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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är belysa hur människor påverkas av att befinna sig i en telefonkö. 
Konkret har undersökts hur faktorerna väntetid och information om väntetidens förväntade 
längd påverkat uppsatsens respondenter. Väntetiden och informationen om densamma är stu-
diens två grundläggande oberoende variabler (Hayes 2000).  

Av vardera finns två varianter. Väntetiden kan vara kort eller lång och informationen förelig-
ga eller ej. Dessa element kombineras till fyra frågeställningar – kort väntan med eller utan 
information, lång väntan med eller utan information. Dessa faktorers inverkan på responden-
terna undersöktes, deras emotionella reaktioner, ’valence’ (ledsen – glad, nedslagen – munter, 
missnöjd – belåten) och ’activation’ (dämpad – energisk, sömning – vaken, orolig – lugn, 
uttråkad – intresserad, slö – pigg, spänd – avspänd). Slutligen undersöktes respondenternas 
samlade värdering av telefontjänsten som sådan.  

Undersökningens respondenter utgjordes av 38 studenter vid Karlstads universitet. I ett labo-
ratorieexperiment ställdes de inför nämnda fyra hypotetiska scenarier, tänkbara alternativa 
situationer i en telefonkö. De fick ta ställning till hur de trodde, att de skulle ha påverkats i 
dylika situationer. Huvudinstrumentet för detta var den så kallade SCAS (Swedish Core 
Affective Scale).  

Resultaten visade att den situation respondenterna upplevde som mest meningsfylld och mest 
stimulerade var den med kort väntetid kombinerad med information om väntetidens längd. De 
uttryckte också en hög uppskattning av telefontjänsten som sådan. 

I scenariot, där förekomsten av information i stället parades med lång väntetid, var graden av 
meningsfullhet och aktivitetsstimulans lägre än i föregående scenario, men tillfredsställelsen 
med tjänsten fortfarande lika hög.  

Lägst grad av meningsfullhet och aktivitetsstimulans fann respondenterna i scenariot med 
lång väntetid och avsaknad av information. Där kunde även den lägsta allmänna uppskatt-
ningen av telefontjänsten noteras. 

Scenariot med kort väntetid och avsaknad av information intar resultatmässigt en position i 
mitten av undersökningens resultat. 

Nyckelord: Väntetider, telefonköer, kundtillfredsställelse.  
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Abstract 

The purpose of this paper is to explore how persons react when finding themselves in a tele-
phone queue. A fundamental prerequisite has been to find out how two factors – waiting time 
itself and information or lack of information about the estimated time of waiting – have af-
fected the emotions of the respondents of this investigation. The waiting time and the infor-
mation about it are the two independent variables of our study (Hayes 2000). 

There are two variants of each of them. Waiting time may be short or long and the informa-
tion given or not. These elements combined can form four questions – short waiting with in-
formation or not, long waiting with information or not. The effect of these factors exercised 
on the respondents was examined, that is their emotional reactions, ‘valence’ (sad – glad, de-
pressed – happy, displeased – pleased) and ‘activity’ (quiet – energetic, sleepy – awake, dull – 
peppy). Finally, the respondents’ comprehensive estimation of the telephone service as such 
was analyzed. 

Thirty-eight students of the university of Karlstad participated as a subject of the experiments. 
In a laboratory experiment, the respondents were faced with above-mentioned four different 
hypothetic scenarios, reflecting possible circumstances in telephone queues. They were sup-
posed to determine how they would react in such situations. The main instrument adopted 
here was SCAS (Swedish Core Affective Scale).  

The results showed that the scenario combining short waiting time with information provided 
about the estimated waiting time, produced the highest degree of valence and activation 
among the respondents. They also held the telephone service as such in high esteem. 

The scenario where the presence of information was combined with a long waiting time re-
sulted in a lower degree of valence and activation than the previous one. The respondents, 
however, expressed equal satisfaction with the service as a whole.  

The scenario combining a long waiting time with no information, resulted in the lowest de-
gree of both valence and activation. Here the lowest satisfaction at the telephone service as a 
whole could be registered. 

The scenario combining short waiting time with a lack of information occupies a medium po-
sition in the results of our investigation. 

 

Key words: Waiting time, telephone queue, customer satisfaction.  
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FÖRORD 
I det västerländska samhället är tid ett viktigt begrepp. Min tid och hur jag förvaltar den är för 
oss väldigt viktigt. De flesta av oss har väl hört uttrycket att tid är pengar. Detta uttryck visar 
hur högt vi värderar vår tid och hur viktigt det är att använda den på ett optimalt sätt. När vi 
får vänta på ett avtalat möte blir vi irriterade. Den andre har betett sig vårdslöst med vår tid. 
Tid blir något väldigt konkret enligt detta sätt att se. I och med att vi är så känsliga för hur vår 
tid hanteras, har många intresserat sig för hur konsumenter påverkas av väntetider. På vilket 
sätt kundtillfredsställelsen påverkas av väntetider är en fråga som lett till många studier, då 
ingen gillar att vänta och de flesta företagare vill ha nöjda kunder. 

Min käpphäst är telefonköerna. När jag skall kontakta företag eller myndigheter via telefon, 
händer allt som oftast något av följande: jag blir kopplad till flera olika personer och till sist 
fastnar jag i något slags limbo utan en aning om hur länge jag kan komma att få vänta eller 
om någon någonsin kommer att tala med mig. Eller så får man inte alls tala med en människa 
av kött och blod. Man förutsätts själv sköta hela kontakten med sin knapptelefon. Har man 
riktig otur utsätts man dessutom för musik under väntetiden. Men det värsta är ändå 
väntetiden i kombination med bristande information om hur lång väntan kan bli. 

Det som intresserar mig och driver mig att göra den här undersökningen är att se hur andra 
människor upplever väntetider i telefon. Upplever andra samma sak som jag eller är jag 
ensam om att uppleva väntetid i telefon som ganska plågsam? 

 

INLEDNING 
I undersökningar av väntetider studerar man ofta den subjektiva, upplevda, väntetiden istället 
för den objektiva, faktiska väntetiden. Man studerar alltså hur länge respondenterna upplever 
att de har väntat och inte hur länge de faktiskt har väntat (t.ex. Maister 1985, Davis och Hei-
neke 1994, Jones och Peppiatt 1996). Att man gör så är inte så märkligt, då den subjektiva 
väntetiden är den som den väntande faktiskt upplever. Vidare påverkas den av flera andra fak-
torer förutom den absoluta tid som man faktiskt väntar. Att bara undersöka hur människors 
beteende påverkas av kortare eller längre faktisk väntetid leder inte så långt. En väntan under 
en kortare tidsperiod kan ju upplevas som väldigt lång, om man till exempel oroligt väntar på 
ett viktigt besked. Eller omvänt så kan en lång väntetid kännas som relativt kort om man är 
sysselsatt med något.  

Jones och Peppiatt (1996) påstår att konsumenter som står i kö kan liknas vid företagets 
råvara och att låta dem vänta är som att lägga in dem på lagret. Men då konsumenterna inte är 
döda objekt utan levande människor, uppstår problem. De tycker helt enkelt inte om att stå 
och vänta för länge. Jones och Dent (1993) har i en undersökning funnit att över 70 procent 
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av de tillfrågade bekymrade sig över väntetider, när de skulle konsumera olika tjänster. Ett 
annat ex- 

 

 

 

empel på detta är en undersökning av Katz (1991), där han fann en direkt korrelation mellan 
väntetid och kundernas allmänna tillfredställelse. Längre väntetid resulterade i lägre tillfreds-
ställelse.  

Vad man som chef för ett företag kan göra för att tackla problemet med konsumenternas 
ovilja mot att vänta, är att först försöka förbättra de egna rutinerna, så att konsumenternas 
faktiska väntetid minskas (Jones och Peppiat 1996).  

Det är nämligen allmänt känt att den genomsnittlige konsumentens uppfattning om upplevd 
och faktisk väntetid skiljer sig åt. Som nämndes i början av texten är det därför man finner det 
intressant att göra studier av den upplevda väntetiden snarare än av den objektiva eller fak-
tiska. Kunder eller konsumenter upplever ofta att de har väntat längre i kö än vad de faktiskt 
har. Den subjektiva väntetiden är med andra ord längre än den objektiva. Vad man som före-
tagschef kan försöka göra är att påverka konsumenternas uppfattning av hur länge de väntat 
(Maister 1985).  

Vad påverkar individens upplevda väntetid? Maister ställer upp åtta påståenden för vad som 
påverkar människors upplevelse av sin väntetid. Första påståendet är att sysslolös tid känns 
längre än om man sysselsätts med något. Han citerar poeten William James: ”tristess kommer 
av att man är uppmärksam på den tid som förflyter”. Att det ligger sanning i detta har många 
serviceorganisationer funnit. Det har därför blivit vanligt i många restauranger, att man delar 
ut menyer för att gästerna skall kunna sysselsätta sig med dessa, medan de väntar på att få be-
ställa. De är sedda (Maister 1985). 

En del företag försöker att erbjuda kunderna förströelse eller distraktion medan de väntar på 
sin tur. I många tandläkarmottagningar har man t.ex. TV och radio i väntrummet för att pati-
enterna skall uppleva sin väntan som mer dräglig. Och för att de skall slippa tänka på vad som 
väntar dem i behandlingsrummet. Det är även vanligt att man erbjuder diverse lektyr för pati-
enterna att fördriva tiden med. För att minska risken för tristess i telefonköer är det vanligt 
med så kallad Muzak musik. Muzak är japanska och kan översättas med lättlyssnad musik. 
Syftet är att kunderna ska uppleva väntetiden som kortare, men många upplever det i stället 
som en ökad plåga (Maister 1985). 

Maister säger vidare att väntan upplevs som kortare, när man känner att man så att säga 
”kommit in i systemet”. Ens ärende har börjat behandlas. Väntetiden har tagit sin början och 
det som har en början måste också ha ett slut. Det känns mer frustrerande att veta att väntan 
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inte ens har tagit sin början. Det finns därför ytterligare en fördel med att dela ut menyer som 
nämndes ovan. Då känner restauranggästen att betjäningen har börjat. Kunder som väntar på 
den första mänskliga kontakten, är mycket mer otåliga än de, som har etablerat denna kontakt. 
Kunderna upplever större obehag, när de väntar på att upprätta denna första kontakt än när de 
senare väntar på den tjänst, som de har bett om. Detta även om den faktiska väntan på tjänsten 
skulle vara längre (Maister 1985). 

Enligt Maister gör ängslan att man upplever väntan som längre. En vanlig situation, när man 
som kund upplever ängslan, är när man skall välja vilken kö man skall ställa sig i. Man oroar 
sig för att man har ställt sig i "fel kö". Medan man skall bestämma sig för om man skall byta 
kö eller stå kvar där man är, ökar ängslan och obehaget. Detta för att man som kund ofta 
resonerar utifrån vad som har kommit att kallas ”Erma Bombecks lag”. Enligt den går den 
andra kön alltid snabbare (Maister 1985).  

När väntetidens längd är obestämd upplevs den som längre än när man vet hur länge man 
måste vänta, säger Maister. När till exempel en patient anländer för tidigt till ett avtalat möte 
med sin läkare, brukar han/hon snällt vänta fram till det avtalade klockslaget, även om 
han/hon kommit mycket tidigt och får vänta länge. Men om avtalad tid passeras utan att 
patienten får komma in till läkaren, blir han/hon ofta snabbt irriterad. I det första fallet är 
väntetiden känd och patienten kan stå ut med att vänta. I det senare fallet däremot vet inte 
patienten längre hur lång väntan kommer att bli och det blir ofta en källa till irritation 
(Maister 1985). 

Maister påstår vidare att omotiverad väntan känns längre än motiverad. Det känns lättare att 
stå ut med en längre väntan när man upplever att det finns godtagbara skäl för den. Om man 
däremot inte kan finna några godtagbara skäl till att väntan blir lång är det svårare att stå ut 
med den (Maister 1985).  

Om man upplever sin väntan som rättvis eller ej påverkar även det hur en väntetid känns 
enligt Maister. Väntan som man tycker är orättvis känns längre än den som man uppfattar som 
rättvis. När till exempel många skall in i en tunnelbanevagn och det snarare rör sig om en 
folkmobb än om en samling snällt köande mänskor, kan stressnivån bli hög. Här finns 
nämligen möjligheter för vissa att tränga sig före och man befinner sig i ett ständigt 
beredskapstillstånd tills man har kommit in i vagnen. I en normal kö däremot hade de köande 
kunnat slappna av, vilket skulle ha lett till mindre ängslan och i förlängningen till att de 
upplevt väntetiden som kortare. Detta enligt det tidigare påpekandet att ängslan gör att 
väntetiden känns längre (Maister 1985). 

Davis och Heineke (1994) menar vidare, precis som Maister ovan, att kunders otillfredsstäl-
lelse ökar, när väntetiden inte kan förklaras eller rättfärdigas. Om man till exempel får veta, 
att planet man skall resa med inte kan lyfta på grund av dåligt väder och att man därför måste 
vänta, eller att läkaren man skall träffa är sen, därför att han eller hon varit tvungen att ta hand 
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om ett mer akut fall, tenderar man att ha högre acceptans för denna förlängda väntetid. När 
den som erbjuder en tjänst inte kan beräkna den exakta väntetiden, kan uppdateringar om hur 
ärendet fortskrider vara ett godtagbart alternativ för kunden eller patienten (Davis och 
Heineke 1994).  

Ju värdefullare en tjänst är för en kund, desto längre kan denne tänka sig att vänta på den. På-
står Maister. Ett exempel på detta är att man kan acceptera en längre väntetid i kön till kassan, 
om man har kundvagnen full med varor. Däremot har man svårare att stå ut med att vänta 
länge, då man bara har några få artiklar (Maister 1985). 

Det sista påståendet som Maister gör vad gäller den upplevda väntetiden är att väntan i 
ensamhet känns längre än väntan i grupp. Människor finner ofta en viss tröst eller stöd i sin 
väntan, när de upplever sig som en grupp än om de ser sig som ensamma (Maister 1985). 

Hur man upplever väntetid är vitalt för hur man värderar en tjänst (Pruyn och Smidts 1993) 
Den tid man som konsument tillbringar i en kö är ofta den första kontakten man har med ett 
företag. Om väntetiden uppfattas som plågsam, kan det påverka helhetsintrycket av den er-
bjudna tjänsten och av den som erbjuder den. Vad vi har lärt oss är alltså, att det finns en vinst 
att göra i att få kunderna att uppfatta den faktiska väntetiden som kortare än vad den egentli-
gen är. 

Davis och Heineke (1994) diskuterar ytterligare sätt på vilka företagen kan göra väntetiderna 
mindre påfrestande för kunderna. Man kan försöka att framställa väntetiden som rättvis eller 
rimlig. Detta i linje med Maisters påstående att väntan som upplevs som rättvis känns kortare 
än den som inte gör det. Det är viktigt att kunderna inte upplever att någon smiter före i kön. 
Detta kan man åstadkomma till exempel genom att ha en enda kö, som leder fram till flera 
kassor. När man kommit fram till täten väljer man kassa. Ett annat sätt att öka graden av 
upplevd rättvisa i väntetiden är att tillämpa principen ”first come, first served”. Där behandlar 
man de väntande i den ordning de har ringt. Enligt Rafaeli, Barron och Haber (2002) uppfattar 
kunder till exempel ofta väntetid i en enda rak kö som rättvisare än väntetid i en kö med flera 
rader, även om det inte finns några objektiva skäl till detta.  

Detsamma gäller även obekväm väntetid i väntrum. Maister (1985) visar att den upplevs som 
längre än bekväm. Utifrån detta föreslår Davis och Heineke (1994) följande åtgärder: 
behaglig temperatur, bekväma sittmöbler och genomtänkta ljud och ljusnivåer i väntrummet. 
Detta för att göra väntetiden bekvämare och mindre slitsam. 

Sammanfattningsvis: det är viktigt hur kunder upplever sin väntetid. Det spelar mindre roll 
hur länge de faktiskt får vänta. Avgörande är hur lång de upplever sin väntan och hur detta 
påverkar deras inställning till det företag, som erbjuder den tjänst de väntar på. Det är av 
största vikt, att kunderna inte får en negativ upplevelse av väntetiden. Det kan i förlängningen 
påverka deras syn på företaget i stort. Företaget å sin sida vill försöka eliminera risken för 
negativa upplevelser hos kunder under deras väntan. 
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Väntetid väcker olika känslor hos människor. Emotioner kan enligt Västfjäll, Gärling och 
Kleiner (2002) beskrivas i två dimensioner: Aktivation/passivisering bildar en axel och be-
hag/obehag den andra. På engelska lyder termerna activation och valence. Emotioner kan be-
skrivas utifrån olika grader av dessa två dimensioner. Så kan till exempel "upphetsning" vara 
en kombination av en hög grad av activation och en varierande grad av valence eller obehag, 
beroende på vilken slags "upphetsning" det rör sig om. Skulle det istället röra sig om en 
situation, som ger upphov till en låg grad av både activation och valence – eller, om man så 
vill, stark passivisering parad med stort obehag – kan man förvänta sig emotioner som 
tristess, leda och uttråkning (North och Hargreaves, 1997). 

Situationer kan väcka positivt eller negativt behag, genom att vara attraktiva eller väcka mot-
vilja. En situation av väntan kan till exempel väcka motvilja, då man inte kan "tillgodogöra 
sig" det positiva, som förknippas med det objekt eller den person som man väntar på (Fridja 
1986). Detta kan i sin tur leda till activation. Man blir sur, arg, ledsen eller liknade. 

Som framgått kan väntetid ge människor en rad olika negativa känslor. Förutom de som redan 
nämnts kan det handla om: ängslan, anspänning, hjälplöshet och ibland förödmjukelse (Car-
mon, Shanthikumar, & Carmon, 1995). Dessa negativa känslor leder till en mer negativ 
värdering av den, som erbjuder den tjänst man väntar på (Dube–Rioux, Schmitt, & Leclerc, 
1989, Kumar, Kalwani, & Dada, 1997 och Taylor, 1994). Omvänt kan man självklart tänka 
sig att positiva känslor uppstår i kösituationer, känslor som förväntan, när väntetidens slut 
börjar skönjas eller glädje, när den tagit slut. Alltså situationer av hög activation och valence. 

Sammanfattningsvis kan sägas, att det är viktigt att väntetiden fylls av positiva emotioner för 
att kunden skall få en positiv helhetssyn av det företag, som erbjuder tjänsten. Vad som i 
stället leder till negativa emotioner är en väntetid, som upplevs som orimligt lång, orättvis, 
obekväm, stressig eller tråkig.  

Kring detta har det forskats en hel del. Däremot är det glest med systematiska undersökningar 
av hur emotionella reaktioner påverkas av graden av information om väntetidens längd och 
den tid som förflyter under väntan. Förhåller det sig kanske så som Maister säger, att man 
accepterar en lång väntetid, om man bara får veta hur lång den kommer att bli? Eller ligger 
det till på något annat sätt? Förhåller det sig så, att negativa emotioner som tristess, ilska och 
ångest minskas, om man kontinuerligt informeras om hur länge ytterligare man kommer att få 
vänta och förvissas om att man inte "fallit ur systemet"? Eller kan det vara så att situationen i 
en telefonkö är så speciell att Maisters påstående inte kan appliceras på den situation, som 
väntan i telefon utgör? Bristen på empiri här motiverar denna uppsats.  

Syfte och problemställning 
Syftet med denna undersökning är alltså att se hur människor påverkas av den tid som de till-
bringar i en telefonkö. Skillnaden mellan upplevelsen av kort respektive lång väntetid 
kommer att undersökas. Vidare är syftet att se hur graden av information påverkar 
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respondenternas upplevelse av väntetiden. Att se hur dessa två faktorer – väntetid och 
eventuell information om väntetidens längd – påverkar tillfredsställelse med den eftertraktade 
tjänsten kan sägas vara huvudsyftet med uppsatsen. Det andra huvudsyftet är att se hur dessa 
nämnda faktorer påverkar de emotionella upplevelserna av väntetiden och respondenternas 
värdering av tjänsten de väntar på.  

METOD 
För att göra en bedömning av hur människor upplever olika situationer av väntetid, delades ett 
antal frågeformulär ut. Dessa ställde respondenterna inför olika scenariobeskrivningar. Dessa 
innehöll olika hypotetiska situationer, där respondenterna väntar i telefonköer och frågorna 
som ställs till dem varieras utifrån hur lång tid de får vänta i kön och den mängd information 
de erhåller. Väntetidens längd och huruvida respondenterna ges information om den 
beräknade väntetiden är undersökningens oberoende variabler, alltså de variabler som är 
öppna för manipulation från forskarens sida (Hayes 2000).  

Efter varje scenario fick respondenterna beskriva sina emotioner och sin tillfredsställelse med 
tjänsten. Före själva scenariot fick respondenterna fylla i en kort enkät om hur de upplevde 
sin sinnesstämning för stunden, mer positiv eller negativ än vanligt. Ett kraftigt positivt eller 
negativt tillstånd skulle kunna snedvrida en respondents svar och i så fall skulle man senare 
förklara en sådan snedvridning. För att undvika att turordningen i scenarierna i enkäterna 
sammanföll, delades dessa upp i två uppsättningar, vilkas ordningsföljd slumpades. 

Urval 
Den population som undersöks i uppsatsen är 38 studenter av båda könen, utan någon övre 
eller undre åldersgräns. Det är praktiskt i två hänseenden att välja just studenter. Först och 
främst stöter författaren som student på många andra studenter, vilket gör det till ett bekväm-
lighetsurval. Men studenter utgör också ett ganska bra tvärsnitt av befolkningen och det är 
ganska hög sannolikhet, att de har använt sig av någon slags telefontjänst, till exempel i sin 
kontakt med CSN. Beträffande antalet kan 38 respondenter anses vara tillräckligt för att elimi-
nera risken för snedvridning av resultatet på grund av enstaka, ej representativa, svar från 
vissa respondenter. 

Design 
Studien i denna uppsats är kvantitativ och det skall enligt Hayes (2000) bland annat föra med 
sig fördelen att det blir lättare att jämföra respondenternas resultat. Det är viktigt här, då stu-
dien går ut på att finna eventuella skillnader i respondenternas rektioner inför de olika 
scenarierna. Vidare är studien av deduktiv, hypotestestande karaktär, där tidigare teorier om 
väntetid testas. De data som samlas in för studien skall verifieras eller falsifieras. Detta är det 
vanliga förfarandet vid deduktiv och teoristyrd forskning, enligt Hayes. Metoden för 
datainsamling utgör i uppsatsen ett experiment. Detta är enligt Hayes (2000) den enda 
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forskningsmetod som direkt undersöker ett orsakssamband, det vill säga om en faktor 
eventuellt påverkar en annan.  

Experimentet skall helst vara en förlängning av vad respondenterna skulle kunna tänkas upp-
leva i sin naturliga miljö (Hayes 2000). Detta är av stor vikt, då syftet med studien är att 
undersöka hur respondenterna skulle kunna tänkas reagera i verkligheten, om de ställdes inför 
liknande situationer som i undersökningens olika scenarier.  

I ett experiment av laboratoriekaraktär, som denna studie, kan man på ett kontrollerat sätt ma-
nipulera den omgivande miljön. Detta anses för övrigt vara en av laboratorieexperimentets 
största förtjänster (Hayes, 2000). Den manipulering som sker av verklighen i studien är att re-
spondenterna ställs inför olika hypotetiska händelser och att undersöka hur de reagerar på 
dessa. Det är målet med experimentet. Den eller de faktorer som forskaren manipulerar i ett 
experiment kallas oberoende och de som förväntas påverkas av den eller dessa kallas för 
beroende (Hayes, 2000). De oberoende faktorerna i uppsatsens undersökning är väntetidens 
längd och graden av information om hur lång denna kan tänkas bli. Den beroende variabeln i 
sin tur är respondenternas uppskattning av hur de skulle ha upplevt väntetiden och hur de 
skulle ha värderat tjänsten som de väntar på.   

Datainsamlingsmetod 
För att kunna genomföra studien var en operationalisering av begreppen emotion och sinnes-
stämning nödvändig. För att transformera dessa abstrakta begrepp till kvantifierbara data an-
vändes SCAS (Swedish Core Affect Scale), med vars hjälp respondenternas emotioner kunde 
graderas och redovisas. SCAS innehåller tolv adjektiva motsatspar som till exempel söm-
ning/vaken eller belåten/missnöjd. Motsatsparen är i de scenarier, respondenterna ställdes 
inför, placerade som ytterligheter i en skala, där 10, 50 och 90 är fasta graderingspunkter. 
Talet tio är placerat längst till vänster och skall fullt ut representera den ena ytterligheten. Den 
andra ytterligheten placeras i den andra änden och markeras med 90. Mitt i skalan återfinns 
talet 50, som representerar ett neutralt tillstånd mitt emellan de två ytterligheterna.  

Om respondenterna ansåg att dessa tre fasta tal inte riktigt representerade den sinnestämning, 
de trodde att de skulle hamna i, ställda inför de olika scenarierna, fanns det tomma rutor 
mellan de tre fasta punkterna. Där kunde de skriva in en siffra som de ansåg bättre beskrev 
deras hypotetiska sinnesstämning. Till exempel 25 eller 65.  

De olika motsatsparen är uppdelade i olika dimensioner, som betecknas med de engelska ut-
trycken activation och valence. Det skulle kunna översättas med grad av activation och va-
lence. De upplevda känslorna ges i SCAS–skalans två dimensioner som påverkar individen på 
olika sätt. Inom dimensionen valence faller följande motsatspar: ledsen – glad, nedslagen – 
munter och missnöjd – belåten. Under dimensionen activation faller följande motsatspar: 
dämpad – energisk, sömning – vaken, orolig – lugn, uttråkad – intresserad, nervös – 
avslappnad, pessimistisk – optimistisk, slö – pigg, oengagerad – engagerad och, till sist, spänd 
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– avspänd. För att erhålla ett värde på de två dimensionerna görs en uträkning, där det ifyllda 
värdet multipliceras med ett givet värde. 

Datainsamlingen bestod av en skriftlig undersökning, som förutom SCAS innehöll 
demografiska frågor såsom kön och ålder. Vidare fick respondenterna ta ställning till om de 
skulle vara nöjda med en telefontjänst som den tog sig ut i vart och ett av de olika scenarierna. 
Till sist fick de svara på hur ofta de tyckte sig uppleva situationer liknande dem i scenarierna. 
För att undvika att ordningen på scenarierna skulle påverka svaren och försämra validiteten 
delades ,som redan nämnts, två uppsättningar ut. I de två var ordningsföljden på scenarierna 
olika och ordningen bestämdes genom att de slumpmässigt drogs på tombolamanér.  

Genomförande 
Deltagarna i experimentet fick slumpmässigt dra varsitt frågeformulär ur en enda bunt där 
båda varianterna låg blandade. Vilken av de två en respondent erhöll bestämdes alltså inte av 
uppsatsens författare, som var den som delade ut undersökningarna. Detta för att stärka 
validiteten i undersökningen. (Mer om detta i avsnittet om validitet och reliabilitet.) Efter att 
ha fått varsitt frågeformulär, fick respondenterna ta den tid på sig de tyckte sig behöva för att 
svara på frågorna. Ingen tidsbegränsning rådde med andra ord.  

Databearbetning 
Denna studie är kvantitativ till sin natur, det vill säga den avkastar ett siffermaterial, som skall 
tolkas. För att kunna bearbeta de data som genererats under studiens gång, har dataprogram-
met SPSS 11.0 använts. Detta program gör det möjligt att statistiskt testa de data som genere-
rats och den vägen möjligen finna numeriska fakta som styrker eller falsifierar den tes, som 
man önskar testa kvantitativt. Syftet med denna undersökning var att försöka fastställa hur 
faktorerna upplevd väntetid och grad av information påverkat respondenternas upplevda va-
lence, activation och tillfredställelse. Båda faktorerna hade två dimensioner. I fallet väntetid 
rörde det sig om kort eller lång väntan och i fallet information var alternativen att den gavs el-
ler uteblev. För att testa hypotesen att graden av information och väntetidens längd påverkar 
det upplevda – valence, activation och tillfredställelse, gjordes en s k 2 x 2 within subjects – 
metod, ANOVA (Field 2000).  

Bortfall 
I undersökningen har tre svarsformulär måst tas bort, eftersom respondenterna fyllt i mindre 
än hälften. Uppsatsens författare var närvarande medan respondenterna fyllde i 
svarsformulären för att få så många som möjligt att genomföra hela undersökningen.  

Reliabilitet och validitet 
Tillförlitligheten i kvantitativa studier brukar generellt sett betraktas som hög. Detta för att 
databearbetningen ger resultat, som minskar riskerna för slumpmässiga effekter (Hayes 2000). 
Med andra ord, möjligheterna till kontroll blir större och mätinstrumenten mer pålitliga och 
tillförlitliga. Studien är av repated-mesure design, vilket på svenska skulle kunna översättas 
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med upprepat – mått – modell. Det fungerar så, att respondenterna i en studie eller ett experi-
ment utsätts för olika moment i studien. I och med att man inte testar olika respondenter i 
olika moment utan alla testas i samtliga, kan man undvika, att individuella skillnader påverkar 
resultaten (Hayes 2000).  

I fallet med denna uppsats ställs respondenterna inför fyra olika scenarier. De testas alltså inte 
bara i ett av dessa utan i alla fyra. För att undvika att ordningen på de fyra olika scenarierna 
skulle påverka resultaten, konstruerades två frågeformulär i vilka ordningsföljden på scenari-
erna slumpades fram. Detta kan sägas vara en variant på det som Hayes kallar för alternate 
forms method eller en metod med olika frågeformulär. Formulären skall vara likvärdiga men 
skilja sig i fråga om till exempel ordningsföljden på frågorna eller hur de formuleras. Detta 
gör att man kan undvika en systematisk snedvridning av svaren i ett eller flera av formulären.  

I undersökningen användes alltså en upprepat–mått–modell plus två olika formulär. Detta för 
att stärka reliabiliteten eller tillförlitligheten i undersökningens mätinstrument. Att ha en hög 
reliabilitet är vidare en förutsättning för att man skall kunna hoppas på att nå en hög validitet i 
undersökningen. Alltså om undersökningen faktiskt svarar på de frågor som den ställer. Vad 
gäller validiteten i laboratorieexperiment generellt, brukar de ha låg så kallad ekologisk 
validitet. Med andra ord: det finns en risk för att den artificiella situation som 
laboratorieexperimentet utgör inte ger svar från respondenterna som är representativa för hur 
de skulle ha reagerat i en verklig situation (Hayes 2000). För att försöka motverka detta har 
scenarierna under sin konstruktion presenterats för olika människor för att se om de 
representerar situationer som faktiskt skulle kunna inträffa i det verkliga livet. Förutom detta 
har inga fler åtgärder vidtagits för att stärka validiteten. Författaren kan bara hoppas att 
respondenterna har svarat så sanningsenligt som möjligt. Men i slutändan så gäller ju detta för 
alla studier av denna karaktär.  

RESULTAT 
I detta arbete har undersökts hur de 35 svarande respondenterna skulle ha påverkats av att 
ställas inför fyra olika scenarier eller hypotetiska situationer. I dessa ställdes respondenterna 
inför olika situationer, där de väntar i telefon. I scenarierna var väntetiden antingen lång eller 
kort och antingen gavs det information om väntetidens längd eller inte. 

Dessa faktorer varierades i fyra olika kombinationer av scenarierna. Dessa var: kort väntan 
med information, kort väntan utan information, lång väntan med information och slutligen 
lång väntan utan information. Syftet med hela uppsatsen var ju att utröna hur respondenterna 
skulle kunna tänkas påverkas emotionellt av väntetidens längd och om de erhöll information 
eller ej om väntetidens beräknade längd.  

Mer specifikt var syftet att mäta om och hur respondenternas upplevda valence, activation 
och tillfredsställelse skiljt sig mellan de fyra olika scenarierna. För att göra detta ställdes 
respondenterna inför ett antal adjektivpar, vilka utgjorde motsatta poler i stil med glad – 
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ledsen eller spänd – avspänd. Respondenterna ombads att numeriskt gradera sin upplevelse 
från tio till nittio, där ett lägre värde angav att upplevelsen bättre beskrevs med det först-
nämnda adjektivet och det högre med det senare. Det angivna värdet multiplicerades sedan 
med 1, 0,7, –1 eller –0,7 (se Tabell 1). Vilken multiplikator, som var aktuell erhölls ur en 
viktningstabell, Swedish Core Affect Scale eller SCAS (Västfjäll, Friman, Gärling, & Kleiner, 
2002). Denna tabell innehåller dimensionerna valence och activation, där båda har olika 
multiplikatorer, som används i ovannämnda räkneoperation. När denna procedur gjorts för 
samtliga adjektivpar i tabellen, kunde ett medelvärde för valence och activation för de fyra 
scenarierna beräknas.  

Resultaten återfinns i tabell 2.  
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Tabell 1. 

Swedish Core Affect Scale (SCAS), viktningstabell för valence och activation. 

___________________________________________________________________________  
     

                                         Vikt 
Dimension        Adjektivpar                 Valence                    Activation 
  
___________________________________________________________________________  
  
Valence 
             Missnöjd – belåten    1       0  
        
     Ledsen – glad                     1       0   
     Nedslagen – munter            1       0 
Activation 
     Sömning – vaken                     0       1   
      Slö – pigg                      0       1   

   Passiv – aktiv                     0       1 
 
 
      Uttråkad – intresserad           0,7       0,7 

             Oengagerad – engagerad        0,7       0,7   
             Pessimistisk – optimistisk       0,7       0,7 
 

      Spänd – avspänd                 –0,7       0,7   
           Orolig – lugn         –0,7       0,7   
              Nervös – avslappnad        –0,7       0,7 
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Tabell 2.  

Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för valence, activation och tillfredsställelse i 
scenarierna. 

A, B, C, D 

Scenarierna 

A = Ingen information gavs om väntetidens längd och denna var kort.  

B = Ingen information gavs om väntetidens längd och denna var lång. 

C =  Information gavs om väntetidens längd och denna var kort. 

D = Information gavs om väntetidens längd och denna var lång. 

     Valence      Activation   Tillfredsställelse 
     M   SD   M   SD   M     SD 

Scenario A  12,5   9,0   35,0  12,0   4,0     2,7 

Scenario B    6,0   5,0   27,0    9,0   1,7     1,3 

Scenario C  17,0   8,0   40,0  12,0   6,8     2,0 

Scenario D    8,5   6,0   29,5    9,5   4,0     2,9 

 

 

Tabell 2 visar att gruppen som ställdes inför scenario C hade högst grad av activation. 
Deltagarna upplevde den högsta graden av valence och de var de mest tillfredställda. 
Gruppen som ställdes inför scenario B däremot hade lägst grad av valence, activation och 
tillfredsställelse. Näst högst värde vad gällde graden av activation och valence erhöll 
scenario A men däremot var graden av tillfredställelse lika hög som i scenario D. 
Scenarierna B och D hade de lägsta värdena vad gällde graden av activation och valence 
och scenario B hade som sagt också den lägsta graden av tillfredställelse. För att undersöka 
om skillnaderna mellan scenarierna var signifikanta gjordes en ANOVA. Resultatet redovisas 
i Tabell 3. 

 

Tabell 3. 

Affekt index Information   Väntetidens längd 

Valence  F (1, 34) = 16.89, p<0,001 F (1, 34) = 50.10, p<0,001 

Activation  F (1, 34) = 10.88, p<0,001 F (1, 34) = 26.50, p<0,001 
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Tillfredsställelse F (1, 34) = 10.88, p<0,001 F (1, 34) = 26.50, p<0,001 
 
Som resultatet i Tabell 3 visar, var det en signifikant skillnad i valence och grad av activation 
mellan de olika händelserna. Detta innebär att information eller inte har betydelse för hur man 
upplever väntetiden. På samma sätt har väntetidens längd betydelse för hur man upplever vän-
tetiden. I syfte att undersöka var i skillnaderna låg mellan de olika händelserna genomfördes 
paired-samples T test. Resultatet redovisas i Tabell 4. 
 
Tabell 4. 
___________________________________________________________________________  
    Valence          Activation     Tillfredställelse 

D – A    t(1,34) = 2,84  p<0,001 t(1,34) = 2,55 p<0,05  t(1,34) = 0,05 p>0,05 

C – B  t(1,34) = 8,38 p<0,001  t(1,34) = 6,04 p<0,001  t(1,34) =10,50 p<0,001 

C – A t(1,34)=  3,37  p<0,001 t(1,34) = 3,94 p<0,001  t(1,34) = 4,94 p<0,001 

B – D t(1,34)= 3,14  p<0,001  t(1,34) = 2,03 p<0,05  t(1,34) = 5,51 p<0,001 

D – C  t(1,34)= 7,88  p<0,001  t(1,34)= 5.81 p<0,001  t(1,34) = 3,87 p<0,001 

A – B t(1,34)= 4,56  p<0,001  t(1,34)= 3.52 p<0,001  t(1,34) = 5,4 p<0,001 

 

Tabell nummer 4 visar att det finns signifikanta skillnader vad gäller tillfredsställelsen mellan 
alla par förutom scenarioparet D – A. Där framgår att det inte föreligger någon signifikant 
skillnad  ifråga om tillfredsställelsen mellan scenariot, där väntetiden var kort och ingen infor-
mation gavs och den där väntetiden var lång men information gavs om väntetidens längd. I 
övrigt var det signifikanta skillnader (p<0,05) mellan de olika paren beträffande activation, 
valence och tillfredsställelse utom i det ovan nämnda.   

 
DISKUSSION 
Syftet med denna studie har varit att utforska hur faktorerna väntetid och grad av information 
rörande väntetidens längd medan man befinner sig i en telefonkö påverkar den subjektiva be-
dömningen av en tjänst som man väntar på. Vidare har syftet varit att se hur undersökningens 
respondenter påverkats emotionellt av ovannämnda faktorer. För att operationalisera detta 
skapades fyra olika scenarier, A, B, C och D. I dessa fick respondenterna ta ställning till hur 
de trodde att de skulle ha reagerat om de ställts inför den situation som tecknades i respektive 
scenario. 
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Mätningar mellan de fyra scenarierna 
I scenario C ställdes respondenterna inför en situation, där de befann sig i en telefonkö och 
fick information om väntetidens längd och där denna var kort. Detta scenario erhöll de högsta 
värdena både vad gällde graden av activation och valence hos respondenterna. Dessutom var 
tillfredställelsen med den erbjudna tjänsten högst i detta scenario. Respondenterna var alltså 
mer aktiva, upplevde större valence och tillfredställelse, när väntetiden var kort och de hade 
ett tydligt begrepp om hur lång den skulle kunna tänkas bli.  

I motsats till detta kan scenario B ställas. Där ställdes respondenterna inför en situation, där 
väntetiden var lång och där de inte fick någon information om dess längd. Scenario B hade de 
lägsta värdena vad gällde valence, activation och tillfredställelse. De näst lägsta värdena vad 
gällde valence och grad av activation återfanns för scenario D, där respondenterna ställdes in-
för en situation där de fick information om väntetidens längd men där denna var lång. Dock 
var graden av tillfredställelse lika hög som i scenario A.  

Det förefaller alltså som om respondenterna skulle var inaktiva och uppleva låg grad av va-
lence om de ställdes inför en situation, där de fick vänta länge men där de ändock hade en 
uppfattning om hur lång deras väntan skulle bli. De hade heller inte den lägsta graden av till-
fredställelse i detta fall. Det tyder uppenbarligen på en acceptans av lång väntan under förut-
sättning att man får information om hur lång den kan bli. Dock tycks man bli inaktiv och upp-
leva en låg grad av valence.  

Följande verkar tala för detta: Det fanns en signifikant skillnad mellan scenario C och A. I 
båda fallen var väntetiden kort men i scenario A erhölls ingen information om väntetidens 
längd. Vidare fanns det en signifikant skillnad mellan scenario D och B. Skillnaden mellan 
dessa var att man i scenario B inte fick någon information om dess längd, men i båda fallen 
var väntetiden lång. Däremot fanns ingen signifikant skillnad mellan scenario A och D. Där 
kan bristen på information i scenario A vägas upp av att väntetiden var kort.  

Begränsningar och förslag till framtida forskning  
En begränsning i denna studie är att den tekniskt sett är ett så kallat laboratorieexperiment. Då 
experimentet inte ägde rum i en verklig situation utan i en simulerad, gav den kanske inte en 
helt korrekt bild av verkligheten. Den ekologiska validiteten blir med andra ord lidande. 
Vidare hade det varit önskvärt med ett större antal respondenter.  

Å andra sidan kan detta öppna vägen för liknande studier med ett större antal respondenter för 
att se om resultaten som erhållits i föreliggande uppsats är generaliserbara. Det skulle även 
vara önskvärt att vidare fördjupa sig i faktorerna väntetid och grad av information, för att ut-
röna vilken av dem som påverkar människor i telefonkö mest. Att de spelar en roll ger denna 
studie en vink om, men vilken av dem är mest avgörande för människors emotionella reaktio-
ner och värdering av efterfrågade tjänsten? Eller är de av samma betydelse? Vidare skulle det 
vara intressant att undersöka om det spelar en roll vilken typ av tjänst man väntar på. Eller att 
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jämföra väntesituationen i en telefonkö med väntan på en verklig plats, till exempel på en lä-
karmottagning. Skulle man uppleva någon skillnad mellan att vänta på ett samtal med läkaren 
i telefon mot att vänta på honom på mottagningen? Det finns egentligen en uppsjö av 
varianter på vår undersökning. Detta är bara några få av alla man kan tänka sig.  

Slutsatser och praktiska implikationer 
Av resultaten i denna uppsats kan man dra slutsatsen att när människor ställs inför väntan i en 
telefonkö är det av vikt för välbefinnandet att väntetiden är begränsad och att information ges 
om den beräknade väntetiden. Det ligger i linje med Maisters påståenden om väntetid. Dock 
verkar respondenterna ha en acceptans av lång väntan bara de informeras om hur lång den kan 
tänkas bli. Däremot visade undersökningen att de i detta fall skulle bli ganska inaktiva och att 
de skulle uppleva en lägre grad av valence, än om väntetiden varit kortare. Men de skulle lika 
fullt ha upplevt tillfredställelse med tjänsten som de väntade på. Tillfredställelsen var dock 
högre, när väntetiden var kortare, varför ett råd till näringsidkare alltså kan vara dels att konti-
nuerligt hålla kunderna uppdaterade om väntetidens längd, dels att göra det mesta möjliga för 
att korta denna. Det är antagligen trevligare att prata med kunder som inte är loja och uttrå-
kade utan gör en positivare värdering av tjänsten som erbjudes dem.  
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BILAGOR 
  
 
Ålder:______ 
 
Kön: Man [   ]      Kvinna [   ] 
 
 
På nästa sida finns skalor som beskriver olika sinnesstämningar. Jag vill att du på dessa skalor 
markerar vilken sinnesstämning du befinner dig i  just nu. Varje skala går från en sinnesstäm-
ning till en annan från till exempel ledsen till glad. Om du just nu skulle känna dig mycket 
glad så sätter du en ring runt talet längst till höger vilket visar att du är mycket glad. Om du 
istället skulle känna dig mycket ledsen så ringar du in talet längst till vänster. Skulle det vara 
så att du känner dig varken glad eller ledsen så ringar du in talet i mitten av skalan Ibland kan 
det vara aktuellt att ange ett mer exakt värde på den sinnesstämning som du befinner dig i . 
Då kan du ange ett värde som ligger mitt i mellan två sinnesstämningar. Om du till exempel 
skulle känna dig ganska ledsen så skulle detta kunna beskrivas med ett värde som  ligger mitt 
i mellan ledsen och varken eller. Du skulle då till exempel kunna skriva talet 30 eftersom 
detta ligger mitt i mellan ledsen och varken eller.  Du kan använda vilka heltal som helst 
inom de angivna gränserna för att exakt ange hur du känner dig. Om du i mycket hög grad 
känner dig glad, så kan du exempelvis skriva talet 87.  
 
Exempel: 
 
Ledsen              varken eller              Glad  
 
                     30                            
 

10 50 90 

 
Ledsen              varken eller             Glad  
 
                                                      87 
 

10 50 90 

 
TACK PÅ FÖRHAND FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Ange på skalorna nedan hur du känner dig just nu. 
 
Dämpad     varken eller         Energisk  
 
 
  

10 50 90 

Ledsen      varken eller              Glad 
 
 
 

10 50 90 

Sömnig       varken eller            Vaken 
 
 
  

10 50 90 

Orolig       varken eller               Lugn 
 
 
 

10 50 90 

Uttråkad       varken eller          Intresserad 
 
 
  

10 50 90 

Nedslagen       varken eller            Munter 
 
 
 

10 50 90 

Nervös       varken eller     Avslappnad 
 
 
 

10 50 90 

Pessimistisk     varken eller       Optimistisk 
 
 
 

10 50 90 

Missnöjd       varken eller            Belåten 
 
 

10 50 90 

 
Slö                varken eller                  Pigg 
 
 

10 50 90 

 
Oengagerad      varken eller        Engagerad 
 
 

10 50 90 

  
Spänd        varken eller          Avspänd 
 
 

10 50 90 
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På de följande sidorna kommer du att ställas inför några situationer som kan inträffa när man 
försöker boka resor med hjälp av telefon. Läs noggrant igenom varje beskrivning och föreställ 
dig att händelserna har inträffat. Ange sedan på skalorna hur du tror att du skulle ha känt dig. 
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Du skall boka en resa via telefon. Du kommer inte direkt fram till den person som du skall 
prata med utan sätts i en telefonkö. Du får information hur lång väntetiden är. Du upplever ti-
den som du får vänta som lång.  
 
Jag  nöjd med denna  telefontjänst. 
 
Instämmer inte  varken eller Instämmer helt 
 
 

10 90 50 

 
 
Hur ofta har du upplevt en liknande händelse? 
 
Aldrig           [    ] 
Någon enstaka gång [    ] 
Inträffar då och då [    ] 
Regelbundet  [    ] 
 
 
Om du har varit med om en liknande händelse ange då på skalorna nedan hur du kände dig. 
Om du inte har varit med en liknande händelse ange ändå hur du tror att du skulle ha känt dig. 
 
Dämpad           varken eller         Energisk  
 

  
Ledsen             varken eller                 Glad 
 
 
 
Sömnig            varken eller  Vaken 
 
 

  
Orolig        varken eller              Lugn 
 
 
 
Uttråkad        varken eller       Intresserad 
 
 

  
Nedslagen        varken eller           Munter 
 
 
 

Nervös        varken eller    Avslappnad 
 
 
Pessimistisk      varken eller       
Optimistisk 
 
 
 
Missnöjd       varken eller             Belåten 
 
 
 
Slö               varken eller                  Pigg 
 
 
 
Oengagerad      varken eller      Engagerad 
 
 

  
Spänd        varken eller         Avspänd 
 
 
 
 

10 50 90 10 90 50 

10 90 50 
10 90 50 

10 90 50 
10 90 50 

10 90 50 
10 90 50 

10 90 50 
10 90 50 

10 90 50 
10 50 90 
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Du skall ta boka en resa via telefon. Du kommer inte direkt fram till den person som du skall 
prata med utan sätts i en telefonkö. Du får information om hur lång väntetiden  är. Du 
upplever tiden som du får vänta som kort.  
 
Jag  nöjd med denna  telefontjänst. 
 
Instämmer inte  varken eller Instämmer helt 
 
 

10 90 50 

 
Hur ofta har du upplevt en liknande händelse? 
 
Aldrig           [    ]   
Någon enstaka gång [    ]  
Inträffar då och då [    ] 
Regelbundet  [    ] 
 
 
Om du har varit med om en liknande händelse ange då på skalorna nedan hur du kände dig. 
Om du inte har varit med en liknande händelse ange ändå hur du tror att du skulle ha känt dig. 
 
Dämpad           varken eller         Energisk  
 

  
Ledsen             varken eller                 Glad 
 
 
 
Sömnig            varken eller  Vaken 
 
 

  
Orolig        varken eller              Lugn 
 
 
 
Uttråkad        varken eller       Intresserad 
 
 

  
Nedslagen        varken eller           Munter 
 
 
 

Nervös        varken eller    Avslappnad 
 
 
Pessimistisk      varken eller       
Optimistisk 
 
 
 
Missnöjd       varken eller             Belåten 
 
 
 
Slö               varken eller                  Pigg 
 
 
 
Oengagerad      varken eller      Engagerad 
 
 

  
Spänd        varken eller         Avspänd 
 
 
 
 

10 50 90 10 90 50 

10 90 50 
10 90 50 

10 90 50 
10 90 50 

10 90 50 
10 90 50 

10 90 50 
10 90 50 

10 90 50 
10 50 90 



Du skall boka en resa via telefon. Du kommer inte direkt fram till den person som du skall 
prata med utan sätts i en telefonkö. Du får ingen information om hur lång väntetiden  är. Du 
upplever tiden som du får vänta som kort.  
 
Jag  nöjd med denna  telefontjänst. 
 
Instämmer inte  varken eller Instämmer helt 
 
 

10 90 50 

 
Hur ofta har du upplevt en liknande händelse? 
 
Aldrig           [    ] 
Någon enstaka gång [    ] 
Inträffar då och då [    ] 
Regelbundet  [    ] 
 
Om du har varit med om en liknande händelse ange då på skalorna nedan hur du kände dig. 
Om du inte har varit med en liknande händelse ange ändå hur du tror att du skulle ha känt dig. 
 
Dämpad           varken eller         Energisk  
 

  
Ledsen             varken eller                 Glad 
 
 
 
Sömnig            varken eller  Vaken 
 
 

  
Orolig        varken eller              Lugn 
 
 
 
Uttråkad        varken eller       Intresserad 
 
 

  
Nedslagen        varken eller           Munter 
 
 
 

Nervös        varken eller    Avslappnad 
 
 
Pessimistisk      varken eller       
Optimistisk 
 
 
 
Missnöjd       varken eller             Belåten 
 
 
 
Slö               varken eller                  Pigg 
 
 
 
Oengagerad      varken eller      Engagerad 
 
 

  
Spänd        varken eller         Avspänd 
 
 
 
 

10 50 90 10 90 50 

10 90 50 
10 90 50 

10 90 50 
10 90 50 

10 90 50 
10 90 50 

10 90 50 
10 90 50 

10 90 50 
10 50 90 



Du skall boka en resa via telefon. Du kommer inte direkt fram till den person som du skall 
prata med utan sätts i en telefonkö. Du får ingen information om hur lång väntetiden är. Du 
upplever tiden som du får vänta som lång.  
 
Jag  nöjd med denna  telefontjänst. 
 
Instämmer inte  varken eller   Instämmer helt 
 
 

10 90 50 

 
Hur ofta har du upplevt en liknande händelse? 
 
Aldrig           [    ] 
Någon enstaka gång [    ] 
Inträffar då och då [    ] 
Regelbundet  [    ] 
 
 
Om du har varit med om en liknande händelse ange då på skalorna nedan hur du kände dig. 
Om du inte har varit med en liknande händelse ange ändå hur du tror att du skulle ha känt dig. 
 
Dämpad           varken eller         Energisk  
 

  
Ledsen             varken eller                 Glad 
 
 
 
Sömnig            varken eller  Vaken 
 
 

  
Orolig        varken eller              Lugn 
 
 
 
Uttråkad        varken eller       Intresserad 
 
 

  
Nedslagen        varken eller           Munter 
 
 
 

Nervös        varken eller    Avslappnad 
 
 
Pessimistisk      varken eller       
Optimistisk 
 
 
 
Missnöjd       varken eller             Belåten 
 
 
 
Slö               varken eller                  Pigg 
 
 
 
Oengagerad      varken eller      Engagerad 
 
 

  
Spänd        varken eller         Avspänd 

10 50 90 10 90 50 

10 90 50 
10 90 50 

10 90 50 
10 90 50 

10 90 50 
10 90 50 

10 90 50 
10 90 50 

10 90 50 
10 50 90 
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