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Abstract 
 

The purpose with this thesis is to investigate how the logistic and the configuration of the 

terminal buildings and the perceptions of the passengers at Stockholm Arlanda Airport are 

related to each other, and what effect it has on the passengers and their traveling within the 

airport.  

 

The focus will be on the logistic at all four terminal buildings that is within the Airport. To 

create a perception of the logistic at the Airport and how it is related to the passengers 

perceptions, the investigators need to make knowledge of the terminal buildings, and thereby 

try to link the logistic with the perception of the experience room.  

 

Swedavia is the company that own, operate at and manage Stockholm Arlanda Airport. The 

investigators will make an interview with employees at Swedavia to get a more profound 

understanding of how the company is thinking about the logistic issues that they need to 

overlook. There will also be interviews with travelers to get their perception of the logistic, 

design and atmosphere at the Airport.  

 

Observations will also be made at various times at the Airport with focus on all of the 

terminal buildings.   

 

The investigators use qualitative and quantitative methods to reach a result. To achieve a 

result, the investigators will use theories and scientific facts and other available facts that will 

be helpful to reach a result that will be analyzed. 

 

 

Keywords: Stockholm Arlanda Airport, Stress, Experience room, Logistic, Airport planning, 

Atmosphere, Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sammanfattning 
 

Denna uppsats handlar om Stockholm Arlanda Airport och syftet med uppsatsen är att 

undersöka hur logistiken och utformningen i upplevelserummet hänger ihop, samt vilken 

påverkan detta har på resenärerna och resandet inom flygplatsen.  

  

Fokus kommer att läggas på logistiken i de fyra terminalbyggnaderna som finns inom 

flygplatsen. I undersökningen ses terminalbyggnaderna över för att skapa en uppfattning om 

logistiken och på så vis försöka koppla ihop logistiken med upplevelserummet.  

 

Swedavia är det företag som är verksam och driver Stockholm Arlanda Airport. Det är med de 

anställda inom Swedavia som intervjuer kommer att ske för att få en djupare förståelse hur 

företaget tänker i de logistikfrågor som eventuellt behöver ses över. Intervjuer kommer även 

att ske med resenärer för att få deras uppfattning om logistik, design och atmosfär inom 

flygplatsen.  

 

Förutom intervjuer kommer även observationer att genomföras på flygplatsen vid olika 

tillfällen och tider på dagen.  

 

De metoder som har använts i undersökningen för att komma fram till de resultat som behövs 

är kvalitativa och kvantitativa metoder. Detta uppnås genom att göra undersökningar i form 

av intervjuer, observationer, tillgänglig fakta, samt med hjälp av olika lämpliga teorier för att 

på bästa möjliga sätt komma fram till ett resultat som har analyserats fram. 

 

 

Nyckelord: Stockholm Arlanda Airport, Stress, Upplevelserum, Logistik, Flygplatsplanering, 

Atmosfär, Design 

 

 

 
Ansvarsområden: 
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Arbetet har genomgående arbetats fram tillsammans där båda skribenterna ansvarar för 

slutresultatet.  
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1. Inledning  

 

Stockholm Arlanda Airport är Sveriges största internationella flygplats. Flygplatsen har som 

syfte att ge sina resenärer en bra vistelse och göra sitt eget folk stolta över sitt land och 

huvudstad.
1
 

 

Det är viktigt att flygplatsen känns välkomnande och har en tilltalande atmosfär då många 

resenärer kommer från andra länder och städer. För många resenärer så är Stockholm Arlanda 

Airport det första Stockholmsintrycket de får då de kommer till flygplatsen.
2
  

Stockholm Arlanda Airport är en stor och en mycket modern flygplats i både logistik och 

design. Flygplatsen ska kunna erbjuda sina besökare en bekväm och trevlig vistelse och även 

en trevlig arbetsplats för den personal som arbetar där.
3
 Det företag som äger och är verksam 

på Stockholm Arlanda Airport har till uppgift att skapa en bra tillgänglighet för de resenärer, 

affärer samt möten som berörs.
 4

 

 

Dessvärre har det sedan en tid tillbaka uppmärksammats en hel del i media om att det finns en 

del störande element på Stockholm Arlanda Airport som bör åtgärdas, exempelvis dålig 

säkerhet och långa köer både vid incheckning och säkerhetskontroll.
5
 Charter-, reguljär- och 

affärsresenärer, har under vissa tidpunkter på flygplatsen fått stå i långa köer för att bland 

annat checka in, vilket har lett till förseningar och stressade resenärer.
6
  

 

Detta har väckt en fundering hos skribenterna om vad resenärer har för upplevelse av 

flygplatsen med dess logistikutformning, design och atmosfär. Resor och besök av Stockholm 

Arlanda Airport har varit en del av hur semestern börjar för många människor, och kanske 

finns en dragning och lockelse till atmosfären. Stockholm Arlanda Airport och dess miljö är 

ett möjligt synonym till positivitet och spänning och flygplatsen är den plats där allvaret i 

resan börjar.  

 

Stockholm Arlanda Airport är idag i en ombyggnadsfas som ska bidra till ett bättre 

resenärsflöde och underlätta för de som besöker flygplatsen att hitta inom flygplatsen.
7
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1.1 Bakgrund 

 

Flygplatser är en viktig del av utvecklingen för alla städer och länder i världen och anses vara 

en inrikes och internationell mötesplats. Vidare bidrar den till en ökad integration mellan 

människor och kulturer.
8
 

 

Under 1920-talet fick Sverige tre stycken flygplatser i landets tre största städer, Stockholm, 

Malmö och Göteborg, och därmed öppnades flygtrafiken inom Sverige. Det var efter insikten 

att det skulle bli svårt att expandera flygplatsen vid Bromma flygplats som marken vid 

Stockholm Arlanda Airport blev aktuell. I ett första skede så gjordes landningar vid Halmsjön 

som ligger intill Stockholm Arlanda Airport, men landningsbanan var av ganska dålig kvalitet 

och ett nytt område utsågs och skapades, det område där Stockholm Arlanda Airport idag är 

verksam.
9
 Stockholm Arlanda Airport öppnade sin verksamhet 1960 då inrikesflygningar var 

aktuella. De internationella flygningarna blev verksamma på flygplatsen i april 1962.
10

 

 

I dagsläget är Stockholm Arlanda Airport Sveriges största flygplats. Den ligger norr om 

Stockholm som även betraktas som den största staden i Skandinaviens största land.
11

 

Stockholm Arlanda Airport är en statlig flygplats som organisatoriskt ingår i koncernen 

Swedavia, som tog över efter Luftfartsverket. Swedavia äger, driver och utvecklar Stockholm 

Arlanda Airport medan Luftfartsverket numera sköter flygtrafiktjänsterna som innebär att det 

är de som sköter det som sker i luften. Swedavia har varit verksamma på flygplatsen sedan 

2010 vilket innebär att det är Luftfartsverket som var verksamma vid den tidpunkt då 

Stockholm Arlanda Airport byggdes upp och från början designades.
12

   

 

Sedan Stockholm Arlanda Airport från början byggts upp har flygplatsen löpande genomgått 

förändringar och utbyggnader i både logistik och design. Än idag pågår byggnationer av 

flygplatsen av exempelvis terminal 2.
13

 Idag är Stockholm Arlanda Aiport en modern 

byggnad som består av fyra terminaler där både inrikes och internationella flygplan landar. På 

flygplatsen finns Sky City som är öppen för både resenärer och besökare, där det finns 

butiker, caféer och restauranger. Vidare består flygplatsens terminaler av så kallade 

behörighetsområden som ska passeras av resenärer som reser till och från flygplatsen.
14

 

 

I takt med den snabba utveckling som sker i världen blir det allt svårare för människan att 

hänga med de krav som ställs. Samtidigt kan det vara att människa och miljö inte passar ihop 

med varandra och stress kan uppkomma. Stress och kravsituationer kan uppstå av olika 

faktorer.
15

 

 

 

 

                                                 
8 http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/swedavia/pressrelease/view/flygplatsen-viktig-moetesplats-foer-

regionens-      utveckling-719860 2012-03-05 

9 http://www.flygplatser.se/historik/ 2012-04-26 

10 http://www.lfv.se/sv/Om-oss/Produktion-Terminal-/Stockholm-Arlanda/ 2012-04-26 

11 http://www.swedavia.se/arlanda/om-stockholm-arlanda-airport/om-flygplatsen/ 2012-05-15 

12 http://www.lfv.se/sv/Nyheter/Nyheter-2010/LFV-delas/ 2012-06-05 

13 http://www.swedavia.se/arlanda/om-stockholm-arlanda-airport/om-flygplatsen/terminal-2/ 2012-05-09 

14 http://www.swedavia.se/arlanda/shopping-mat-service/hitta-pa-flygplatsen/ 2012-05-09 

15 Lundberg, 2005, s.269 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/swedavia/pressrelease/view/flygplatsen-viktig-moetesplats-foer-regionens-%20%20%20%20%20%20utveckling-719860
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/swedavia/pressrelease/view/flygplatsen-viktig-moetesplats-foer-regionens-%20%20%20%20%20%20utveckling-719860
http://www.flygplatser.se/historik/
http://www.lfv.se/sv/Om-oss/Produktion-Terminal-/Stockholm-Arlanda/
http://www.swedavia.se/arlanda/om-stockholm-arlanda-airport/om-flygplatsen/
http://www.lfv.se/sv/Nyheter/Nyheter-2010/LFV-delas/
http://www.swedavia.se/arlanda/om-stockholm-arlanda-airport/om-flygplatsen/terminal-2/
http://www.swedavia.se/arlanda/shopping-mat-service/hitta-pa-flygplatsen/
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1.2 Problemdiskussion 

 

Stockholm Arlanda Airport är Sveriges största logistikanläggning.
16

 Det finns 

händelsemoment som förekommer på olika flygplatser, som skapar en viss irritation bland 

resenärer. En del resenärer kan också känna en obehagskänsla. Efter gjorda undersökningar av 

ett företag, skyscanner.se, har det visat sig att resenärerna har känt obehag någon gång i 

säkerhetskontrollen på en del flygplatser. Resenärer har känt sig kränkta och generade av en 

eller annan anledning. Många har klagat på de köer som uppstår och tycker att de är för långa 

ibland. Ett upphov till detta ska enligt undersökningar vara vissa förbjudna föremål som 

resenärerna haft med sig, medvetet eller omedvetet, och som har skapat längre väntetider. 

Detta medför problem som gör resenärerna frustrerade på grund av människor som inte följer 

föreskrifterna inom flygplatssäkerhet. I undersökningar har det kommit fram att personal som 

jobbar i säkerhetskontroller kan ha en nedlåtande och irriterad attityd gentemot resenärerna 

och har på så vis skapat frustrerade resenärer.
17

  

 

Många resenärer blir även irriterade och frustrerade på de långa köerna och väntetider som 

uppstår vid incheckningen.
18

 Andra problem som är frustrerande är att resenärer bara får ta 

med sig begränsad mängd kräm och vätska, att behöva ta av sig skor och skärp, få sin väska 

genomsökt eller att behöva smaka på välling eller barnmat.
19

 Terminalbyggnader på 

flygplatser ska vara byggda på ett sätt att de ska kunna möta resenärsflödet, men vissa 

flygplatser är planerade på ett oenigt och icke samordnat sätt. Detta har lett till att resenärer 

upplever smidigheten och processen att hitta runt i terminalbyggnaderna på flygplatser 

traumatiskt och väldigt förvirrande. Det saknas flyt på flygplatser då många resenärer är 

osäkra på vart de befinner sig i terminalbyggnaderna och vet inte i vilken riktning de ska gå.
20

  

 

Investeringar behöver göras i att förbättra atmosfären för att öka terminalernas attraktivitet. 

Swedavia behöver fokusera på att göra det smidigare för de kunder som rör sig på flygplatsen 

i alla de områden som resenären berörs av samt att upplevelse, utbud och erbjudanden ska 

förbättras.
21

 Att resa kan vara en obekväm och stressig situation för många människor. Genom 

att förbättra viss teknik kan stressymtomen lindras för de som är berörda och organisationen 

behöver använda sig av strategier som hanterar osäkerhet och stress. Mycket av 

konsumtionsforskningen av flygplatsresenärer, visar att upplevelser av transiten har blivit 

värre och måste ses över.
22

  

 

Med tanke på ovan nämnda faktorer bör dessa frågor ses över och fundera på om resenärer på 

Stockholm Arlanda Airport upplever detta som störande element inom flygplatsen och om 

detta påverkar logistiken och resandet inom flygplatsen.  

 

 

                                                 
16

 http://www.intelligentlogistik.se/files/IL2011-1.pdf 2012-06-18 
17

 http://www.affarsresenaren.se/artikel/uppror-mot-sakerhetskontrollerna/2740 2012-06-01 
18

 http://www.travelnews.se/artiklar/nyheter/20070702/for-langa-koer-pa-arlanda/?page=1 2012-05-14 
19

 http://www.affarsresenaren.se/artikel/uppror-mot-sakerhetskontrollerna/2740 2012-06-01 
20

http://journals.cambridge.org.till.biblextern.sh.se/action/displayFulltext?type=1&pdftype=1&fid=74562&jid=

NAV&volumeId=54&issueId=02&aid=745612012-06-08  
21

 http://www.swedavia.se/Global/Swedavia/detta_ar_swedavia/Bolagsstyrning/Swedavia_annualReport.pdf 

2012-06-18 
22

 http://new.amadeusblog.com/wp-content/uploads/2012/01/From_chaos_to_collaboration.pdf 2012-06-18 

http://www.intelligentlogistik.se/files/IL2011-1.pdf
http://www.affarsresenaren.se/artikel/uppror-mot-sakerhetskontrollerna/2740
http://www.travelnews.se/artiklar/nyheter/20070702/for-langa-koer-pa-arlanda/?page=1
http://www.affarsresenaren.se/artikel/uppror-mot-sakerhetskontrollerna/2740
http://journals.cambridge.org.till.biblextern.sh.se/action/displayFulltext?type=1&pdftype=1&fid=74562&jid=NAV&volumeId=54&issueId=02&aid=74561
http://journals.cambridge.org.till.biblextern.sh.se/action/displayFulltext?type=1&pdftype=1&fid=74562&jid=NAV&volumeId=54&issueId=02&aid=74561
http://www.swedavia.se/Global/Swedavia/detta_ar_swedavia/Bolagsstyrning/Swedavia_annualReport.pdf
http://new.amadeusblog.com/wp-content/uploads/2012/01/From_chaos_to_collaboration.pdf
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1.3 Uppsatssyfte  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur resenärernas upplevelser och logistiken på 

Stockholm Arlanda Airport hänger ihop och vilken påverkan detta har på resandet.  

1.4 Forskningsfrågor 

 

Skribenterna ska besvara följande frågeställningar genom kvalitativa och kvantitativa metoder 

genom tryckta publicerade källor, Internetkällor och muntliga källor. 

 

 

 Hur ser logistiken ut på Stockholm Arlanda Airport? 

 Har logistiken någon inverkan i hur resenärer upplever flygplatsen på Stockholm 

Arlanda Airport? 

 Har resenärernas upplevelse av flygplatsen och logistiken på flygplatsen någon 

inverkan på resandet? 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Undersökningen som kommer att göras kommer att ske på Stockholm Arlanda Airport och 

fokus läggs på själva flygplatsbyggnaden och de terminaler som finns där. Flygtrafiken, de 

landningsbanor, parkeringar samt hotell som finns på Stockholm Arlanda Airports område, 

som några exempel, kommer inte att undersökas.  

 

Logistiken på Stockholm Arlanda Airport kommer att undersökas för att få en helhetsbild med 

fokus på hur det ser ut idag. Swedavia är det företag som är verksam idag på Stockholm 

Arlanda Airport och de som tog över verksamheten 2010 efter Luftfartsverket som tidigare 

skötte om verksamheten. Luftfartsverket är fortfarande verksam på Stockholm Arlanda 

Airport, men med att ombesörja flygtrafiken. Eftersom Luftfartsverket tidigare var det företag 

som skötte hela verksamheten, fram tills år 2010, kommer det att nämnas i arbetet.   

 

För att definiera resandet i denna uppsats så vill skribenterna poängtera att det är resandet 

inom flygplatsen som är aktuell. Stockholm Arlanda Airport består av en flygledning, 

landside och airside, men eftersom skribenterna endast kommer att undersöka logistiken inom 

flygplatsbyggnaden så kommer de endast att lägga fokus på landside och airside. Däremot vid 

observationerna av flygplatsen och resenärer kommer endast landside att undersökas då 

skribenterna inte har tillträde till airside.  

 

Skribenterna skriver om flygplatsbyggnaden samt om flygplatsen vilket i de flesta fall har 

samma innebörd. Det är flygplatsbyggnaden, som ska undersökas och som arbetet handlar 

om. I arbetet används resenärer, kunder och passagerare. Fokus ligger på resenärer i detta 

arbete, men de olika synonymerna har samma innebörd. Detta beror på var källan kommer 

från. Stress kommer att tas upp i arbetet, men inget som skribenterna kommer att fördjupa sig 

i. 
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1.6 Definition 

 

Logistik: handlar om effektiva flöden, från råvara till slutkonsument. Det är att skapa en plats- 

och tidsnytta som är syftet med logistik och det som kunden efterfrågar finns på plats när det 

efterfrågas. Det handlar om att tänka på kostnader samtidigt som de olika delarna inom 

logistik får en service- och kvalitetshöjning.
23

  

 

Design: betyder formgivning, som vill ge ett föremål eller en miljö en väl fungerande form 

och struktur, underlätta dess användning samt göra den attraktiv.
24

 

 

Upplevelserum: Upplevelserum är den miljön som är fysisk där det produceras tjänster. 

Indelning av upplevelserummet går att göra efter förhållanden som är atmosfäriska såsom 

lukter, ljus, ljud och temperatur samt efter design såsom funktionalitet och estetik.
25

 

1.7 Uppsatsdisposition 

 

Denna uppsats består av flera delar, som börjar med en inledning som innefattar bakgrund och 

problemdiskussion, frågeställningar, syfte, avgränsningar samt uppsatsdisposition. 

  

Andra kapitlet tar upp de metoder som valts att tillämpas i de tillvägagångssätt som används 

för att få fram resultat som behövs till denna uppsats. I tredje kapitlet behandlas vilka teorier 

och tidigare forskning som tillämpas i denna uppsats, för att koppla ihop teori med empiri.  

Det fjärde kapitlet tar upp empirisk fakta, den fakta som blivit ett resultat av det arbete som 

utförts, såsom intervjuer och observationer samt internetbaserad fakta. Kapitel fem analyserar 

den information som samlats in och i det avsnittet tillkommer det inte någon ny fakta. Det 

sjätte kapitlet innefattar en diskussion där skribenterna diskuterar utifrån det material som 

samlats in, men som också går utanför ramarna av den insamlade fakta som finns.  

Det sjunde och sista kapitlet behandlar det skribenterna kommit fram till och besvarar de 

frågor som skribenterna hade i detta arbete. Förslag till fortsatt forskning tas även upp här.  

 

Avslutningsvis finns det även en litteraturförteckning samt bilagor. I uppsatsen behandlas 

också kvalitetssäkring samt kritisk granskning. Den kritiska granskningen utgår från två 

vinklar, dels vad som kritikerna kan tyckas är svagheter med kvalitativ samt kvantitativ 

forskning och dels utifrån uppsatsens arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 http://www2.logistikprogrammet.org/ny/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=61 

2012-06-23  
24
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25

 Mossberg, 2003, s. 15 
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2. Metod 

 

För att nå fram till ett resultat i detta arbete kommer fakta att samlas in på olika vis. Det 

kommer att vara i form av internetkällor, publicerade källor, observationer och intervjuer av 

verksamma inom organisationen som styr Stockholm Arlanda Airport samt personer som 

besökt flygplatsen någon gång. När all fakta är insamlad kommer analys att göras och med 

hjälp av det göra en slutsats. Skribenterna kommer att på bästa vis ta del av så mycket 

information som är möjligt och på bästa vis plocka fram det som är väsentligt för detta arbete 

och på så vis kunna göra en korrekt bedömning. I arbetet krävs det att fokusera på vad som är 

viktigt och relevant och kunna se kritiskt på de källor som skribenterna tar del av. Viktigt är 

att skribenterna själv kan se den röda tråden genom hela arbetet.  

 

2.1 Tillvägagångssätt  

 

För att på bästa sätt kunna besvara frågeställningar och syfte i detta arbete kommer både 

kvalitativa och kvantitativa metoder att användas. Kvalitativa och kvantitativa metoder är 

forskningsstrategier inom samhällsvetenskaplig forskning. Skillnaden mellan dessa två 

metoder är inte så stor förutom det faktum att kvantitativa forskare mäter olika företeelser 

medan kvalitativa forskare inte gör det.
26

 Vid val av metod kan det vara möjligt att avvika 

från det synsätt som från början var aktuellt. Finns det en medvetenhet om för- och nackdelar 

av de tillvägagångssätt som normalt används, så är det inte någon nackdel att välja ett sätt som 

passar bäst in i det tema som ska forskas fram.
27

  

 

2.1.1 Kvalitativ metod 

 

Kvalitativa metoder lägger stor vikt vid orden under insamling och analys av data. Metoden 

innehåller ett induktivt slag i förhållandet mellan teori och forskning, det vill säga att tyngden 

ligger på teoriskapandet. Den kvalitativa metoden ser på den sociala verkligheten som något 

som är i ständig förändring och något som individen kan ha kontroll över.  Fokus läggs på hur 

individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. En djupare förståelse söks för 

individen och strävar efter utförligare svar. Bryman talar i sin bok om att det kan bli väldigt 

komplicerat om vad som är och vad som inte är kvalitativ forskning, vilket är en av de 

huvudorsakerna till att denna metod består av flera olika metoder. De främsta metoderna är 

etnografi/deltagande observation, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper samt språkbaserade 

metoder för insamling i form av texter och dokument. Undersökningen kommer att utföras 

med hjälp av kvalitativa intervjuer för att få fram den information som eftersträvas.
28

 

 
2.1.2 Kvantitativ metod 

 

Kvantitativa metoder betonar kvantifiering och en insamling av numerisk data. Metoden 

innehåller ett deduktivt slag i förhållandet mellan teori och forskning, vilket innebär att 

tyngden ligger på teoriprövningar. Den kvantitativa metoden ser på den sociala verkligheten 

på ett yttre och objektivt sätt. Inom den kvantitativa metoden läggs stor vikt vid mätning av 

bland annat statistik, enkätundersökning, insamling av data, analys samt observationer. I 

                                                 
26

 Bryman, 2008, s.84-86  
27

 Judith, 2000, s. 23 
28

 Bryman, 2008, s. 340-344 
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undersökningen kommer observationer att utföras för att beskriva och komma fram till en 

förklaring av det som ligger i fokus.
29

  

2.2 Urval 

 

En undersökning kräver både tid och resurser att genomföra. Oftast har forskaren en 

begränsad tillgång till dessa två ting och kan inte genomföra undersökningen av samtliga 

målgrupper. Därför genomför forskaren ett urval då han eller hon med hjälp av olika 

urvalsstrategier väljer ut den population som anses vara rätt och passar in i bilden för att dra 

rätt slutsatser och besvara syftet med undersökningen på ett så korrekt sätt som möjligt.
30

 

 

I vår undersökning har fokus valt att läggas på både resenärer, besökare samt personal. 

Skribenterna kommer att åka till Stockholm Arlanda Airport där det kommer att genomföras 

observationer. Intervjuer med högt uppsatta personer inom Swedavia, samt intervjua resenärer 

och besökare både fysiskt och genom e-postkommunikation. Med resenärer och besökare 

avses människor av olika slag som har besökt Stockholm Arlanda Airport minst en gång samt 

använt sig av flygplatsens tjänster under vistelsen. Det kan vara ensamresande människor, 

barnfamiljer, funktionshindrade och pensionärer.  

 

Eftersom skribenterna ska utföra intervjuer med ett antal människor så innebär det att det blir 

ett litet antal gentemot hela populationen som någon gång besökt Stockholm Arlanda Airport, 

vilket då klassas som ett stickprov. Något medelvärde kommer inte att räknas ut av de resultat 

som intervjuerna ger utan resultatet kommer att analyseras och skapa en bild av resenärers 

tycke och upplevelse av flygplatsen. För att kunna generalisera från ett slumpmässigt valt 

stickprov bör det vara en undersökning av en större skala människor än vad de intervjuer som 

skribenterna valt att göra, vilket skribenterna är väl medvetna om.
31

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

 

Det finns två olika typer av källor vid insamling av data, primär- och sekundärkällor. 

Primärkällor ger information om ett ämne som någon har skrivit om och gjort en egen 

undersökning på. Sekundärkällor refererar till källor som redan existerar.
32

  

 

Vår undersökning kommer att bestå av både primär- och sekundärkällor. Primärkällor samlas 

in genom de intervjuer som vi genomför samt under en observation. Sekundärkällor samlas in 

genom böcker, bland annat kursens litteratur, samhällsvetenskapliga metoder som bland annat 

är skriven av Alan Bryman, som är relaterade till det aktuella ämnet, vetenskapliga artiklar 

samt Internetbaserade sidor .  

2.4  Genomförande av observationer och intervjuer  

 
2.4.1 Ostrukturerad observation 

 

I undersökningen kommer observationer att utföras på den aktuella platsen. Det finns flertal 

olika sätt att observera. I undersökningen kommer en så kallad ostrukturerad observation att 

                                                 
29

 Bryman, 2008, s. 150-160 
30

 Ibid, s.178 
31

 Ibid, s 188-190 
32

 http://www.ub.gu.se/skriva/kallkritik/ 2012-06-05 
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användas. Detta innebär att respondenterna kommer att åka till Stockholm Arlanda Airport 

och så detaljerat som möjligt observera hur strukturen på flygplatsen ser ut, vilka eventuella 

brister som finns samt skapa sig en uppfattning.  Utifrån observationer som utförs kan sedan 

en beskrivning skapas. Därefter kan korrekta och tillförlitliga slutsatser framföras då 

respondenterna upplever det med egna ögon, vilket i sin tur ökar tillförlitligheten för 

undersökningen i sin helhet.
33

 

 

Förberedelse är något som måste göras och med stor noggrannhet. En viktig fråga är om 

aspekter är igenomtänkta och om berörda områden har blivit behandlade.
34

 De resultat som 

frambringats ska vara så generella som möjligt utan några förutfattade meningar.
35

 Att skaffa 

information genom observationer är något som ständigt görs. För att skaffa information till 

vetenskaplig forskning, används observationer som måste följa de vetenskapliga krav som 

ställts och det måste finnas en planering som är systematisk. Vid observationer kan data 

frambringas som visar på olika beteenden och händelser inom vissa områden i olika miljöer. 

Metoden kan användas till flera olika orsaker. Explorativa undersökningar är den mest 

använda undersökningen och lägger grund för fortsatta studier då det är möjligt att använda 

det tillsammans med andra tekniker för att samla ytterligare information.
36

   

 

Data som samlas in är i viss mån inte beroende av att personerna som observeras är villiga till 

det eftersom det inte påverkar deras tid och kräver inte någon sorts energi från de inblandade. 

Nackdel med observationsmetoden är att det kan vara kostsamt och tidskrävande vilket kan 

skapa en situation där många inte genomför undersökningen av den anledningen. Observera 

beteenden och händelser kan vara till nackdel då det kan vara svårt att veta om situationen 

som fångas är omedelbar eller om det är representativa beteenden som observeras. Därför är 

det viktigt att göra förstudier om observationer så det på det viset blir lättare att peka ut det 

som är representativt.
37

  

 

Innan observationen sker måste några frågeställningar ställas. Det kan vara frågor som ”Vad 

ska vi observera?”, ”Hur ska observationerna registreras?” och ” Hur ska vi förhålla oss som 

observatörer?”. Detta kan ge olika utfall beroende på vad för typ av observation som utförs, 

strukturerad eller ostrukturerad. En strukturerad observation innebär att det problem som ska 

undersökas är så exakt som möjligt och att det är en självklarhet vad som ska ingå i den 

observation som utförs. Om ett beteendeschema finns utformat till observationen så kan det 

med enkelhet prickas av när beteendet har observerats.
38

 Ostrukturerade observationer 

används då information ska hämtas inom ett specifikt område och där syftet är att utforska. 

Inget schema är iordninggjort utan allt registreras på plats, vilket kan vara svårt att ta in allting 

även för den erfarna observatören. Även om det är en ostrukturerad observation så finns det 

en förberedelse i teoretisk och empirisk kunskap inom det område som ska forskas fram.
39

   

 

Observatören bör ha en klar bild av hur denne ska gå tillväga och vilket ställningstagande 

denne har. Ställa frågor som om de som observeras ska vara medvetna om det eller inte, om 

observatörerna ska vara deltagande eller icke deltagande observatörer. Förberedelse inför 

observationen är viktig vilket blir ännu mera påtaglig väl på plats. 
40

 Det finns olika problem 

                                                 
33 Bryman, 2008, s.266 

34 Patel, Davidson, 2011, s. 86 

35 Ibid, s. 111 

36 Ibid, s. 91 

37 Ibid, s. 92 

38 Ibid, s. 93 

39 Ibid, s. 97 
40
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som kan uppstå när observationer utförs. Människor kan uppfatta saker och ting olika och 

göra olika tolkningar i det som observeras. De som observerar kan också missa sådant som är 

av vikt utan att ens vara medvetna om det eller så kan de också minnas fel. De som observerar 

kanske vill att det ska vara på ett visst vis och kanske då uppfattar beteenden som de vill det 

ska vara.
41

  

 

Observation av terminalerna och Sky City har genomförts för att göra en jämförelse mellan 

terminalerna samt undersöka hur terminalerna är utformade. Observation har skett under två 

olika tidpunkter för att få en bredare kunskap om flygplatsens terminaler för att på så vis öka 

säkerställandet av att ett fel intryck inte ges.
42

 Observation 1 skedde den 7 maj mellan klockan 

10 och 12 på förmiddagen. Den utfördes på flygplatsens fyra terminaler: 2, 3, 4, 5 samt Sky 

City. Observation 2 skedde den 24 maj klockan 07.00 på morgonen. Under denna observation 

har fokus lagts endast på Terminal 4 och 5. Under observationen antecknade observatörerna 

det de noterade, både logistiken på flygplatsen samt att försöka få en uppfattning av 

resenärernas upplevelse, beteende och reaktioner av den miljön de befann sig i.  

 

2.4.2 Kvalitativ intervju 

 

Det finns olika typer av kvalitativa intervjuer men i uppsatsen kommer så kallad strukturerade 

intervjuer att användas. Detta innebär att skribenterna kommer att ställa frågor till 

respondenter utifrån ett i förväg bestämt intervju- eller frågeschema. Varje respondent 

kommer att ställas inför samma frågor för att på så sätt kunna sammanställa respondenternas 

svar på ett jämförbart och reliabelt sätt. Generellt kan det sägas att en fördel med 

strukturerade intervjuer är att de underlättar både frågandet och kategoriseringen av svaren 

samt att forskaren kan hjälpa respondenterna om det är någon fråga som är oklar.
43

 Vidare 

kommer intervjuerna att bestå av öppna frågor vilket innebär att respondenterna får möjlighet 

att svara fritt, det vill säga med sina egna ord. Utöver detta kan öppna frågor även bidra till 

oväntade svar och reaktioner som forskaren inte föreställt sig under framställandet av 

frågorna. I och med att det inte utformas några färdiga svar så leder inte svaren i någon 

riktning utan det blir helt utifrån det perspektiv som den intervjuade personen besvarar. Detta 

är ett alternativ som kan vara tidskrävande både vid utförandet av intervjuerna samt i 

efterhand då svaren ska kodas och leta efter olika teman och sammanhang.
44

 

 

Det är viktigt att den som intervjuar inger ett seriöst och trovärdigt intryck så att en tillitsfull 

relation kan skapas och på så vis skapa ett resultat som är så pålitligt som möjligt. Som 

intervjuare är det viktigt att ställa sig något utanför den relation som normalt är till den som 

intervjuas så inte allt för utdragen intervju sker. Som intervjuare ska denne vara vänlig men 

inte alltför vänlig eller skapa en situation där den intervjuade inte kanske vågar svara som 

denne vill för att göra intervjuaren till lags.
45

 Det är också viktigt att vara på det klara om 

samma frågor och upplägg skall ske till samtliga personer som ska intervjuas och därför 

formulera frågor utifrån detta så att vissa frågor inte blir genanta inför vissa och andra inte.
46

  

Intervjufrågor ska följa ett speciellt mönster. Det finns olika regler att följa när intervjufrågor 

utförs. Det handlar om att frågorna inte ska vara ledande och frågorna skall ställas med en 
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fråga i taget och värderingar ska utebli. Utformningen av frågorna ska utgå från ett visst tema 

som passar för syftet och ska vara i en viss ordningsföljd efter det att alla frågor finns med.
47

  

Det är viktigt att frågorna är i en viss ordning för att på så vis få kontakt med den intervjuade 

på ett tillfredställande vis. Viktigt är att tänka på tonfall och vad för ordval som används och 

måste finnas en förståelse för den person som intervjuas. Det kan vara av vikt att utföra en 

intervju innan och på så vis träna innan det sker en intervju på riktigt. När intervjun sker så 

ska svaren dokumenteras på något vis, i form av bandspelare, anteckningar eller på annat 

tillvägagångssätt som fungerar. För den person som är ovan vid att intervjua så kan ett 

frågeschema vara till fördel.
48

 Används ostrukturerade intervjuer kan viktig information 

frambringas men kunskap krävs för att på bästa vis kunna utföra detta. Intervju och 

analysgenomförandet kräver mer tid.
49

  

 

Det ska finnas klarhet i vilken typ av intervju som ska utföras för att ta del av den information 

som behövs, på bästa vis. Om intervjun är standardiserad så blir det lättare att kvantifiera och 

ordna de resultat som frambringats.
50

 Vid en vanlig normal intervju kan det komma fram 

mycket information som är intressant och förståelsen kan öka. Viktigt är att förstå att en bra 

metod måste utvecklas för att på så vis få så bra information som möjligt då intervjun handlar 

om så mycket mer än att få sin intervju.
51

 Det går till viss mån att påverka den som intervjuas 

genom att intervjusvaren formas på det vis intervjuaren vill, även om det är omedvetet. 

Svaren på frågorna kan anses ha en viss förvrängd tolkning. Detta kan förstärkas om fler 

personer medverkar vid en och samma intervju eftersom det är lättare att då upptäcka sådant. 

Det finns tillfällen då faktorer blir förvrängda och det kan handla om att den som blir 

intervjuad vill göra det som förväntas eller att den som intervjuar försöker få fram förutfattade 

meningar till den som intervjuas. Det är bra att vara medveten om att detta problem kan 

uppstå och inte försöka förneka det. Finns medvetenhet om problemet så kan effekterna 

minskas eftersom en viss kunskap om det ständigt finns. Viktigt att tänka på när frågor 

utformas är att inte formulera det utefter sina starka åsikter eftersom det lätt kan skapa 

ledande frågor.
52

 

 

Vid intervjuer är det viktigt att se önskemålen av den som ska bli intervjuad, var denne vill 

befinna sig och när intervjun ska genomföras. Det är viktigt att intervjun kan göras i en lugn 

miljö där chansen att bli störd är minimal, som eliminerar irritationer.
53

 Förutom att vara 

trevlig och använda sitt sunda förnuft är det viktigt att göra en presentation av sig själv och 

tala om varför en intervju behöver genomföras och vad resultatet ska användas till. Tidsramar 

ska bestämmas i förväg och hållas så noga som möjligt och utan att komma in på ett sidospår 

som inte har med frågorna att göra. Fler problem som kan uppstå är att det är svårt att få till en 

tid som passar och om den som intervjuar inte håller sig inom tidsramen kan det skapa 

irritation och kan ses som oprofessionellt. Det kan vara en konst att få till en bra intervju där 

en balans måste finnas mellan relation och objektivitet och framför allt kan det vara svårare 

att intervjua äldre människor och personer med mer erfarenhet.
54

 Det tar tid med intervjuer 

med allt som ska genomföras. I form av planering innan intervjun, själva genomförandet av 

intervjun samt efterarbetet att tolka resultatet. Det kan även uppstå situationer som förseningar 

eller en situation uppstår som inte någon av de inblandade har räknat med. Tid och planering 
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ska läggas på de personer som ska intervjuas så det finns tid och utrymme för ändrade 

förhållanden.
55

 

 

Det har genomförts intervjuer och har gjorts med 10 stycken personer som någon eller flera 

gånger besökt eller rest från Stockholm Arlanda Airport. Intervjuerna har skett genom fysiska 

intervjuer samt genom e-postkommunikation där de intervjuade har fått skicka tillbaka sina 

svar. Innan intervjuerna så har skribenterna frågat om det är okej med en intervju så att de 

personer som blivit intervjuade inte ska känna sig påhoppade på något vis. Namnen är 

fingerade på grund av integritet och ålder inte är uppgett utan istället under vilket årtionde de 

är födda på så en någorlunda uppfattning skapas. Personerna som intervjuats har olika 

ursprung, ålder och resvanor men har gemensamt att de besökt eller rest från Stockholm 

Arlanda Airport någon gång.   

 

De personer som blivit intervjuade var positiva till det. Ett litet bortfall finns och det beror på 

olika faktorer. De personer som intervjuats fysiskt blev det i en lugn och harmonisk miljö där 

de fick prata fritt utifrån frågorna. De personer som intervjuats genom e-postkommunikation 

har skribenterna inte någon kontroll över i vad för miljö de har befunnit sig i och får lita på att 

personen i fråga har gjort den bedömningen själv att befinna sig i en bra miljö.  

 

De fysiska intervjuerna skedde utan bandspelare och anteckningar gjordes under tiden. Efter 

intervjuerna skrevs det ner vad som hade sagts och vissa citat skrevs ner ordagrant men det 

mesta skrevs ner med stödord och meningar. Eftersom allt skrevs ner efteråt så var allting 

färskt i huvudet och på så sätt täcktes allt in som behövdes. Intervjuerna skedde under olika 

tider och tog olika lång tid beroende på olika faktorer såsom att det ska stämma för alla 

inblandade parter samt beroende på hur mycket den intervjuade hade att berätta utifrån varje 

fråga som totalt är sju stycken. 

 

Det har även genomförts telefonintervjuer. Den ena telefonintervjun gjordes med Karl 

Lindgren 13 juni 2012. Karl Lindgren jobbar inom Swedavia med Terminal & Sky Business 

på Stockholm Arlanda Airport. Den andra telefonintervjun gjordes med Peter Bohman 18 juni 

2012. Peter Bohman är verksam som chef inom Swedavia med Terminal & Sky Business 

frågor på Stockholm Arlanda Airport. 

 

Det har varit svårt att få tag i de anställda på Swedavia, som jobbar med terminalfrågor. Detta 

på grund av att de är väldigt upptagna med ombyggnationer som pågår på Stockholm Arlanda 

Airport i dagsläget. Ombyggnationen av flygplatsen gjorde att det inte gick att få en personlig 

intervju med de intervjuade för de inte hade tid.   

 

Vid första kontakt med de verksamma inom Swedavia var genom telefonkontakt. Kontakt 

hölls då med Swedavias VD:s assistent. Ärendet presenterades och hon bad om att få frågorna 

mailade till sig. Efter hon sett över det så skulle hon då avgöra vem som lämpligast kunde 

svara på frågorna. Efter en tid återkopplade hon och talade om att Karl Lindgren var den som 

lämpligast kunde svara på frågorna och berättade även att hon mailat detta vidare till honom. 

Mail skickades till honom för att få någon sorts återkoppling. Efter ett tags tystnad så 

kontaktades Karl Lindgren igen genom telefonsamtal och han hade inte haft tid att svara och 

menade på att han skulle fortsättningsvis heller inte ha tid, men föreslog en telefonintervju 

några dagar senare.  
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Ett telefonsamtal hölls även med Swedavias växel om ärendet och de vidarekopplade samtalet 

till Jan Lindqvist. Ärendet presenterades även för honom och han bad om att få frågorna 

mailade. Efter en kort tid återkopplade han och talade om att detta inte var hans huvudområde 

och rekommenderade att kontakta Peter Bohman. Peter Bohman kontaktades genom 

telefonsamtal och som gick med på en personlig intervju. Han bad om att få frågorna mailade 

till sig. Men efter ett tags tystnad så kontaktades Peter Bohman igen genom telefonsamtal och 

talade om att på grund av tidsbrist och ombyggnation av flygplatsen kunde han inte göra en 

personlig intervju, men föreslog istället en telefonintervju. 

 

När telefonintervjuerna gjordes befann sig både intervjuarna och de intervjuade i en lugn 

miljö där chansen att bli störd är minimal. Detta gjorde att båda parter kunde fokusera på vad 

de skulle fråga samt säga. Intervjuarna kunde på så sätt även få in större mängd information. 

Telefonintervjun bestod av nio stycken frågor och tog ungefär 35 minuter att genomföra. 

Under tiden samtalet fortskred så gjordes stödord och anteckningar för att direkt efter 

samtalen skriva rent så att så mycket som möjligt kommer med av det som är relevant. 

 

Med tanke på att de intervjuade var högt uppsatta inom området, så är den informationen som 

har samlats in från intervjuerna väldigt relevant, pålitlig och ökar trovärdigheten. 

2.5 Validitet och Reliabilitet 
 

Validitet innebär hur relevant data, som mäts, representerar det undersökta fenomenet. Det är 

en bedömning om en undersökning hänger ihop eller inte, det vill säga om undersökningen är 

giltig (valid). Det är viktigt att frågorna som ställs till respondenter under undersökningens 

gång ska vara relevanta till ämnet.
56

 

 

Det finns fyra huvudsakliga slag av validitet: 

- Begreppsvaliditet (Mätningsvaliditet): handlar om att ta reda på om undersökningen är giltig 

genom att se om data som samlats in är relevant till det som undersöks. 

- Intern validitet: handlar om att ta reda på om en slutsats som består av ett kausalt samband 

mellan två eller fler variabler är hållbart eller inte.  

- Extern validitet: handlar om att ta reda på om resultaten från undersökningen kan 

generaliseras till andra situationer. 

- Ekologisk validitet: handlar om att ta reda på om resultatet är tillämpligt i människors vardag 

och i deras sociala miljöer.
57

  

 

Reliabilitet innebär hur tillförlitlig data i en undersökning är. Hög reliabilitet kan uppnås 

genom att göra undersökningen under olika tillfällen, för att se om resultatet skiftar eller inte. 

Resultatet ska exempelvis vara detsamma oavsett hur många gånger samma undersökning 

görs och oavsett vem som genomför den.
58

 

 Det finns tre viktiga faktorer att ta hänsyn till: 

- Stabilitet: undersökningen ska vara så pass stabil att det kan vara övertygande om att det 

resultat som gäller ett urval av respondenter förblir detsamma. 

- Intern reliabilitet: indikatorer i undersökningen ska vara pålitliga och följdriktiga, de ska 

relatera till samma mått. 

- Interbedömarreliabilitet: det ska finnas en överensstämmelse mellan olika observatörer eller 
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bedömare.
59

 

 

För forskare i den kvalitativa forskningen är validitet inte ett viktig begrepp då mätningar inte 

är av stort intresse. Däremot försöker forskare sammansmälta reliabilitet och validitet utan att 

ändra på begreppens grundläggande betydelse men lägga mindre vikt på mätningar.
60

 

LeCompte och Goetz skriver om reliabilitet och validitet i samband med kvalitativ forskning 

och skiljer på följande begrepp: 

- Extern reliabilitet: den utsträckning i vilken en undersökning kan upprepas. 

- Intern reliabilitet: medlemmarna i ett forskarlag kommer överens om hur de ska uppfatta det 

de ser och hör. 

- Intern validitet: det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens observationer 

och de teoretiska idéer som denne utvecklar. 

- Extern validitet: då resultaten från en undersökning kan generaliseras till andra sociala 

miljöer och situationer.
61

 

 

I kvantitativ forskning används enkla åtgärder för att säkerställa reliabiliteten och validiteten. 

Fastän reliabilitet och validitet går att skilja åt, så går det även i den kvantitativa forskningen 

att föra samman dessa två begrepp genom att validitet förutsätter reliabilitet. Detta innebär att 

om en mätning inte är reliabel kan den inte heller vara valid.
62

 

2.6 Objektivism  

 

Det finns olika synsätt och olika ståndpunkter inom den vetenskapliga forskningen och 

objektivism är en ontologisk ståndpunkt som innebär att det inte finns möjlighet att påverka 

det som ligger utanför dess ramar. Objektivism innebär att sociala och betydande företeelser 

som är oberoende av sociala aktörer har en existens och är en ståndpunkt av ontologiskt slag. 

Det kan vara en uppfattning att de som verkar efter detta har sina egna regler och riktlinjer där 

de som verkar, ett företag då som ett exempel, står för en social ordning. Direktiv kan ges som 

följs och de ska följa de värderingar som finns.
63

  

 

Undersökning ska göras av Stockholm Arlanda Airport och dess terminaler. Organisationen 

som driver de frågorna jobbar utifrån olika riktlinjer, regler och procedurer som arbetas fram 

och vill utifrån denna ståndpunkt ha en riktlinje att följa genom detta arbete. Objektivism kan 

kopplas till kvalitativa metoder och de inte kan påverka slutresultatet. Den intervjuade 

personen har kontroll över det och intervjuaren kan inte påverka svaret. 

2.7 Metodkritik 

2.7.1 Kritisk granskning av kvantitativ metod 

 

Det finns en del kritik inom den kvantitativa forskningen och då speciellt av de som sysslar 

med kvalitativ forskning. Det kan handla om forskningens generella kritik av de ontologiska 
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grunderna samt de strategier som används.
64

 Det kan vara svårt och veta om de människor 

som intervjuas har de rätta kunskaperna för att kunna besvara de frågor som ställs.
65

  

 
Det finns vissa kriterier inom ämnet observationer som är omdebatterade huruvida det har en 

hög validitet och reliabilitet. Under observationen kan miljöperspektivet uppfattas fel eller 

irrelevant vilket kan ske speciellt om observatören inte har befunnit sig i den aktuella miljön 

tidigare. Det kan vara svårt att veta de bakomliggande faktorerna till de beteenden som sker 

där och då, eftersom det är en direkt observation och observatören inte har kontroll på vad 

som skett tidigare. Vid observationer samlas data in och problemet kan vara svårt att knyta 

ihop data och få en röd tråd av det som skett under observationen. Det kan också vara att 

observatören omedvetet eller medvetet letar efter en viss information som passar syftet vilket 

inte ger en helhetsbild av allt som sker på plats där och då.
66

  

 

Den miljön som observatörerna befinner sig i vid de tillfällen som det utförs är av sådan sort 

att det inte ska kunna påverkas. Syftet med att observera är att just observera vad som händer 

och sker precis vid det tillfället. Hur kan personerna i fråga veta att det är stress de känner då 

de ska ut och till exempel resa. Det ligger i personens omdöme och veta skillnaden samt att 

den person som intervjuar får bedöma det utifrån det fakta som kommer fram. Det är viktigt 

att det finns en medvetenhet om dess validitet samt reliabilitet. Om de människor som 

intervjuats har varit ute och rest för ett antal år sedan, så kan en del av den känsla de kände 

vid resetillfället avtrubbats något och grumlats.  

  

2.7.2 Kritisk granskning av kvalitativ metod 

 

Kvalitativ metod kan ibland kritiseras för att resultat kan tyda på att dessa bygger på 

uppfattningar som är osystematiska i vad som är viktigt och betydelsefullt. Detta gör att det 

blir svårare att replikera en undersökning, då en kvalitativ undersökning är ostrukturerad och 

där forskaren behöver egna idéer av uppfinningar som är det viktigaste redskapet vid 

insamling av data, där det är forskaren som väljer vad som är viktigt.
67

 De personer som blir 

intervjuade påverkas också av intervjupersonens egenskaper och därmed kan det bli olika 

utfall av insamlad data. Det är svårt att generalisera resultaten av forskningen vill kritikerna 

mena på. Det som är avgörande med de data som samlats in är kvaliteten av de slutsatser som 

forskaren kommit fram till.
68

 Ibland kan det vara svårt att veta hur forskaren fått fram sina 

slutsatser, då det stundtals kan vara oklara rapporter i hur forskaren har valt ut de människor 

som intervjuats och observerats.
69

  

 
Då vissa av intervjuerna har gjorts genom att skicka frågorna genom mail så har intervjuaren 

svårt att veta vad den som blir intervjuad befinner sig i för miljö vid tillfället då denne svarar. 

Intervjuvarna får ha den tilltron att den person som svarar har gjort den bedömningen själv att 

finna rätt tillfälle för att kunna ge ett så korrekt svar som möjligt som är baserad utifrån en 

lugn och harmonisk miljö där svaren inte stressas fram. Vid de fysiska intervjuerna så har 

intervjuarna sett till att det har varit en lugn och harmonisk miljö utan stress där det finns gott 

om tid för alla parter att få med allt väsentligt. De källor som skribenterna har använt sig av är 
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sådana sidor som finns på skolbibliotekets egen hemsida genom databaser vilket ökar 

reliabiliteten för de källor som är gällande för detta arbete. Skribenterna har mestadels använt 

sig av sådana källor som är organisationens egna sidor, vilket är en omfattande organisation 

som drivs över hela Sverige och på så vis känns det att den information som står på deras sida 

har en hög reliabilitet. Skribenterna har inte använt sig av några sidor som exempelvis 

Wikipedia vilket gör det genomgående arbetet mer trovärdigt.  

2.8 Etik 

 

För de personer som är inblandade handlar det om att kunna få vara anonyma och att det sker 

konfidentiellt och att integriteten inte berörs. Den som berörs måste känna att det ska finnas 

en frivillighet i att delta också. Det finns en del etiska principer som är viktiga att tänka på 

genom hela arbetet.  

Informationskravet: innebär att den berörda blir informerad om arbetets syfte och att det 

måste finnas en frivillighet för denne att delta.
70

  

Samtyckeskravet: innebär att de personer som medverkar har rätt att bestämma själv vad som 

gäller och om det handlar om barn så ska samtycke finnas från en vårdnadshavare eller 

förälder.  

Konfidentialitetskravet: innebär att den information som samlas in under arbetets gång måste 

behandlas varsamt och inte finnas tillgängligt för obehöriga.  

Nyttjandekravet: innebär att den insamlade informationen endast ska användas för det syfte 

det är till för och inget annat.
71

  

 

En annan viktig fråga är dess kvalitet och undersökningens etiska integritet. Det kan handla 

om att forskningskvaliteten ifrågasätts och frågor av etiskt slag dras in i vissa aspekter där 

utvecklingen är en konsekvens som är tydlig.
72
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3. Teoretisk referensram 

 
I detta kapitel ska de begrepp som ska vara ett stöd åt detta arbete behandlas. Eftersom uppsatsens 

syfte är att undersöka hur resenärers upplevelser och flygplatsens logistik på Stockholm 

Arlanda Airport hänger ihop och vilken påverkan detta har på resandet, så är det ett begrepp 

som lägger tyngden i detta arbete – upplevelserummet samt flygplatsplanering . Andra 

nödvändiga begrepp kommer således behandlas som är betydande för att kunna koppla ihop 

arbetet med en analys, genom empirisk undersökning för att kunna komma fram till ett 

slutresultat. 

3.1 Upplevelserummet 

Vad som menas med upplevelserummet enligt Mossberg (2003) är att det är en process i det 

rum där en konsumtion sker mellan kunder och personal. I detta möte är det kundens 

upplevelse i mötet med personal och andra kunder på plats. Det handlar om att företaget kan 

påverka hur kunden upplever situationen vilket kan få olika utfall. Vidare menar hon att 

servicescape är ett annat ord som kan vara en bra beskrivning av upplevelserummet som 

innebär att en tjänst produceras i en fysisk anläggning där det är vissa faktorer som påverkar 

beteende och tillfredställelse hos kunder och personal. Hur det ser ut i omgivningen påverkar. 

Det finns två olika faktorer som omfattas av påverkan, den inre påverkan samt den yttre 

påverkan. De inre faktorerna är designen, dekoren, layouten och utrustningen och de yttre 

faktorerna är parkering, landskap och tillgänglighet.
73

 
 

Servicemötet kan delas in i olika faktorer; de atmosfäriska faktorerna, designfaktorerna samt 

de sociala faktorerna. I de atmosfäriska faktorerna handlar det om vad det finns för 

bakgrundsförhållanden såsom ljud och temperatur. Det är en faktor som inte påverkar kunden 

på en medveten nivå, innan det hamnar i ett läge där kunden tycker att det börjar bli 

obehagligt. De faktorer gällande design är de tecken som är visuella och innefattar 

arkitekturen, hur komfortabelt det är samt layouten. De sociala faktorerna är mötet av 

människor av alla som deltar. Det kan vara ett möte med den berörda kunden, andra kunder 

och personal. Upplevelserummet förändras i kundens ögon då sociala faktorer spelar in. 

Människors beteende styrs mycket av påverkan av upplevelserummet samt beteende av 

personal och andra kunder. Andra kunder ökar köer och de ökade köerna förändrar hela bilden 

av upplevelserummet. En uppdelning kan göras av den sociala och den fysiska omgivningen. I 

den sociala omgivningen kan ytterligare uppdelning göras till mikro- och makrosociala 

omgivningar som innebär olika interaktioner mellan olika grupper. I den mikrosociala 

omgivningen finns de grupper som är av mindre art såsom familjer och i den makrosociala 

gruppen finns de grupper som är av större omfång med socialt indirekta interaktioner.
74

   

 

Upplevelserum kan delas upp till olika typer av upplevelserum. De permanenta samt de icke-

permanenta upplevelserummen. De permanenta upplevelserummen kan ses som en omsorg av 

arkitektoniskt slag och kan vara exempelvis hotell, konferenser, biografer, teatrar, konserthus 

samt kyrkor.
75

 De icke-permanenta upplevelserummen är de byggnader och arrangemang som 

bara är uppställda på plats under en viss period och som fyller olika funktioner. Ett exempel 

på det kan vara en utställningshall som försvinner efter en tid.
76

 Kunden reagerar på olika vis 

vid besök av upplevelserummet. Det är bland annat utformningen som är avgörande för hur 
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reaktionen blir. Reaktionerna kan delas in i två olika grader såsom välbehag och olika grader 

av upphetsning. Vid rätt känsla hos kunden tillsammans med rätt atmosfär och alla de 

bidragande faktorer som är avgörande för kundens välbefinnande i upplevelserummet så 

påverkas kunden i hur mycket tid och pengar denne är villig att spendera på plats.
77

  

 

Det som styr kundens beteende beror på det känslomässiga och det kognitiva. Det är 

kunskapen som styr det kognitiva beteendet.
78

 I situationen som kunden och personalen 

befinner sig i så är det hur de båda uppträder som spelar in, som är en ömsesidig påverkan. 

Två olika individer har olika uppfattningar och beteenden som skapar en process som är 

interaktiv och dynamisk.
79

  

3.2 Airport planning and management  
 

Planering är ett begrepp som kan betyda olika saker i olika sammanhang.  Generellt sätt 

innebär planering förberedelser inför möjliga framtida händelser och en plan är en 

begreppsmässig färdplan för hur dessa händelser kan utföras. På flygplatser utarbetas planer 

utifrån det flygplatsplanerare anser är bäst för dem. Inom flygplatsplanering används planer 

som guider och dessa har som syfte att tala om vad som kommer att ske. Flygplatsplanering 

består av flera olika typer av planering men de som oftast nämns är så kallade flygplats 

masterplanering och strategisk planering.
80

 

 

En flygplats masterplan betraktas som mittpunkten inom flygplatsplanering. Det är ett 

dokument som kartlägger olika föreslag på utveckling av flygplatser som ska kunna möta 

framtida behov.  Den redovisar flygplatsplanerarens uppfattning om hur den fullständiga 

utvecklingen av en flygplats ska se ut. Masterplanen fokuserar på en arkitektonisk och teknisk 

utveckling av en flygplats. Den innefattar tre viktiga begrepp: 

- Visio: en aktuell bild av en möjlig och långsiktig framtid. 

- Utveckling: såsom byggnader, landningsbanor och andra fysiska förutsättningar. 

- Specifika flygplatser: såsom internationella flygplatser. 

 

Hur väl en masterplan fungerar beror på flygplatsens storlek. Masterplanen utformas utifrån 

effektiv forskning och logik och uppvisas i både en grafisk och skriftlig rapport. Denna typ av 

plan tillämpas för att modernisera och bygga ut befintliga flygplatser men används även vid 

byggandet av nya flygplatser, oavsett flygplatsens storlek eller funktionella roll. En 

masterplan har en planeringshorisont på tjugo år. Enligt den Federala Flyg Administrationen 

är en masterplan giltig om den uppdateras var tjugonde år, eller då det sker förändringar på 

flygplatsen, miljön eller måttliga och stora konstruktioner som kräver federal finansiering. Det 

övergripande syftet med en masterplan är att den ska kunna ange riktlinjer för den framtida 

utvecklingen av en flygplats. Målen som en masterplan ska uppfylla är att: 

- Tillhandahålla en effektiv grafisk presentation av den fullständiga utvecklingen av en 

flygplats samt en presentation av den förväntade markanvändning på flygplatsen. 

- Upprätta ett schema med de viktigaste prioriteringarna samt sträva efter de förbättringar 

som föreslås i planen. 

- Presentera relevant backup information och data som är nödvändig för utformning av 

planen. 

- Beskriva olika koncept och alternativ som beaktas vid fastställandet av den föreslagna 
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planen. 

- Ge en kortfattad och beskrivande rapport så att effekten och logiken av de 

rekommendationer som planen föreslår kan förstås av det samfund  flygplatsen tjänar och av 

de myndigheter och offentliga organ som ansvarar för godkännandet av det som föreslås i 

planen.  

Även om det finns stora variationer i innehåll och användning av en masterplan, så har den ett 

mål vilket är att nå en fullständig utveckling av en flygplats. Den följer samma grundläggande 

steg för att nå den önskade framtida utveckling av flygplatsen, samt innefattar en finansiell 

plan för att finansiera utformningen. En flygplats masterplan består av följande faser: 

inventering, aktivitetsprognoser, efterfrågan – och kapacitetsanalys, anläggningskrav, 

designalternativ och finansiella planer. Dessa element skapar möjlighet för flygplatsen att 

möta krav från dessa användare och det omgivande samhället.  

 

Den första fasen i genomförandet av en masterplan inkluderar en inventering av redan 

befintliga flygplatsanläggningar och fysiska planeringsinsatser som kan påverka 

masterplanen.  Historisk information som är relaterat till deras utveckling som ger en 

nödvändig bakgrundsinformation för masterplan rapporten. Det ger även grundläggande 

information för utveckling av prognoser och anläggningskrav. Nästa fas är prognoser. Med 

hjälp av prognoser kan förhållandet mellan efterfrågan och kapacitet av en flygplats olika 

anläggningar fastställas och krav på flygplatsen kan bestämmas. Kortsiktiga, mellanliggande-, 

och långsiktiga prognoser är skapade för att göra det möjligt för planerare att upprätta ett 

utvecklingsschema för de förbättringar som föreslås i masterplanen. Vidare är nästa fas en 

bedömning av anläggningskrav. Efter denna fas kommer fasen då en efterfrågan och 

kapacitetsanalys utförs. Analysen innefattar en uppskattning av hur stort behovet är att 

utvidga flygplatsanläggningar samt kostnader för att utföra dessa förbättringar. Detta skapar 

en grund för att detaljerat kunna utveckla en masterplan och fastställa möjligheter av de 

förbättringar som föreslås i planen. 

Under planeringen av en framtida flygplats utvecklar flygplatsplanerare en rad 

designalternativ för att anpassa prognostiserande nivåer av efterfrågan. Dessa designalternativ 

framförs sedan till flygplatsledningen, lokala myndigheter, det omgivande samhället och den 

Federala Flyg Administrationen som tillsammans ska enas om ett av de rekommenderade 

designalternativen. Finansieringsplanen är en ekonomisk utvärdering av hela masterplanen. 

Den ser på masterplanens prognoser utifrån intäkter och utgifter samt analyserar flygplatsens 

balansräkning under planeringsperioden för att säkerställa att flygplatsens aktörer har råd att 

fortsätta. I denna fas sker en behandling av de finansieringskällor och finansieringsformer 

som används för den föreslagna utvecklingen.
81

 

 

Strategisk planering är en disciplinerad process som analyserar den nuvarande situationen för 

en verksamhet och skapar en vision av hur verksamheten ska positionera sig i förhållande till 

sina kunder och konkurrenter. Den har som syfte att vägleda företaget och skapa förståelse för 

hur de ska utveckla sin verksamhet, både fysiskt och organisatoriskt, så att de kan forma och 

dra nytta av den framtida utvecklingen. En typisk version av strategisk planering är SWOT - 

analysen. Det är en analys som systematiskt granskar företagets styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot.
82
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3.2.2 Grundläggande konfigurationer av en storflygplats 
 
Det finns fem grundläggande konfigurationer som är lämpliga för en stor flygplats och som 

gör en terminalbyggnad funktionell. De som designar kan forma dessa på ett antal olika sätt, 

men kan även kombinera de till två eller flera distinkta former. De grundläggande formerna är 

utåtpekande bryggor, satelliter - med eller utan utåtpekande bryggor, mittfält - linjär eller x 

formade, linjära byggnader - med endast en sida åt flygplan samt transportörer. 

 

Utåtpekande bryggor är förlängningar av en terminalbyggnad. De liknar fingrar som är fästa 

vid en handflata. Gater är placerad på båda sidor av de utåtpekande bryggorna. Fördelen med 

denna form är att den ökar attraktiviteten och lönsamheten av en terminalbyggnad. Nackdelen 

är att vid stora flygplatser med många gater leder det till att resenärer upplever långa 

gångavstånd. Satelliter är den logiska förlängningen av utåtpekande bryggor. Gater tas bort 

längs de utåtpekande bryggorna och dras samman i slutet. Vanligtvis är satelliter kopplade till 

terminalbyggnader ovan marken. Men i vissa konstruktioner kan satelliter ha underjordiska 

förbindelser till terminalbyggnader. Fördelen med detta är att det möjliggör för flygplan att 

manövrera fritt runt satelliten. Detta underlättar luftfartygsoperationer och sparar företag tid 

och pengar. Mittfält är terminalbyggnader som ligger långt från huvudbyggnaden. Resenärer 

kan nå dessa via marktransport. På grund av det långa avståndet når resenärer 

terminalbyggnaderna via en rullbandstrottoar. Ett mittfält har två typer av form: linjär och x 

formad. Det linjära mittfältet är en lång terminalbyggnad med uppställningsplatser för 

flygplan på båda sidor. Fördelen med denna form är att den minskar förseningar av flygplan 

då de kan enkelt förflytta sig mellan gater. Det x formade mittfältet är en terminalbyggnad 

som är byggd i form av ett x. Denna form är lämpligast vid begränsat utrymme. ”Armarna” av 

den x-formade byggnaden är relativt korta, för att minimera gångavståndet i 

terminalbyggnader. Linjära byggnader är långa terminalbyggnader med en relativt tunn 

konstruktion. På ena sidan finns gater och uppställningsplatser för flygplan och på andra sidan 

finns vägar och parkeringsplatser. Tanken med denna form är att resenärer kan köra eller 

transporteras till sina gater och nå gaterna genom att passera en smal terminalbyggnad. Denna 

form skapar ett arkitektoniskt intresse för designen.  

Nackdelen med denna form är att den kan skapa komplikationer i den ursprungliga 

konstruktionen. Transportörer är specialdesignade bussar med låg plattform och breda gångar 

för att underlätta tillgängligheten för resenärer med väskor. Det är ett sätt att undvika de långa 

gångavstånden. Trasportörer är dyra att äga, det kräver specialtränade förare som kan hitta 

runt på flygplatsen och hantera fordonet. Fordonet kräver ständig påfyllning av bränsle och 

skötsel.
83

 

3.3 Stress – Individen, samhället, Organisationen, molekylerna 

 

Att samhället förändras till ett modern samhälle är på många sätt och vis bra vilket stimulerar, 

utvecklar och är omväxlande för människor. Men det kan också bidra till stress för många 

människor där det ställs allt högre krav på teknologi och att människan ska hänga med i 

utvecklingen.
84

  

 

Enligt Levi så är stress något som ses som diffust enligt vissa och som inte kvalar in i någon 

klinisk verklighet, en abstraktion som är svår att få grepp om. Stress kan ses som reaktioner 

på det som krävs av individen, de utmaningar, belastningar och påfrestningar som 
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uppkommer och stress är svårt att iaktta. Vad är det för faktorer som kan inverka på stress? 

Det vanligaste är att människa och miljö inte passar ihop med varandra. Det handlar inte om 

att det är fel på det ena eller det andra. Människan passar inte ihop med miljön. Det kan 

handla om att personer utsätts för mera krav än vad de klarar av att hantera, samtidigt som för 

lite krav kan bli stressande, så kallad understimulans. Stress kan även handla om att 

egenkontroll saknas och personen har inget inflytande över sin egen situation. De krav som 

ställs på människan är en viktig faktor som påverkar stress. Det kan handla om att det tillfaller 

människan uppgifter eller krav som denne inte är kompetent nog för att klara. Brist på socialt 

stöd faller inom ramen för att utlösa stress. För att kunna fungera i samhället och utveckla 

välbefinnandet så behöver människor socialt stöd, få beröm och feedback.
85

 Lundberg menar 

på att förändringstakten i de industrialiserade länderna var ett hot mot människans hälsa, då 

det ställs mera krav på människan i prestationer och konkurrens. Att nya förändringar 

påverkar belastningen av individen. Det går inte att utesluta att samhällets förändring har med 

människans hälsa att göra, där stress är en negativ del av hälsan. Anpassningsförmåga är 

något som människan är duktig på men när det ständigt dyker upp nya krav i att följa med i 

utvecklingen så kan det bli en belastning, såväl psykologiskt som fysiologiskt.
86

   

 

Det är till stor del den psykosociala miljön som påverkar människors förhållningssätt till 

stressade situationer. Om dessa stressade människor får hjälp i denna situation, då de försöker 

hitta en lösning, så ökar copymönstret till att bli mera aktivt, som sedan ligger till grund för 

kommande påfrestande situationer som eventuellt kommer att dyka upp.
87

 En av 

anledningarna till att personen reagerar med stress är att denne är rädd att tappa kontrollen.
88

 

För att få bättre kontroll och därmed känna mindre stress, kan kontrollmöjligheterna och det 

sociala klimatet som en kombination, ökas.
89

 

 
3.4 Tidigare forskning 
 

3.4.1”Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on Customers and 
Employees”  
 

Mary Jo Bitner förklarar i sin artikel ”Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on 

Customers and Employees” om olika fysiska miljöeffekter mot kunder och anställda som 

sker. De använder sig av en konceptuell ram för att få fram de beteenden som kund och 

anställd drivs mot i form av olika miljöer de ställs inför. Vidare beskrivs det hur 

upplevelserummets miljö påverkar de anställda och kunder i organisationer inom 

servicebranschen.
90

  

 

Enligt Mary Jo Bitner så är det tjänsteföretag såsom hotell, banker, sjukhus, butiker, 

restauranger och professionella kontor som har förmågan att påverka beteenden i den fysiska 

miljön och på så vis skapa en image. Det är chefer som planerar för att förändringar ska ske i 

form av byggande, styrande och ändringar på det som behöver förbättras eller förändras.  

Redan innan kunden kommer till den plats där tjänsten ska konsumeras har kunden sökt efter 

ledtrådar i kvalitet och kapacitet. Företagets fysiska miljö har en stark inverkan och skickar 

signaler som kan vara väldigt kommunikativ ut mot kunder. Den fysiska miljön är det som ses 
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och har en inverkan på kunder som är stark, både negativt och positivt. I tidigare forskning 

har det visat på att den fysiska inställningen påverkar hur nöjd en kund är med tjänsten. Det 

har också visat på att den fysiska inställningen påverkar tillfredställelsen, produktiviteten samt 

motivationen hos den anställde. Hon menar på att det är speciellt mycket viktigare i den 

fysiska servicemiljön vad den har för bild ut mot kund eftersom kunden får uppleva företagets 

anläggning på plats, till skillnad mot många andra företag.
91

  

 

Hon beskriver hur vissa rum kan utformas för att öka tillfredställelse och välbefinnande och 

samtidigt tänka på de anställda för att hitta en balans mellan de båda. Kunder och anställda 

uppfattar den fysiska miljön kognitivt, fysiologiskt samt emotionellt, där olika faktorer spelar 

in. Det är främst inom turism som beteenden påverkas i den fysiska miljö de befinner sig i. De 

effekter som skedde under 1960 talet i form av dessa beteenden, ignorerades av de psykologer 

som var verksamma vid den tiden. De kunde inte förklara beteendena då eller så förutsåg dem 

inte det. Enligt psykologer idag så reagerar individer på två vis till platsen, antingen med ett 

strategiskt beteende eller med ett undvikande beteende. Det positiva beteendet som riktas mot 

platsen kan vara en önskan att få stanna medan det negativa beteendet som individen har, 

undvikandet, skapar en känsla av att inte vilja stanna. Det kan spela en stor roll vad företaget 

väljer för typ av bakgrundsmusik som påverkar flödet. Upplevelserummet påverkar hur bra 

eller dåligt kunden uppfattar situationen. En kund som befinner sig på en flygplats, 

exempelvis, kanske inte hittar de skyltar denne behöver för att finna målet och kan lätt bli 

förvirrad. Är det dessutom en hel del andra kunder på plats som påverkar den fysiska miljön, i 

form av trängsel, hög akustik och förhöjd temperatur, så kan det bli svårare för kunden att nå 

målet.  All interaktion som sker inom de sociala ramarna påverkas i den fysiska miljö de 

befinner sig i.
92

  

 

Vidare så diskuteras utformningen som är avgörande i om det finns möjligheter eller 

begränsningar. I den fysiska miljön handlar det om sociala regler och förväntningar där ett 

visst beteende är avgörande i definitionen av den sociala interaktionen. Upplevelserummet 

påverkas av vilken typ av samspel som agerar mellan anställda och kunder samt andra kunder. 

Då miljöer utformas menar hon att det inte går att göra det för alla grupper. Det som är 

optimalt för en person behöver inte vara optimalt för en annan person. Det blir då en utmaning 

att försöka hitta den ultimata utformningen. De personer som befinner sig i den fysiska miljön 

kan få en reaktion som är känslomässig utefter den personens föreställningar och som i sin tur 

leder till ett visst beteende. Kunden har lärt sig att skilja på olika typer av kvalitet genom att 

olika företag signalerar ut mot kund vad som levereras och på så vis lär sig kunden att 

kategorisera. Hon tar också upp att det finns två olika dimensioner av känslor som handlar om 

graden av upphetsning och grunden till missnöje. Vilken fysisk miljö det än handlar om så 

väcker det känslor hos personer. Det som personer gärna undviker kan vara sådant som buller 

och förvirring. Det har visat sig att det är de personer som känner ökad njutning är de 

personer som har kontroll över situationen. Det kan vara situationer där det finns skyltar som 

är synliga, ingen trängsel samt en bra ventilation och bra temperatur. Befinner sig kunden i en 

miljö som är bullrig, för varm eller kall eller om belysningen är fel kan det ge fysiska besvär, 

vilket resulterar i hur kunden upplever platsen negativitet i det fysiska rummet, 

upplevelserummet. Då personer inte känner sig tillfredställda i den miljön de befinner sig i, så 

är deras bemötande mot främlingar i mer negativ klang än när de är tillfredställda.
93
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De faktorer som spelar in hos personer och som kan väcka reaktioner kan vara vilken färg, 

lukt, ljud och ljus det är i rummet samt termiska förhållanden. De personliga dragen har också 

en inverkan på hur den personen reagerar i den fysiska miljön. Det kan också handla om att 

vissa personer söker upp de faktorer som kan vara störande för den ena personen men 

tillfredställa den andra personen. Syftet med att vara i den miljön personen befinner sig i har 

också stor betydelse i hur personen reagerar. Det är tidigare erfarenheter som påverkar 

förväntningarna. Det beror på om personen har varit på platsen tidigare eller om det är något 

som personen läst om eller hört om från någon annan. Tre olika dimensioner påverkar 

reaktioner och beteenden som innefattar skyltning och symboler, funktionalitet och fysisk 

layout, omgivningsförhållanden samt artefakter.
94

 

 

I de situationer då kunden befinner sig i självbetjäning så är den rumsliga layoutens effekter 

extra tydliga. Det kan handla om att situationen känns komplex och mer tidspressande. 

Konstverk och annan konst såsom foton av högre kvalitet har en symbolisk betydelse som ger 

ett intryck av estetiskt slag. Det är av vikt var föremålen placeras, som kan påverka 

föreställningarna hos personerna. Det krävs egentligen inte så mycket i förändringen av 

designen, såsom att placera ut blommor på plats, innan tillfredställelsen ökar. Mary Jo menar 

att det är helheten av upplevelserummet som ger definitionen. Personer ser till helheten och 

det kan vara av vikt att förändra vissa dimensioner i den fysiska miljön för att på bästa vis få 

alla personer tillfredställda i den mån det går. Alla går inte att tillfredställa.
95

  

 

3.4.2 “Screening programme evaluation applied to airport security” 
 
I artikeln “Screening programme evaluation applied to airport security” undersöker Eleni 

Linos, Elizabeth Linos, och Graham Colditz om flygplatsernas säkerhetskontroller passerar 

den Nationella Kontrollkommitténs kriterier för effektivare kontroller.
96

 

 

Den Nationella Kontrollkommittén har i uppdrag att bedöma olika kontrollstrategier baserade 

på sunda vetenskapliga rön samt ge råd om dessa bör genomföras, utvecklas vidare 

eller kastas.  Kriterierna består av en viktig och behandlingsbar situation, ett korrekt 

och acceptabelt prov, samt tillräckliga bevis från olika studier som utnyttjar den 

föreslagna kontrollstrategin.  Förutom detta ska kriterierna även se till att en 

lämplig kontroll förblir enkel, säker och giltig. Huruvida kontrollprogrammen bör 

genomföras ska baseras på minst ett av dessa viktiga kriterier. Säkerheten på flygplatser är av 

en stor betydelse för resenärer. Men missnöje med höga kostnader för flygplatssäkerhet har 

varit mycket uppmärksammat av media under de senaste månaderna. I artikeln nämns 

exempelvis att Storbritannien har en ökning med 150 % av de normala kostnaderna för 

flygplatssäkerhet sedan terrorattackerna den 11 september 2001. Det skedde ännu en ökning 

sedan Londonbombningarna den 5 juli 2005. Med en sådan uppskattning av 

flygplatssäkerheten, har effektiviteten, tillförlitligheten och kostnadseffektiviteten 

av kontrollstrategier blivit lätta att ignorera.
97

   

 

Vidare tar artikeln upp en negativ faktor som flygplatser försöker undvika som är till skada 

för resenärer och personal. Tiden mellan ankomsten till flygplatsen och ombord på flygplanet 

är då farliga objekt kan upptäckas och terrorattacker kan på så vis förhindras.  

Vidare diskuterar författarna om att bristen i säkerhetskontrollen kan bero på effektiviteten av 
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kontrollverktygen som används på flygplatser. Författarna har granskat litteratur om detta, 

men fann inga omfattande studier som utvärderar effekten av flygsäkerhetens kontrollverktyg, 

exempelvis metalldetektor eller detektering av sprängämnen. Det är Brist på vetenskapliga 

bedömningar av de kontrollverktyg som används på flygplatser och den stora 

mängd pengar som regeringar runt om i världen lagt ut på flygplatsers säkerhetskontroller. 

Det har lett till funderingar över dagens protokoll av flygplatsernas säkerhetskontroll och en 

fundering om det är det bästa genomförandet. Vilka är de rätta frågorna som bör ställas till 

resenärerna vid säkerhetskontrollen? Är den nya tekniken att ”se” genom kläderna 

 acceptabelt? Vilka risker ska det läggas störst vikt på? Vapen och sprängämnen, radioaktiva 

ämnen eller smittsamma patogener? Enligt författarna är resenärernas oro och deras tid 

i långa köer också en avgörande faktor för en bra säkerhetskontroll. Författarna avslutar 

artikeln med att ställa frågan om vad den Nationella Kontrollkommittén rekommenderar för 

att genomföra bra säkerhetskontroller på flygplatser?  Bör ämnet öppnas för en offentlig och 

akademisk debatt? En noggrann utvärdering av det nuvarande systemet är bara första steget 

för att bygga en framtida säkerhetskontroll för flygplatser som är mer användarvänlig 

och kostnadseffektiv, och som i slutändan skyddar passagerare från realistiska hot.
 98

 

 

3.4.3 ”Passenger terminal design”  
 

Odini och de Neufville går in på designprocessen i sitt arbete. Enligt dem så finns det typiska 

designprocesser som har utvecklats under de senaste åren i hur vilka steg som ska följas i 

utformning av passagerarterminaler. Dessa steg i designprocessen är det som skapar en 

förståelsegrund i hur och varför det bör ske en förändring. De fyra standardstegen är att kunna 

förutse de trafiknivåer som sker under högtrafik, specificera standardnivåer av tjänster, göra 

flödesanalyser och bestämning av server och utrymmeskrav samt konfiguration av server och 

utrymmen.
99

   

 

För att kunna göra en flödesanalys så är det en nödvändighet att använda en datormodell för 

att utforska omständigheter av olika slag av det komplexa systemets utförande. Egenskaperna 

för datormodellen bör vara av tre slag. Den ska vara flexibel, den ska vara snabb samt 

slutligen så behöver den inte vara exakt. Vid analysering av flöden och utrymmen används i 

huvudsak tre sätt som är att göra grafiska analyser med kumulativa diagram, göra köteoretiska 

formella tillämpningar samt datorsimuleringar som är detaljerade.  Köteorier har visat sig inte 

vara så effektiv inom design. Det beror på att processen inom flygplatser inte befinner sig i ett 

och samma läge och köerna är ibland oregerliga och kan därför heller inte analyseras.
100

 

 

Specifikation av standardiserad servicenivå innebär att kunna ange tjänstenivåer vad gäller 

väntetider och utrymmesfördelning och denna standardisering får prognoserna omtolkade till 

arkitektoniska program. Specifika frågor av analytiskt slag skulle kunna tas hand om genom 

att förbättra passagerarterminalers designprocess. En realistisk uppskattning av ett 

förhållningssätt av mer vetenskaplig rang behövs i frågan om köbeteenden. Med 

designprocessen så bör de som jobbar med den, förstå att behov och nivåer kanske inte 

stämmer med det som förväntas. Det finns alltid en anledning som gör att människor samlas 

på en plats. Det kan vara vid en incheckningsdisk eller en informationsmonter. Det handlar 

om hur mycket tid en passagerare spenderar i terminalen och designprocessen måste fokusera 

på det för att den ska förbättras. Oavsett hur och var det utrymmet en passagerare använder, 

måste det vara användbart för denne. Varken passageraren eller den som designar vet 
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egentligen hur designen kommer att fungera i en viss situation av vad som kan ske. Om de 

personer som designar terminalerna sätter sig in i passagerarnas situation så blir det på så vis 

lättare att upptäcka och undvika vissa mönster. Vissa anläggningar bör inte förläggas där det 

kan skapas trängsel såsom exempelvis i en korridor där det kan vara många passagerare som 

rör sig om inte det är bestämt så av en speciell anledning. Att utforma flygplatsterminaler är 

en procedur som är komplicerad och som bör skapas av experter som är kunniga. De som 

skapar och planerar ska också planera för ett passagerarflöde som kan bli till längre fram i 

tid.
101

 

 
3.4.4 “Wayfinding and Airport Terminal Design” 
 

I artikeln ”Wayfinding and Airport Terminal Design”, diskuterar Rodney Fewing problem 

med vägvisningssystemet i terminalbyggnader på flygplatser. Artikeln tar upp vilka 

antydningar som finns och hur resenärer använder dem för att nå sina destinationer. 

Användningen av tecken och kartor diskuteras och slutsatser dras om hur vägvisningssystemet 

i terminalbyggnader kan förbättras. Det visar sig att tecknen var en av flera faktorer som 

påverkar resenärer när de försöker hitta i terminalbyggnaderna. Andra faktorer som påverkar 

är byggnadsdesign, intern layout och intern design. Vägvisningssystem ska kunna identifiera 

platsen som människan befinner sig i och visa vägen till önskad destination. Men för att hitta 

vägen till destinationen måste en rad beslut fattas. Dessa beslut måste fattas för att människor 

ska veta vilken riktning de ska åt.
102

  

 

Vidare berättar Fewing att terminalbyggnader på flygplatser är byggda på ett sätt att de ska 

kunna möta resenärsflödet, men att de är planerade på ett splittrat och okoordinerat sätt. 

Många terminalbyggnader har blivit så stora att de liknar en liten stad. Detta leder till att 

resenärer upplever processen att hitta i terminalbyggnaderna blir traumatisk och förvirrande 

tills de når sin destination. Detta tyder på att vägvisningssystemet i terminalbyggnaderna på 

flygplatser behöver mer uppmärksamhet. Med den kraftiga ökningen av resenärsflödet är 

terminalbyggnader under press. Ekonomin förändras på grund av det ökade resenärsflödet 

vilket i sin tur kräver en ökning i flygplatskapacitet. Fewing nämner i sin atikel att den 

upplevda nivån av kundservice och tillfredsställelse påverkas av hur lätt resenärer kan hitta i 

terminalbyggnaderna.
103

  

 

Det är uppenbart att vägvisningssystemet kan variera i samband med den miljö människor 

befinner sig i. Hur människor hittar kan också bero på om det är utomhus eller inomhus. 

Vägvisningssystemet inomhus innebär att människor använder de ledtrådar som finns och 

vissa byggnader är lättare att hitta i än andra. Vägvisningssystem inomhus följer en rad 

mellanliggande destinationer som gör det möjligt för resenären att nå destinationen. Vid 

försök att ta sig till en destination, tenderar resenären att fatta ett beslut att välja en 

mellanliggande destination såsom trapphus, hall eller skärningspunkt. Inuti byggnader 

använder sig människor av fler faktorer för att hitta vägen. Intern design är en faktor som 

påverkar vägvisningssystemets prestanda. När en person försöker hitta en anläggning eller 

plats, eller försöker orientera sig i en byggnad, är det lättare att hantera det om det finns 

landmärken förknippade med specifika områden eller zoner. Dessutom underlättas 

vägvisningssystem om det finns en direkt visuell tillgång till den plats som de siktar in sig på, 

till exempel flygplan som är synliga för passagerare inne i terminalen. Att kunna se olika 
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delar av byggnader från andra delar kan ha en direkt effekt på ett enkelt vägvisningssystem. 

Vidare underlättas vägvisningssystemet av arkitektonisk differentiering vilket innebär att en 

del av byggnaden ser annorlunda ut från resten. Om rummen skiljer sig från varandra, så blir 

vägvisningssystemet enklare. Det skapar en känsla av avslappning hos resenärer. Slutligen 

påverkar även layouten av byggnader vägvisningssystemet. Om byggnader har en enkel 

layout, så är det lättare att hitta.
104

   

 

Tecken är en form av envägskommunikation, byggnader levererar information till resenärer. 

Skyltar bör förmedla fakta utan tvetydighet. Skyltar bör också styra, informera, kontrollera 

och identifiera. Skyltar är de vanligaste typerna som finns i byggnader och städer. Normalt 

används dem för att visa vägen till en plats. Med hjälp av tecken är resenären på väg i rätt 

riktning. Uppfattningen hos resenären förbättras om form, utformning och placering av skyltar 

är på rätt ställe. Människor föredrar en väl upplyst miljö. Människor tenderar också att röra 

sig naturligt mot väl upplysta och öppna områden som ger dem en känsla av trygghet och 

avslappning. Annat sätt att informera resenärer, i syftet att förbättra vägvisningssystemet, är 

kartor. Kartorna ger resenärer en uppfattning om vart de befinner sig i byggnader och visar 

dem vägen till önskad destination.
105

  

 

Rodney Fewings drar slutsatsen att vägvisningssystemet i en terminalbyggnad på en flygplats 

är en komplex fråga. Byggnadskonstruktion verkar ha en stor inverkan på prestanda, vilket 

bör uppmärksammas mer. Med den stora tillväxten och ökat resenärsflöde i 

terminalbyggnader blir det allt viktigare för flygplatsoperatörer att se till att resenärer inte går 

vilse.
106

 

 
3.4.5 “Designing airport passenger buildings for the 21st Century” 
 

Dr. Richard de Neufville tar upp i sin artikel ”Designing airport passenger buildings for the 

21st Century” att den senaste generationens design skiljer sig från den design som tidigare var 

aktuell för olika flygplatser i världsklass.
107

 

 

För att få en förståelse för de förändringar som sker måste en förståelse skapas för hur 

designförutsättningarna för flygplatsbyggnader vanligen ser ut. De byggnader som finns på 

flygplatser kallas terminaler och är en punkt för ankommande och avresande resenärer.   

De som designar terminalbyggnader har en föreställning att passagerarbyggnader kan 

designas utefter arkitekturiska standarder vilket innebär att det finns en grundregel att mäta 

utrymme och service. Det kan verka som att design av flygplatser tidigare har lagt fokus på 

form snarare än funktion, där konstnärlig kvalitet har varit av vikt. Erfarna flygplatsplanerare 

vet att prognosen ständigt är fel och det totala antalet resenärer blir fel i slutändan från vad 

som beräknats från början. Vilket skapar en fråga om det behövs en planering att skapa en 

flygplatsbyggnadsutveckling som är flexibel och som möjliggör stora förändringar. Designers 

bör planera för det.
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Vidare menar de Neufville att det finns en traditionell design på många flygplatser runt om i 

världen som har misslyckats. Det är vissa flygplatsbyggnader som tidigare har utsetts till 

arkitekturiska framgångar, men som numera anses som ett operationellt misslyckande.  

Flygplatsers terminaler är en punkt som skapar möjlighet att ta sig från marken och upp i 

luften. Flygplatsterminaler kan också användas som ett nav i användandet till att mellanlanda 

och för att resa vidare med ett anslutande flyg. Flygplatsbyggnaders utformning är inte 

avgörande för byggnaders belastning och för de resenärer som har ett annat syfte än att besöka 

flygplatsen, och terminalens design påverkar heller inte deras slutmål för resan. I vissa 

flygplatsbyggnader skulle reseavståndet kunna minskas för de resenärer som måste röra sig 

mellan de olika flygen. Tillgängligheten måste göras enklare för anslutande flyg och att 

minimera avstånden mellan flyget är enligt de Neufville möjligt, genom att placera ut flygen 

runtom hela flygplatsbyggnaden istället för utmed bara en sida. Det skulle kunna halvera tiden 

för de som ska vidare med anslutande flyg. De resenärer som mellanlandar och ska resa 

vidare behöver inte ha mycket tid på flygplatsen och terminalerna. De behöver inte 

kontrollera väskor eller spendera tid på att få biljetter samt att de inte behöver lika mycket tid 

i något loungeutrymme. Restauranger och andra nödvändigheter som ligger på flygplatser och 

dess terminaler är mer än bara en bekvämlighet för många resenärer. För många är det en 

nödvändighet att det finns för de resenärer som exempelvis har gjort kortflygningar där det 

inte serveras något på flyget.
109

  

 

Trafiken på de stora flygplatserna utgörs av flöden av olika slag och den design som är mest 

effektiv inom flygplatsanläggningar har en rad olika mixar av funktionella element.  

Den bästa mixdesignen är de faciliteter som berör gaterna för ankommande resenärer, för 

transportörer som hanterar trafiktoppar samt byggnader som underlättar för transfertrafiken. 

Denna design kallas för hybriddesign och är den bästa konfigurationen för en 

flygplatsbyggnad.
110

 

 

3.4.6 “Passenger perceptions of airport service performance – a three – 
dimensional importance – performance analysis” 
 

I forskningsrapporten “Passenger perceptions of airport service performance” tar författarna, 

Darko Prebezac, Josip Mikulic och Petra Jurkovic upp att det ofta är flygplatser som är den 

första och sista platsen som representerar destinationen. En omfattande undersökning har 

gjorts på en stor internationell flygplats i Kroatien av 1017 stycken passagerare. De vill tydligt 

pointera att undersökningsresultatet inte har skapats i syfte att påstå att det är andra 

flygplatsers passageraruppfattningar och därmed ska inte resultatet generaliseras. Deras syfte 

var att skapa en ny ram som prioriterar kvalitetsförbättrade strategier för de passagerare som 

besöker flygplatsen.
111

  

 

Turismens infrastruktur, där flygplatser ingår, underlättar för de strömmar av turism som 

existerar och där missnöjdsamhet eller tillfredställelse är en viktig bidragsfaktor till de 

erfarenheter som finns. På olika flygplatser är det hård konkurrens om att vara den flygplats 

som drar mest passagerare. För att få passagerare till en viss flygplats måste det finnas något 

som lockar och drar och tjänsterna som tillhandahålls måste fylla ett behov och önskemål som 

passageraren har. De som jobbar med dessa frågor på flygplatsen måste se till att öka den 

övergripande nivån av tillfredställelse.
112
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Författarna menar på att de som jobbar med dessa frågor måste undersöka vad det är som gör 

passagerare missnöjda eller tillfredställda inom flygplatsen. De måste också se över budgeten 

och om så behövs, prioritera de serviceelement som behöver förbättras som gör passagerarna 

tillfredställda eller om så behövs, mer tillfredställda. För att på bästa vis lyckas med detta 

finns det verktyg för att analysera servicekvaliteten som kan skapa en ny bättre bedömning, 

Importance – performance analysis (IPA). Det kan ge ett bättre och kraftfullare verktyg för att 

kunna göra de förbättringar som behövs på flygplatsen.
113

  

 

Det används två olika typer av åtgärder i IPA; uttryckliga åtgärder som erhålls direkt från 

passageraren samt indirekta underförstådda åtgärder som erhålls mest genom regression 

vilket innebär att gå tillbaka till tidigare erfarenheter. Dessa två olika typer är allmänt 

accepterad och är ett flerdimensionellt koncept och representerar två olika begreppsmässiga 

dimensioner. Båda måste användas så att inte resultatet blir missvisande. Genom att jämföra 

relevans och beslutsamhet finns det fyra kategorier av serviceelement;  

 

- Oönskade huvuddrivande av CS/D (Customer satisfaction/dissatisfaction) där 

passageraren upplever serviceelement som mycket viktigt och har förväntningar av en 

viss prestandanivå. 

- Elementära huvuddrivande av CS/D som uppfattas som mycket viktiga för 

passageraren där valet har ett starkt inflytande på det tillfredställande resultatet.  

- Perifera huvuddrivande av CS/D har en lägre betydelse av relevans än de två första. 

Passagerare anser sig inte kunna avgöra hur grundläggande service tillhandahålls. 

- Lågt betydelsefulla element där serviceelementen inte har någon viktig betydelse för 

passageraren och där inflytande inte har någon stor påverkan.  

Undersökningen av CS/D innefattade åtta serviceelement som var av vikt (1) Lätt 

vägvisningssystem, (2) Tillgänglighet av flyginformation, (3) Incheckningseffektivitet, (4) 

Mat/dryck möjligheter, (5) Shoppingmöjligheter, (6) Komfortnivå av byggnaden, (7) 

Tillmötesgående av flygplatspersonal och (8) Flygplatsens flygtider.
114

 

 

Förutom att använda sig av de två typer som är inom ramen av IPA så kan ytterligare två steg 

utföras. Det finns ett förlängt ramverk till IPA som är tredimensionellt, 3D-IPA som kan 

användas till att erhålla en generell prioritering av de serviceelement som baseras på relevans, 

beslutsamhet och prestanda. Det andra steget innebär en straffavgiftsbelönad kontrastanalys 

som hjälper till att få en insikt i de asymmetriska effekterna av den övergripande 

tillfredställelsen i relation till den upplevda prestandan av serviceelement.
115

  

 

3.4.7 ”A set of approximate and compatible models for airport strategic 
planning on airside and on landside”  
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Författarna Giovanni Andreatta, Lorenzo Brunetta, Amedeo R. Odoni, Luca Righi, Miltos A. 

Stamatopoulos och Konstantinos G. Zografos tar upp i sin forskningsrapport ”A set of 

approximate and compatible models for airport strategic planning on airside and on 

landside” att under de senaste 15 åren har användning av modellering avancerat kraftigt inom 

flygplatsverksamheter.
116

  

 

Flygplatser består av två sidor, Airside som bland annat omfattar landningsbanor, taxibanor 

och uppställningsplatser samt Landside som bland annat omfattar passagerarterminal och 

bagagehantering. Vid planering på en strategisk nivå, av den servicenivå som är på en 

flygplats, krävs en förmåga att kunna se olika hypoteser och olika scenarion av framtida 

omständigheter. För att uppnå en bättre servicenivå så bör flera aspekter ses över, som också 

är en förutsättning. I och med att dessa analyser görs bidrar det till att ökad förståelse mellan 

de olika elementen på flygplatser och kan på så vis också lättare få en fingervisning om hur 

flaskhalsar ska undvikas.
117

  

 

Två olika modeller som är mikroskopiska till sin natur används, en för Airside som täcker in 

för flygfält och en för Landside som täcker in för passagerarterminaler. Detta kan göra det 

svårt att få en helhetsbild. Om en sida gör ändringar kan det påverka den andra sidan med 

olika konsekvenser. Modellerna ska användas då ett detaljerat resultat vill uppnås som bringar 

ett ungefärligt resultat. Dessa två modellers resultat kan användas i en gemensam databas.
118

 

 

Modellen för Landside heter SLAM som är en förkortning för ”Simple Landside Aggregate 

Model”. Denna analytiska modell skapades efter att det saknades en strategisk modell som var 

tillfredställande. SLAM modellen är skapad för att kunna svara på ”ifall att”  av frågor som 

rör olika processkonfigurationer och terminalfaciliteter och som kan räkna ut förseningar och 

kapaciteten i terminaler. Modellen är uppbyggd med ett antal moduler som ska ge en grundlig 

anläggningsanalys både i volymuppskattning (hur många passagerare det är per timme) och 

tjänstenivåer . Tjänstenivåer kvantifieras genom att se hur lång väntetiden är innan processen 

sker samt vad varje passagerare har för utrymme i byggnaden. De olika processerna är bland 

annat incheckning, säkerhetskontroll samt passkontroll.
119

  

 

Utvärdering sker genom att titta på den tiden en passagerare i genomsnitt befinner sig i 

byggnaden och hur många kvm
2
 byggnaden är, samt hur många personer som befinner sig i 

byggnaden samtidigt och på så vis få fram en snittyta per passagerare. För att kunna uppskatta 

den ungefärliga tiden en passagerare spenderar i byggnaden används två metoder. En metod 

som baseras på en klassisk modell, Queuing model, som ger en ungefärlig uppskattning av 

den genomsnittliga fördröjningstiden genom de antaganden som görs. Det kan dock vara svårt 

ibland att använda denna metod då tillståndet kan ändras över tid. En andra metod som 

används är med hjälp av en grafisk modell, Deterministic Equivalent Approach, som föreslås 

då de dynamiska effekterna är allt för viktiga att ignorera. Modellen följer utvecklingen över 

tid och beräknar varje passagerares väntetid.
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3.4.8 From chaos to collaboration - Taking the stress out of travel 
 

Resor handlar om att upptäcka och utforska och bli inspirerad, som är förenat med glädje för 

många människor. Många människor reser vilket har bidragit till en massturism som har 

bidragit till negativa effekter såsom förseningar, förlorat bagage och långa köer. Om 

resebranschen lägger mer fokus på att se till att resenärerna känner ett välbefinnande, genom 

att lägga mer fokus på den teknik som är möjlig, så kommer mycket av resestressen reduceras 

vilket skulle vara av stort värde för resenären. Forskning visar att stress och ångest då 

människor reser är ett problem och människor är skeptiska till att ta tag i de problem som 

orsakar detta. Under senare tid har kvaliteten och utbudet blivit bättre men finns dock en 

forskning som säger att transiteringsupplevelsen på flygplatser har blivit sämre.
121

  

 

I och med att en ny teknisk innovation står för dörren så kan det vara en hjälp i dessa 

utmaningar som måste åtgärdas. Ett samarbete mellan olika företag skulle kunna bidra till en 

ökad förbättrad upplevelse för resenären samt minska den stress, osäkerhet och kaos som 

många känner i resandet. Det finns åtgärder som skulle vara möjlig som skulle kunna reducera 

stressen för många. En idé kan vara att skapa intelligenta biljetter som talar om eventuella 

förseningar eller förändringar och göra det möjligt att hantera eventuella anslutningar och 

skapa en flexibilitet för resenären.
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4. Empiri 

 

Här presenteras det empiriska material som frambringats, genom internetbaserade källor, 

intervjuer samt observationer.  

4.1 Företaget  

4.1.1 Luftfartsverket 

 

Luftfartsverket bildades 1947 och är ett statligt bolag.
123

 I dagsläget är luftfartsverket ett 

affärsverk och är de som har hand om tjänsterna för den civila och militära flygtrafiken. 

Luftfartsverkets omsättning per år är ungefär två miljarder kronor och är en av världens 

ledande aktörer och har blivit uppmärksammade för deras effektivitet inom flygtrafik. 

Luftfartsverkets syn på flyget är att det har en betydande roll för samhället och ger en 

möjlighet till att människor kan transportera sig snabbare. Det svenska luftrummet står för 

mer än 600 000 flygningar per år, säkerheten och arbetet som är systematiskt är till för att 

minska riskerna som är tänkbara. Detta har skapat en kultur inom säkerhet och det 

tillsammans med ett regelverk som är av strikt internationellt slag har gjort flyget till det 

säkraste transportsättet.
124

 

 

Sedan 1947 har Luftfartsverket varit det bolag som tagit hand om all verksamhet på Arlanda 

Airport och andra flygplatser, både inom flygtrafik och flygplats. Den 1 april 2010 delades 

Luftfartsverket upp i två delar och Luftfartsverket har sedan dess haft kontroll över 

flygtrafiktjänsterna och inte längre över flygplatserna som tidigare. Swedavia är det bolag 

som tagit över kontrollen över flygplatserna.
125

  

4.1.2 Swedavia 
 

Swedavia är en statlig koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i Sverige. De har 

i uppgift att skapa tillgänglighet för att göra resandet, affärer och möten enklare inom Sverige, 

Europa och världen. Utgångspunkten för deras verksamhet är nöjda och trygga resenärer. 

Swedavia anses vara världsledande i utvecklingen av flygplatser. Koncernen omsätter ungefär 

4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare. År 2011 reste totalt 31,5 miljoner passagerare 

från någon av Swedavias flygplatser. Det är en ökning med 13 procent.
126

  

 

Koncernen har som mål att göra mötet mellan människor enkelt, och driver deras 

affärsutveckling utifrån resenärernas och kundernas behov. Deras strategi är kundfokus och 

hållbar utveckling. De är med i utvecklingen av transportsektorn och ser till att de 

transportpolitiska målen som riksdagen fattat beslut om uppnås. Dessutom vill de skapa 

långsiktig lönsamhet för att kunna tillförse Sverige med flygtillgänglighet.
127

  

 

Vidare har Swedavia en vision som lyder "Tillsammans för vi världen närmare". Tillsammans 

med partners och medarbetare ska Swedavia skapa en upplevelse som får resenärerna att vilja 

komma tillbaka. Ju mer Swedavia utvecklar verksamheten desto närmare kommer världen. De 
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vill skapa pålitlighet, engagemang, nytänkande och ett stort välkomnande både för resenärer 

och kunder. Allt de gör ska vara av högsta service och kunder ska trivas på deras flygplatser.  

Swedavia utvecklar flygplatser på ett långsiktigt och affärsmässigt sätt. På så sätt kan de 

investera i kapacitetsökningar för att kunna säkerställa tillgängligheten i Sverige.
128

  

Genom att bidra med tillgänglighet till, från och inom Sverige kan Swedavia även säkerställa 

en god ekonomi som är grunden för god tillväxt och välfärd i Sverige.
129

  

 

Swedavia var ett av de första svenska storföretag som valde att bli klimatneutralt. Deras 

verksamhet bedrivs utan att bidra till den globala klimatförändringen. Swedavia är en 

internationell förebild i klimatfrågor. De fortsätter att minska på den påverkan vår verksamhet 

ger upphov till och stärka flygplatsernas konkurrenskraft genom resurseffektiva verksamheter. 

På så sätt möjliggör de miljöeffektiva kommunikationsnav för transporter. 

4.2  Flygplatsen  

4.2.1  Stockholm Arlanda Airport  
 

Stockholm Arlanda Airport ligger vid hjärtat av Skandinavien och är Sveriges största 

flygplats och är en viktig mittpunkt för Stockholmsregionen och Skandinavien. Från 

Stockholm Arlanda Airport åker flyget till 172 destinationer över hela världen. Flygplatsen 

erbjuder även marktransporter till och från övriga delar av Stockholmsregionen. På så sätt 

underlättas utbyten av idéer, varor och tjänster, vilket är en utgångspunkt för Sveriges och 

Stockholmregionens ekonomi och välfärd. På Stockholm Arlanda Airport finns ungefär 250 

olika företag med ca 16 000 anställda. Flygplatsen erbjuder ca 1 000 anställningar per en 

miljon resenärer och erbjuder ca 2 000 arbetstillfällen i regionen. Allt som allt sysselsätts 

ungefär 50 000 människor bortsett från de som arbetar på flygplatsen.
130

 

 

Organisatoriskt ingår Stockholm Arlanda Airport i koncernen Swedavia, tidigare 

Luftfartsverket, LFV. Detta innebär att försörjning sker genom intäkter från kunder och att 

staten ställer krav på avkastning. Staten ställer även krav på ansvar för drift och utveckling av 

kostnadseffektiva, säkra och fungerande flygplatser. Det är en verksamhet med en mängd 

aktiviteter, allt från drift av eget energibolag till fastighetsuthyrning och internationell 

marknadsföring av Stockholm som destination. Stockholm Arlanda Airport spelar en viktig 

roll för välfärden i Sverige och Stockholmsregionen. Flygplatsen skapar nya arbetstillfällen 

som är viktig för turismen, näringslivet samt för kultur- och kunskapsutbyten. Stockholm 

Arlanda Airport är dessutom väldigt viktigt för företag vars anställda reser i tjänsten för att 

göra affärer i andra länder och i övriga Sverige. Det flygs även varor för cirka 90 miljarder 

kronor ut i världen från Sverige.
131

 Flygplatsen har en vision, vilket är att göra 

Stockholmsregionen till det självklara valet i Skandinavien, för näringsidkare, resenärer och 

besökare. Stockholm Arlanda Airport ska betraktats som mittpunkten för kommunikationen i 

Skandinavien. Flygplatsen erbjuder kunder ett värdeskapande utbud av produkter och tjänster 

genom att förse dem med tillgänglighet, närhet och service med flyget som bas.
132
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4.2.2 Logistiken på Stockholm Arlanda Airport 

 

Stockholm Arlanda Airport har byggts om och byggts till under en femtioårsperiod. Detta på 

grund av nya krav och nya förväntningar.
133

 Planering och kontroll av logistik på en flygplats 

av information och de resurser som finns på flygplatsen, är det som skapar ett kundvärde. Det 

är passagerare som är kunden men även olika tjänster såsom restauranger, affärer och andra 

verksamma inom flygplatsen. Genom information som gjorts tillgänglig är målet att bearbeta 

och utnyttja det inom logistiken på flygplatsen och på så vis föra en resurshantering som är 

effektiv. Flygplatsbyggnaden har två olika områden som den är indelad i; landside samt 

airside.
134

 Landside omfattar den delen av flygplatsen som kommer före säkerhetskontrollen. 

Den täcker transporter till och från flygplatsen, bussar för lokala transporter, parkeringar på 

flygplatsen, kontor, hotell och konferensanläggning, avgångshallar samt butiker, restauranger 

och service för alla. Airside omfattar den delen av flygplatsen som kommer efter 

säkerhetskontrollen. Den täcker flygplan, bagage, fordon för bland annat lastning, tankning, 

städning, snöröjning och gräsklippning, områden som endast personal med behörighet har 

tillgång till samt butiker, restauranger och service för resenärer.
135

    

Figur 1: Stockholm Arlanda Airport består av fyra terminalbyggnader, Terminalerna 2,3,4 och 

5 
136

  

Flygplatsen har ingen Terminal 1. Det finns olika förklaringar till detta. En förklaring är att 

Bromma flygplats äger Terminal 1 vilket står i LFV:s egen förteckning över 

flygplatsterminaler i Stockholmregionen. Ännu en förklaring är att siffran har reserverats 

eftersom en framtida terminalbyggnad är tänkt att byggas bredvid Terminal 2 för att 

terminalerna på så sätt ska komma i nummerordning.
137

 Mitt i terminalbyggnaden, mellan 

Terminal 4 och 5 finns Sky City, ett område på flygplatsen som är öppen för både resenärer 

och besökare. Den betraktats inte som en terminal. Den omfattar butiker, restauranger och 

caféer, olika typer av service, hotell och en konferensanläggning, Arlanda Airport 
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Conference.  Arlanda Airport Conference har 52 stycken utrustade mötesrum, 

konferenslokaler och mässhallar från två personer och upp till tusen personer.
138

 

 

Alla terminaler på Stockholm Arlanda Airport har så kallade behörighetsområden som 

resenärer måste genomgå när de reser från och till flygplatsen. Det första området är 

incheckning. Incheckning kan göras på flera olika sätt. Det kan utföras digitalt eller i 

incheckningsdisken. Resenärerna checkar in genom att lämna in sitt bagage i flygbolagets 

bagage drop samt uppvisa pass eller nationellt id-kort för att få sina boardingkort och 

bagagemärkning. Detta gäller även resenärer som bara reser med handbagage. Det går även 

att checka in på Swedavias egna eller flygbolagens självincheckningsautomater. Resenärerna 

checkar in själva, genom att skriva in sina bokningsnummer samt välja det bolag de ska åka 

med och därefter följa instruktionerna på touchskärmen för att skriva ut sina boardingkort 

samt bagagemärkning. När boardingkortet är utskrivet och bagagemärkningen är fäst på sitt 

bagage lämnas bagaget till flygbolagets baggage drop i samband med uppvisning av pass eller 

nationellt id-kort samt boardingkort. Incheckningen sker alltid i den terminal varifrån flyget 

avgår. Olika flygbolag har olika regler för när resenärerna senast måste checka in.
139

 

 

Efter incheckningen kommer nästa område, vilket är säkerhetskontrollen. Området anses vara 

gränsen mellan landside och airside. Säkerhetskontroll är obligatoriskt för alla resenärer att 

genomgå. Resenärer lägger sitt handbagage i en av de plastlådor som används vid 

säkerhetskontrollen. Vätskor, mediciner, dieter och barnmat ska tas ut ur handbagaget. Även 

ytterkläder, lösa saker i fickor, bärbara datorer eller annan elektronisk utrustning ska läggas i 

plastlådan. Utöver detta ska även skärp med stort spänne eller stora smycken tas av då de kan 

ge utslag i metalldetektorn som resenärerna ska passera samtidigt som plastlådan åker igenom 

röntgen. Om otillåtna saker upptäcks så kommer de att tas ifrån resenären. 

Syftet med säkerhetskontroll är att hitta föremål som är förbjudna att ta med ombord på planet 

samt de behörighetsområden som kommer efter att resenären gått igenom säkerhetskontrollen 

och innan ombordstigning på planet.
140

 Nästa område som är i anslutning till 

säkerhetskontrollen är dokument- och personkontroll. Vid dokument- och personkontroll ska 

resenärerna ha sina boardingkort samt pass, nationellt id-kort eller visum redo att visa upp. 

EU-medborgare som reser till länder som ingår i Schengensamarbetet behöver inte genomgå 

personkontroll, men de måste ändå kunna uppvisa pass eller nationellt id-kort för att styrka 

medborgarskap.
141

 När dokument- och personkontroll passerats så befinner sig resenärer i 

behörighetsområdet efter säkerhetskontrollen. Detta område tillhör airside. Det finns butiker, 

restauranger och service. Däremot har inte alla terminaler samma utbud av varor och tjänster. 

Inom detta behörighetsområde finns det även väntehallar till de olika gater som alla terminaler 

på flygplatsen har. Terminal 2 har Gate 61-72, terminal 3 har Gate 51-59, terminal 4 har Gate 

30-44 och terminal 5 har Gate 1-10, Gate 11-24 samt Gate F26-F69. Resenärer går till den 

terminalen och gate som visas på deras boardingkort. Slutligen är det dags för boarding, vilket 

innebär att resenärer går ombord på flyget.
142

 

  

De resenärer som anländer till Stockholm Arlanda Airport ska endast genomgå 

behörighetsområdena passkontroll samt dokument- och personkontroll. Vidare måste 

resenärerna även passera bagagehallen där de hämtar sitt bagage som kommer på stora 

rullband innan de kan komma ut till ankomsthallen. Om någonting är oklart och frågor finns 
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som rör Stockholm Arlanda Airport och resan, så finns möjlighet att antingen vända sig till 

informationsdiskarna som finns tillgängliga i väntehallarna i alla terminaler eller i kundtjänst. 

På flygplatsen finns det även anvisningar som kan följas för att hitta runt i 

terminalbyggnaderna.
143

 

 

 

4.2.3 Terminalbyggnaderna och Sky City 
 

Som tidigare nämnt består Stockholm Arlanda Airport av fyra terminaler samt området Sky 

City. Det tar ungefär sex minuter att gå från ena terminalen till den andra. På Terminalerna 2 

och 5 landar utrikesflygningar samt på Terminalerna 3 och 4 landar inrikesflygningar. 

Terminalerna 4 och 5 betraktas ha störst andel inrikes- och utrikesflygningar. Vidare har 

terminalerna en varsin ankomst- och avgångshall samt olika gater. Terminal 5 har tre så 

kallade Pirer; Pir A, B och F. Alla tre Pirer har olika gater. Sky City är ett område på 

flygplatsen som exempelvis resenärer besöker för att fördriva tiden medan de väntar på sitt 

flyg. Området anses även vara mittpunkten av Stockholm Arlanda Airport.
144

  

 

Terminalerna och Sky City på Stockholm Arlanda Airport varierar i storlek och utbudet av 

butiker, restauranger, caféer, barer och övrig service varierar. Alla terminaler har en 

begränsad tillgänglighet av toaletter och sittplatser för resenärer både före och efter 

säkerhetskontrollen. Terminalerna har också informationsdiskar som kan vara till hjälp vid 

frågor eller funderingar.  Vidare erbjuder terminalerna hjälp till de med särskilda behov 

exempelvis handikappade eller pensionärer, om de reser med rullstol, behöver ledarhund eller 

måste ha med sig syrgastuber. Redan vid bokningen av flygbiljetten ska resenären uppge att 

den ställer särskilda krav under flygresan, för att flygbolaget kan skicka vidare uppgifterna till 

flygplatsen, som ansvarar för ledsagning när resenären är på flygplatsen.  

 

De flesta flygbolag vill att barnvagnar checkas in, därför erbjuder flygbolag lånevagnar till de 

resenärerna som behöver barnvagn efter incheckning, men detta finns endast i Terminal 5. Det 

finns även skötrum i alla terminaler, på både herr- och damtoaletterna. Vidare finns det tre 

lekplatser på flygplatsen och dessa finns tillgängliga endast i Terminalerna 4 och 5. 

I övrigt erbjuder Stockholm Arlanda Airport taxi, bussar och transfer till och från 

terminalerna. För de resenärer som vill hyra bil eller checka in på hotell, så finns detta utanför 

terminalerna. Det finns även snabbtåg till Stockholm som kan nås från alla terminaler.
145

 

 

 
4.2.4 Terminalutvecklingen 

 

Mycket pengar kommer att läggas på att få de resenärer som kommer till Stockholm Arlanda 

Airport att känna en mer välkomnande känsla med fokus på resenären.  Koncernchefen för 

Swedavia menar på att Stockholm Arlanda Airport är Sveriges ansikte utåt och de som jobbar 

med att skapa en bättre uppfattning av flygplatsen måste vara medvetna om vad som 

efterfrågas för att på så vis kunna ge resenärer det bästa och skapa ett kundvärde.
146

 

Marknadsdirektören som jobbar för Swedavia menar på att resenärers nöjsamhet ligger i hur 
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effektiv en flygplats är och där självbetjäning är en del i detta. Därför är det viktigt att följa 

samhällstrenden i self service och göra en satsning i self service baggage drop.
147

  

Genom enklare incheckning så blir flödet på flygplatsen ännu smidigare. Det är SAS som 

erbjuder inrikesresenärer denna tjänst i terminal 4 och som är mycket uppskattad av de 

resenärer som använder tjänsten. Detta gör att innovativa lösningar vill skapas som ger ett 

förenklat flöde. Tanken är på sikt att kunna erbjuda denna tjänst till alla resenärer genom de 

företag som är verksamma på Stockholm Arlanda Airport.
148

  

Stockholm Arlanda Airport växer snabbast i Skandinavien och på grund av den snabba 

tillväxten har utrymmet i terminalerna blivit väldigt liten. Därför måste Swedavia investera 

och öka flygplatsens kapacitet. För att få ett positiv resultat har Swedavia skapat en 

terminalstrategi. Utifrån terminalstrategin kommer ett utvecklingsarbete av terminalerna att 

utföras. Under utvecklingsarbetet kommer Swedavia att prioritera och lägga fokus på 

resenärernas upplevelse och göra flygplatsen mer attraktiv.  Med detta beslut vill Swedavia 

öka kundnöjdheten och se till att flygplatsen ökar i tillväxt.
149

 Utvecklingsarbetet kommer att 

pågå under tre år. I utvecklingsplanen lägger Swedavia främst fokus på Terminalerna 2 och 5 

då de är de mest besökta terminalerna på Stockholm Arlanda Airport.
150

 

 

Swedavia bygger om flygplatsen för att göra resan för resenärer smidigare, snabbare och 

roligare. Men utvecklingsarbetet av flygplatsen kommer att innebära en viss irritation hos 

resenärer och personal. Istället för att komma med ursäkter, kommer Swedavia att flytta 

resenärernas fokus från besvären genom att bland annat informera om ombyggnationen och 

resultatet som följer. På ett positivt och underhållande sätt, vill Swedavia föra världen 

närmare genom att jämföra utvecklingsarbetet med andra platser. En ödmjuk jämförelse med 

saker som är mycket större och därmed oftast mer besvärligare, gör detta utvecklingsarbetet 

av Stockholm Arlanda Airport att verka liten, trots att resultatet kan bli något stort. Resultatet 

av ombyggnationen betraktas som en verktygslåda som Swedavia kan använda som 

exempelvis en inspiration för andra lösningar, för att anpassa flygplatsen efter olika 

situationer eller för att förlänga flygplatsen om det skulle vara nödvändigt.
151

 

 

I och med nya resmönster och nya aktörer samt en ökad flygtrafik så har nya behov skapats. 

På grund av detta är utvecklingsarbetet av Terminal 2 igång som ska skapa en 

kapacitetsökning och en flexibel användning. De ytor som ska byggas om är totalt cirka 4000 

kvadratmeter. Tanken är att skapa en ny tydlig struktur och fräschör.
152

 Det kommer att bli 

större ytor för fler butiker och service samtidigt som det kommer vara färre företag som 

verkar på plats. Det innebär att det kommer röra sig färre människor på en större yta. Detta 

kommer förhoppningsvis leda till att resenärerna som befinner sig på terminalen får en bättre 

service och upplever mindre trängsel och köer. Sverige, Finland och Baltikums regionchef på 

Air France säger att terminalen kommer att få en mer exklusiv nisch och avstånden kommer 
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att minska mellan gater, check-in och baggage drop. Terminalen kommer att erbjuda bättre 

restaurang- och shoppingmöjligheter och även en ny lounge kommer att skapas. Regionchefen 

vill mena på att internationellt resande kopplas ihop med terminal 5 men att i och med denna 

ombyggnad så ska den bilden förhoppningsvis förändras där även terminal 2 kopplas ihop 

med internationellt resande.
153

  

 

Terminalchefen på Stockholm Arlanda Airport har en bild av hur han vill att det ska se ut på 

flygplatsen. Han menar på att det är viktigt att skapa en bra atmosfär i terminal 5 där 

resenärerna efterfrågar effektiva lösningar, en enkelhet samt tydliga ramar vad som gäller på 

flygplatsen. En plan för detta är att expandera terminalen och göra en tydligare uppdelning av 

säkerhetskontroll och incheckning och jobba för att flygplatsen ska kunna ge resenärerna 

tydligare information. Flygplatsen har skapat en ny större säkerhetskontroll vilket innebär att 

det blir ett bättre flöde på genomströmningen av resenärer. Detta är ett resultat av de nya 

kraven på handbagage samt de krav de har på att separera vissa saker som resenärer har med 

sig i säkerhetskontrollen. Genom att terminal 5 fått en ny bredare entré som förlagts mellan 

den nya delen och gamla delen så blir det mera tydligt för resenärerna var de båda delarna 

finns i avgångshallen. Förändringar genom att utöka yta och automater för incheckning 

flyttas. Förändringar har även gjorts på ytor efter att resenärerna har gått igenom 

säkerhetskontrollen.  Där kan resenärerna finna information, den nya taxfreebutiken, ett café 

samt andra butiker.
154

  

 

Utvecklingsarbetet av terminalerna på Stockholm Arlanda Airport är på väg mot en ny 

resenärsupplevelse. För att skapa en resenärsupplevelse är det viktigt att alla organisationer på 

flygplatsen gör sitt bästa. Resenärerna ska känna sig välkomna i en internationell miljö, med 

moderna och kommersiella lokaler samt hög service. I denna gemensamma insats kommer 

Swedavia att genomgå många åtgärder för att säkra resenärsupplevelsen. För att underlätta för 

resenärer kommer information om utvecklingsarbetet att finnas på Swedavias webbsida och 

sociala medier. Ytterligare kommer det att ske en ökning av personal på 

flygplatsen.
155

Swedavia kommer även att utforma ett kommunikationskoncept i form av ett 

klistermärke, skyltar, stora föremål med mera, som ska upplysa resenärerna om 

utvecklingsarbetet som pågår.
156

 

4.3 Observation  

 

4.3.1 Observation 1  
 

Observatörerna började med att observera Sky City, ett område som ligger mellan terminal 4 

och 5. Sky City kan betraktas som flygplatsens mittpunkt, på ena sidan av området finns 

terminalerna 4,3,2 och på andra sidan av området finns terminal 5. Observationen 

genomfördes i ordningen att observatörerna började på Sky City och sedan gick vidare till 

terminal 4,3,2 och slutligen terminal 5. Under observation befann sig observatörerna i en 

                                                 
153

 http://www.affarsresenaren.se/artikel/air-france-och-klm-flyttar-till-nya-terminal-2-pa-arlanda-den-29-

maj/3590 2012-06-01 
154

 http://www.arlanda-flygplats.com/sv/Information--tjanster-till/Resenar/Pa-Arlanda/Forbattringar-pa-

Arlanda/Arkiv-forbattringar/Infor-nya-Terminal-5/ 2012-06-01 
155

http://www.swedavia.net/Global/Arlanda/Flygplatsinformation/Dokument/Swedavia%20communication%20c

oncept%20Airports%20ENG.pdf 2012-06-11 
156

http://www.swedavia.net/Global/Arlanda/Flygplatsinformation/Dokument/Swedavia%20communication%20c

oncept%20Airports%20ENG.pdf 2012-06-11 

http://www.affarsresenaren.se/artikel/air-france-och-klm-flyttar-till-nya-terminal-2-pa-arlanda-den-29-maj/3590
http://www.affarsresenaren.se/artikel/air-france-och-klm-flyttar-till-nya-terminal-2-pa-arlanda-den-29-maj/3590
http://www.arlanda-flygplats.com/sv/Information--tjanster-till/Resenar/Pa-Arlanda/Forbattringar-pa-Arlanda/Arkiv-forbattringar/Infor-nya-Terminal-5/
http://www.arlanda-flygplats.com/sv/Information--tjanster-till/Resenar/Pa-Arlanda/Forbattringar-pa-Arlanda/Arkiv-forbattringar/Infor-nya-Terminal-5/
http://www.swedavia.net/Global/Arlanda/Flygplatsinformation/Dokument/Swedavia%20communication%20concept%20Airports%20ENG.pdf
http://www.swedavia.net/Global/Arlanda/Flygplatsinformation/Dokument/Swedavia%20communication%20concept%20Airports%20ENG.pdf
http://www.swedavia.net/Global/Arlanda/Flygplatsinformation/Dokument/Swedavia%20communication%20concept%20Airports%20ENG.pdf
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någorlunda lugn miljö, det var på förmiddagen och det var inte många som reste vid den 

tidpunkten.  

 

I Sky City finns det ett stort utbud för de resenärer som kommer till Stockholm Arlanda 

Airport, shopping, fika och restauranger. Vid de ställen resenärerna fikar och äter mat på finns 

det mycket platser att sitta på både inne och utanför caféet och restaurangen. Utöver det så 

finns det även platser att sitta på för de resenärer som inte vill fika eller äta. Uppfattningen av 

Sky City är att resenärer är där främst för att shoppa, äta eller fika under tiden de väntar på 

deras flyg.  

 

Toaletter kan hittas dels i den ena änden av Sky City men också i andra ändan av Sky city. 

Toaletterna ligger något avsides, skyltarna känns något gömda och är inte självklara att 

upptäcka. Hissar finns det så det blir lättare för de med särskilda behov att ta sig till och från 

Sky City även om det ligger något avskilt. Fastän det är de rörelsehindrade människorna som 

behöver närhet till exempelvis hissar, så upplevdes det att det var förlagt någonstans i ett hörn.  

I övrigt finns växlingskontor, bankomat och bank. I Sky City finns allt på ett och samma plan 

så det är enkelt att hitta allt som behövs. Dock känns vissa av butikerna lite trånga så det är 

inte en självklarhet att en rullstolsbunden kan ta sig fram lätt. Utöver detta fanns det även SJ:s 

informationsdisk till snabbtåg och fjärrtåg. På Sky City är det en trevlig stämning bland alla 

resenärer och besökare. Sky City ger en vacker utsikt över flygplatsen.  

 

Då resenärer ska ta sig från Sky City till terminal 4 så finns det en rulltrappa att ta sig dit samt 

hissar som inte ligger helt synligt till vid en första anblick. På terminal 4 finns det ett ställe där 

resenärer kan fika på men det finns inte så många platser att sitta på. Det finns inte heller 

tillräckligt med sittplatser för de resenärer som inte vill fika eller äta. Hissar finns som 

möjliggör för resenärer att åka till exempelvis de toaletter som ligger på annat plan samt till 

ankomsthall, Sky City och terminal 5. Terminalen har självincheckningsautomater som är 

både Swedavias egna och SAS. Det känns som att terminalen baseras på självincheckning då 

den inte har incheckningsdiskar utan endast självincheckning och bagage drop. Då resenären 

har gjort sin självincheckning så ska bagaget lämnas på bagage drop. Detta känns oklart i hur 

detta går till.  Det känns rörigt och ovisst vart väskan ska lämnas eftersom det är en 

avspärrning mellan en station och de andra. Avspärrningen känns förvirrande. I övrigt finns 

det en lekplats för barn, bankomat och SAS egna informationsdiskar, men det finns ingen 

allmän informationsdisk. Terminalen har ett rullband för ankommande bagage som finns strax 

intill SAS informationsdisk, självincheckning och bagage drop. Första intrycket är att allting 

känns hoptryckt då det inte finns tillräckligt med plats på grund av att det är ett ganska litet 

område. I terminal 4 finns det bara några få glasfönster som släpper in ljuset, så terminalen 

upplevs mörkare än på några andra ställen på flygplatsen. 

 

Terminal 3 känns i det närmaste obefintlig. Det finns en handikapptoalett på den övre 

våningen där resenären checkar in i någon av de fyra incheckningsdiskar som finns där. På 

nedre våningen finns band för ankommande bagage och hissar som går till det övre planet 

finns samt plats att sitta på för de som behöver assistans. Inga toaletter finns. Terminalerna i 

stort känns något mörka utan ljusinsläpp.  

 

I terminal 2 så får de resenärer som kommer från Sky City gå genom hela terminalen för att 

komma till incheckningsdiskarna som finns längst bort i terminalhallen. På vägen till 

incheckningsdiskarna ligger säkerhetskontrollen vilket innebär att resenären måste gå förbi 

den för att sedan gå tillbaka för att komma till den. Toaletter kan hittas dels i den ena änden 

av terminalen men också i andra ändan, det finns inga i mitten. Ett antal biljettautomater finns 
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i terminalen vid den plats där ankommande resenärer kommer ut. Människor som väntar på de 

ankommande resenärerna kan stå i vägen för dessa automater och automaterna kan lätt 

missas. Vid observation av de resenärer som skulle checka in på terminal 2 fanns det ingen 

struktur på köerna och det kändes rörigt.  

 

I Terminal 5 finns två stycken säkerhetskontroller. De ligger i varsin ände av terminalen. Den 

ena säkerhetskontrollen är för de resenärer som ska till gate 11-24 och den andra 

säkerhetskontrollen för de resenärer som ska till gate 1-24 samt F26-F69. Terminal 5 är den 

största terminalen av de terminaler som finns på Stockholm Arlanda Airport vilket innebär att 

det kan bli långt för vissa resenärer som checkar in i ena delen av terminalen och som behöver 

gå till säkerhetskontrollen i den andra änden av terminalen. Det finns inte många bänkar att 

sitta på i terminal 5. Någon enstaka sittplats finns att tillgå. Barnvagnar finns att låna efter det 

att resenärer har checkat in barnvagnen, men i begränsad upplaga. Då det är högtryck på 

resenärer med barn så kan vagnarna ta slut. Genomgående så finns det dåligt med sittplatser 

för de resenärer som inte vill äta eller fika och det finns ingenstans att sitta för de resenärer 

som ska checka in vid incheckningsdiskarna. Då det är många som ska resa kan det periodvis 

bli väldigt långa köer och resenärerna reagerar på olika vis. Terminalen är tvåplanig, det nedre 

planet är för ankommande resenärer och det övre planet är för avgående resenärer. I övrigt har 

terminalen ett fåtal datorer som kunde användas för Internet, samt en fotoautomat. Terminal 5 

är ett stort område med mycket resande människor. Terminalen upplevs som en aning stressad 

men med en positiv stämning.  

 

På Stockholm Arlanda Airport är det en bit att gå för att komma till de terminaler som ligger 

längst bort från exempelvis Sky city. På vissa platser är det varmt på grund av att solen ligger 

på och värmer upp. Det upplevs som det är främst på de områden som finns mellan 

terminalerna. Genomgående i alla terminaler så finns det olika köer för de resenärer som 

väljer att göra en self check-in och de resenärer som checkar in i incheckningsdiskarna. Alla 

bolag som verkar på Stockholm Arlanda Airport har dock inte den servicen att de har 

incheckningsdiskar utan resenärerna får checka in själv och göra en bagage drop. Det finns 

också ställen där resenärerna kan kontrollera storleken på sitt bagage, för att veta om bagaget 

fås ta med in på planet eller inte som handbagage.  

 

4.3.2 Observation 2  
 
Avgångshallen i Terminal 5 har delat upp incheckningsmöjligheterna till två områden. Dels 

finns det ett område med incheckningsdiskar och så finns det ett område med 

självincheckning. Det är ingen vägg eller dörr som skiljer de åt, incheckningsdiskarna ligger i 

stora delen av avgångshallen och självincheckningshallen ligger i en nyare ombyggd del av 

terminal 5.
157

  
 

I stora avgångshallen vid terminal 5 så är det inte många resenärer som använder 

incheckningsdiskarna, det är lugnt vid incheckningsdiskarna. Det är inte så mycket människor 

vid klockan 07 på morgonen. Vid självincheckningshallen som också ligger i terminal 5 var 

det inte mera människor men upplevelsen var stimmigare och stökigare. Miljön kändes 

lugnare i den stora hallen än i den mindre självincheckningshallen. Detta kan bero på att 

utrymmet i den incheckningshallen som upplevdes stökigare är mindre i jämförelse med 

incheckningshallen som upplevdes lugnare. I självincheckningshallen var det mera allvar och 

fokus på att utföra det som skulle göras. Känslan som infann sig var att det var en lugn och 
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harmonisk miljö och atmosfär i den stora hallen medan en stresskänsla infann sig i hallen för 

självincheckning. Trots att observatörerna inte skulle resa själv så infann sig en stresskänsla. 

I den ena säkerhetskontrollen som ligger efter självincheckningshallen så var det relativt lugnt 

med ett bra flöde på kön. Vid den andra säkerhetskontrollen som ligger i den stora 

avgångshallen var det lugnt och inte många resenärer alls. I området mellan Sky City och 

terminal 5 hänger det konst på väggarna. I övriga hallen i terminal 5 finns ingen konst på 

väggarna. I terminal 4 var det inte stimmigt men det kändes rörigt. Det första som 

uppmärksammades var köerna som bildades i den trappan som finns upp till säkerhetskontroll 

och gater.  Terminalen har endast självincheckningsautomater och inga incheckningsdiskar. 

Vid SAS självincheckningsautomater var det mindre stimmigt och stökigt än vid Norweigans 

incheckningsautomater som dessutom ligger i passagen för de som kommer från Sky City. 

Allt är samlat i terminal 4 och känns kompakt, terminalen har incheckningsautomater, 

baggage drop och ankommande bagage i ett och samma rum. Det är endast trappan som 

skiljer säkerhetskontrollen från de övriga områdena.   

4.4 Intervju resenärer 

 

4.4.1 Intervju 1 med Olle  
 

Olle är född på 1930-talet och bosatt i Stockholm. Han har rest med sin sambo sedan 1989 

minst en gång per år. Innan dess har han rest en hel del men med andra alternativ än flyget.  

 

Olle anser att de störande element som finns på Stockholm Arlanda Airport är att han får 

släpa sina väskor från det att han kliver av bussen framme vid terminalen, upp via rulltrappor 

och att det är lång sträcka att gå fram till incheckningen. ”Det ska vara bekvämt att ta sig inne 

på Arlanda. Det ska inte vara så jobbigt att ta sig dit man ska på Arlanda.” Han tycker det är 

långt att gå till gaten efter det att han har checkat in vid incheckningsdisken i avgångshallen. 

Olle upplever det som att det är väldigt långt att gå inom Stockholm Arlanda Airport då han 

kommer från gaten och har klivit av planet då han kommer hem från en resa. Han tycker att 

han får gå långt och att det kan kännas lite krångligt att ta sig till passkontrollen. Han säger att 

det är ett problem som de äldre känner. ”Det är en så stor flygplats så de borde tänka till” 

Olle säger att det är anpassat till resenärerna och han har ingen uppfattning direkt om 

atmosfären. Han har ingen åsikt om det. Han tycker att det är dåligt med sittplatser inom 

Stockholm Arlanda Airport och han säger att han måste sitta på caféer där för att kunna få 

sitta. Hans allmänna uppfattning om Stockholm Arlanda Airport är att det går att göra det 

bättre och en stor störningsfaktor är den ombyggnation som kontinuerligt sker där.  

 
4.4.2 Intervju 2 med Clara 
 

Clara är född på 1940-talet och bosatt i Stockholm. Hon reste iväg på 60-talet vid något 

tillfälle. Sedan 1987 har hon varit iväg minst 1 gång per år med sin familj som innefattar barn 

och sambo.  

 

Clara tycker att det känns som det är långt att gå inom Stockholm Arlanda Airport till gaten 

och tycker att det är mycket ombyggnationer hela tiden som stör. Hon tycker att det är väldigt 

dyrt att ta en fika på Stockholm Arlanda Airport och känner att det är det hon vill göra när hon 

är där, men de dyra priserna stör. Hon har tidigare checkat in på Stockholm Arlanda Airport 

genom incheckningsdiskar. När hon kom till Stockholm Arlanda Airport sist hon var ute och 

reste så blev hon uppmanad att prova checka in genom en självincheckningsautomat. Hon 

upplevde det att hon blev förvirrad och visste inte vad hon skulle göra. Det var flera resenärer 
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som samtidigt skulle checka in och det rådde en något förvirrad situation för alla och sprang 

om varandra. Personalen som var där på plats och skulle hjälpa till, hade inte resurser nog att 

hjälpa. Hennes känsla är att hon fortsättningsvis kommer checka in i incheckningsdiskar som 

hon gjort tidigare. De brister som finns på flygplatsen är att det saknas ett gångband som 

resenärer kan åka på mellan terminalerna som finns på många andra flygplatser. ”Jag tycker 

att det ska finnas gångband mellan terminalerna.” Hon tycker att gångband vore ett sätt att 

förbättra på Stockholm Arlanda Airport. Hon tycker att det känns som det är 

handikappsanpassat och att de prioriterar de handikappade vid till exempel gaten där de får gå 

in i flygplanet först av alla innan resten får går på.  

 
4.4.3 Intervju 3 med Jenny 
 

Jenny är född på 1970 talet och bosatt i Stockholm och har rest kontinuerligt sedan i slutet av 

1980-talet minst en gång per år. Periodvis har resandet blivit mer än en gång per år. De 

senaste åren har Jenny inte åkt iväg på någon resa alls med flyg.  

 

Jenny tycker att på vissa områden av Stockholm Arlanda Airport är det dåligt med toaletter 

och Stockholm Arlanda Airport inte är helt anpassat efter de med särskilda behov. Flygplatsen 

är inte helt anpassat till barnfamiljer, då låneutbudet är begränsat och möjlighet till att ta med 

sådant som barnen behöver. Det kan handla om barnvagn hela vägen fram till flygplanet eller 

att ha möjlighet att ta med välling genom säkerhetskontrollen. Vidare menar hon att vid 

incheckningsdiskarna blir det periodvis långa köer och resenärer tvingas stå där utan någon 

som helst möjlighet till att kunna sätta sig eftersom det är begränsat med sittplatser. 

Incheckningsdiskarna kan befinna sig i ena änden av incheckningshallarna och väl klar och 

resenären ska gå till säkerhetskontrollen så kan det vara så att de får gå till den 

säkerhetskontroll som ligger i andra änden av avgångshallen. Detta innebär att resenären får 

lägga mycket tid och kraft på att ta sig från incheckningsdiskarna till säkerhetskontrollen. 

Detta kan bidra till att öka stressen. Säkerhetskontrollens köer kan också bli långa och de 

resenärer som är sena har ingen möjlighet att gå före de resenärer som är i god tid före 

avgång.  

 

”Att inte ha är också ett störande moment” anser Jenny. Hon tycker inte att incheckningen på 

terminal 5 är bra planerad och hon anser att det är långt mellan punkt A och B. Hon anser att 

hon måste kolla runt för att veta var hon ska och då måste hon också gå långt inom 

flygplatsen. Hon har upplevt vid flera tillfällen att när hon landar sent så parkerar planet 

längst bort vid någon gate och sträckan blir lång till passkontrollen. De brister som finns på 

Stockholm Arlanda Airport tycker hon går hand i hand med störande element. Att Stockholm 

Arlanda Airport är anpassat till resenärer tycker hon inte alls. Hon anser att allt som är dåligt 

måste förbättras och anser att Stockholm Arlanda Airport är en tråkig flygplats om hon jämför 

med andra flygplatser som exempelvis Kastrup i Köpenhamn. På Stockholm Arlanda Airport 

finns bara en taxfree och nästan inget mer. Hon tillägger att hon funderar om de som är 

verksamma på Stockholm Arlanda Airport verkligen gör någon ”nöjd kund undersökning”. 

Hon tillägger att hon inte tycker det hänt något de senaste 15 åren.  

 
4.4.4 Intervju 4 med Maria 
 

Maria är född på 1980 talet och bosatt i Stockholm och har rest vid ett flertal tillfällen under 

tidigt 90-tal samt under tidigt 2000-tal. Sedan 2006 har Maria rest iväg utomlands så gott som 

varje år, dock inte alltid genom att resa från Stockholm Arlanda Airport.  
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Maria upplever att de störande element som finns på Stockholm Arlandas Airport är avståndet 

mellan de olika terminalerna. Hon menar på att det var ett tag sedan hon reste via Stockholm 

Arlanda Airport och hon minns det som smidigt och utan några problem. Några brister säger 

hon sig inte direkt komma på. Skulle det vara något som hon skulle påpeka så upplever hon 

att det kan vara brist på sittplatser vid vänthallarna innan boarding. Vidare tycker Maria att 

allt finns som hon behöver inför en resa. Med allt som behövs menar hon butiker, mat och 

fika ställen, presenter och souvenirer, Astrid Lindgrens lekhörna, Forex, Wifi, möjlighet att 

gifta sig, självserviceapparaterna, turistinformation med mera. Hon anser att Stockholm 

Arlanda Airport är en miljö som är anpassad till de som besöker flygplatsen och är utvecklad 

för både affärs- och privatresenärer.  

 

Hon tycker att flygplatsen har en tillfredställande atmosfär med en öppen, stor, enkel och 

modern inredning med en exklusiv känsla. Hon kan uppleva en stressig och nervös miljö vid 

säkerhetskontrollen men menar på att det inte bör vara så. Hon skulle tycka att flygplatsen 

skulle förbättras om hon kunde finna mer svensk konst på väggarna för att visa den svenska 

kulturen och ge de utländska besökarna en direkt känsla av var de hamnat. Hon menar på att 

terminal 5 och terminal 2 har ”Stockholm Hall of Fame” som ger en bild av vårt land och vår 

huvudstad. Hon vill se flygplatsen i andra roligare färger och kanske naturlandskapsmålningar 

av svenskt slag i form av en stor tavla på väggarna. 

 

4.4.5 Intervju 5 med Lena 
 
Lena är född på 1970 talet och bosatt i Tierp och har rest i snitt två gånger per år från 

Stockholm Arlanda Airport de senaste åren.  

 

Hon upplever att de störande element på Stockholm Arlanda Airport kan vara andra resenärer 

som står i vägen för henne och hennes packning. Lena jämför Stockholm Arlanda Airport 

med en annan välbesökt internationell flygplats och tycker just därför att flygplatsen på 

Stockholm Arlanda Airport känns mindre och inte har ett så stort utbud. Hon tycker att det 

känns skabbigt och gammalt och detta är en känsla som växer sig starkare då hon kommer 

hem från en resa. Hon menar på att hon kanske upplever det som smutsigt och slitet och med 

en negativ bild just för att hon kommit hem till Sverige igen. Hon är något tveksam i om hon 

upplever att Stockholm Arlanda Airport är anpassat till resenärer som besöker Stockholm 

Arlanda Airport och menar på att det skulle vara bra med ett tydligare skyltningssystem och 

då främst för specialbagage. Men vill också pointera att hon kanske inte kan veta det med all 

säkerhet då hon inte reser tillräckligt ofta. Vidare tycker Lena att flygplatser i stort har en 

skön atmosfär där spänningen och förväntningarna ligger i fokus som resenärerna har då de 

ska resa. Hon tycker att i och med hennes bild av att Stockholm Arlanda Airport känns slitet 

och gammalt så känns det som atmosfärnöjdheten inte räcker hela vägen fram. Hon tycker att 

Stockholm Arlanda Airport borde göra skyltningarna bättre, personalen som jobbar där borde 

tänka mer på att le och ge bästa tänkbara service samt att justera det som är gammalt och 

slitet. Hon menar på att om flygplatsen rustas upp och putsas på så ger det ett bättre intryck 

för de resenärer som kommer till flygplatsen och upplever flygplatsen för första gången.  

 

4.4.6 Intervju 6 med Nicklas 
 
Nicklas är född på 1950-talet och bosatt i Stockholm. Han reser både själv, med vänner och 

med sin sambo minst två gånger per år. 

 

Nicklas anser att ett störande element på Stockholm Arlanda Airport är bristen på 
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information, exempelvis hur incheckningen ska gå till. Det är även dåligt skyltat på 

flygplatsen, vilket gör det väldigt förvirrande då det blir oklart om hur han ska ta sig dit han 

vill. Vidare tycker Nicklas att det är störande med de långa avstånden mellan 

terminalbyggnaderna och att han måste gå från den ena till den andra terminalbyggnaden. Det 

bör finnas fler alternativ enligt Nicklas. Förutom detta är det väldigt tråkigt med de långa 

köerna som kan uppstå vid både incheckning och säkerhetskontroll under vissa tidpunkter då 

flest människor reser. Detta kan vara irriterande då resenärer är ute i sista minuten. 

 

Atmosfären på Stockholm Arlanda Airport är väldigt nedstämd tycker Nicklas.  Detta på 

grund av att flygplatsen inte har så mycket att erbjuda. Första intrycket Nicklas får när han 

kommer till flygplatsen är hur mörkt det ser ut. Gladare färger och mer konst skulle ge 

positivare intryck av flygplatsen och en gladare atmosfär. Nicklas upplever logistiken på 

flygplatsen rörig. Vissa terminaler är väldigt trånga och hoptryckt som exempelvis terminal 4. 

Andra terminaler kan ha långa avstånd mellan exempelvis incheckningen och 

säkerhetskontrollen i terminal 5 som exempel. Detta är väldigt stressande då det är tidsbrist. 

Vidare tycker inte Nicklas att logistiken på flygplatsen är anpassad efter resenärerna. Det 

byggs fotfarande och det är väldigt påfrestande när han ska förflytta sig från ena till den andra 

terminalbyggnaden framförallt då det kan skapa förseningar och det är ont om tid. 

Upplevelsen av flygplatsen och logistiken på flygplatsen kan påverka Nicklas resande framför 

allt om han har tidsbrist. Han kan bli sur och stressad men bara för stunden. När han stiger 

ombord på flygplanet blir allting bra igen. En förbättring av Stockholm Arlanda Airport enligt 

Nicklas skulle vara om vissa terminalbyggnader, exempelvis terminal 4, kunde byggas ut och 

få större utrymme. Ytterligare en förbättring skulle vara om det fanns fler alternativ att ta sig 

mellan terminalbyggnaderna på exempelvis en golfbil. Utöver detta bör det finnas bättre 

information om transport till och från flygplatsen. 

 

4.4.7 Intervju 7 med Veronica 
 

Veronica är född på 1960-talet och bosatt i Stockholm. Hon reser tillsammans med sina barn 

minst en gång per år. 

 

Enligt Veronica är ett störande element på Stockholm Arlanda Airport de långa avstånden 

både före och efter säkerhetskontrollen, som exempelvis avståndet mellan 

terminalbyggnaderna samt avståndet mellan butiker, restauranger och gater. Vidare tycker 

Veronica att det är väldigt irriterande med långa köer som kan uppstå främst vid incheckning 

då exempelvis endast en incheckningsdisk är öppen. Förutom den långa kön som uppstår är 

även personalen långsamma, vilket ökar frustrationen. Utöver detta tycker Veronica att det är 

dålig information på flygplatsen. Atmosfären på Stockholm Arlanda Airport är tråkig enligt 

Veronica. Det ser väldigt grått ut tycker hon. Vidare tycker Veronica att logistiken på 

Stockholm Arlanda Airport är både bra och dålig. Det är dåligt på grund av de långa 

avstånden mellan terminalbyggnaderna och gaten när resenären passerar säkerhetskontrollen. 

Det är också väldigt trångt på vissa terminaler, det finns inte så mycket utrymme. Veronica 

anser att logistiken på Stockholm Arlanda Airport är halvanpassat efter resenärerna. Detta 

främst på grund av att de långa avstånden mellan terminalbyggnaderna, men även till gaterna. 

Om hon skulle komma i sista minuten skulle de långa avstånden vara väldigt stressande. Men 

det finns värre flygplatser enligt Veronica.  

 

Upplevelsen av flygplatsen och logistiken på flygplatsen påverkar Veronicas resande att hon 

blir stressad och nervös. En förbättring på Stockholm Arlanda Airport skulle enligt Veronica 

vara om de långa avstånden på flygplatsen kunde underlättas för resenärerna genom 



43 

 

exempelvis fler transportalternativ. Vidare skulle en förbättring vara om resenärerna blev 

bättre informerade exempelvis om förseningar. Flygplatsen bör byggas om och få mer ljusare 

och gladare färger tycker Veronica. Det ska finnas mer blommor som lyser upp flygplatsen 

med exempelvis blågula blommor, för att representativa Sverige mer. Även personalen bör ha 

kläder med blåa och gula detaljer på, för att både avgående och ankommande resenärer ska få 

en känsla av att de befinner sig i Sverige. Flygplatsen bör även förbättra ventilationen då det 

kan kännas väldigt kvavt, och det blir värre under sommaren då solen är stark och det blir en 

väldigt varmt, tycker Veronica. Slutligen anser Veronica att rökrummen ska tas bort då det 

ger dålig lukt.  

 

4.4.8 Intervju 8 med Marie 

 

Marie är född på 1970-talet och bosatt i Stockholm. Hon reser tillsammans med sin sambo 

minst två gånger per år.  

 

Enligt Marie är ett störande element på Stockholm Arlanda Airport de långa avstånden mellan 

terminalbyggnaderna och till gaten efter säkerhetskontrollen.  Mer störande är de långa 

väntetiderna innan bording. Marie anser att atmosfären på Stockholm Arlanda Airport är 

väldigt tråkig och enligt henne beror detta på att flygplatsen har ett trist utseende. Det är 

tråkiga lokaler med tråkiga färger som känns väldigt mörkt och dystert. Hon tycker det skulle 

vara roligt med fler belysningsarmaturer, mer färg och fondväggar. Logistiken på Stockholm 

Arlanda Airport funkar bra tycker Marie. Hon hade inte mycket att tillägga förutom att det 

flyter på som det ska. För övrigt tycker hon att logistiken på Stockholm Arlanda Airport är 

anpassat till resenärerna trots de långa avstånden mellan terminalbyggnaderna. Upplevelsen 

av flygplatsen och logistiken på flygplatsen påverkar inte Maries resande. Hon planerar sina 

resor i tid på grund av kännedom att det är långa avstånd mellan terminalbyggnaderna och 

efter säkerhetskontrollen till de olika gaterna. Det kan vara långa väntetider både vid 

incheckning och säkerhetskontroll. Marie anser att en förbättring av Stockholm Alanda 

Airport skulle vara bra om det fanns fler alternativ att välja på för att ta sig mellan 

terminalbyggnaderna, som exempelvis rullband. På så sätt skulle resenärerna främst spara tid. 

Det bör även finnas tydligare anvisningar på flygplatsen för att resenärerna ska orientera sig 

bättre.  Förutom detta tycker Marie att ett större utbud på restauranger och caféer både före 

och efter säkerhetskontrollen skulle förenkla den långa väntetiden. 

 

 Utöver det som har blivit sagt anser Marie att främst designen på flygplatsen bör byggas om 

och få gladare färger, bättre belysning, fler myshörn med mera . På så sätt kommer 

atmosfären att förbättras, då resenärerna får en gladare och positivare bild av 

terminalbyggnaderna. Enligt Marie kommer detta i sin tur även att leda till att logistiken får 

ett bättre flyt, då resenärerna inte lägger märke till saker och ting som kan kännas besvärliga 

såsom långa väntetider. Istället kommer resenärerna att se fram emot sin resa. 

 

4.4.9 Intervju 9 med Rada 

 

Rada är född på 1980-talet och bosatt i Huddinge. Hon reser både med sin familj och 

tillsammans med sin fästman minst en gång per år. 

 

Enligt Rada är ett störande element på Stockholm Arlanda Airport bristen på information på 

flygplatsen. Hon vet inte riktigt vart hon ska ta vägen. Det finns ingen vägledning och ingen 

personal på golvet som kan guida om det behövs. Därför är det svårt att lokalisera sig. Hon 

måste själv söka upp en informationsdisk för att få hjälp, vilket kan ligga långt bort och det 
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kan uppstå långa köer då det är mycket folk. Vidare är de långa köerna vid incheckning och 

säkerhetskontrollen, väldigt stressande och förvirrande då allting ska vara rätt. Ett annat 

störande element är att gaten ligger långt ifrån butikerna, vilket kan vara uppstressande då hon 

inte hinner köpa något om hon ångrar sig i sista minuten. Utöver detta tycker Rada att det är 

dåligt utbud av restauranger och caféer. Det är även dåligt med sittplatser och toaletter i 

terminalbyggnaderna. Atomsfären på Stockholm Arlanda Airport är tråkig tycker Rada. 

Flygplatsen har tråkiga färger vilket ger en nedstämd känsla av både flygplatsen och 

atmosfären. Det finns inget att se på flygplatsen och känns väldigt grått. Flygplatsen i 

Frankfurt en bilutställning med bilar av gamla modeller då hon var där vilket var bra. 

 

Logistiken på flygplatsen är rörig enligt Rada. Det är trångt och stökigt samt att det är för 

långa avstånd mellan terminalerna. Det finns inget flyt. Rada anser inte att logistiken på 

Stockholm Arlanda Airport är anpassat till resenärerna. Hon tycker att flygplatsen är så 

uppdelad att hon blir förvirrad. Terminalerna är långt ifrån varandra och vet inte var hon ska 

börja när hon väl är på flygplatsen. Det är dåligt med information och vägvisning. Vidare 

påverkar inte upplevelsen av flygplatsen och logistiken på flygplatsen Radas resande. Hon är 

redan bekant med att vara ute i god tid på flygplatsen och hon är medveten om riskerna som 

kan uppstå om hon kommer sent till flygplatsen. Hon upplever ingen stress eftersom hon 

planerar sin resa i god tid. 

 

Rada anser att en förbättring av Stockholm Arlanda Airport skulle vara om det fanns mer 

personal som rör sig fritt på flygplatsen, som kan stå till tjänst vid behov. På så sätt skulle 

både information och vägvisning förbättras på flygplatsen. En annan förbättring skulle vara 

om gaten kunde flyttas mer centralt, närmare butikerna. Vidare skulle ett större utbud av 

restauranger och caféer vara en tidsfördriv. Slutligen bör det finnas mer detaljer på flygplatsen 

exempelvis belysning av olika färger, utställningar och konst. Detta skulle enligt Rada göra 

atmosfären och logistiken på flygplatsen trevligare. 

 
4.4.10 Intervju 10 med Andreas 

 

Andreas är född på 1990-talet och bosatt i Huddinge. Han reser både med sin familj och 

tillsammans med sin flickvän minst en gång per år. 

 

Enligt Andreas är ett störande element på Stockholm Arlanda Airport de långa köerna som 

kan uppstå främst vid incheckning. Ibland kan endast en incheckningsdisk vara öppen vilket 

bidrar till att resenärerna radas upp och det skapas en lång kö. Ett annat störande element är 

att det är dålig vägledning på flygplatsen. Atmosfären på flygplatsen är okej, men kan bli 

mycket bättre tycker Alex. Det är grått och bör finnas gladare färger, då kommer även 

atmosfären att bli bättre. Andreas anser att logistiken på Stockholm Arlanda Airport är både 

bra och dålig. Det är väldigt trångt och hoptryckt i vissa terminaler. Vidare tycker han att den 

ständiga ombyggnationen på flygplatsen förvirrar och försvårar för resenärerna att ta sig till 

olika ställen på flygplatsen. Enligt Andreas är logistiken på Stockholm Arlanda Airport 

anpassad efter resenärerna trots att det finns en del att göra för att flygplatsen ska bli ännu mer 

anpassningsbar. Upplevelsen av flygplatsen och logistiken på flygplatsen kan skapa en 

negativ inverkan på Andreas resande framförallt om det inte går som det förväntas. Han blir 

stressad och deppig tills han går ombord på flygplanet och lyfter. 

 

Enligt Andreas skulle en förbättring på Stockholm Arlanda Airport vara om det fanns mer 

personal som rör sig fritt på flygplatsen och kan hjälpa om det behövs. En annan förbättring 

skulle vara om flygplatsen hade gladare färger, konst och utställningar . På så sätt kan 
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atmosfären lyftas upp och erbjuda resenärerna en trevlig miljö. Vidare tycker Andreas att 

flygplatsen ska informera om länderna han reser till, att kunna få en broschyr vid 

incheckningen som beskriver vad som är viktigt vid ankomst till landet. För övrigt tycker 

Andreas att rökrummen ska bort då det ger en dålig lukt. 

4.5 Intervju Swedavia  
 

4.5.1 Intervju med Karl Lindgren, Swedavia 
 

I frågan om Swedavia följer några modeller och steg i hur Stockholm Arlanda Airport 

designats och utformats svarar Karl Lindgren som jobbar inom Terminal & Sky Business att 

vad det gäller atmosfär så finns det en manual i hur flygplatser designas. Det är inte en och 

samma mall för hela flygplatsen utan det beror helt på om det är äldre eller nyare byggnader. 

Vissa byggnader är byggd på 1970 talet och andra är byggda på 2000 talet. Stockholm 

Arlanda Airport har vuxit över tid. Han säger att det inte finns några fasta modeller utan det 

beror helt på byggnaden. Nya projekt skapas och där går frågan ner på en grund i vad det 

finns för förutsättningar och vad kan skapas utifrån det. Hur det går att anpassa, höja och 

skapa en mer tilltalande flygplats. Det finns en grundmanual som ska efterföljas men sedan 

finns andra aspekter som spelar in som också gör skillnad i hur projektet utvecklas. Intervjuer 

med resenärer görs för att få kunskap om vad som behöver åtgärdas.  

 

Lindgren menar på att de har en uppfattning av vad resenärer har för upplevelse av 

flygplatsens logistikutformning, design och atmosfär. Stockholm Arlanda Airport gör 

dagligen fysiska undersökningar inom flygplatsen till resenärerna som befinner sig där. De 

följer sig av samma frågor så att det ska bli ett så exakt resultat som möjligt. En utvärdering 

görs ungefär en gång om året och något kan då ändras i frågeformuleringarna. Viktigt är att gå 

ner på djupet inom vissa områden. För att på så vis mäta kundnöjdhet. Swedavia köper en 

tjänst av ett företag som heter ASQ och jobbar med Benchmarking som innebär att företaget 

kan få en förståelse hur organisationer kan jämföras med andra likvärdiga organisationer.
158

 

 

Samarbetet sinsemellan de olika logistikområdena och om det skapar en förbättrad upplevelse 

för resenärerna är inte alltid glasklar. Lindgren menar på att en resa börjar i och med att resan 

beställs och att det är processer som måste utföras innan slutmålet nås. Mycket av samarbetet 

fungerar på Stockholm Arlanda Airport men menar på att det finns vissa områden som inte 

Swedavia har full påverkan av. Som exempelvis i hur många incheckningsdiskar som är 

öppna på flygplatsen. De som sitter i incheckningsdiskarna är olika företag som jobbar under 

Swedavia och som har sina egna riktlinjer och bestämmer hur många diskar som behövs.  

Säkerhetskontrollen är ett annat sådant område som är uppköpta av Securitas men som 

Swedavia också har ett övergripande ansvar över. Han menar på att i och med terrorattacken 

11 september 2001 så förändrades situationen för hur resenärerna och bagage kontrolleras 

vilket resulterade i andra säkerhetsåtgärder vilket kunde skapa mer köer och frustration och 

flödet förändrades. Lindgren vill mena på att Swedavia är de som har det största ansvaret men 

att de hela tiden handlar om ett samarbete sinsemellan. Swedavia kan inte riktigt styra alla och 

upplevs som frustrerande ibland.  Det handlar om vilka tider på dagen det gäller – så kallade 

peak tider (toppar) – och säger att det kan vara katastrofalt på morgonen medan det är öde 

mitt på dagen.   

 

                                                 
158 http://asq.org/learn-about-quality/benchmarking/overview/overview.html 2012-06-13 

http://asq.org/learn-about-quality/benchmarking/overview/overview.html
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Lindgren tycker att Swedavia anpassar sig efter resenärer och inte tvärtom. Swedavia jobbar 

intensivt med att anpassa sig efter resenärerna och att få bra flöden och menar på att den 

primära kunden är resenärerna och att de jobbar för att utveckla flygplatsen utefter dem.  

I frågan om Swedavia själv tycker att det finns något att förbättra på Arlanda som bör 

åtgärdas så svarar han att det måste ske en kontinuerlig förbättring i alla delar och områden 

inom flygplatsen. Han nämner att automatiseringen av bagage, så kallad bag drop, måste 

förbättras och det måste också bli snabbare effektivare flöden och att säkerhetskontrollen 

alltid kan bli bättre i hur resenärer tas om hand om. Efter terrorattacken 11 september 2001 så 

finns det osäkra resenärer som kan uppleva det obehagligt. Kommersiella utvecklingen är 

något som alltid kan förbättras samt lyfta atmosfären. Rena och fräscha toaletter är något som 

värderas högt och som är viktigt för de som besöker Arlanda utefter de undersökningar som 

Swedavia gjort. Swedavia jobbar hela tiden med att förbättra och åtgärda och deras mål är att 

få en nivå med ett högt kundnöjdindex.  

 

Vidare tycker Lindgren att Stockholm Arlanda Airport erbjuder en helhet för resenärerna vad 

gäller basbehov såsom att kunna äta, köpa en tidning och vidare men menar på att kryddan 

behöver utvecklas. Det område efter säkerhetskontrollen kan alltid kryddas till ytterligare och 

menar på att det är många människor som reser inom Stockholm Arlanda Airport och det inte 

går att göra alla nöjda till 100 procent. Men målet är att ständigt förbättra och jobba med 

kundnöjdhet.  

 

Lindgren svarar ja på frågan om Stockholm Arlanda Airport hänger med inom den ständiga 

utveckling som sker inom flygplatsutveckling och säger att inom Europa och med andra 

nordiska flygplatser så ligger Stockholm Arlanda Airport likvärdigt eller bättre till. Om 

jämförelser görs hela världen skulle Swedavia inte investera i likvärdig utformning som sker 

på många flygplatser runt om i Asien. Många flygplatser i Asien investerar ofantliga summor 

och estetiken är något magnifikt.  

 

Lindgren tycker det är en intressant aspekt vid frågan om Swedavia jobbar utifrån att minska 

stress hos resenärerna och menar på att det är en väldigt viktig fråga. En stressad person är 

inte mottaglig på samma vis som en ostressad person. De människor som inte har någon 

resvana och som inte riktigt vet vad som händer så är risken större att stress uppstår. Han 

nämner ”peace of mind” vilket handlar om att skyltningen och budskapet kommer fram och 

att ge rätt information i rätt tid och menar att det har en koppling. Stockholm Arlanda Airport 

är en brusig miljö och Swedavia jobbar på att reducera eller minska stress genom att på ett 

tidigt stadium vara tydliga. Placering av stora tavlor direkt när resenären kommer in på 

flygplatsen är en sådan åtgärd som tydliggör. Det finns appar att ladda ner där information 

och terminalkartor finns så att det lättare går att orientera sig och för att kunna ta del av den 

informationen på ett tidigt stadium.  

 

Lindberg menar på att utveckla terminalerna är till för resenärerna och att det är en spännande 

miljö på flygplatsen med stora flöden. De som inte reser ofta är de människor som är mer 

stressade. Terminalvärdar finns på plats som kan vara till hjälp. Det finns annan personal som 

jobbar men menar på att de jobbar för andra företag och är du resenär och inte ska resa med 

det bolaget så kanske resenären inte får den hjälp som behövs och kan få en sämre upplevelse. 

Terminalvärdarna är där för att möta resenären. 
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4.5.2 Intervju med Peter Bohman, Swedavia 

 

I frågan om Swedavia följer några modeller och steg i hur Stockholm Arlanda Airport 

designats och utformats svarar Peter Bohman som är chef inom Terminal & Sky Business att 

de använder sig av en så kallad byggnadsdesign, som innefattar bland annat val av material, 

fasad och skyltning. Vad det gäller resenärsflödet så är kapaciteten av stor vikt, som bygger 

på hur många samtidigt närvarande resenärer det finns. Utifån detta utvecklas sedan 

processtegen. För att kunna utföra detta måste de uppfylla de krav som ställs, som krav för 

handikapp, logistik varor, bagage med mera. Detta innebär att de ska kunna uppfylla olika 

behov för att öka kapaciteten och skapa rätt upplevelse för resenärer samt öka resenärsflödet. 

De utgår ifrån de förutsättningar som finns för att skapa en smidig process. 

 

Vidare säger Bohman att de har en uppfattning av vad resenärer har för upplevelse av 

flygplatsens logistikutformning, design och atmosfär. Swedavia gör kvalitetesmätningar varje 

kvartal för att se hur resenärer upplever kvalitet, atmosfär och bemötande. De gör även en så 

kallad undersökning av resevanor där de intervjuar cirka hundra tusen resenärer per år, bland 

annat för att ta reda på hur de reser till och från flygplatsen; när de kommer till flygplatsen; 

om de reser med bagage; vad deras slutdestination är samt vad de vill göra. Utöver detta har 

de nyligen gjort en målgruppssegmentering för att ta reda på en resenärsprofil. Vilka typer av 

resenärer som kommer till flygplatsen och vad de har för behov. De skiljer på affärs- och 

privatresenärer som är två olika grupper med olika behov. Ytterligare en segmentering har 

genomförts för att ta reda på vilka behov resenärer har. Detta undersöktes med hjälp av bland 

annat fokusgrupper och djupintervjuer. Detta för att även ta reda på resenärsprofilen och 

utifrån det förfina och utveckla resenärernas upplevelse. Frågor som ”Vad är det som driver 

kunder?”, ” Hur mycket spenderar de?” vilket är viktigt för Swedavia att ta reda på. 

Samarbetet sinsemellan de olika logistikområdena och om det skapar en förbättrad upplevelse 

för resenärerna är enligt Bohman avgörande för att ge resenärer en bra logistik och produkt. 

Däremot beror detta på olika logistikområden och om de levererar eller inte. Det beror även 

på hur samarbetet mellan aktörerna i varje logistikområde är. De olika aktörerna köper in sina 

resurser i olika logistikområden. Swedavia har en ”turn around” på flygplatsen där ungefär 

tjugo företag samarbetar för att få logistiken att fungera. Swedavia är mycket beroende av sina 

aktörer. Swedavia ansvarar för att samarbetet med och mellan aktörerna ska fungera. 

 

Bohman tycker att Swedavia vill och försöker anpassa sig efter resenärer. De är inte så bra 

som de skulle vilja vara.  Men detta beror mycket på myndighetsbesluten som flygplatsen 

måste följa samt fysiska förutsättningar. När de bygger nya saker så tittar de på resenärernas 

behov och detta håller de fortfarande på att utveckla. Logistik och upplevelse är inte samma 

sak . De är bättre att leverera en bra logistikprocess men sämre att skapa bättre upplevelser för 

resenärer. I frågan om Swedavia själv tycker att det finns något att förbättra på Stockholm 

Arlanda Airport som bör åtgärdas så svarar Bohman att de måste lyfta resenärsupplevelsen 

ännu mer och de viktigaste faktorerna för att göra detta är rätt atmosfär, bra service, stort 

utbud. Vidare tycker Bohman att Stockholm Arlanda Airport erbjuder en helhet för 

resenärerna men vill förbättra och bli ännu bättre.  

 

Bohman svarar ja på frågan om Stockholm Arlanda Airport hänger med inom den ständiga 

utveckling som sker inom flygplatsutveckling och säger att detta uppnår de genom att 

automatisera flöden och säkerställa resenärer. De använder sig av en så kallad dörr till dörr 

process som innebär att resan börjar hemifrån och inte på flygplatsen. Därför är det viktigt att 

resenärer är väl förberedda redan innan de lämnar hemmen för att det ska kunna flyta på när 

de väl kommer till flygplatsen. Bohman tycker att Swedavia jobbar utifrån att minska stress 
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hos resenärerna genom att öka den upplevda kontrollen. Detta kommer de att uppnå genom att 

bland annat ge resenärerna mer infromation om sina resor, som hur lång kö det är. Vidare är 

även belysning en viktig faktor, att öka tydligheten och skyltningen. Swedavia försöker 

ständigt hitta nya sätt att tillgodose behovet hos resenärer. 

  

Avslutningsvis tycker Bohman att det är mycket viktigt att ha en bra logistik och öka 

resenärsflödet för att flygplatsen ska fungera . Det finns två delar som Swedavia tar i 

beaktelse. Den ena delen är logistiken såsom avgångstider, kötider och avstånd. Basfunktion 

och upplevelse på flygplatsen ska fungera och frågor kan ställas som; ”Vad är resenären ute 

efter?”, ”Vad har resenären för förväntningar?”, ”Hur upplever resenären miljön?”, ”Vad 

tänker och känner resenären?”. För att Swedavia ska kunna jobba på dessa frågor måste de 

förättra informationen. 
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5. Analys 

 

För många resenärer är Stockholm Arlanda Airport det första intrycket de får av Stockholm 

och Sverige. Enligt artikeln “Passenger perceptions of Airport service performance – a three – 

dimensional importance – performance analysis” är flygplatsen den första och sista platsen 

som representerar destinationen. Det måste finnas något som lockar resenären att vilja besöka 

flygplatsen och tjänsterna på flygplatsen måste uppfylla resenärernas behov. Swedavia har 

visionen att tillsammans med sina partners och medarbetare skapa en upplevelse som får 

resenärerna att vilja komma tillbaka.  

 

Flygplatser genomgår ständiga utvecklingar för att kunna möta de krav och förväntningar som 

ställs. Stockholm Arlanda Airport har länge varit under utveckling och genomgått 

förändringar och är fortfarande i ett utvecklingsskede. Enligt de verksamma på Swedavia 

jobbar de ständigt med att förbättra flygplatsen för resenärerna, genom att bland annat göra 

ständiga undersökningar av resenärer och utifrån det utveckla flygplatsen. Med den ständiga 

utvecklingen av flygplatsen skapar Swedavia framförallt pålitlighet och ett stort välkomnande 

både för resenärer samt besökare. 

 

De Neufville & Odini skriver att inom flygplatsplanering används planer som talar om hur 

verksamheten ska gå tillväga. Det finns olika typer av flygplatsplanering och de planeringar 

som ofta nämns är flygplats masterplanering och strategisk planering. Dessa lägger fram 

förslag, analyserar och talar om hur verksamheten ska gå tillväga för att utveckla flygplatsen 

och möta de framtida behoven.  

 

Vidare nämner artikeln “A set of approximate and compatible models for airport strategic 

planning on airside and on landside” två strategiska modeller; Simple landside aggregate 

modellen och Deterministic equivalent approach modellen. Modellerna användas då ett 

detaljerat resultat vill uppnås. Simple Landside Aggregate modellen svarar på frågor 

angående processkonfigurationer och terminalfaciliteter samt räknar ut förseningar och 

kapaciteten i terminalerna. Deterministic Equivalent Approach modellen följer utvecklingen 

över tid och beräknar varje passagerares väntetid. 

 

Trots de utvecklingar som Stockholm Arlanda Airport har genomgått upplever resenärer 

fortfarande vissa störande element på flygplatsen som påverkar deras uppfattning och 

logistiken inom flygplatsbyggnaden. De verksamma på Swedavia tycker själva att det alltid 

finns något som behöver förbättras eller åtgärdas inom flygplatsbyggnaden. Det måste ske en 

kontinuerlig förbättring i alla delar och områden. Målet är att ständigt förbättra och jobba med 

resenärsupplevelsen och kundnöjdheten. Lindgren som jobbar med terminalfrågor på 

Swedavia menar på att resan börjar redan innan de kommer till flygplatsen och många delar 

ska stämma och det måste vara ett samarbete mellan olika logistikområden på flygplatsen och 

inom flygplatsbyggnaden. Vidare menar han att Swedavia inte har full påverkan på alla dessa 

områden som ska samarbeta med varandra vilket gör att en förbättrad upplevelse för 

resenärerna inte alltid är självklar.  

 

Vidare skapar dessa störande element stress och irritation hos en del av intervjuade 

respondenterna, framförallt då de drabbas av tidsbrist. Stress kan bero på flera olika faktorer. 

En av de vanligaste faktorerna är att individen inte passar ihop med miljön. Enligt de anställda 

på Swedavia är utvecklingen av flygplatsbyggnader till för resenärer och att det är en 

spännande miljö med stora flöden. De som inte reser så ofta är de människor som är de mest 

stressade.  
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I artikeln ”From chaos to collaboration - Taking the stress out of travel” står det att om 

resebranschen fokuserar mer på att skapa ett välbefinnande hos resenärerna genom att lägga 

mer fokus på den teknik som är möjlig så kommer en stor del av resestressen att försvinna, 

vilket har stor betydelse för resenärerna. 

 

Utifrån de tio intervjuer som har genomförts tyckte de flesta respondenter att 

flygplatsbyggnaden inte är anpassad efter resenärerna. Utifrån det som kom fram från 

intervjuerna med de verksamma på Swedavia, så erbjuder flygplatsen en helhet för 

resenärerna vad gäller basbehoven men att det behöver utvecklas ännu mer.  

 

Det mest störande elementet på flygplatsen är de långa avstånden mellan terminalerna. Enligt 

respondenterna är det väldigt påfrestande att behöva gå de avstånd inom flygplatsen som 

många resenärer måste göra för att komma till sin terminal de ska resa ifrån. De tycker att det 

bör finnas andra alternativ. Under observationerna kände observatörerna att det var långa 

avstånd mellan terminalerna men samtidigt svårt att definiera vad som är långt och inte. Detta 

är observatörerna medvetna om.  

 

Vidare tycker respondenterna att vägvisningssystemet inte är tilltäckligt tydligt, vilket 

försvårar för dem att hitta runt i flygplatsbyggnaden. Enligt de verksamma på Swedavia 

arbetar de med att göra en tydlig skyltning redan när resenärerna kommer in i 

flygplatsbyggnaden. Enligt artikeln ”Wayfinding and Airport Terminal Design” ska ett 

vägvisningssystem tala om var människor befinner sig och visa vägen till önskad destination. 

För att människor ska veta i vilken riktning de ska gå måste en rad beslut fattas. Men i 

dagsläget behöver vägvisningssystemet på flygplatser mer uppmärksamhet. Flygplatserna är 

planerade på ett oenigt sätt vilket leder till att resenärer har svårt att hitta inom 

terminalbyggnader.  

 

Förutom detta tycker respondenterna att terminalerna är dåligt planerade. Under 

observationerna upptäckte observatörerna att terminalerna varierade i storlek och utbud. Vissa 

terminaler är väldigt trånga och hoptryckta, medan andra terminaler är stora och allting ligger 

långt ifrån varandra.  I artikeln ”Wayfinding and Airport Terminal Design”, nämns det att 

många terminalbyggnader har blivit så stora att de liknar en stad, vilket skapar förrviring 

bland resenärerna. 

 

Ett annat störande element som respondenterna reagerar på är de långa köerna som kan uppstå 

på flygplatsen. Enligt artikeln ”Passenger terminal design” finns det alltid en anledning som 

gör att människor samlas på en plats. Det viktiga är att ta reda på hur mycket tid en resenär 

spenderar i terminalen och utifrån det förbättra terminalen.  

Respondenterna tycker att säkerhetskontrollerna på flygplatsen blivit sämre genom att köerna 

har blivit längre, som har ökat stressen och som lett till förseningar.   

Enligt artikeln ”Screening programme evaluation applied to Airport security” finns det 

kriterier som flygplatser måste följa för effektivare kontroller. Men många flygplatser 

uppfyller inte dessa kriterier och många resenärer bli missnöjda med de dåliga kontrollerna.  

 

I övrigt är andra störande element, för de resenärer som blivit intervjuade, de långa 

väntetiderna på flygplatsen, den dåliga anpassningen efter barnfamiljer, de dyra priserna samt 

brist på information, sittplatser och toaletter. 
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Utifrån de intervjuer som gjorts har det kommit fram att även designen är av stor betydelse för 

hur resenärer upplever flygplatsbyggnaden. Det ska vara gladare färger och mer representativt 

av landet. Enligt de verksamma på Swedavia finns det en manual i hur flygplatsen designas. 

Mallen varierar och beror på om det är äldre eller nyare byggnader. Men sedan finns det andra 

aspekter som påverkar i hur flygplatsbyggnader utvecklas. Kapaciteten är också av stor vikt, 

som bygger på hur många samtidigt närvarande resenärer det finns. Utifrån detta och de 

förutsättningar som finns utvecklas sedan en smidig process. 

 

De Neufville & Odini nämner fem grundläggande konfigurationer som är lämpliga för en stor 

flygplats och gör en terminalbyggnad funktionell. Dessa är utåtpekande bryggor, satelliter, 

mittfält, linjära byggnader och transportörer. Stockholm Arlanda Airport har designformen 

utåtpekande bryggor. Fördelen med denna typ av form är att den ökar attraktiviteten och 

lönsamheten av terminalbyggnaden. Nackdelen är att vid stora flygplatser med många gater 

leder det till att resenärer upplever långa gångavstånd. 

 

Under observationerna tittade observatörerna mycket på hur allt är skapat i den design som 

flygplatsen har. Den uppfattning observatörerna fick var att alla terminaler inte var utformade 

och designade på samma vis. Alla terminaler var inte lika utvecklade och i vissa terminaler 

var utrymmet mindre och trångt, medan i andra terminaler var utrymmet betydligt större.  

 

Enligt artikeln ”Designing Airport passenger buildings for the 21st Century” skiljer sig 

design i dagsläget från den design som tidigare var aktuell för flygplatser. Den tidigare 

designen lade mer fokus på form än funktion och konstnärlig kvalitet var av stor betydelse. 

Designare av terminalbyggnader har skapat en bild av att terminalbyggnader kan designas 

efter arkitekturiska standarder. Detta innebär att det finns en grundregel att mäta utrymmen 

och service. Stockholm Arlanda Airport befinner sig i en förändringsfas där fokus läggs på att 

höja hela atmosfären för de resenärer som besöker flygplatsbyggnaden. I och med att 

flygplatsen är i en ombyggnadsfas så kommer detta att bidra till ett bättre resenärsflöde.  

   

I artikeln ”Passenger terminal design” nämns det att det finns typiska designprocesser som 

ska följas i utformning av terminalbyggnader. De skapar en förståelse för hur och varför det 

bör ske en förändring. Om designare av terminalbyggnader sätter sig in i resenärernas 

situation så underlättas detta för designare att upptäcka och undvika sådant som kan skapa 

problem i framtiden.  

 

Vidare har även atmosfären inom flygplatsbyggnader en inverkan på resenärsupplevelser.  

Respondenterna tyckte att atmosfären var tråkig och nedstämd. De tyckte att det bör finnas 

mer konst och utställningar inom flygplatsbyggnaden och att det ska vara mer representativt. 

Det finns inte mycket att se och detta påverkar atmosfären negativt. Respondenterna tycker 

även att den dåliga atmosfären beror på den tråkiga designen. Utifrån intervjuerna med de 

verksamma på Swedavia säger de att de viktigaste faktorerna för att lyfta resenärsupplevelsen 

är rätt atmosfär, bra service och stort utbud och att det är det de utgår ifrån. Utifrån de 

intervjuer som gjorts har det kommit fram att det finns missnöjda resenärer och enligt artikeln 

“Passenger perceptions of Airport service performance – a three – dimensional importance – 

performance analysis” finns det flera kategorier att utgå från i hur resenärer upplever service. 

En av nivåerna är att resenärerna upplever serviceelement som mycket viktigt och har vissa 

förväntningar av en viss prestandanivå. Men också att det finns en sorts acceptans eftersom 

många ändå åker trots missnöjet.  

Enligt artikeln ”Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on Customers and 

Employees” är servicemötet mellan kunden och personalen indelad i tre olika faktorer; de 
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atmosfäriska faktorerna, designfaktorerna samt de sociala faktorerna. Vid rätt känsla hos 

kunden och rätt atmosfär tillsammans med andra viktiga faktorer i upplevelserummet kan 

detta påverka hur mycket tid samt pengar kunden är villig att spendera på plats. Det är 

helheten som gör upplevelserummet och det som påverkar bilden hos resenären.  
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6. Diskussion 

 

Resultatet av våra intervjuer visar på att många är missnöjda med Stockholm Arlanda Airports 

design, utformning och atmosfär. Enligt den forskning som behandlats och som tagits upp i 

detta arbete så ska de som är verksamma inom området jobba med dessa frågor och förbättra 

och ständigt utveckla för att följa med i utvecklingen, för att hålla sig i takt med andra 

nordiska och europeiska länder och flygplatser. Även vid intervju av de som jobbar med dessa 

frågor på Swedavia kom det fram att de ständigt jobbar med att förbättra för resenärer och gör 

ständiga undersökningar av resenärer och försöker utveckla utifrån det med den vetskapen att 

alla resenärer inte går att behaga. Asien är inte och tänka på att mäta sig med då de lägger 

enorma pengar på allt inom flygplatser enligt Lindgren, som jobbar med dessa frågor på 

Swedavia. Vad ställs det egentligen för krav på en flygplats utifrån resenären? Är det ett 

ständigt jämförande mot andra flygplatser eller är det så att världen helt enkelt inte räcker till 

och människan aldrig är nöjd? Om det skulle vara gladare färger på flygplatsen kanske det 

skulle vara för glatt istället och många skulle utrycka ett missnöje över det.  Kan det vara så 

att Stockholm Arlanda Airport måste få en bättre upplevelse?  

 

Har Stockholm Arlanda Airport dåligt med sittplatser för att resenärer ska sätta sig och äta 

och fika istället för att bara sitta och vänta utan någon sorts aktivitet?  Att det är en strategisk 

plan som är utstuderad för att resenärer ska känna sig tvungna att köpa något för att få sitta 

ner? 

 

Chicagos flygplats O´Hare har tåg mellan terminalerna som känns proffsigt. Det borde kanske 

finnas sådana på Stockholm Arlanda Airport istället för gångband mellan terminalerna som 

några av de intervjuade ville ha. Självklart är det en kostnadsfråga, men skulle säkerligen 

uppskattas mycket.  

 

Det kan ju bli en massa dödtid för barnfamiljer att slå ihjäl väl inne på airsideområdet där 

passagerare boardar till flygplanen. Lekland finns för barn på landsideområdet vid exempelvis 

terminal 4, men funderingar finns om det finns något sådant inne efter säkerhetskontrollen. 

Det skulle vara perfekt för många barnfamiljer att kunna ha den möjligheten.   

 

En annan fundering är att på Stockholm Arlanda Airport så säljs det mestadels bara dyra 

märkeskläder med sådana priser som gör att många passagerare inte ens väljer att gå in i dessa 

butiker. Det kanske borde vara lite mer butiker som alla kan ha råd att eventuellt handla i, om 

det finns något plagg av intresse. Likaså priser på mat och dryck. Enligt de undersökningar 

som gjorts till detta arbete så har det kommit fram att priserna för mat, fika och dryck är 

väldigt dyra som är ett störande moment. Priserna kanske borde ses över så att alla kategorier 

av passagerare kan känna en tillfredställelse med att köpa det på plats istället för att känna att 

de får ta med sig matsäck till flygplatsen.  

 

Vid observationer så tittade observatörerna mycket på hur allt är skapat i den design som 

flygplatsen har. Och beräknade avstånd till de olika terminalerna. Som observant kändes det 

som det är långa avstånd men samtidigt väl medveten om att det finns en fråga över den 

aspekten av att vem är att avgöra vad som är för långt och inte. Det finns sådana normer som 

inte behandlats eller tagits upp i detta arbete som avgör vilka avstånd som utmärker vad som 

är en bra flygplats eller inte. Det är inga siffror som skribenterna har tagit reda på. 

 

En annan aspekt som också utgör en bra terminal är vägvisningssystemet som inte verkar vara 

till riktigt belåtenhet för vissa resenärer enligt de intervjuer skribenterna gjort. Enligt de 



54 

 

verksamma inom Swedavia som jobbar med dessa frågor arbetar för att göra en tydlig 

skyltning redan då resenärer kommer in i terminalen. Kanske resenärer pratar om skyltning 

till toaletter och annan information som inte de verksamma på Swedavia pratar om? 

 

 Enligt behandlade artiklar har det kommit fram att det finns modeller som ska räkna ut hur 

mycket yta resenärer har att röra sig på under en viss tid då de är i flygplatsbyggnaden för att 

kunna avgöra toppar när det är mycket resenärer samtidigt och på så sätt få ett smidigare 

flöde. Men enligt intervjuer av resenärer samt av behandlade artiklar så har det visat sig att 

köer är ett stort problem, kanske det allra största problemet i flygplatsbyggnaden, och kanske 

bör ses över ytterligare.  

 

En fundering är varför det är så mycket missnöje av de resenärer som intervjuats, om 

Swedavia gör ständiga undersökningar o förbättringar? Lägger företaget fokus på fel frågor 

till de som deltar i undersökningarna? 

 

Skribenterna har fått tagit del av interna källor från Swedavia där det står att företaget 

kommer att investera och öka flygplatsbyggnadens kapacitet främst i de terminaler som 

kräver detta.  Detta material har dock inte skribenterna behandlat i arbetet.   
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7. Slutsatser 

 

Med hjälp av de observationer, intervjuer och tillgänglig fakta som har genomförts och 

samlats in har skribenterna kommit fram till de slutsatser som presenteras. I slutsatsen ska 

skribenterna besvara det syfte och de frågeställningar som de har.  

 

Hur ser logistiken ut på Stockholm Arlanda Airport? 

Logistiken på Stockholm Arlanda Airport behöver mer uppmärksamhet för att bevara 

resenärsupplevelsen och kundnöjdheten. Det är inte helt tydligt och tillfredställande med 

tanke på de störande element som skribenterna blivit informerade om i undersökningen. 

Swedavia måste kanske fokusera något mer på att underlätta för sina resenärer så att de på ett 

smidigt vis kan förflytta sig inom flygplatsterminalerna och för att på bästa vis tillfredställa 

behoven hos resenärerna. Terminalbyggnaderna har olika förutsättningar och kräver olika 

åtgärder för att lösa de problem som finns. Med tanke på utvecklingsarbetet som har påbörjats 

på flygplatsen är Swedavia på rätt väg. Swedavia gör ständiga undersökningar och bör 

kontinuerligt fortsätta med det.  

Har logistiken någon inverkan i hur resenärer upplever flygplatsen på Stockholm Arlanda 

Airport? 

Logistiken har en inverkan på hur resenärer upplever flygplatsterminalerna på Stockholm 

Arlanda Airport. Det är resenärer som ligger i fokus och om det är något som försvårar deras 

resa när de är på flygplatsen så skapar det ett dåligt intryck.  Det är viktigt att logistiken på 

flygplatsterminalerna är planerad på ett sådant sätt att allting går smidigt och snabbt, annars 

finns det risk att resenärerna blir stressade, irriterade och frustrerade. Men det är inte bara 

logistiken som påverkar resenärsupplevelsen. Designen och atmosfären på flygplatsen spelar 

också en viktig roll för resenärernas upplevelse av flygplatsen. Detta är ytterligare något 

Swedavia måste arbeta med att se över eller alternativt förbättra. Med en gladare design och 

atmosfär kommer resenärsupplevelsen att öka och med det kommer en bonus då resenärerna 

inte kommer att vara lika uppmärksammade på de störande elementen som finns inom 

flygplatsbyggnaden.  Resenärer tycker att det är viktigt med de serviceelement som sker inom 

flygplatsbyggnaden. De förväntar sig en viss prestandanivå, men eftersom många missnöjda 

ändå åker så har de en viss acceptans till det ändå. En del av de som blev intervjuade ville ha 

personal som jobbar på golvet, vilket numera finns enligt Lindgren som jobbar med 

terminalfrågor.  

Har resenärernas upplevelse av flygplatsen och logistiken på flygplatsen någon inverkan på 

resandet? 

 

Utifrån det intervjurespondenterna har svarat har resenärsupplevelsen av flygplatsen och 

logistiken på flygplatsen en inverkan på deras resande. En del respondenter blir tillfälligt 

stressade och frustrerade då något inte går som planerat eller vid tidsbrist när de är på 

flygplatsen, men deras stress och frustration försvinner så fort de går ombord på flygplanet. 

Men vissa respondenter var medvetna om konsekvenserna som kan uppstå på flygplatsen och 

är alltid ute i god tid för att undvika det. 
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För att besvara syftet så kan skribenterna utgå från att resenärsupplevelsen och logistiken på 

Stockholm Arlanda Airport har en koppling till varandra. Det hänger ihop på så sätt att om 

logistiken på flygplatsbyggnaderna inte är planerad på ett tillfredställande sätt så kommer 

detta att ha en negativ inverkan på resenärsupplevelsen. Detta leder till en nedstämd atmosfär 

och dåligt intryck av flygplatsen, och kan även skapa stress och frustration.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

Skribenterna tycker att ämnet har varit mycket intressant och har under arbetet med denna C-

uppsats reflekterat över flera aspekter rörande resenärsupplevelsen och logistiken på 

Stockholm Arlanda Airport. De har i deras studie valt att utgå ifrån flygplatsbyggnaden och 

dess terminaler samt lagt fokus på hur logistiken fungerar och vad den har för koppling till 

upplevelserummet. Det hade också varit intressant att genomföra en studie där fokus läggs på 

flygplatsens alla delar, med parkering till exempel, och undersöka hur dessa samverkar och 

påverkar upplevelserummet. På så vis skapas en bredare förståelse för hur flygplatsen är 

uppbyggd och vad resenärer har för uppfattning om flygplatsen i sin helhet. Detta är ett 

förslag för vidare forskning i ämnet. 
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Intervju 

 

Swedavia 

 

Telefonintervju med Karl Lindgren 13 juni 2012, jobbar inom Swedavia med Terminal & Sky 

Business frågor på Stockholm Arlanda Airport.  

 

Telefonintervju med Peter Bohman 18 juni 2012, chef inom Swedavia med Terminal & Sky 

Business frågor på Stockholm Arlanda Airport.  

 

Resenärer 

 

Muntliga samt e-postbaserade intervjuer med 10 stycken resenärer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.swedavia.net/Global/Arlanda/Flygplatsinformation/Dokument/Swedavia%20communication%20concept%20Airports%20ENG.pdf
http://www.swedavia.net/Global/Arlanda/Flygplatsinformation/Dokument/Swedavia%20communication%20concept%20Airports%20ENG.pdf
http://www.swedavia.net/Global/Arlanda/Flygplatsinformation/Dokument/Swedavia%20communication%20concept%20Airports%20ENG.pdf
http://www.swedavia.net/Global/Arlanda/Flygplatsinformation/Dokument/Swedavia%20communication%20concept%20Airports%20ENG.pdf
http://www.swedavia.se/Global/Swedavia/detta_ar_swedavia/Bolagsstyrning/Swedavia_annualReport.pdf
http://www.swedavia.se/Global/Swedavia/detta_ar_swedavia/Bolagsstyrning/Swedavia_annualReport.pdf
http://www.swedavia.se/arlanda/shopping-mat-service/hitta-pa-flygplatsen/


62 

 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor Stockholm Arlanda Airport 
 

1. Följer ni, Swedavia några modeller och steg i hur Stockholm Arlanda Airport 

designats/utformats?  

 

2. Har ni någon uppfattning av vad resenärer har för upplevelse av flygplatsens 

logistikutformning, design och atmosfär och om det finns någon inverkan på det? 

 

3. Fungerar samarbetet sinsemellan de olika logistikområdena och bidrar detta till en 

förbättrad upplevelse för resenärerna?  

 

4. Tycker ni att ni anpassar er efter resenärer eller tycker ni att de får anpassa sig efter er? 

 

5. Tycker ni själva att det finns något att förbättra på Arlanda som bör åtgärdas och i så 

fall vad? 

 

6. Tycker ni att Stockholm Arlanda Airport erbjuder en helhet för resenärerna?  

 

7. Hänger ni med inom den ständiga utveckling som sker inom flygplatsutveckling? 

 

8. Jobbar Swedavia utifrån att minska stress hos resenärerna som uppkommer när de är 

på flygplatsen?  

 

9. Avslutningsvis, finns det något att tillägga? Någon viktig punkt som inte har berörts 

av de tidigare frågorna som är av vikt att komma fram? 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor Resenärer  
 

1. Upplever du att Stockholm Arlanda Airpot har några störande element? 

 

2. Vad tycker du om logistiken på Stockholm Arlanda Airport? 

 

3. Upplever du att Stockholm Arlanda Airport är anpassat till resenärer? 

 

4. Tycker du att Stockholm Arlanda Airport har en tillfredställande atmosfär? 

 

5. Påverkar upplevelsen av flygplatsen och logistiken på flygplatsen ditt resande? 

 

6. Finns det något att förbättra på Stockholm Arlanda Airport? 

 

7. Har du något att tillägga om strukturen, atmosfären eller eventuella brister på 

Stockholm Arlanda Airport? 

 


