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Abstract 
The underlying aim of this paper is to pinpoint the perceived problems that customers 
may encounter while using the Self-service technology at a large grocery store in 
Sweden, with the purpose to later present these problems to the management of the 
grocery store to give them the chance to correct these problems. A survey at the grocery 
store was done to see what the customers really thought about the technology. After the 
survey was completed there was an interview with two representatives from the 
grocery store’s headquarter. The purpose of this interview was to give the 
representatives the information gained from the survey, and interview them about the 
problems which the customers gave us knowledge about. 

 
 
 
Förord 
Vi vill tacka alla som gjort denna uppsats möjlig. Ett stort tack till Coop och dess 
representanter som hjälpt oss med våra funderingar och ställt upp på intervjuer under 
arbetets gång. Vi vill också tacka Coop-butiken som lät oss genomföra vår 
enkätundersökning. Vi vill även tacka vår handledare Ulf Hedestig som hjälpt oss med 
vägledning och råd. Sist men inte minst vill vi tacka de respondenter som bidragit med 
information genom deltagande i enkätundersökningen - utan er hjälp hade uppsatsen 
inte kunnat genomföras.  
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1. Inledning 

Tekniska lösningar är ett fenomen som dyker upp i form av många olika artefakter som 
implementeras i allt fler sektorer. Nya lösningar kan implementeras i olika sammanhang och 
underlätta arbetsprocesser för användare. Olika sektorer som har börjat intressera sig för nya 
tekniska lösningar är bland annat flygplatser, banker och butiker. Dessa har på senare år 
skapat ökade möjligheter för kunder och användare att sköta sig själva när de utför sina 
uppgifter. En sådan modernare teknik benämns SST. 

SST är ett begrepp som betyder Self-service technology (Bitner et al, 2002). Self-Service 
technology kan översättas till självbetjäningsteknik på svenska. Denna typ av teknik har på 
senare år börjat växa fram allt mer och nästla sig in i olika verksamheter och affärsområden. 
Tack vare den nya teknologin ser olika företag och verksamheter ett sätt att skapa mervärde 
för sina kunder genom att applicera och implementera sådana lösningar i den egna 
organisationen (Bitner et al, 2002; Diemen et al, 2011). I och med denna implementering av 
nya tekniklösningar har konsumenter numera möjligheten att betjäna sig själva, utan 
interaktion med anställd personal inom det företag som förser konsumenten med den tjänst 
som efterfrågas (Meuter et al 2000). Detta kan handla om allt från att checka in sig själv när 
man kommer till flygplatsen till att handla kläder på internet. Tekniken har med andra ord 
börjat leta sig fram till en mängd olika verksamheter och företag. Även dagligvaruhandeln 
har under ett antal år nu implementerat sådana självbetjäningstekniker (Cho och Fiorito, 
2010).  

Många dagligvaruhandlare idag har olika självbetjäningslösningar för att skapa 
förutsättningar för sina kunder att kunna genomföra sina inköpssessioner på det sätt som 
känns bäst. Bland dessa lösningar finns självscanningen, en teknik som tillåter kunden att 
själv genomföra hela handlingsprocessen på egen hand utan interaktion med personal, något 
som gör att kunden slipper stå i kö, ser hur mycket det handlas för samt packar varorna 
direkt medan handlingen pågår. 

Trots att tekniken finns tillgänglig och har gjort det under ett antal år är användarantalet 
fortfarande lågt. “I affärerna med snabbkassor används de i genomsnitt av mellan 30 och 40 
procent av kunderna. Självscanningen används av 15 till 20 procent av kunderna.” Så skriver 
Grahn (2009) i en artikel i Göteborgsposten efter att ha intervjuat ansvariga personer på Ica 
och Coop.  

Denna artikel är drygt sex år gammal men trots det har siffran rörande antalet 
självscanningsanvändare inte ökat nämnvärt och detta är något som skapar huvudbry hos oss 
och vi har därför valt att genomföra denna studie. Vi har uppmärksammat liknande, låga 
användarantal inom SST-forskningen, där det talas om siffror mellan 12-30% (Cho och 
Fiorito 2010; Chiu och Hofer 2015; Demirci Orel et al 2014). 

Borde inte antalet användare av självbetjäningslösningen ha ökat markant de senare åren? 
Detta är något som har gjort att vi i detta examensarbete har valt att fundera över varför 
användandet inte är högre. Vilka faktorer är det som avgör, finns det brister i den mobila 
artefakten som folk upplever eller är det något annat som påverkar användarantalet?  
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1.1 Syfte 
Syftet med den här studien är att, utifrån kundens perspektiv, undersöka varför 
självbetjäning i dagligvaruhandeln inte har fler användare. Vi kommer att studera det genom 
att avgränsa oss till de mobila artefakterna för att därefter redogöra vad tidigare forskning 
ansett är viktiga kategorier vid användandet av SST och undersöka om det finns brister i 
dessa kategorier som motverkar ett högre användarantal. 

1.2 Problemformulering 
Självbetjäningstjänster har blivit framträdande i många olika branscher. Vi har dock märkt, 
genom egna erfarenheter, att det finns en del brister med självscanningstekniken. I och med 
att tekniken utvecklas blir det viktigt att tekniken möter kundernas krav. Det finns lite 
kunskap om kunders attityd kring denna teknik eftersom få systematiska undersökningar 
gjorts i syfte att förbättra tekniken. Vårt huvudmål är att interagera med de kunder som 
använder tekniken, det vill säga de kunder som har kännedom om hur den mobila artefakten 
fungerar. Därefter ska vi kartlägga och uppmärksamma de brister som dessa kunder 
upplever. 
 

1.2.1 Frågeställningar 
• Vilka typer av funktioner är viktiga för användarna? 
• Vilken betydelse har olika egenskaper hos artefakten för att användarna ska ta till sig 

SST? 

  
1.3  Avgränsning 
Tidigare forskning inom ämnet har behandlat de upplevda fördelarna med SST eller diverse 
andra, positiva aspekter. Vi har därför valt att avgränsa oss till den mobila artefakten hos 
SST-lösningen och kundernas attityd gentemot artefakten. 

 
1.4 Case: Coop och ShopExpress 

För denna studie har vi valt att undersöka hur SST används i en större butik. Samtliga 
författare har skapat sig ett intresse för hur just denna teknik används och fungerar och 
tekniken är något som vi själva använder oss av, vilket skapade ett intressant studieobjekt för 
oss som blivande systemvetare. För att göra detta möjligt vände vi oss till Coop och bad om 
att få göra en undersökning av deras ShopExpress. ShopExpress är vad Coop valt att kalla sin 
självscanning och det är en typ av SST. Valet att vända oss till Coop istället för någon annan 
dagligvaruhandel var på grund av bekvämlighetsskäl eftersom samtliga författare ansåg att 
det vore lättast att få kontakt med styrande enhet för butiken då vi visste att Coop hade ett 
kontor i närheten.  

Studien har genomförts självständigt och vi har själv kommit fram till vad studien ska 
handla om även om diskussioner med Coop förekommit för att höra deras åsikter om det vi 
valt att studera samt att vi fick Coops medgivande innan vi påbörjade studien. Vi ville ha ett 
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medgivande eftersom vi eventuellt skulle beröra känslig information som vi inte var tillåtna 
att publicera. För att undvika tvister mellan oss och Coop kom vi överens om att vi skulle 
stämma av med varandra innan vi exempelvis genomförde enkätundersökningen, för att på 
så vis försäkra oss om att vi inte gjorde något som sedan kunde göra att vi inte fick slutföra 
studien. Genom denna överenskommelse har vi också har fått hjälp av Coop när vi behövt 
intervjua anställda, utföra enkätundersökningar och vid frågor vi haft gällande 
studieobjektet. Vid enkätundersökningarna försökte vi vara tydliga med respondenterna att 
vi kom ifrån Umeå universitet. 

För att använda ShopExpress måste kunden bli medlem genom att registrera sig för att få 
ett MedMera-kort. Därefter kan kunden registrera sig för ShopExpress genom ett besök hos 
kundtjänsten. Det är endast vid första användningstillfället som kunden måste registrera sig, 
efter det ser processen för kunden när den ska handla likadan ut. Den processen innebär att 
kunden hämtar scannern, den mobila artefakten, genom att dra sitt MedMera-kort i 
laddväggen som finns placerad i början av butiken. Den scanner som ska användas börjar 
sedan lysa. Efter att kunden tagit den scanner som lyser ska den läsa av varje vara som 
inhandlas genom att rikta scannern mot streckkoden och trycka på den gula knappen som är 
placerad på scannerns ovansida. Scannern bekräftar att varan registrerats genom att ge ifrån 
sig ett pip samtidigt som varan visas i displayen tillsammans med den totala summan. Om 
frukt och grönt ska köpas i lösvikt ska dessa placeras på intilliggande våg och på vågens 
display trycka på den vara som ska köpas, efter det skrivs en prisetikett ut med en streckkod 
som kunden ska scanna med sin scanner. När kunden handlat färdigt ska den gå till 
utcheckningszonen för ShopExpress som ligger bredvid de vanliga kassorna. Scannern ska då 
ställas i avsett utcheckningstorn och därefter kan kunden checka 
ut sig själv. Det är också möjligt att gå till en kassör för att 
genomföra köpet. Om kunden väljer att checka ut sig själv ska 
kunden vid självutcheckningskassan följa de instruktioner som 
finns på skärmen. Det är även här som eventuella pantkvitton, 
rabattkuponger, varuautomatkuponger och premiumcheckar 
scannas in. Sen slutför kunden köpet genom att betala med ett 
kort som har en pinkod, t.ex. ett MedMera-kort eller ett 
bankkort. (Coop ShopExpress) 

Själva scannern som Coop använder sig utav är skapad av 
Motorola och heter Motorola MC17A-00 Mobile Computer. 
Scannern kommunicerar via WLAN till en lokal server som står i 
butiken, scannern lagrar i sig ingen lokal data utan allt skrivs till 
servern (Norberg, 2015). Displayen är 2.8 tum stor, har sex 
programmerbara knappar, ett uppladdningsbart batteri som 
klarar sig upp till åtta timmar och en klass 1-laser(vilket innebär 
att den är relativt ofarlig) som används för att registrera 
streckkoden. (BarcodesInc) 

Bild 1: Illustration av en 
scanner(BarcodesInc) 
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2. Teori och tidigare forskning 

SST är en teknisk lösning som möjliggör för kunder att på egen hand genomföra en tjänst 
utan inblandning av anställda (Meuter et al, 2002). Det är ett brett område med en mängd 
olika lösningar. Ett exempel på en sådan lösning är bankomater, där användaren på ett 
självständigt sätt kan använda sitt bankkort vid en uttagsautomat för att ta ut pengar från sitt 
konto. Bankomaten är således en variant av SST (Bobbit, Dabholkar och Lee 2003). På 
senare tid har bankerna gjort det möjligt för användarna att på egen hand, med hjälp av en 
bankdosa, sköta sina bankärenden hemifrån utan att behöva ta sig till ett bankkontor för att 
få hjälp av de anställda på banken (Fernandes och Pedroso, 2014). En annan variant av en 
SST-lösning är online-shopping, där kunden kan beställa hem exempelvis kläder direkt via en 
hemsida (Bobbit, Dabholkar och Lee 2003). Detta kan kunden göra vilken tid som helst på 
dygnet och behöver inte ta hänsyn till den fysiska butikens öppettider och behöver inte 
interagera med butikspersonal för att genomföra ett köp. Ytterligare exempel på SST-
lösningar är självincheckning på flygplatser, där passageraren på egen hand kan checka in 
sitt bagage och skriva ut sin biljett via en självincheckningsterminal (Castillo-Manzano och 
Valpuesta, 2013). Självscanningen i dagligvaruhandeln bygger på samma principer som 
ovanstående exempel, nämligen att kunden på egen hand kan utföra alla de nödvändiga 
uppgifterna för att genomföra sin handlingssession. 
 
 

 
Bild 2: SST-lösningar i olika kontexter. (Fitzsimmons. 2003, s. 444) 

 

Dagligvaruhandeln kan se den SST-lösning vi skriver om som ett sätt att undgå upplärning 
och träning av anställda för att därigenom spara pengar och öka produktiviteten (Fernandes 
och Pedroso 2014). Det kan även ses som ett sätt att hitta nya kundsegment, det blir till 
exempel enklare för personer med social fobi att handla då de inte behöver interagera med 
personalen (Bitner et al, 2002). SST tillför också andra fördelar till affärsrörelsen. Det 
möjliggör för företagen att betjäna fler kunder med högre hastighet och mindre resurser 
(Klassen och Yan, 2008). Den här typen av självbetjäningsteknik används i Sverige av flera av 
de stora dagligvarubutikerna. Först ut var Coop som började använda sig av självscanning 
1999 när det implementerades på B&W stormarknad i Bromma. ICA införde därefter 
självscanning 2004. På senare år har fler dagligvarubutiker införskaffat det (Grahn, 2009).  

Reaktionerna på SST är inte enbart positiva vilket stöds av Bitner et al (2002). När den 
mänskliga interaktionen med anställda försvinner förväntar sig kunderna likväl att få sina 
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frågor besvarade på samma sätt som de får med mänsklig betjäning. Ytterligare negativa 
aspekter som förekommit i den forskning vi har bearbetat är minskad personlig integritet, 
motvilliga medarbetare som känner rädsla över att förlora jobbet och minskad mänsklig 
kontakt, vilket också Bitner et al. (2002) påpekar i sin artikel. 

I den tidigare forskningen inom SST-området har omgivningen runt SST-lösningar varit 
den centrala biten. Då forskningen tidigare har handlat om bland annat kunders nöje med att 
använda SST-lösningen (Collier och Barnes, 2015), kundernas teknikmognad (Liljander et al, 
2006) och ångest kring teknikanvändandet (Meuter et al, 2003) har vi valt att studera den 
tekniska artefakten. Hur den tekniska artefakten bör designas och utvecklas tas inte upp i 
forskningen kring SST då forskningen inom SST-området berör kontextuella faktorer. Då den 
tekniska artefakten har varit i centrum för vår studie och utvecklingen/designen av denna 
artefakt inte har nämnts i SST-forskningen föll det naturligt att vända oss till MDI-området, 
för att lyfta fram viktiga faktorer när det kommer till att utveckla en teknisk artefakt. 

 

2.1 Tidigare forskning inom SST med fokus på artefakt 
När vi studerade tidigare forskning inom SST-området fann vi att mycket fokus hade riktats 
mot e-tjänster, något som Demirci Orel et al. (2014) också nämner i sin artikel. 
Genomgående för den tidigare forskningen som vi har bearbetat tycker vi oss också se ett 
visst mönster då mycket fokus har lagts på huruvida kunder upplever fördelar med SST-
lösningar, om de vill fortsätta använda sig av SST-lösningar i olika situationer efter att ha 
provat på det ett par gånger eller hur villiga de är att använda SST-lösningar framför mer 
traditionella tillvägagångssätt (Diemen et al, 2011; Liljander et al, 2006; Wang och Shih, 
2009). Det skrivs även om upplevda fördelar med att använda sig av SST inom exempelvis 
detaljhandeln, jämfört med att på vanligt vis lägga upp sina varor på ett band och låta 
kassören/kassörskan scanna in varorna (Diemen et al, 2011). 

Då vi i vår studie valt att avgränsat oss till den mobila artefakten har ett antal kategorier 
uppmärksammats ur den tidigare forskningen inom SST-området som är relevanta för vårt 
studieobjekt. 

2.1.1 Användbarhet 
Med användbarhet menar vi i vilken utsträckning en person upplever ökade fördelar med att 
använda sig av SST, vilket arbete de behöver lägga ner för att lära sig det och vilken 
komplexitet det har. Ett etablerat begrepp som används för att definiera om en person 
upplever ökade fördelar med att använda sig av ett SST-system definierar Davis et al. (1989) 
som upplevd användbarhet. En sådan definition betonar användarkontexten genom att be 
användarna att fokusera på de upplevda fördelarna för just dem, oberoende av egenskaperna 
hos SST. Oavsett om ett SST-system är felfritt när det kommer till att utföra det som systemet 
ska utföra kommer inte användarna att finna systemet användbart om de inte finner några 
fördelar med det (Foxall och Yani-de-Soriano, 2005). 

Vilket arbete kunden behöver lägga ner för att lära sig systemet och vilken komplexitet 
systemet har sammanfogats till begreppet ease of use (Davis et al, 1989).  Dabholkar (1996) 
anser att ease of use tillsammans med snabbhet, pålitlighet, nöje och kontroll är viktigt för 
potentiella kunder av SST. Anledningar till det är att den eventuella kunden vill slippa lägga 
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ner energi på att lära sig systemet. En annan anledning till varför enkelhet är viktigt är att 
kunder kan bry sig om den sociala aspekten av användandet. Om systemet är svårt att lära sig 
finns risken att den potentiella kunden gör bort sig vilket kan resultera i att de väljer att inte 
använda sig av systemet alls. Liljander et al. (2006) påstår att ease of use är en avgörande 
faktor för användaren när det kommer till valet att använda sig av en SST-lösning eller inte. 

2.1.2. Pålitlighet 
I de vetenskapliga artiklar vi läst inom SST-området anser vi att pålitlighet varit frekvent 
återkommande som en viktig del för kunder i accepterandet av ett SST. Det vi menar med 
pålitlighet är förmågan hos ett system att utföra den förväntade uppgiften enligt angivna 
villkor för en viss tidsperiod. Det är även så IEEE (1991) valt att definiera pålitlighet. För att 
ett system ska kallas för pålitligt är det viktigt att systemet fungerar och sällan ligger nere. 

Bobbit, Dabholkar och Lee (2003) hänvisar till Ewans och Brown (1988) som föreslår att 
kunders acceptans av en teknik är väldigt påverkat av pålitligheten, slutar tekniken att 
fungera eller klarar det inte av att utföra den förväntade uppgiften under den förväntade 
tidsperioden accepterar inte kunderna systemet i lika stor utsträckning. Bobbit, Dabholkar 
och Lee (2003) fortsätter på samma spår och hänvisar till ytterligare ett arbete skrivet av 
Dabholkar (1996) som föreslår att bland annat pålitlighet är något kunderna vill känna för att 
anse att servicen är bra. Den studien var genomförd på en snabbmatsrestaurang som 
undersökte touchskärmar som användes för att beställa maten. 

Att pålitlighet är en viktig kategori stöds även av Fernandes och Pedroso (2014). Utifrån 
olika kategorier har de gjort en studie om självscanning inom dagligvaruhandeln. Resultatet 
av studien visade att pålitlighet var den viktigaste faktorn för kunderna när det kom till 
servicekvalitet. Författarna pekar på att det kan förklaras med att om ny teknik använder 
dess förmåga och utför sin uppgift noggrant och tillfredsställande blir tekniken uppskattad av 
kunderna. Det ska dock tilläggas att ett system kan vara pålitligt utan att för den sakens skull 
accepteras av användarna. 

 2.1.3 Leveranshastighet 
En kategori Dabholkar (1996) nämnt vid användning och utvärdering av ett teknikbaserat 
självscanningssystem är speed of delivery. Dabholkar (1996) definierar begreppet speed of 
delivery, vilket vi valt att översätta till leveranshastighet, med “(...)expected speed of delivery 
is defined as the customer's expectation of the time it would take to actively perform the 
service.” (Dabholkar 1996, 34). Begreppet leveranshastighet ska alltså inte förknippas med 
den sammanlagda tid det tar att utföra en tjänst, med till exempel kö-bildning inkluderat. 
Det är endast den tid det tar att aktivt utföra det som ska göras som räknas in i begreppet. 

Meuter et al (2000) anser att en ökad leveranshastighet är något som kunder anser är 
positivt, frågan är dock vilken påverkan det har på kundernas val. En studie som undersökt 
hur SST påverkas när det är trångt, i det här fallet en vänthall på en flygplats, visade att när 
det var lika lång kö till en personlig check-in som till SST-incheckning föredrog kunderna den 
personliga incheckningen (Diemen et al. 2011). Trots det visar en annan studie att en SST-
lösning i en situation med hög arbetsbelastning minskade väntetiden jämfört med personlig 
betjäning. (Kokkinoua et al. 2013). 
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2.1.4 Funktionalitet  
Kategoriområdet funktionalitet anser vi är en återkommande faktor i den tidigare 
forskningen inom SST-området. Lu et al (2009) definierar funktionalitet som förmågan för 
hur väl ett SST presterar och hur driftsäkert systemet är i den mån att den ska utföra de 
konstruktioner den är konstruerad för. Demirci et al. (2014) menar på att det finns starka 
kopplingar mellan funktionalitet och hur nöjda kunderna är med systemet. God 
funktionalitet hos ett SST-system ska däremot inte förknippas med hur väl kunderna 
uppskattar systemet. Ett system kan vara impopulärt hos kunderna men ha väldigt god 
funktionalitet om systemet utför det som det är konstruerat att göra. Tidigare forskning 
rörande SST och funktionalitet har varierat och anledningen till denna variation beror på att 
den vida forskningen inom SST-området har studerat olika slags tjänster samt att dessa 
tjänster har olika användargränssnitt. Däremot har nyare publikationer inom SST-området 
pekat mot att det kan finns ett samband mellan funktionalitet, gränssnitt och hur lojala och 
nöjda kunderna är som användare av systemet (Demirci Orel et al, 2014). 

2.2 Kategorier från MDI-området  
I samband med att SST använder sig av olika tekniska artefakter finns andra 
forskningsområden som fokuserat på utformning och användning av dessa. Ett av dessa 
områden är MDI. Människa-datorinteraktion (MDI) omfattar studier av samspelet mellan 
användaren och hur tekniken fungerar i relation till användaren. MDI har funnits länge, ända 
sedan slutet av 70-talet (Rogers et al, 2011). Faktorer som urskiljer sig från SST är att MDI 
har gränssnitt som studieobjekt, något som vi fann viktigt för vår studie då kunden 
interagerar med systemet via skärmen som finns på artefakten. Andra skillnader mellan 
MDI- och SST-området är att MDI utvecklat generella riktlinjer rörande design av gränssnitt. 
Vi anser att detta har betydelse för vår studie då kunden möts av digitala artefakter och dess 
gränssnitt i sitt handlande. 

2.2.1 Gränssnitt 
Vi har tidigt i vårt arbete ansett att gränssnitt är en viktig del i arbetet med självscanning 
eftersom vi anser att skärmen och gränssnittet på skärmen är en central del av en SST-
lösning. I och med detta fann vi det intressant att se om gränssnittet utformats på bästa 
möjliga sätt för att underlätta för användaren eller om det finns förbättringar att göra.  

Det är svårt att hitta stöd för det i litteratur inom SST-området, möjligen eftersom det 
fortfarande är ett nytt område som först det senare årtiondet blivit stort (Leung, 2013). 
Vi har valt att ta med gränssnitt eftersom det enligt oss är viktigt och vi trodde att det även 
skulle märkas senare i det insamlade datamaterialet. 
 Då det knappt nämnts i en SST-kontext har vi valt att bredda oss och undersöka 
gränssnittet på en skärm inom MDI. Vi anser att det går att tillämpa studier av gränssnitt på 
en skärm inom MDI till SST-området eftersom en skärm på en scanner har stora likheter 
med en skärm beskriven inom den MDI-forskning vi studerat. Syftet med den här kategorin 
är att se hur en skärm bäst ska anpassas för att underlätta för den personen som använder 
skärmen. Det vi hittat inom SST är att bra design i ett självscanningssystem kan mätas 
utifrån hur strukturen och gränssnittet stödjer en “do-it-yourself” miljö. Självscanningens 
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display ska vara utformad på ett sådant sätt att den underlättar och förenklar för kunderna i 
butiken. (Shockley et al, 2011) 

Inom MDI-området har Wickens et al (2004) tagit fram tretton principer för att skärmens 
utformning ska minimera fel, öka inlärningshastigheten, öka effektiviteten och öka 
användarnöjdheten. Dessa principer är att göra texten på skärmen lättläst, undvika att 
användaren måste fastställa enskilda egenskaper (t.ex färg, storlek och volym), vara 
repetetativ i användandet av ljud, repetera signal/ljud i alternativa former (t.ex färg, form 
eller blinkningar), undvika likheter för att undvika förväxling, principen om bildrealism (en 
bild på skärmen ska se ut som den funktion som den representerar), rörliga element på en 
skärm bör röra sig i ett mönster och riktning kompatibel med användarens mentala modell 
av hur det faktiskt rör sig i systemet. Skärmens design bör vara utformad så att vanligt 
använda funktioner är placerade på närmast möjliga position, integration av olika 
informationskällor för att det ska vara enhetligt (en användare kan enklare processa 
information om det kommer från flera resurser), maximera möjligheten för användaren att 
använda sitt minne istället för att använda en manual vid repetitiv användning, en skärm bör 
utformas så att den minimerar risken att användaren ska behöva fundera på vad den ska 
göra. Slutligen ska skärmen vara konsekvent i designen (den bör utformas så att användaren 
lätt kan använda en ny skärm). 
 Andra författare betonar också vikten av dessa principer. Plaisant och Scneiderman 
(2009) har referat till Smith och Mosier (1986) som i sin tur föreslagit 162 riktlinjer för 
design av en skärm. Även om dessa riktlinjer är mycket mer specificerade än vad Wickens et 
al (2004) är det möjligt att se ett samband. Av dessa 162 riktlinjer har Plaisant och 
Scneiderman (2009) tagit ut vilka de anser är viktigast. De principer de anser är viktiga 
återkommer även i Wickens et al (2004) lista över viktiga principer. Dessa principer är 
lättläst skärm, möjliggöra för användaren att ändra egenskaper(t.ex. färg, storlek och volym), 
skärmens funktioner ska se ut som den funktion som den representerar och vara konsekvent 
i designen. 

2.3 Tillämpning av tidigare forskning  
Det vi väljer att ta med oss från den teoretiska delen är de kategorier som vi uppmärksammat 
och skrivit om. Dessa är: användbarhet, pålitlighet, leveranshastighet, funktioner och 
gränssnitt. Dessa kategorier har vi funnit relevanta för att uppfylla studiens syfte och därför 
är det inte särskilt relevant för oss att ta med vad till exempel Klassen och Yan (2008) pekar 
mot när de säger att SST tillför fördelar till affärsrörelsen som gör det möjligt för företagen 
att betjäna fler kunder med högre hastighet och med mindre resurser. Den tidigare forskning 
som är relevant att ta med pekar mot att de kategorier vi valt att använda oss av är 
betydelsefulla för kunder när de använder självscanning och det är dessa vi kommer att ta 
med i fortsättningen av vår studie. 
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3. Metod 

När det kommer till att välja forskningsmetod finns det två alternativ att välja på, kvalitativ 
eller kvantitativ studie. Avgörandet fälls av vilken typ av data som är relevant för att uppnå 
studiens syfte. För att besvara våra frågeställningar och uppfylla studiens syfte har vi valt att 
använda oss av en kvantitativ enkätundersökning för att lyfta fram kundernas synpunkter 
och åsikter om systemet. Dessutom gjordes en kompletterande, kvalitativ intervju med 
anställda på Coop för att få reda på mer information om de problem som lyftes fram i 
enkätundersökningen. Att kombinera både kvantitativ och kvalitatitv forskningsmetodik var 
ett bra sätt för oss att samla in data från kunderna via enkätundersökningen för att sedan 
kunna dyka djupare i de data som hämtas ur de svar som dök upp i enkätundersökningen. Att 
kombinera både kvantitativ och kvalitativ forskning är något som stöds av Creswell (2003) 
och Mason (2002) då de talar om fördelarna med att kombinera dessa forskningsmetoder för 
att bättre förstå det som studeras och vi ansåg att detta var det bästa sättet för oss att arbeta. 

3.1 Enkät   
Under vårt arbete bestämde vi oss för att göra en enkätundersökning för att ta reda på vilka 
problem som kunderna tyckte sig uppleva när de använde sig av självbetjäningsteknik. Då 
arbetet med examensarbetet var relativt tidsbegränsat ansåg vi att en enkätundersökning var 
lämplig att genomföra, eftersom den kunde inbringa stora volymer av svar från kunderna på 
kort tid. I enlighet med det som Creswell (2003) och Mason (2002) hävdar, genomförde vi 
först en enkätundersökning för att därefter kunna specificera en del frågor till intervjuerna, 
samt för att få en inblick i de upplevda problem som kunderna ansåg sig finna i systemet. 

Enkätundersökningen genomfördes i butik, där kunderna själva fick välja om de ville 
ställa upp och svara på enkäten. Enkäten genomfördes på två dagar under olika tidpunkter. 
Orsaken till detta var att få en större variation i svarande personer. 

3.1.1 Framställning av enkät och enkätpåståenden 
Vi valde att påståendena skulle ställas utifrån en positiv utgångspunkt eftersom varken vi 
eller Coop ville att kunderna skulle utgå från att det var problem. Vi kunde inte heller ha 
neutrala påståenden eftersom vi ville att kryssfrågorna skulle vara just påståenden, det 
eftersom ambitionen var att kunna rangordna svaren utifrån den siffra i enkäten kunden 
valde.   

Ytterligare en anledning till att vi valde att använda oss av främst påståenden var för att vi 
ansåg att den typen av enkäter går relativt fort att besvara, något som kunde bidra till att fler 
personer tog sig tid att besvara enkäten. Att enkäter med påståenden går fort att besvara 
stöds av ICCS (2003). Enkätens påståenden baserades dels på egna erfarenheter av systemet 
men också på problemområden som butiksanställda upplevt. Nedan visas tre bilder på 
situationer som kan uppstå när kunden använder självscanning. Dessa situationer var även 
underlag till påståenden vi ställde i enkäten. Bild nummer tre visar hur scannern ser ut då 
den är fylld med scannade varor. Då den bilden visar mest information passar påståendet 
“informationen på scannern är lätt att tyda” in bäst här. På bilden kan man se en text där det 
står “Ta bort”, påståendet “Det är enkelt att ta bort oönskade varor från scannern” passar bra 
in på denna bild då bilden visar hur situationen ser ut då man ska ta bort en vara från 
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scannern. “Scannern har tillräckligt många funktioner” passar också bra in här då alla 
scannerns funktioner är synliga på bilden (Info, Meny, Ta bort och knappar). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3.          Bild 4.         Bild 5. 
     
Bild nummer fyra visar hur scannern kan se ut då ett problem uppstår. Då denna bild visar 
hur scannern kan se ut när den inte fungerar som den ska passar påståendet “Scannern 
fungerar oftast väl” in här då den visar hur skärmen ser ut då den inte fungerar väl. 
“Scannern är lätthanterlig“ passar även in här då ett felmeddelande kommer upp då ett fel 
har uppstått. Kunden kan då ta scannern till en anställd och få hjälp. 

Bild nummer fem visar hur scannern ser ut när kunden scannar en vara som är på 
kampanjpris. Påståendet “Kampanjinformation stör inte mig” passar därför bäst in här. 

Formuleringen av påståendena och upplägget i enkäten genomgick flera revideringar. 
Efter att vi var klar med första versionen av enkäten skickade vi den till Coop för att de skulle 
ha möjlighet till återkoppling. Efter att Coop undersökt enkäten reviderade vi den utifrån de 
synpunkter vi fått. Den nya versionen skickades därefter återigen till Coop som fick ge sina 
synpunkter på vad som skulle kunna förbättras. Efter en sista revidering lät vi utomstående 
utanför vårt ämnesområde utföra en pilotstudie genom att fylla i enkäten för att se om de 
tolkade frågorna och svaren på det sätt det var ämnat. Enligt Ejlertsson (2005) är det 
betydelsefullt med en pilotstudie av enkätundersökningar. Efter att vi sett att enkäten blev 
besvarad på avsett sätt skickades den till Coop för godkännande. 

Enkäten skapades ursprungligen i Google Forms. Efter att påståendena fastställts och 
enkäten blivit godkänd kopierade vi frågorna från Google Forms och skrev dessa i Microsoft 
Word. Syftet med det var för att göra en variant som lämpade sig för utskrift. Enkäten i 
Google Forms blev vid utskrift otydlig och flera sidor lång, det blev även lite utrymme att fylla 
i “övriga synpunkter”. Vi ville skapa en variant som minimerade antalet sidor och som var 
enkel att förstå för kunder som snabbt stannade till för att fylla i den. Enkäten vi skapat i 
Google Forms användes efter att vi hade samlat in tillräckligt många enkäter i Coop-butiken. 
Vi förde över svaren från enkäterna in till formuläret i Google Forms vilket gjorde det möjligt 
för oss att se diagram och statistik över svaren eftersom Google Forms har sådana verktyg. 
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3.1.2 Upplägg och genomförande 
När vi valde att genomföra enkätundersökningen begav vi oss 
till en Coop-butik. På Coop kunde vi enkelt få tag i de kunder 
som använder ShopExpress och därmed de kunder som var 
relevanta för vår undersökning. Innan genomförandet fick vi 
låna ett bord att hålla till på vilket möjliggjorde för kunderna 
att ha ett underlag vid ifyllandet av enkäten (se bild 6). 
Enkäten kunderna fyllde i var i pappersformat, vi bistod 
också med pennor kunderna kunde använda vid ifyllandet. Vi 
fick godis av Coop för att kunna locka till oss kunder. Bordet 
var strategiskt placerat precis vid laddväggen för scannrarna 
vilket medförde att vi enkelt kunde se vilka som använde 
ShopExpress, och därmed se vilka som var relevanta för oss. 
Vi placerade även en scanner på bordet för att ytterligare 
tydliggöra att vi stod där och vilken undersökning vi 
genomförde. Själva genomförandet innebar att vi stod vid det nämnda bordet och frågade 
kunder om de hade möjlighet att fylla i vår enkät. Efter att kunderna stannat och vi fått deras 
uppmärksamhet introducerade vi syftet med enkäten och hur lång tid den skulle ta att fylla i, 
detta stöds av ICCS (2003). Kunder kom också fram till oss självmant. Vi valde även att 
skicka in en författare i själva affären för att se ifall det fanns kunder som hade missat oss 
eller varit för upptagna när de passerade oss och som nu var villiga att svara på enkäten. 

Enkätundersökningen genomfördes vid två separata tillfällen. Första tillfället var torsdag 
9/4-2015. Då stod vi i fyra timmar, från 10.00-14.00. Under det första tillfället fick vi 36 
enkäter insamlade. Andra tillfället var söndag 12/4-2015. Då stod vi i tre timmar, från 12.00-
15.00. Under det andra tillfället fick vi 25 enkäter insamlade. Vi valde att dela upp 
insamlingen på två dagar för att på så vis kunna fånga in ett så brett urval av kunder som 
möjligt eftersom det är olika kundgrupper som handlar på olika tider och olika veckodagar. 
Anledningen till att vi valde att göra enkäten fysiskt, på plats i butik berodde på att vi 
effektivt ville samla in enkäter. Vi tror inte att vi hade fått lika stor kvantitet av svar om vi 
hade valt en annan datainsamlingsmetod. 

Anledningen till att vi enbart lät ShopExpress-kunder fylla i enkäten var för att förhålla 
oss till syftet med studien. Att inkludera kunder som inte har ShopExpress i den kvantitativa 
data vi erhöll var inte relevant för vår studie. 

 

 
 

 
 
 

Bild 6 
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3.1.3 Bortfallssammanställning  
Det sammanlagda antalet ShopExpress-kunder som deltog i undersökningen var 61 stycken. 
Enkäten bestod av totalt 11 frågor. 
 - Fråga nummer 1: Hur ofta handlar du per vecka? fick totalt 57 svar, vilket resulterar i ett 
bortfall på ungefär 7%. 
 - Fråga nummer 2: Informationen på scannern är lätt att tyda, fick totalt 61 svar, vilket 
resulterar i ett bortfall på 0%. 
- Fråga nummer 3: Det är enkelt att ta bort oönskade varor från scannern, fick totalt 61 
svar, vilket resulterar i ett bortfall på 0% 
- Fråga nummer 4: ShopExpress-scannern fungerar oftast väl, fick totalt 60 svar, vilket 
resulterar i ett bortfall på ungefär 2%. 
- Fråga nummer 5: Scannern har tillräckligt många funktioner, fick totalt 60 svar, vilket 
resulterar i ett bortfall på ungefär 2%. 
 - Fråga nummer 6: Det går smidigt att checka ut från ShopExpress-zonen, fick totalt 58 
svar, vilket resulterar i ett bortfall på ungefär 5%. 
- Fråga nummer 7: Det är lätt att scanna frukt och grönt, fick totalt 59 svar, vilket 
resulterar i ett bortfall på ungefär 3%. 
- Fråga nummer 8: Alla produkter är lätt att scanna, fick totalt 60 svar, vilket resulterar i 
ett bortfall på ungefär 2%. 
- Fråga nummer 9: Scannern är lätthanterlig, fick totalt 61 svar, vilket resulterar i ett 
bortfall på 0%. 
- Fråga nummer 10: Kampanjinformation stör inte mig, fick totalt 61 svar, vilket resulterar 
i ett bortfall på 0%. 
- Fråga nummer 11: Det är lätt att scanna in pantkvitton och liknande vid utcheckning, fick 
totalt 61 svar, vilket resulterar i ett bortfall på 0% 
 Summan av det totala bortfallet blev 2%. 
 

3.2 Intervjuer med Coop-anställda 
Vi valde att genomföra fyra intervjuer med två representanter från Coop. Detta för att få svar 
på frågor vi fått reda på genom enkätundersökningen. Dessa två representanter har vi valt att 
kalla person 1 och person 2. Person 1 är systemchef för en av Coops regioner och person 2 är 
chef för infrastruktur på en av Coops regioner. Samtliga intervjuer med person 1 och person 2 
har skett på Coopregionens huvudkontor och de varade alla i en timme. 

Första intervjun skedde 20/2-2015. Under denna intervju hade vi frågor om de system 
Coop Nord använder sig av i anknytning till ShopExpress. Vi fick även under detta möte 
godkänt av person 1 och person 2 att genomföra en undersökning på Coop. Andra mötet 
skedde 17/3-2015. Under denna intervju hade vi gjort ett första utkast av enkäten som vi ville 
använda för att göra vår kundundersökning. Under denna intervju fick vi även skriva på ett 
sekretessavtal som innebar att vi inte får lämna ut konfidentiell information till utomstående 
utan tillstånd.  Den tredje intervjun skedde 24/4-2015. Under denna intervju redovisade vi 
resultatet av vår enkätundersökning för person 1 och person 2.  I samband med denna 
intervju valde vi att genomföra en semistrukturerad intervju. 
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3.2.1 Semistrukturerad intervju 
Efter att vi besökt Coop-butiken och samlat in enkätsvar och därefter analyserat dessa 
intervjuade vi person 1 och person 2 på Coops kontor. Vi valde att använda oss av en 
semistrukturerad intervju för att vi ville ha svar på de problemområden som uppdagades i 
enkätsvaren (bilaga 2). Datainsamlingsmetoden föll på en semistrukturerad intervju 
eftersom vi ville få igång en diskussion kring de problemområden som blivit stärkta efter 
analysen av enkätsvaren snarare än fakta. Att använda sig av en semistrukturerad intervju av 
den anledningen stöds av Mason (2002) då hon talar om att semistrukturerade intervjuer är 
ett bra sätt att fördjupa sig i diverse teman, där intervjuobjekten och forskaren tillåts leda 
diskussionen åt oväntade håll. 

Att vi ville få igång diskussion kring de berörda ämnena var även anledningen till att vi 
valde att intervjua person 1 och person 2 samtidigt istället för separata intervjuer. 
Frågorna/ämnena skickades ut via mejl innan mötet för att de vi skulle intervjua skulle ha 
möjlighet att reflektera kring frågorna i förväg och därmed göra intervjutillfället effektivare. 
Vi spelade in ljudet från intervjun med hjälp av en bärbar dator och en 
inspelningsapplikation till våra smartphones för att underlätta transkriberingsarbetet. 
Genom att spela in ljudet fick vi möjlighet att göra en bättre transkribering, då vi kunde 
lyssna på de exakta svaren vi fick under intervjun. Att spela in ljudet istället för att anteckna 
under intervjutillfället rekommenderas av Mason (2002).  

En semistrukturerad intervju är ofta vad som refereras till när det är en kvalitativ intervju 
som används. Den semistrukturerade eller kvalitativa intervjun kan ha olika strukturer men 
Mason (2002) föreslår fyra punkter. Punkt ett är att intervjun kan vara öga mot öga, över 
telefon eller via internet. Punkt två är att intervjun ska vara informell, vid t.ex. en öga mot 
öga intervju ska samtalet mer likna en diskussion eller konversation istället för formella svar 
och frågor. Punkt tre föreslår att intervjuaren ska utgå från en kategori med förslagsvis ett 
antal ämnen de vill behandla. De flesta kvalitativa intervjuerna utgår från en lös och flexibel 
struktur som ska ge intervjuaren och den som intervjuas möjlighet att utveckla oväntade 
kategorier. Den fjärde, och därmed den sista, punkten föreslår att kvalitativ forskning utgår 
ifrån ett perspektiv att kunskap är sammanhängande och att intervjuarens uppgift är att se 
till att samtal förs med rätt kontext så att det är möjligt att producera kunskap. Författaren 
menar att det är möjligt att se att kunskap skapas genom dialog och andra interaktioner 
under en intervju istället för fakta som mekaniskt läses upp. (Mason, 2002) 

3.2.2 Transkribering av intervju 
Efter den semistrukturerade intervjun valde vi att omgående sätta oss för att transkribera 
den. Transkribering innebär att det talade språket översätts till en skriftlig form. Vi spelade 
in intervjun med hjälp av smartphones och en bärbar dator. När intervjun var klar, började 
vi, dagen efter, att lyssna igenom det inspelade materialet och ordagrant överföra datan från 
ljudinspelningen till skrift. 

Limbach (2006) ger förslag för hur en transkribering ska gå till. Han menar att det är 
omöjligt att utföra en hundraprocentig transkribering och om syftet med intervjun är att höra 
vad som berättas och inte hur är det inte eftersträvansvärt med en hundraprocentig 
transkribering. Det innebar att vi skrev ut vad personerna sa men valde att utelämna 
upprepningar, dialektala uttal och pauser. Detta för att vi var intresserade av vad de vi 
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intervjuade sa. Utifrån Limbach (2006) anvisning markerade vi vem som sa vad vid 
transkribering med att namnge dessa med dennes initialer samt att de som intervjuade 
markerades med en färg och de som blev intervjuade med en annan färg. 

3.3 Litteraturstudier 
Trots att SST som forskningsområde är relativt färskt har vi lyckats hitta relevanta artiklar 
för vårt arbete. Artiklarna har gett oss en inblick i hur tidigare forskning har bedrivits inom 
ämnet men gav oss också information till vårt kapitel om tidigare forskning. De artiklar som 
vi använt oss av har vi främst hämtat via Umeå Universitetsbibliotek från Google Scholar, 
ScienceDirect.com och ACM.org. 

De sökord vi använt oss av är bland annat: SST, Self service technology, self checkout 
system, perceived usefulness, ease of use, reliability. När vi sökt efter artiklar har vi 
mestadels använt en kombination av sökorden ovan. Till exempel resulterar en sökning i 
Science direct med enbart begreppet self service technology  i 43000 träffar, en stor del av 
dessa har inte varit relevant för vår studie. När vi istället sökt efter artiklar med sökorden self 
service technology i kombination med ease of use har vi hittat artiklar som studerar ease of 
use i en self service technology-kontext vilket har varit av relevans för oss. De kriterier vi 
använt oss av för att avgöra om det var relevanta för vår studie var att det skulle gå att 
relatera till de kategorier vi valt samt ge en bra överblick över SST-området.   

Tillvägagångssättet för att strukturera upp de ca 40 artiklar vi ursprungligen hittat var att 
dela upp dessa mellan oss tre författare. Efter att vi läst en artikel avgjorde vi om det gick att 
relatera artikeln på något sätt till vårt arbete, om det inte fanns någon relevans alls tog vi bort 
artikeln. Till de artiklar vi behöll skrev vi sammanfattning, citat, nyckelord och länken till 
artikeln. 

3.4 Dataanalys 
För att analysera de datainsamlingar vi 
gjort har vi kategoriserat det insamlade 
materialet. Vi gjorde det genom att leta 
efter nyckelord som sedan kunde knytas 
samman till de kategorier vi tagit med i 
studien. I enlighet med det som 
Mayring (2000) påstår försökte vi finna 
mönster i det insamlade materialet för 
att det skulle vara möjligt att hantera 
datan samt vara mer specifik och 
relatera materialet mot syftet med vår 
studie.  

Bild 7: Att finna mönster 
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3.5 Etiska överväganden  
Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns ett individskyddskrav som säger att 
“Individer får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 
kränkning. Detta krav, som här kallas individskyddskravet, är den självklara utgångspunkten 
för forskningsetiska överväganden.”. I vårt arbete har vi använt oss av dessa forskningsetiska 
överväganden. Individskyddskravet kan preciseras till fyra olika delar. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
(Vetenskapsrådet, 2002) 

Informationskravet syftar till att “Forskaren skall informera de av forskningen berörda om 
den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet 2002, 7). Forskaren ska alltså ge 
information till de berörda i förväg, informationen kan vara mer eller mindre detaljerad. 
Forskaren ska delge undersökningens syfte och beskriva hur undersökningen är tänkt att gå 
till i stora drag. Ett viktigt kriterium är att eventuella risker för obehag och skada ska 
redovisas. Det är även viktigt att deltagarna deltar frivilligt och att det som kommer fram i 
undersökningen endast används i det arbetet det är tänkt att användas till. (Vetenskapsrådet, 
2002,) 

Samtyckeskravet syfter till att “Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 
över sin medverkan.” (Vetenskapsrådet 2002, 9). Mer konkret innebär det att utifrån vilken 
typ av karaktär undersökningen har inhämta samtycke från deltagande parter. Samtycke 
skall alltid inhämtas i en undersökningen med aktiv insats av deltagarna. Undantag finns och 
det är som tidigare nämnt beroende på vilken typ av undersökning som görs. Ett undantag är 
om frågorna inte innefattar privat eller etiskt känslig natur. Det är då möjligt att inhämta ett 
samtycke från en företrädare för uppgiftslämnare. Detta kravet ger även deltagaren rätt att 
avbryta sin medverkan. Deltagaren kan även begära att få bli struken ur forskningsmaterialet 
om den så vill. (Vetenskapsrådet, 2002) 

Konfidentialitetskravet syftar till att “uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet 2002, 12). 

För den här punkten gäller att anteckningar, lagring och avrapporteringen om 
identifierbara personer ska ske på att sätt att deltagande personer inte kan identifieras av 
utomstående. Det är extra viktigt om en uppgift kan anses vara etiskt känslig. 
(Vetenskapsrådet, 2002) 

Nyttjandekravet syftar till att “Uppgifter insamlade om enskilda personer endast får 
användas för forsknings- ändamål.” (Vetenskapsrådet 2002, 14).   
Det här kravet innebär att de personer som deltagit i undersökningen ska ha möjlighet att 
åberopa forskningsresultatet. (Vetenskapsrådet, 2002). 

Under arbetets gång har vi informerat våra respondenter i enlighet med 
individskyddskraven. I förväg, via e-post, informerades de vi intervjuade om de 
forskningsetiska principer vi arbetat utefter. 
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3.6 Metodkritik  
Vi ansåg att många av de som svarade på enkäten uppfattade oss som representanter för 
Coop, och att deras svar på något sätt skulle påverka dem som kunder. Med detta sagt menar 
vi att vi anser att många var för positivt inställda till självscanningen. Om vi hade lyckats få 
tag i de kunder som har provat på självscanning, men sedan valt att sluta använda sig av 
systemet tror vi att vi hade kunnat samla ihop en hel del intressanta åsikter och synpunkter. 
Vi misstänker också att många av de som tog sig tid och svara på enkäten faktiskt var de 
kunder som ansåg att systemet i stort var bra. 

I samband med den semistrukturerade intervjun fick vi en del svar som var till nytta och 
gav oss svar som var betydande för fortsättningen av studien. Vi känner dock i efterhand att 
utförandet hade kunnat vara bättre från vår sida. Frågorna vi ställde hade kunnat vara 
öppnare för att på så vis möjliggöra för respondenterna att ge svar utifrån deras synvinkel. 
Frågorna var ursprungligen välformulerade, men när vi väl ställde frågorna mot kund blev de 
för konkreta vilket kan ha påverkat respondenternas svar. Detta borde ha dykt upp i 
pilottestet av enkätundersökningen, men gjorde inte det vilket indikerar att pilottestet kanske 
skulle ha genomförts på ett annorlunda sätt. 

Vi hade gärna sett att vi hade haft möjlighet att intervjua fler personer. Efter att enkäten 
var insamlad och bearbetad hade vi gärna haft intervjuer med ShopExpress-kunder för att få 
utförliga svar på våra funderingar utifrån ett kundperspektiv istället för enbart den 
kvantitativa data vi erhöll efter enkätundersökningen. 

Eftersom ett examensarbete endast ger oss begränsad tid att utföra studien hade vi inte 
haft möjlighet att intervjua fler än någon enstaka kund vilket hade gett oss en stor utmaning, 
hur skulle vi välja ut vilken kund att intervjua och hur ska skulle vi tillämpa endast enstaka 
kunders intervjusvar? 

Vi har upptäckt vissa begränsningar med att använda oss av enkätundersökningar i vår 
studie. Vi fann det till exempel svårt att ställa följdfrågor på de svar som kunderna hade 
lämnat. Vi tror att det hade varit givande att få reda på mer djupgående om de problem som 
kunderna hade utpekat om det hade varit möjligt att ställa följdfrågor. Detta ledde till att 
vissa av de svaren som samlades in via enkätundersökningen inte var speciellt utförliga och 
lite kortfattade.  

Angående begränsningar och problematik rörande den semistrukturerade intervjun måste 
vi kritisera hur frågorna ställdes från vår sida. Ibland ställde vi frågorna och valde att 
konkretisera genom att ge ett exempel. Till exempel blev det så när frågan om funktioner 
ställdes. Vi frågade då om det fanns funktioner som de tänkt implementera och gav 
omedvetet förslag i form av ”navigation” eller liknande. Svaret på den frågan kom att handla 
enbart om just navigation. I det exemplet borde vi istället valt att låta de vi intervjuade svara 
på frågan utan att ge dem ett exempel för att kunna få ett svar som inte påverkades av de 
tillägg vi gjorde i vår fråga. För att undvika det hade vi kunnat genomfört intervjun med strikt 
strukturerade frågor istället för en semistrukturerad intervju, dock hade vi inte fått ta del av 
det som det semistrukturerade konceptet ger. Nämligen diskussioner som kan leda till ny 
kunskap, vilket vi ville komma åt.   

Vi anser att vår studie har en god validitet och reliabilitet. Det som talar för en god 
validitet är att vi hade som mål att ta reda på vad kunderna hade för synpunkter kring vad 
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som borde förbättras rörande självscanningstekniken, detta mål uppfylldes då vi fick många 
synpunkter och åsikter. En god reliabilitet uppfylldes då vi ansträngde oss för att få så 
naturliga svar som möjligt, och inte ett svar som kan vara oärligt men snällt mot tekniken. 

Vår studie är inte stor nog för att säga att den information vi fick fram stämmer till fullo 
med verkligheten. Den kvantitativa datan vi erhållit är inte möjlig att generalisera eftersom 
det skulle kräva en större datamängd.  Vi kan bara säga att resultatet från vår undersökning 
stämmer in på de deltagare som deltagit i vår studie. För att kunna göra en generalisering av 
verkligheten krävs en större undersökning, något som vi tyvärr inte hade tid med.  
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4. Empiri  

Resultatet av enkätundersökningen och intervjun redovisas nedan. 

4.1 Empiri- Enkät 
Vi valde att, utifrån kundernas upplevelser av SST, dela in påståendena i fem olika kategorier. 
Dessa fem är användbarhet, pålitlighet, leveranshastighet, funktionalitet och gränssnitt.  

Synpunkter rörande användbarheten på scannern visade sig i tre av  påståendena. Det 
första är “Informationen på scannern är lätt att tyda”. Resultatet av det påståendet 
visas i diagram 1. 
 

  
Diagram 1. Cirkeldiagram över resultatet från påstående 2 på enkäten. 
 
Vi kan se på tabellen att 75% svarade antingen 4 eller 5. Vilket betyder att de flesta anser att 
informationen är enkel att tyda. 

Det andra och det tredje påståendena rörande användbarhet är “Det är enkelt att ta 
bort oönskade varor från scannern” och “Scannern är lätthanterlig”. Resultatet av 
dessa påståenden visas i diagram 2 och 3. 
 

 
Diagram 2. Cirkeldiagram över resultatet från påstående 3 på enkäten. 
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Diagram 3. Cirkeldiagram över resultatet från påstående 8 på enkäten 
 
På påståendet “Det är enkelt att ta bort oönskade varor från scannern” svarade 74% 
antingen 4 eller 5, vilket innebär att de flesta anser att det är enkelt att ta bort en vara från 
scannern. Vi kan se på diagrammet att 89% svarade antingen 4 eller 5, vilket pekar på att de 
flesta kunder anser att scannern är lätt att hantera. 
 Kategorin användbarhet innebär även att funktionerna på scannern är lätta att använda 
och förstå. Detta visas bäst med hjälp av påståendena “Informationen på scannern är 
lätt att tyda”, “Det är enkelt att ta bort oönskade varor från scannern” och 
“Scannern är lätthanterlig”. Påståendet om det är enkelt att tyda informationen som 
visas på scannern betyder helt enkelt att texten, bilden osv är lätt att förstå och läsa. Att ta 
bort oönskade varor från scannern syftar på om en kund scannat in till exempel för många av 
en vara, att det är enkelt att se hur man tar bort den varan. Scannern är lätthanterlig syftar på 
om scannern är smidig, lätt att använda och om det finns tydlig information om hur man ska 
gå tillväga i olika situationer.  
 Pålitlighet visar sig i påståendet “Scannern fungerar oftast väl”. Resultatet av 
påståendet visas i diagram 4. 
 

 
Diagram 4. Cirkeldiagram över resultatet från påstående 4 på enkäten. 
 
Påståendet scannern fungerar oftast väl syftar på om kunderna upplever att det ofta är 
problem med scannern. Till exempel att de ofta stängs av. 85% svarade antingen 4 eller 5 på 
påståendet ”scannern oftast fungerar väl”. Kunderna ansåg alltså att detta inte är något 
stort problem. 
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Problemen som kan uppstå rörande funktionalitet visas i påståendet “Scannern har 
tillräckligt många funktioner” och “Någon funktion du saknar?” Resultatet av detta 
påstående visas i diagram 5. 
 

 
Diagram 5. Cirkeldiagram över resultatet från påstående 5 på enkäten. 
 
“Någon funktion du saknar?” är ett påstående man inte kan välja 1-5 på utan den består 
helt av egna ord från personen som besvarat enkäten. Några förslag på funktioner som 
kunder saknar är navigering, bluetooth och att kunna välja antal på en vara. Funktioner är en 
kategori som kunder gärna ser förändring i. Inom kategorin funktioner finns påståendena 
“Scannern har tillräckligt många funktioner” och “Någon funktion du 
saknar?”.  “Scannern har tillräckligt många funktioner” syftar på om kunderna 
anser att det skulle behövas fler funktioner i scannern. “Någon funktion du saknar?” är 
ett påstående där kunder fritt får skriva i vad för funktion som de saknar. På påståendet 
“Scannern har tillräckligt många funktioner” kan vi i tabellen se att 70% svarade 
antingen 4 eller 5. Av de påståenden som vi haft är alltså funktionspåståendet det påståendet 
som flest kunder anser behöver förändring. 

Eventuella problem med gränssnittet visade sig på påståendet “Kampanjinformation 
stör inte mig”. Resultatet av det påståendet visas i diagram 6.  
 

 
Diagram 6. Cirkeldiagram över resultatet från påstående 9 på enkäten. 
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Kategorin gränssnitt handlar om att det kan finns problem med den information om 
kampanjer som visas i scannern för en kund. Detta visar sig tydligast på påståendet 
“kampanjinformation stör inte mig”. 

Kampanjinformation är den information som dyker upp när en kund scannar en vara som 
det är kampanjpris på. Då kommer det upp information om den kampanjen som täcker hela 
skärmen. Tabellen visar att 75% svarade antingen 4 eller 5. Detta innebär att majoriteten 
anser att kampanjinformationen som kan uppstå på scannern inte är störande. 

4.1.1 Övriga kommentarer från enkätundersökningen 
Nedan redovisas de övriga kommentarer som återfanns i enkätundersökningen samt, i vissa 
fall, en kort förklaring till vad kunden baserar kritiken på. Kommentarerna nedan är både 
positiva och negativa. 
 
Information på scannern är lätt att tyda 
Utifrån påståendet fick vi några exempel på saker som kan vara svåra att tyda på scannern: 
“Informationen borde gå att förstora upp så att de med dålig syn även ser informationen”, 
“Lite svårt”, “Liten skärm” och “Ibland otydligt att rabatten ej står på etiketten utan först när 
man scannar. Tex. extrapris apelsiner. Det står fortfarande kilopris 19:90 när lappen skrivs ut 
fast det borde stå 10kr kilo redan där.” Med detta menar kunderna att texten på 
informationen som visas på scannern kan vara för liten. 

Ett annat problem en kund beskriver är att om en viktvara är på kampanjpris visas inte 
det priset på etiketten som skrivs ut från vågarna. Utan det visas först då kunden scannat in 
varan. 
 
Kampanjinformation stör inte mig 
En positiv kommentar om kampanjinformationen är att en kund “tycker det är en bra 
funktion när jag förberett mig mindre bra”. 
En negativ kommentar kring kampanjinformationen är att det är “rätt störande faktiskt”. 
 
Det är enkelt att ta bort oönskade varor med scannern 
En kund som inte ansåg att det var enkelt skrev att det är “lite svårt att veta vilken knapp 
man ska scanna bort med”. 
 
Scannern har tillräckligt många funktioner 
Några kommentarer från kunderna är att scannern är “för simpel”, “duger men inte mer”, 
“lättare att bläddra mellan artiklar” och “skulle kunna vara tydligare vid extrapriser”. Med 
den sista kommentaren syftar kunden på att om man scannar en kampanjvara kan det vara 
otydligt att den är på kampanjpris. 
 
Scannern fungerar oftast väl 
Enda kommentaren på detta påstående var “på vissa områden kan scannern tappa kontakt”. 
Med detta menas att scannern tappar kontakten med ShopExpress-servern som står inne i 
butiken. 
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Någon funktion du saknar? 
Framförallt tre funktioner önskades av ett flertal kunder. Dessa är: navigering, bluetooth och 
att kunna välja antal på en vara. Med navigering menar kunder att det borde finnas en 
funktion där du kan skriva in det du söker och scannern visar var den varan är eller en karta 
inbyggd i scannern. Kunderna påstod att det finns två olika alternativ. Antingen en GPS-
funktion som visar var kunden är och var kunden ska, t.ex. genom en karta i scannern. Det 
andra alternativet är att kunden på något sätt skriver in vad de söker och scannern får då upp 
en ruta där det står var i butiken varan är, t.ex.: Avdelning A, gång 7, hylla 3. De kunder som 
önskade en bluetooth-funktion i scannern var ute efter att man skulle kunna “koppla” 
samman telefonen med scannern för att kunna föra över till exempel sin handlingslista till 
scannern. 

Många kunder ansåg att en funktion som gör att man kan ange hur många man vill ha av 
en vara skulle vara nödvändigt. Denna funktion skulle alltså fungera på det viset att kunden 
kan scanna en vara, och sedan välja hur många man vill ha av den varan. Om kunden i 
nuläget vill ha flera av en vara måste denne scanna varan flera gånger. Coop visste sedan 
tidigare om några av dessa problem och den önskade funktionaliteten Däremot finns det ofta 
anledningar till varför dessa funktioner inte redan finns. Representanter från Coop sa att 
några av funktionerna som kunderna önskar definitivt vore intressanta att implementera i 
Coops butiker. 

Angående synpunkterna som berörde navigering säger de att det blir svårt att lösa 
eftersom inte alla forum-butiker har samma planlösning. Man skulle alltså bli tvungen att 
skriva in plats för varje vara, på varje enskild butik istället för att kunna ha en generell 
lösning som gäller alla. Ett annat problem är att det finns över 100 000 artiklar, vilket skulle 
kräva mycket tid av de anställda på butiken. Det skulle även krävas en funktion för att kunna 
skriva i den vara du saknar med hjälp av exempelvis ett tangentbord. Bluetooth-önskemålet 
är något som kan vara möjligt i en framtida scanner sa representanterna från Coop. Scannern 
som finns nu har begränsad funktionalitet och det kan därför inte implementeras så många 
funktioner som Coop och dess kunder vill. Även funktionen för att kunna välja antal på en 
scannad vara är något som är möjligt på en framtida scanner. 

4.2 Empiri- Semistrukturerad intervju 
Inför intervjun med person 1 och person 2 hade vi förberett sju frågor. Utifrån dessa sju 
frågor uppstod en del frågor vid sidan om. Vi var bland annat intresserade av deras åsikter 
rörande de funktioner som kunder önskade(bluetooth, navigering). I diskussionen rörande 
navigering fick vi svaret: 

“Navigering har funnits i tankarna absolut, men frågan är hur man ska lösa det, men 
hjälp av Pricer, osv, och hur den ska positionera. I och med att alla forum har olika 
planlösning. Det finns ingen exakt mall som alla följer. Man kommer isåfall behöva ett 
standard sortiment så man slipper uppfinna hjulet flera gånger” (person 2).  

Med detta menar person 2 att det finns en möjlighet att implementera tekniken. Person 2 
menar också att det skulle innebära en hel del extraarbete då personalen på respektive 
stormarknad skulle vara tvungna att skriva in positionen på varje produkt på hela 
stormarknaden. Detta skulle ta lång tid, tid som skulle kunna läggas på annat. Person 2 säger 
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att “Det är en ganska lång väg dit. I och med att vi har 120 tusen artiklar.” Ett annat hinder 
är att scannern i sig inte är kompatibel med speciellt många funktioner eftersom den är 
ganska gammal. En nyare scanner som utvecklas kommer att ge bättre stöd för att 
implementera fler funktioner allteftersom det efterfrågas. På frågan ifall de tror att det skulle 
löna sig att ha navigering svarar de:  

“Ja det är det som är frågan också. Är det värt det. Man måste göra ganska stora 
avvägningar här, även om man kan tycka själv att det är en bra idé, eller om en kund säger 
att det är en bra idé. Så vill vi även se en helhetsbild, ifall det är för komplicerat, kommer 
det fungera osv” (person 1). 

Angående bluetooth är det ett liknande problem som vid navigering, dvs. scannern är inte 
utrustad för att kunna ha den funktionen. De säger att: “Nej, dom är nog genomförbara. Jag 
tror säkert dom kommer också, man går åt det hållet. Men det är inte här och nu” (person 
1). Båda representanterna anser att det är en bra idé men att funktionerna i nuläget inte är 
genomförbara. Precis som de sa angående navigering vet de inte ifall det skulle löna sig eller 
inte, därför måste noggranna uträkningar göras och en mer utförlig undersökning innan man 
väljer att införa en sådan funktion. 

Vi var intresserade av att höra hur Coop skulle göra om de själva fick bestämma hur deras 
scanner ska se ut och vad den skulle ha för funktioner. Därför valde vi att fråga hur mycket de 
själva kan styra utformingen av användargränssnitt och funktioner.   

“Absolut, dom lyssnar på våra önskemål, och vi samverkar utvecklingsfrågor så att vill 
vi ha en viss funktion så får vi skriva ett önskemål, sen samlas dom här upp och estimeras 
av leverantören, “si och så mycket kommer det kosta och så här lång tid kommer det ta” 
(person 1).  

Coop har alltså möjlighet att styra utseendet och funktionaliteten på scannrarna vilket 
öppnar för nya funktionaliteter som ska kunna matcha kundernas önskemål och krav. 
Under intervjun ställde vi frågan om det finns funktioner som har testats men som inte 
används i dagsläget, då vi var nyfikna på att höra om det var så att det fanns framtagna 
funktioner som ännu inte implementerats i handeln.   

“Ett exempel är ShopExpress i mobilen, det finns en app, det finns en färdig 
funktionalitet, den har körts i Coop Forum i södra Sverige, Bromma och någon till. Den är 
kanske igång fortfarande men den ska inte rullas ut än” (person 1).  

Anledningen till att denna funktion inte har tagits i bruk ännu var en ren kostnadsfråga. 
Trots att idén var god så finns det fortfarande för stora brister i en sådan lösning för att den 
ska gå att implementera. Till exempel att koderna ska scannas med hjälp av kamerans 
telefon, något som i sig inte är det lättaste.  

“Det var, så vitt jag vet, en kostnadsfråga som det hängde upp sig på, men vi hoppas att 
vi så småningom kan rulla ut den.(...) Även om det är en bra idé, så är det inte klockrent, 
t.ex.  att du ska fota koden med kameran. Och det är inte helt lätt” (person 1). 

Det visade sig sedan att de två representanterna inte visste om en del av de problem som 
kunderna ansåg var problem: “Nej, det visste vi inte om (...) jag har inte hört någon säga 
det” (person 1). Dock visste representanterna om problemet att scannern ibland kan tappa 
kontakten med ShopExpres-servern, men att kontakten alltid kommer tillbaka. På frågan ifall 
de hade någon aning om varför någon av dessa fel finns svarade de att “Vi har inte ställt dom 
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här frågorna förut riktad mot kund, inte vad jag vet iallafall. Så att det är ju en bra 
synpunkt” (person 1). 

Vi frågade även respondenterna om det fanns någon funktion eller ny lösning som de 
själva, som konsumenter, kände att de skulle vilja se i framtiden. Svaret på detta var att de 
möjligtvis hade sett en kortlös hantering, för att på så vis slippa använda MedMera-kort. Att 
sedan kunna använda sig av mobilen för att exempelvis checka ut eller ta loss scannern 
ansågs också vara en smidig lösning. Därefter påpekar respondenten att drömlösningen hade 
varit att plocka på sig alla de varor man ville ha och sedan bara gå ut ur affären, och därpå 
skulle kontot debiteras. “(...)Kunna checka ut med mobilen. Det skulle vara bra. 
Drömlösningen vore att plocka på sig det man vill ha och sen är det bara gå ut. Sen får man 
kontot debiterat ” (person 1). Avslutningsvis frågade vi hur de ser på framtiden när det gäller 
självscanningstekniken. Bland annat vad de tror om de funktionerna som kunderna i nuläget 
önskar. “(… )på lång sikt, flera år framåt. 10-15 år så tror jag säkert att det finns. Det kan vi 
nästan anta” (person 1). 
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5. Diskussion 

Det vi genomgående under studiens gång har sett är att både kunderna och Coop är nöjda 
med hur ShopExpress fungerar. Detta har vi sett av svaren från enkätundersökningen, när vi 
stod på Coop och pratade med kunder vid enkättillfällena, personer som använder 
ShopExpress som vi pratat med under studiens gång och de vi pratat med inom Coop i 
samband med intervjuer och andra möten med Coop-anställda. I nuläget är konceptet enkelt 
och effektivt, men möjligen något föråldrat. 

Att införa nya funktioner och förändra dagens ShopExpress-scanner är inte möjligt, och 
eftersom Coop planerar att byta till en ny scanner kommer det inte hända så mycket med den 
nuvarande. Coop säger i den semistrukturerade intervjun att en ny scannerlösning ska klara 
sig i tio år och bytet skulle även innebära att kundvagnshållare och alla laddare i väggen 
måste bytas ut vilket betyder att det är kostsamt att byta. Coop säger även i intervjun att en 
ny ShopExpress-lösning ligger cirka två år bort och att scannerlösningarna har en livscykel 
på ca tio år vilket innebär att om en ny lösning kommer 2017 ska den fungera till år 2027. Det 
medför att den scannerlösning de köper in ska vara möjlig att utveckla och förändra för att 
passa behoven i lång tid framöver vilket kräver att de tänker långsiktigt. 

För att återkoppla resultatet av vår undersökning till vårt syfte med studien om det  
är den mobila artefakten som är anledningen till att användarantalet är lägre än vad det 
borde vara vill vi påstå att det kan vara en avgörande faktor. Tidigare forskning visar på att 
det är flera aspekter som spelar in när det kommer till att avgöra hur villiga konsumenterna 
är att ta till sig och använda ny teknologi. Resultatet av vår enkätundersökning visar att 
majoriteten av respondenterna var positivt inställda till ShopExpress, något som fick oss att 
inse att tekniken uppfyller sin funktion, trots att kunderna hade önskemål och synpunkter på 
en framtida version av ShopExpress. När Rogers et al (2011) talar om användbarhet pekar de 
på att systemet måste hjälpa till att lösa problem och tillfredsställa de önskemål och behov 
som användaren har. Vi har dock inte underlag nog att påstå att det är den mobila 
artefaktens brister som ligger till grund för det låga användarantalet, utan att detta sannolikt 
beror på andra faktorer. 

Foxall och Yani-de-Soriano (2005) anser att ett system ses som användbart om 
användarna anser att systemet ger dem en fördel jämfört med att inte använda systemet. 
Som skrivet i inledningen använder ca 12-30% av kunderna (Cho och Fiorito 2010; Chiu och 
Hofer 2015; Grahn 2009; Demirci Orel et al 2014) självscanning, vilket innebär att det är 
rimligt att anta att majoriteten av kunderna inte ser någon fördel att använda sig av 
självscanning. Dabholkar (1996) menar att användare kan bry sig om användbarheten hos ett 
system av olika anledningar. Författaren menar att en eventuell kund vill slippa en lång 
inlärningsprocess för att kunna bruka systemet, och vi anser att ShopExpress är designat för 
att vara så enkelt och smidigt som möjligt (se bild 3, 4 och 5) där det mesta genomförs genom 
ett fåtal knapptryck. Baserat på detta har vi ingen anledning att tro att systemet skulle vara 
för avancerat eller svårt att använda, något som framkommer i enkätundersökningen då över 
50% av kunderna som svarade på enkätundersökningen ansåg att scannern var lätthanterlig. 
En negativ konsekvens med en framtida scanner är att det kan bli svårare för tekniskt 
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okunniga personer att använda scannern och att den nöjda skaran kunder som anser att 
scannern är lätthanterlig istället anser att den är svår att använda. 

I den semistrukturerade intervjun pekar flera svar mot att en framtida scanner kommer 
att ha fler funktioner och vara mer avancerad än den nuvarande scannern är. Visserligen 
finns det kunder som skulle uppskatta en mer avancerad scanner, men ju mer avancerad 
scannern blir desto fler kunder kommer troligen att anse den vara svår att använda vilket kan 
leda till att användarantalet fortsätter att vara lågt. 

När vi genomförde enkätundersökningen var det en respondent som påpekade att 
scannern ibland tappade kontakten med den lokala självscanningsservern. Bobbit, Dabholkar 
och Lee (2003) påpekar att om tekniken slutar fungera eller misslyckas med att utföra den 
förväntade uppgiften accepterar inte användarna systemet i lika stor utsträckning. Då endast 
en respondent hade lämnat en sådan kommentar, och över 50% av respondenterna från 
enkätundersökningen tyckte att systemet fungerade väl, ansåg vi att detta var ett för lågt 
antal för att kunna peka på ett mönster. Däremot var detta något som person 1 och person 2 
från intervjun hade kännedom om sedan tidigare och själva hade upplevt. De poängterade 
dock att scannrarna alltid får tillbaka kontakten efter en stund. 
 Gränssnittet är en faktor som vi haft i åtanke sedan innan vi inledde detta examensarbete 
då samtliga författare använder sig av systemet när vi besöker dagligvaruhandeln. Shockley 
et al (2011) menar att självscanningens display ska vara utformad på en sätt som underlättar 
och förenklar för kunderna i affären. Vi anser att utvecklingen av scannern i stort sett har 
skett i enlighet med de principer som Wickens et al (2004) talar om och som vi nämnt under 
tidigare forskning. Dock har vi sett en del kommentarer om att skärmen skulle vara otydlig 
och ibland kan det vara svårt att läsa vad som står på den. Wickens et al (2004) skriver i sina 
principer att texten på skärmen ska vara lättläst. Det finns ShopExpress-användare, med lite 
sämre syn som har svårt läsa vad som står på skärmen om texten är liten (se bild 3). Detta är 
något som kan vara en anledning till att folk väljer att inte använda ShopExpress. En kund 
påpekade att det var lite svårt att veta vilken knapp man ska använda för att ta bort en 
inscannad vara med, något som går att knyta till Wickens et al (2004) princip gällande tydlig 
design. En annan princip Wickens et al (2004) skriver är att skärmens design bör vara 
utformad så att vanligt använda funktioner är placerade på närmast möjliga position. Detta 
är en princip som den nuvarande scannern har lyckats med. Eftersom scannern inte har en 
touch-funktion i nuläget är scannerns fysiska knappar placerad intill den funktion på 
skärmen som den representerar.   

Författaren talar om att en skärm bör utformas på så vis att användaren inte behöver 
fundera över vad denne ska göra, något som inte stämmer överens med kundens kommentar. 
Många kunder som svarade på enkäten påpekade att de ville ha fler funktioner i scannern. 
Dock var det lite osäkert just vilka funktioner de ville ha. Några nämnde idéer och tankar om 
navigering för att enklare hitta rätt i butiken. Detta är goda idéer, men vi anser inte att det är 
något som är avgörande för antalet användare. Vi anser inte att införandet av enbart 
navigering skulle göra ShopExpress mer attraktivt för dem som inte redan använder sig av 
systemet. Många av de problem eller önskemål som dök upp under genomförandet av 
enkätundersökningen visade sig senare vara för komplicerade för att genomföra i dagsläget. 
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Vidare så väger frågan om huruvida detta inslag, navigeringen, är lönsamt för verksamheten, 
eller om det enbart gynnar vissa individer. 

Syftet med den här studien var att undersöka varför självbetjäning i dagligvaruhandeln 
inte har fler användare. Genom en enkätundersökning och intervjuer med representanter 
från Coop har vi fått reda på de problem som kunder anser finns, och varför dessa problem 
finns och huruvida det är möjligt att göra något åt dessa problem. Resultatet av detta 
examensarbete kan fungera som ett beslutsunderlag för Coop inför implementeringen av en 
framtida SST-lösning. Resultatet av denna studie har belyst vilka problem kunderna 
uppfattar hos den befintliga SST-lösningen och tillhörande mobila artefakt. Vad Coop väljer 
att göra med den information som vi har gett dem får framtiden utvisa. Vi ville ge dem den 
fakta vi fått reda på och förutsättningarna att kunna rätta till de problem som finns för att i 
framtiden kunna presentera en SST-lösning som kan vara av större intresse för kunderna än 
dagens ShopExpress. 

Vi hade en del frågor i vår intervju som vi valde att ställa utifrån det resultat vi fick av 
enkätundersökningen. Frågorna vi hade var löst formulerade och tanken var att vi även 
under intervjuns gång skulle diskutera frågorna och ställa frågor som uppkom under tiden. 
Svaren vi fick var baserade på de vi intervjuades åsikter och deras synpunkter utifrån ett IT-
perspektiv och ska därmed inte tas som en generell åsikt från Coop som företag. Med 
vetskapen om att frågor rörande exakt hur självscanningssystemet fungerar troligen inte 
skulle besvaras var frågorna från vår sida inte av en särskilt spektakulär karaktär och svaren 
var därmed inte särskilt förvånande. 

Vår studie visar att Coop och deras kunder var nöjda med dagens system men att de hade 
förhoppningar om att systemet skulle förbättras i framtiden på en rad olika punkter, bland 
annat scannerns utseende, tydlighet, andra självbetjäningslösningar och kortlösa 
hanteringar. Exakt hur förbättringarna skulle ske fick vi inte svar på vilket antingen kan bero 
på att de i nuläget inte vet hur det ska genomföras eller för att det inte har möjlighet att 
specifikt berätta hur framtiden ser ut. För oss var det ändå viktigt att få höra vad de hade för 
åsikter om de problem vi funnit i artiklar och som var grunden till vår studie eftersom det gav 
oss insikt i om vissa av problemområdena redan hade uppdagats från deras sida och möjligen 
försökt åtgärdats tidigare eller om det var helt ny information för dem och hur de då ställde 
sig till den. På frågan om de visste om att det fanns kunder som tyckte att det var svårt att ta 
bort kampanjinformation svarade de att det inte hade hört det från kund tidigare vilket enligt 
dem berodde på att frågorna inte ställts mot kund förut. Därför anser vi att vårt arbete är 
viktigt eftersom vi tar kundens åsikter och presenterar det för Coop samtidigt som vi 
relaterar det till de problemområden vi tidigare pekat ut. Coop visste sedan tidigare om några 
av dessa problem och de önskade funktionaliteterna. Dock finns ofta anledningar till varför 
dessa funktioner inte redan finns. Representanter från Coop påpekade att några av 
funktionerna som kunderna önskar definitivt vore intressanta att implementera i Coops 
butiker, men att det ofta handlar om stora kostnader att genomföra sådana 
implementationer. Coop förklarar att det måste finnas en vinst att göra med en 
implementation om ett förslag ska genomföras, vilket blir en avvägningsfråga som inte kan 
avgöras enbart på grund av att en kund önskar att implementationen genomförs. 
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6. Slutsats  

Självbetjäningslösningar implementeras allt oftare i dagligvaruhandeln idag. Trots att 
tekniken funnits tillgänglig i ett antal år är antalet användare av tekniken fortfarande lågt. 
Detta fick oss att fundera vad det låga antalet användare kunde bero på, vilket ledde oss in på 
de frågeställningar vi har sökt svar på med hjälp av denna studie. Detta genom att ta reda på 
kundernas åsikter och synpunkter om självscanning och sätta det i relation med vad tidigare 
forskning har pekat ut som viktiga aspekter ur en användares perspektiv. Resultatet 
genererades genom en kvalitativ undersökning (intervju) och en kvantitativ undersökning 
(enkät). 

Utifrån vår studie kan vi säga att gränssnitt, användbarhet, funktionalitet, pålitlighet och 
leveranshastighet är kategorier som kunder önskar förbättringar i. Funktionalitet är den 
kategori som kunder anser borde utvecklas snarast medan leveranshastighet är den kategori 
som kunder haft minst åsikter om. Alla dessa kategorier har sina brister och förbättringar 
kan göras i alla. Utifrån våra frågeställningar kan vi säga att gränssnittet kan ha en del att 
göra med att användarantalet är lägre än vad det kan vara. Kunder har haft åsikter om att 
texten på skärmen är liten och att skärmen är liten. För människor med nedsatt syn kan det 
vara besvärligt att använda sig av självscanning och dessa kanske väljer den 
personalbemannade kassan istället.  

Det vi kan se i vår studie är att de befintliga funktionerna i scannern uppfyller de krav som 
ställs från kund. Dock önskar många se fler funktioner, men detta är inget som vi anser är av 
större betydelse för antalet användare. Med det sagt vill vi påstå att de funktioner som är 
viktiga för användarna redan är implementerade i den befintliga artefakten och funktioner 
utöver dessa är bara en bonus, men inget som vi anser gör artefakten mer lockande för nya 
användare. 

Under studiens gång har vi inte fått några indikationer på att scannern, den mobila 
artefakten, som används skulle vara opålitlig samt att svaren från enkätundersökningen tyder 
på att kunderna uppfattar scannern som pålitlig. En enstaka kommentar om att scannern 
tappade kontakten någon gång ibland, men återfick kontakten efter en liten stund, anser vi 
peka på att scannern är pålitlig. Betydelsen pålitligheten har för användarna är av stor vikt, 
då vi vill påstå att kunderna med största sannolikhet skulle överge tekniken om kontakten 
med scannern bröts vid flera tillfällen under en handlingssession. Därför anser vi att 
pålitligheten är av stor betydelse för användarna men också för den fortsatta användningen.  

Sammanfattningsvis anser vi att brister i scannern till viss det spelar in i det låga antalet 
användare, men vi tror att det kan finnas andra faktorer i omgivningen som påverkar 
kundernas villighet att använda sig av självbetjäningslösningar i dagligvaruhandeln, något vi 
inte har haft utrymme att behandla i denna studie. 
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6.1 Vidare forskning 
Under uppsatsens gång har det väckts intresse för ytterligare frågor som berör självscanning. 
Det skulle vara intressant att studera självscanningstekniken ur en mer ekonomisk synvinkel 
genom att se på lönsamheten för en sådan teknik. Det skulle även vara intressant att se om 
självscanning bidrar till en konkurrensfördel för dagligvarubutiker som väljer att investera i 
tekniken och ifall tekniken medför en ökning av dagligvarukunder. Vi anser också att det vore 
intressant att se om det skulle ske någon faktisk ökning av antalet självscanningsanvändare 
om det implementerades fler funktioner i scannern. Vi tror nämligen att det finns en risk att 
en del kunder skulle anse att den nya scannern är för invecklad och komplicerad, vilket 
resulterar i att de slutar använda tekniken. 
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8. Bilagor 

 
Bilaga 1  
Enkätundersökning 
 
Kön 
Man Kvinna 
 
Ålder 
-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 70+ 
 
Vilken handlingstyp passar bäst in på dig? 
Jag har en lista och handlar bara det som står på listan, inget annat. 
Jag har en lista som inte är speciellt utförlig, men det står i grova drag vad jag behöver. 
Jag har ingen lista utan går in i affären utan lista och handlar det jag känner för. 
 
Hur ofta handlar du per vecka? 
1 2 3 4 5 6 7 
 
Nedan kommer 10 flervalsfrågor. Markera endast en siffra. 
 
Det går smidigt att checka ut från ShopExpress-zonen. 
Håller inte alls med 1 2 3 4 5 Håller absolut med 
Övriga synpunkter: 
 
Informationen på scannern är lätt att tyda. 
Håller inte alls med 1 2 3 4 5 Håller absolut med 
Övriga synpunkter: 
 
Det är enkelt att ta bort oönskade varor från scannern. 
Håller inte alls med 1 2 3 4 5 Håller absolut med 
Övriga synpunkter: 
 
ShopExpress-scannern fungerar oftast väl, jag behöver sällan be om hjälp från 
personal. 
Håller inte alls med 1 2 3 4 5 Håller absolut med 
Övriga synpunkter:  
 
Scannern har tillräckligt många funktioner. 
Håller inte alls med 1 2 3 4 5 Håller absolut med 
Övriga synpunkter: 
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Det är lätt att scanna frukt och grönt. 
Håller inte alls med 1 2 3 4 5 Håller absolut med 
Övriga synpunkter: 
 
Alla produkter är lätta att scanna 
Håller inte alls med 1 2 3 4 5 Håller absolut med 
Övriga synpunkter: 
 
Scannern är lätthanterlig. 
Håller inte alls med 1 2 3 4 5 Håller absolut med 
Övriga synpunkter: 
 
Kampanjinformation stör mig inte. 
Håller inte alls med 1 2 3 4 5 Håller absolut med 
Övriga synpunkter: 
 
Det är lätt att scanna in kuponger/pantkvitton/rabattcheckar och liknande vid 
utcheckning. 
Håller inte alls med 1 2 3 4 5 Håller absolut med 
Övriga synpunkter: 
 
Nedan kommer tre frågor om övriga synpunkter. 
Vad anser du är positivt med självscanning? 
Kommer du på några övriga problem med självscanning? 
Någon funktion du saknar? 

 
Bilaga 2 
Intervju 
1. Visste ni om några av problemen? 
2. Vad tror ni är dom främsta anledningarna till att dom här bristerna har blivit utpekade? 
3. Är det någon som ni tänkt på eller tänkt implementera? 
4. Finns det funktioner som testats men som inte används? Av vilka anledningar används 
dom inte? 
5. Hur mycket har ni möjlighet att styra gällande typsnitt, storlek och design av  
gränssnitt? 
6. Är det något ni har planerat ha i framtiden eller ett drömtänk? 
7. Om ni fick välja själva, vilka funktioner skulle ni vilja implementera i systemet i framtiden? 

 


