande tjänster. Detta var en kvalitativ, deskriptiv 

undersökning (Holme & Solvang, 1997) med avsikt att beskriva, genom ett fall, den nuvarande 

situationen kring attityden till självservice och hur användbarhet blir viktigt. Den valda 

undersökningsmetoden ansågs lämplig, med anledning av studiens syfte och frågeställningar, 

eftersom författaren då kunde erhålla en beskrivande helhetsbild över studiens resultat. Till 

kvalitativa mått ligger deltagarnas tankar och ord till grund, medan kvantitativa studier 

uttrycker resultatet i siffror (Olsson & Sörensen, 2011). I denna studie innefattades de 

kvalitativa måtten av respondenternas attityder till självservice och åsikter gällande 

användbarhet.  
 

Forskningsprocessen inleddes med en grundlig litteratursökning i databaserna Google Scholar 

och Libris, med avsikt att få förståelse för området och en bild över det nuvarande 

forskningsläget kring begreppen självservice, användargränssnitt och användbarhet. 

Författaren till studien sammansatte därefter en enkät (bilaga 1) med frågor riktade mot studiens 

syfte och frågeställningar. Att en enkät användes som mätinstrument, trots att det var en 

kvalitativ metod, var för att författaren på ett tidseffektivt ville samla in data från ett flertal 

respondenter. När enkäten var färdigkonstruerad testades enkäten på ett par oberoende 

individer. De förändringar som vidtogs efter testet var att ändra antalet svarsalternativ från fem 

till fyra. Detta med anledning att lättare kunna dra slutsatser om respondenternas inställning. 

När enkäten var färdigställd skickades enkäten till fallföretaget för ett godkännande samt 

bestämmande om när studien skulle genomföras.  
 

Undersökningen genomfördes på Luleå Airport som under de senaste åren infört ett flertal 

självbetjäningsautomater. För att få en förståelse för Luleå Airports självservicesystem tog 

författaren del av den information som fanns på verksamhetens webbplats gällande självservice 

samt förde diskussion gällande de olika tjänsterna med Luleå Airports marknadsavdelning. 
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De tillfrågade valdes, med intentionen, slumpmässigt ut under en morgon/förmiddag en dag. 

Författaren till studien läste frågorna och fyllde i enkäten åt respondenterna. Sammanlagt deltog 

43 personer i studien (figur 1). 

 

Figur 1. Flödesschema över genomförd metod 

 
 
 

3.2 Mätinstrument 
Enkäten inleddes med frågor om ålder/kön och om man använde självservicetjänsterna privat 

eller i arbetet. Övriga frågor fokuserade på attityden till självservice och användbarhetsfaktorer 

(bilaga 1). Enkäten var uppbyggd av fem avsnitt: attityd, utseende, språk, struktur samt 

interaktion och med tanke på studiens syfte och frågeställningar innehöll den både öppna och 

slutna frågor. De slutna frågorna utformades med Likertskalan och bestod av serie påståenden 

som de som deltog i undersökningen skulle ta ställning till i vilken utsträckning man instämde 

med påståendet eller inte, medan de öppna gav utrymme för egna svar (Carlsson, 1997).  

 

3.3 Dataanalys 
För att analysera datan valde författaren att använda sig av den tematiska metoden för att 

strukturera upp datan i temaområdena (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Temaområden 

som identifierades var attityd och användbarhetsfaktorerna, utseende, språk, struktur samt 

interaktion. Den insamlade datan bearbetades och sammanställdes i kalkylprogrammet 

Microsoft Excel. Detta för att med hjälp av grafer kunna urskilja och se mönster (bilaga 2). 

Utifrån de olika temaområdena och sammanställningarna kunde sedan studiens resultat 

sammanfattas och deskriptiva analyser genomföras. Frågorna kring attityden från enkäten 

sammanställdes med två grafer vardera. En graf visade männens svar och den andra kvinnornas. 

Frågorna kring utseendet, språket, strukturen och interaktionen sammanställdes bara med en 

graf vardera och redovisade svaren från samtliga respondenter.  
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Grafernas y-axel visade antalet respondenter vilket gjorde det möjligt att urskilja hur många 

som hade svarat på de olika alternativen. Över varje kolumn presenterades hur många som hade 

tagit ställning till de olika alternativen i procent, dock inte i graf 1 där procenten ersattes mot 

antalet respondenter och i graf 2 där svaren redovisades både i procent och i antal. Männen och 

kvinnornas åldersspann sammanställdes med hjälp av olika färger för att tydliggöra eventuella 

åldersskillnader. Två av enkätens frågor var öppna och sammanställdes där av genom citat 

strukturerat i två grafer (graf 1 och 2).  

 

3.4 Etiska överväganden 
Som alltid när man genomför empiriska studier bör hänsyn tas till de etiska aspekterna. Det 

finns enligt Vetenskapsrådet (2002) fyra krav som måste uppfyllas för att forskningen ska vara 

etisk. Det första är informationskravet, som innebär att respondenterna måste informeras om 

forskningens syfte, att deltagandet är frivilligt samt hur den insamlade datan kommer att 

användas. Detta krav uppfylldes genom att författaren till undersökningen muntligen gav denna 

information till respondenterna innan enkäten besvarades.  

Det andra kravet är samtyckeskravet, som innebär att respondenterna måste ge sitt samtycke 

för deltagande i forskningen, vilket uppfylldes genom att klargöra att deltagandet var helt 

frivilligt och att det kunde avbrytas när som helst. Det tredje kravet kallas för 

konfidentialitetskravet, som innebär att respondenterna utlovas anonymitet, det vill säga att inga 

svar kan kopplas till en enskild individ. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att resultatet 

sammanställdes i siffror och inte kunde sammankopplas varken till plats eller individ. Det fjärde 

och sista kravet är nyttjandekravet, som innebär att de svar som deltagarna ger endast får 

användas i forskningssyfte, vilket den insamlade datan avser att göra.  
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3.5 Metoddiskussion  
Eftersom enkäten till studien skapades av författaren själv har den inte testats i tidigare studier. 

Detta kan innebära en lägre grad av validitet än vad som hade fåtts om enkäten utgick från 

evidensbaserat material. Validitet handlar om att mäta det som avses att mätas (Wiedersheim, 

2014). För att i denna studie, som inte utgår från tidigare beprövat material, är det viktigt att 

kritiskt granska sin analys och den insamlade datan (Kvale, 1997). I ett försök att stärka 

validiteten genomfördes ett test av enkäten, för att säkerställa att mätinstrumentet gav svar på 

det som avsågs att undersökas. Vad författaren i efterhand anser kunde gjorts annorlunda, var 

att genomföra testet av enkäten på fallföretaget. Detta kunde ha gett värdefull feedback och 

utvecklat mätinstrumentet ytterligare.  
 

Vid tillfället för insamling av data valde författaren att själv läsa upp frågorna för 

respondenterna. Att läsa upp frågorna för respondenterna kan innebära både fördelar och 

nackdelar. Fördelen med att läsa upp frågorna är att man kan förklara det som respondenten 

inte förstår och således minskar risken för missförstånd. En nackdel kan exempelvis vara att 

intervjuarens närvaro kan påverka urvalspersonen vilket i sin tur också påverkar resultatets 

trovärdighet (Denscombe, 2000).  Studiens validitet kan också ha påverkats då enkätens frågor 

lästes upp högt för respondenterna och författaren överförde deras åsikter från tal till skrift. 

Däremot kunde respondenterna stå bredvid när författaren fyllde i enkäten och kommentera om 

något uppfattats felaktigt. På så sätt fick även respondenterna chansen att ändra uppfattning när 

de själva hade läst frågan. Att datan samlades in under övervakning och med stöd till 

respondenterna anser författaren bidrog till färre missförstånd och mindre risk för felaktig och 

bristfällig data. 
 

Eftersom datainsamlingen bara pågick under en förmiddag kan det ha påverkat studiens 

reliabilitet. Reliabilitet avser om resultatet skulle bli densamma om studien utfördes igen. 

Innefattar studien god reliabilitet bör inte resultatet påverkas (Bryman & Bell, 2013). Att få 

samma svar på enkätens frågor vid ett annat tillfälle går inte att garantera. Författaren menar att 

detta kan bero på att vi människor påverkas av vår omgivning, vilket Trost (2005) beskriver 

som att vi människor befinner oss i ett dynamiskt kontext, där våra upplevelser, beteenden och 

åsikter är beroende av vår omgivning.   
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5. Resultat 
Kapitlet inleds med en beskrivning av fallföretaget, sedan en sammanställning av resultatet som 
erhölls under undersökningen och avslutas med en resultatdiskussion.  

5.1 Fallbeskrivning  
Undersökningen genomfördes på Swedavias flygplats, Luleå Airport. Flygplatsen är Sveriges 

sjätte största sett till antalet passagerare och sysselsätter omkring 115 personer. 

Självservicetjänster man bland annat finner på Luleå Airport är incheckningsautomaterna och 

self-service bagdrop. Incheckningsautomaterna använder resenärerna själva för att genomföra 

sin incheckning och utföra de uppgifter som flygplatspersonalen tidigare utförde bakom 

incheckningsdiskarna. Om resenären reser med bagage har hen sedan möjlighet att använda 

självservicetjänsten self-service bagdrop, en tjänst där resenären återigen gör arbetet genom att 

själv skanna in sin väska vid bagagebandet (Swedavia, 2016).  

 

5.2 Sammanställning av undersökningen  
	  
5.2.1 Attityd 
 
Sammantaget visade undersökningen att samtliga av de tillfrågade respondenterna var nöjda 

med verksamhetens självservicesystem. Undersökningen visade att män var något mer nöjda 

med verksamhetens självservice än kvinnor. Nära hälften av de tillfrågade respondenterna 

ansåg också att självservice var bättre än personlig service. Främst var det de yngre 

respondenterna, det vill säga de mellan 18-25 och 26-39, som ansåg att självservice var bättre 

medan de äldre, de mellan 40-54 och 55-äldre, föredrog den personliga servicen (bilaga 2).  
 

Vidare ansåg nästan samtliga av de tillfrågade respondenterna att de sparade tid med 

självservice jämfört med personlig service. De kvinnliga respondenterna instämde något mer 

till att de sparade tid än vad män gjorde. Undersökningen visade som bekant att de tillfrågade 

respondenterna var nöjda med verksamhetens självservicesystem och nästan samtliga instämde 

även till att de skulle fortsätta använda självservice i framtiden. Män var även här något mer 

positiva än kvinnor till påståendet (bilaga 2).  
 
 

Vid frågan om varför eller varför inte respondenten kunde tänka sig att använda självservice i 

framtiden visade undersökningen att de främsta orsakerna till varför respondenterna kunde 

tänka sig självservice var för att det var enkelt och tidsbesparande (graf 1).  
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Två respondenter ansåg att anledningen till att de kunde tänka sig självservice i framtiden var 

för att de ansåg att det inte skulle ha något annat val. En respondent angav att hen inte 

reflekterade över användandet av självservice utan gjorde det av vana, vilket innebar att hen i 

även framtiden skulle fortsätta använda självservice. En respondent menade att anledningen till 

att hen nu och i framtiden kunde tänka sig självservice var för möjligheten fanns. En 

respondents uppfattning till varför hen använde självservice och i framtiden skulle fortsätta med 

det var för att det fanns andra som behövde personlig service bättre. Bara en respondent skulle 

avstå till att använda självservice i framtiden då hen ansåg att det var krångligt (graf 1). 

 
Graf 1. Anledningen till att respondenterna i framtiden kan eller inte kan tänka sig självservice. 

 

 

 

Att självservice blir ett allt vanligare inslag i våra liv verkade respondenterna på Luleå Airport 

vara fullt medvetna om. Nästan samtliga av respondenterna som deltog i undersökning ansåg 

nämligen att självservice var ett fenomen som låg helt rätt i tiden. Män mellan 18-25 och 

kvinnor mellan 26-39 var de som instämde mest till påståendet, medan respondenter mellan 40-

54 var av en annan uppfattning (bilaga 2).  

Samtliga respondenter fick avslutningsvis om de önskade lämna en övrig upplysning om sina 

tankar kring självservicetjänster. Dock valde bara 7 av de 43 tillfrågade respondenterna att göra 

sin röst hörd. Av de som valde att lämna en övrig upplysning ansåg närmare hälften att mer 

personal behövdes på golvet för att hjälpa till om självservicetjänsterna skulle börja krångla 

eller om man hade eventuella frågor. Två respondenter var även skeptiska till självservice då 

de ansåg att arbetstillfällen försvann och gjorde människor arbetslösa. Resterande respondenter 

som valde att lämna en övrig upplysning poängterade att självservice var bra när det fungerade 

som det skulle (graf 2).  
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Graf 2. Respondenternas allmänna tankar kring självservice.	  

 

	  
Figur 2 visar i nummerordning vilka användbarhetsfaktorer som enligt studien är viktigast för slutanvändarna. 

 

 

5.2.2 Interaktion 

Undersökningen visade tydligt att nästan samtliga av de tillfrågade respondenterna ansåg att de 

hellre skulle använda manuell betjäning om samspelet med självservicetjänsten kändes 

tidsödande (bilaga 2).  

 

5.2.3 Struktur 

Enligt undersökningen skulle majoriteten av de tillfrågade respondenterna tveka på på att 

använda självservicetjänsterna om de inte förstod hur de skulle orientera sig mellan de olika 

sidorna i självservicetjänsten (bilaga 2).  
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Det	  är	  bra	  när	  det	  fungerar Bra	  Service

Mer	  personal	  på	  golvet	  som	  hjälper	  till Skeptisk	  till	  självservice,	  tar	  bort	  arbeten
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5.2.4 Utseende 

Undersökningen visade även att den grafiska designen nästan bara spelade roll för varannan 

tillfrågad respondent (bilaga 2). Nästan bara hälften av de tillfrågade respondenterna ansåg att 

en självservicetjänsts utseende, grafiska design, var viktig för dem och påverkade benägenheten 

att använda självservice. 

 
 
5.2.5 Språk 

Inte ens hälften av respondenterna skulle enligt undersökningen tveka på att använda 

verksamhetens självservicetjänster om de använde sig av ett komplicerat språk (bilaga 2).  

 

5.3 Resultatdiskussion  
Att resultatet från undersökningen presenterades i olika temaområden, var enligt författaren ett 

bra sätt att strukturera upp datan på. Författaren valde även att utesluta, och inte presentera vissa 

svar från undersökningen då det inte var relevant för studiens syfte och frågeställningar. Det 

som valdes att uteslutas var resultatet av frågan om man använde självservicetjänsterna i arbetet 

eller privat. Författaren valde även att inte presentera om det fanns några ålder- eller 

könsskillnader kopplat till vilka användbarhetsfaktorer slutanvändarna tyckte blev viktiga. 

Dessa skillnader uteslöts även vid presentationen av de övriga upplysningarna och varför eller 

varför inte slutanvändarna kunde tänka sig att använda självservice i framtiden. Detta av samma 

anledning, att det inte var relevant för studiens syfte och frågeställningar.  
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6. Analys 
Kapitlet presenterar en resultatanalys där studiens resultat ställs mot den teoretiska referensramen.  

6.1 Resultatanalys 
	  

 

6.1.1 Attityd 

Enligt Chu och Haraldsson (2008) visar tidigare studier att kunder har en positiv attityd till 

självservice och gärna använder det i olika situationer. Förvisso är dessa studier oftast inriktade 

mot daglivaruaffärers självskanningssystem, men undersökningen på Luleå Airport visade att 

respondenternas attityd till självservice var densamma även på en flygplats. Undersökningen 

visade med andra ord att respondenterna var nöjda med verksamhetens självservicessystem. 

Studier visar även att majoriteten av de som använder självservice anser att mer personal behövs 

för att de ska få en bättre upplevelse. Närheten till personal och kundservice har enligt 

Emanuelsson och Ljungdahl (2014) betydelse för att skapa trygghet och bättre upplevelse om 

något skulle gå fel eller om det är första gången tjänsten används. Detta var något som 

poängterades av respondenterna på Luleå Airport, då flertalet ansåg att mer personal behövdes 

på golvet ifall systemen skulle börja krångla. En fördel med självservice är att företaget kan 

göra stora kostnadsbesparingar genom minskade administrations- och personalomkostnader 

(Howard & Worboys, 2003), detta var dock något som gjorde några av respondenterna 

skeptiska till självservice då de ansåg att arbeten försvann och gjorde människor arbetslösa. 

Fenomenet självservice innebär enligt Kovacs och Taube (2006) en helt ny spelplan för företag 

när det kommer till service och kan på ett effektivt sätt förändra betydelsen av kommunikation 

mellan köpare och säljare. Den stora frågan är bara vad kunderna egentligen föredrar, 

självservice eller personlig service. Undersökningen visade att nära hälften av de tillfrågade 

respondenterna ansåg att självservice var bättre än personlig service. I tidigare studier har det 

framkommit att yngre oftare än äldre väljer självservice framför personlig service 

(Emanuelsson & Ljungdahl, 2014), och det visade sig även vara fallet i den här undersökningen. 

Denna undersökningen visade nämligen att det främst var de yngre som föredrog självservice 

framför personlig service. Enligt Emanuelsson och Ljungdahl (2014) drar många ofta 

slutsatserna om att äldre är mer motstridande till självservice än vad yngre är.  Detta kan till 

viss del stämma då undersökningen visade att de äldre respondenterna fortfarande föredrog 

personlig service framför självservice. Undersökningen visade, som tidigare studier, att det var 

erfarenheten som skapar tryggheten och resulterar i en mer vågad attityd mot självservice.  
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Att man spar tid är enligt Emanuelsson och Ljungdahl (2014) kanske den främsta orsaken till 

varför kunderna väljer självservice framför personlig service.  Nästan samtliga respondenter 

ansåg att de sparade tid med självservice jämfört med personlig service. De kvinnliga 

respondenterna ansåg något mer än de manliga att självservice var tidsbesparande. Att 

självservice är tidsbesparande styrker Andersson och Bjurhult (2013) som en bidragande faktor 

till användningen av självservice då det blir bättre än det mänskliga alternativet. Om problem 

uppstår under användandet av självservice kan den positivt upplevda faktorn helt försvinna och 

i värsta fall leda till att kunderna istället förlorar tid, vilket leder till att fördelarna som tekniken 

har byggt upp försvinner (Bitner et al., 2002).  
 

Som tidigare studier visat använder kunderna gärna självservice i olika sammanhang (Chu och 

Haraldsson, 2008), och nästan samtliga av de tillfrågade respondenterna poängterade att de 

skulle fortsätta använda självservice även i framtiden. Männen instämde något mer än 

kvinnorna till påståendet. Att man spar tid är som tidigare nämnts kanske den främsta orsaken 

till att kunderna väljer självservicetjänster framför manuell betjäning. Andra orsaker som också 

spelar roll är enkelhet och tillgänglighet, medan teknisk okunnighet är en av orsakerna till att 

man avstår (Emanuelsson & Ljungdahl, 2014). Undersökningen stödde tidigare studier då den 

visade att de främsta orsakerna till varför respondenterna kunde tänka sig självservice i 

framtiden var för att det var tidsbesparande och enkelt. Bara en respondent skulle avstå till att 

använda självservice i framtiden då hen ansåg att det var krångligt.  
 

Självservice är i övrigt ett fenomen som tycks bli allt vanligare (Anselmsson, 2001), vilket 

också respondenterna verkade vara fullt medvetna om. Nästan samtliga av respondenterna som 

deltog i undersökning ansåg nämligen att självservice var ett fenomen som låg helt rätt i tiden. 

Främst var de dom yngre respondenterna som ansåg att självservice låg rätt i tiden medan de i 

medelåldern var av en annan uppfattning. 
 

	  
6.1.2 Interaktion 

Interaktionen med ett system är det som sker när användaren vill göra någonting som 

exempelvis skicka e-post eller köpa en tågbiljett från biljettautomaten (Sundström, 2005).  När 

man pratar om interaktionen i ett system står interaktionsdesignen i centrum.  

Interaktionsdesignen kan sägas ha två̊ olika syften: utveckla ett system som gör det möjligt för 

användaren att snabbt och effektivt utföra en tänkt uppgift samt att utveckla ett system som 

upplevs motiverande, tilltalande och är roligt att använda (Preece et al., 2006).  
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Tidigare studier visar att effektivitet och snabbhet är viktigt för kunder som använder teknologi 

för att göra saker själv (Bronsten & Johansson, 2011). Resultatet av undersökningen stödjer 

med andra ord tidigare forskning då det visade tydligt att nästan samtliga respondenter hellre 

skulle använda manuell betjäning om samspelet med självservicetjänsten kändes tidsödande. 

Det kan man således förstå då tidigare studier enligt Emanuelsson och Ljungdahl (2014) menar 

att orsaken till att kunder väljer självservice framför manuell betjäning är för att man spar tid.  

 

6.1.3 Struktur 

Strukturen handlar om ordning, organisation och hur sidorna i systemet buntas ihop till 

avdelningar (Sundström, 2005). Om informationen inte finns på den första sidan måste 

användaren således använda systemets navigation och här är informationsdesignen i centrum. 

Undersökningens resultatet stödjer tidigare studier av bland annat Gunic (2009) som menar att 

två av de viktigaste reglerna gällande strukturen är att det just finns en struktur och att den 

återger användarnas uppfattning av information och tjänsteutbudet. Undersökningen visade 

tydligt att majoriteten av respondenterna skulle tveka på på att använda självservicetjänsterna 

om de inte förstod hur de skulle orientera i systemet.  

 

6.1.4 Utseende 

Utseendefaktorn är det som avgör det första intrycket av systemet, och här är det den grafiska 

designen som står i centrum. Det som bland annat utgör den grafiska designen är textstorleken, 

typsnitten, radavstånden, spaltbredden och färgerna (Sundström, 2005). Med utseende menar 

man inte att sidorna nödvändigtvis ska vara snygga utan att de ska ha rätt stil så att användarna 

upplever att de kan uppnå sitt syftet. I den här studien visade det sig att till skillnad från bland 

annat Sundström (2005) så la respondenterna inte alls vikt vid självservicetjänstens utseende, 

grafiska design. Enligt Preece et al., (2006) har tidigare undersökningar visat att attraktiva 

gränssnitt uppfattas som lättare att använda än oattraktiva men undersökningen visade att den 

grafiska designen bara spelade roll för varannan tillfrågad respondent.  

 

6.1.5 Språk 

Språkfaktorn, eller språket som används i systemet kan vara bidragande för hur användaren 

upplever systemet och avgörande för hur hen ska förstå vad som finns var och hur det ska 

användas (Sundström, 2005).  
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Enligt Van Dijck (2003) bör benämningen på olika delar som finns som länkar, kategorier och 

annat därför vara tydliga och självförklarande så att användarna enkelt kan hitta den information 

som de söker. Skulle dock detta inte vara fallet med språket som kommuniceras via 

verksamhetens självservicetjänster skulle det inte hindra majoriteten av respondenterna att ändå 

använda tjänsterna. Undersökningen visade att till skillnad från bland annat Gunic (2009), som 

menar att användaren bör kunna skumma igenom texten och ändå förstå innehållet, skulle inte 

ens hälften av tillfrågade respondenterna tveka på att använda självservicetjänsterna trots ett 

komplicerat språk.  
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7. Slutsatser 
	  
Kapitlet inleds med att presentera slutsatserna av studien i form av besvarande av syftet och 
frågeställningarna och avslutas med rekommendationer och förslag på fortsatt forskning.  

Syftet med denna studie var att undersöka vilken attityd slutanvändare hade till en flygplats 

självbetjäningsautomater. Detta med anledning att det saknades kunskaper kring området. 

Tidigare studier hade förvisso visat att kunder har en positiv attityd kring fenomenet 

självservice och gärna använder det i olika situationer, men dessa studier var främst kopplade 

till daglivaruaffärers självscanningssystem (Chu & Haraldsson, 2008: Blomqvist & Dagergård, 

2006). Syftet  med studien var även att bidra med rekommendationer gällande användbarhet, 

till de som ska designa användargränssnitten för liknande tjänster. Detta då det för närvarande 

inte fanns någon tydlig bild över vilka faktorer som blir viktiga för slutanvändarna vid 

användandet av en självbetjäningsautomat. Studier som gjorts hade dock påvisat att det kunde 

vara utformningen och designen av tekniken som resulterade i problem vid användandet av 

självservice (Emanuelsson & Ljungdahl, 2014). Studier hade även visat att om 

självservicetjänsterna är dåligt gjorda och svåranvända, kunde det resultera i frustration, vilket 

kunde leda till att kunden tvekar att använda den (Andersson & Bjurhult, 2013). De frågor 

författaren ville få svar på var, vilka attityder som kunde utskiljas samt vilka 

användbarhetsfaktorer som ansågs vara viktiga/mindre viktiga.  

Följaktligen drar författaren slutsatsen att det finns en positiv attityd till en flygplats 

självbetjäningsautomater och att attityden är likvärdig mellan män och kvinnor. Slutanvändarna 

är nämligen både nöjda med verksamhetens självservicesystem, anser att det ligger helt rätt i 

tiden och medger att de i framtiden kommer fortsätta använda tjänsterna för att det både är 

enkelt och tidsbesparande. Dock anser slutanvändarna att mer personal behövs på golvet för att 

hjälpa till vid frågor och krångel. Att självservice är bättre än personlig service är något det 

råder delade meningar om. Dock kan slutsatsen dras att det främst är de yngre som föredrar 

självservice, medan de äldre anser att personlig service är det bästa alternativet.  

Författaren drar även slutsatsen att interaktionen och strukturen är de viktigaste 

användbarhetsfaktorerna för slutanvändarna, då majoriteten av slutanvändarna menar att de 

hellre använder den personliga servicen om interaktionen och strukturen känns tidsödande 

respektive svår. Utseendet är den faktor det råder flest delade meningar om, medan språket som 

självservicetjänsten kommunicerar är den minst viktiga faktorn.  
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Författaren anser att flygplatser som tillhandahåller självbetjäningsautomater kan dra nytta av 

studien genom att få en beskrivande bild av vilken attityd slutanvändarna har. Även de som 

designar användargränssnitten för sådana tjänster kan dra nytta av studien. Detta genom att 

särskilt ta hänsyn till de användbarhetsfaktorer som slutanvändarna anser viktiga, det vill säga 

interaktion och struktur, och säkerställa att man verkligen tar slutanvändarnas åsikter i 

beaktande när man designar framtida tjänsters användargränssnitt. Tanken är inte att designers 

enbart ska ta hänsyn till faktorerna interaktion och struktur som i den här studien redovisas som 

de viktigaste. Designern kan inte helt förbise den grafiska design och språk som också bidrar 

till tjänsternas användbarhet.  

Avslutningsvis har studien gett en inblick i attityden till en flygplats självbetjäningsautomater 

och åsikter gällande hur användbarhet blir viktigt, vilket har gett nya kunskaper inom området 

för självservice. Dock anser författaren att mer forskning behövs inom området för för att man 

ska kunna dra några generella slutsatser kring denna studies resultat. Detta då tidigare studier 

sällan fokuserat på attityden till flygplatsers självbetjäningsautomater och åsikter gällande 

användbarhet. Skulle ytterligare studier göras inom området och påvisa samma resultat skulle 

slutsatserna från denna studie stärkas ytterligare. 
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Bilaga 1: Enkät 

	  

 

  

Kön: Man   Kvinna 

 

Ålder: 18-25   26-39  40-54   55-äldre 

 

Använder självservice:         I tjänsten Privat     

    

 

 

 1. Inställning 

 

Instämmer 
helt 

Instämmer  Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

1.1 Jag är nöjd med 
verksamhetens 
självservicesystem.  

    

1.2 Självservice är bättre än 
personlig service.  

    

1.3 Jag känner att jag spar 
mer tid med självservice 
än personlig service. 

    

1.4 Jag kommer att använda 
verksamhetens 
självservice i framtiden.  

    

1.4.1 Varför?     

1.5 Självservice ligger rätt i 
tiden. 

    

 2. Utseende Instämmer 
helt 

Instämmer  Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

2.1 Självservicetjänstens 
grafiska design är viktig 
för mig och påverkar min 
vilja att använda den. 

    

!
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 3. Språk  Instämmer 
helt 

Instämmer Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

3.1 Om självservicetjänsten 
använder ett komplicerat 
språk tvekar jag på att 
använda tjänsten. 

    

 4. Struktur  
 

Instämmer 
helt 

Instämmer Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

4.1 Om jag inte förstår hur 
jag ska orientera mig 
genom 
självservicetjänsten 
tvekar jag på att använda 
den. 

    

 5. Interaktion  
 

Instämmer 
helt 

Instämmer Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

5.1 Om samspelet med 
självservicetjänsten känns 
tidsödande använder jag 
hellre den manuella 
betjäningen. 
 

    

!
!
!

Övriga upplysningar:  
  

!
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Bilaga 2: Sammanställning av resultat 

 
 

 
 

Fråga 1.1: Jag är nöjd med verksamhetens självservicesystem 
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Fråga 1.2: Självservice är bättre än personlig service 
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!
! Fråga 1.3: Jag känner att jag spar mer tid med självservice än personlig service. !
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Fråga 1.4: Jag kommer att använda verksamhetens självservice i framtiden 
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Fråga 1.5: Självservice ligger rätt i tiden 
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!
Fråga 2.1: Självservicetjänstens grafiska design är viktig för mig och påverkar min vilja att använda den 

!
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Fråga 3.1: Om självservicetjänsten använder ett komplicerat språk tvekar jag på att använda tjänsten 
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Fråga 4.1: Om jag inte förstår hur jag ska orientera mig genom självservicetjänsten tvekar jag på att använda den� 
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Fråga 5.1: Om samspelet med självservicetjänsten känns tidsödande använder jag hellre den manuella betjäningen��
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