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Sammanfattning 
 
Sedan urminnes tider har människan befunnit sig i situationer där hon av en, eller annan, 
anledning blivit tvungen att vänta. Med tiden har olika kösystem utvecklats för att försöka 
skapa ordning och reda bland dem som väntar. Mer och mer avancerade system, såsom t.ex. 
nummerlappsköer har vuxit fram. 
 
Den här uppsatsen har ämnat undersöka och få svar på hur kunder uppfattar olika kösystem. 
Vi har undersökt vilka positiva och negativa sidor som finns hos systemen och vi har utrett 
vilka utrymmen för förbättringar som finns utifrån hur de används idag. Vi har även tittat på 
vilka begränsningar som ett specifikt system för med sig. Vi valde att främst utgå från ett 
kundperspektiv när vi genomförde vår studie. Det gjorde vi eftersom det kan vara en 
betydande konkurrensfördel för ett företag att utforma sina kösystem efter kundernas 
önskemål.   
 
Teorin vi använt visar hur moderna kösystem är utformade, vad som påverkar kundens 
uppfattning av väntesituationer och huruvida managers kan påverka den uppfattningen.  
 
Vid genomförandet av undersökningen använde vi oss av en kvalitativ metod. Metoden 
byggde på observationer, samtal med kunder och intervjuer med servicepersonal. Resultatet 
från undersökningen gav oss många intressanta svar och synpunkter. 
 
Slutsatserna som vi kan dra av vår studie är bl.a. att det finns utrymme för företag att anpassa 
sina kösystem efter kundernas behov och önskemål. En del av arbetet ligger i att få 
servicepersonalen att bättre förstå de väntande kundernas situation och att få dem att ta ansvar 
för att kunderna behandlas på ett öppet och ärligt sätt. 
 
Ett av de till synes mest rättvisa kösystemen ger störst möjligheter till fusk. 
Nummerlappssystemet som på pappret ser ut att vara ett av de mest rättvisa systemet, ger 
möjligheter att fuska genom att t.ex. tränga sig i kön. Dock blir fusket inte så uppenbart som i 
andra system. 
 
På senare år har nya lösningar såsom t.ex. ”självscanning” blivit allt mer utbredda. Tjänsten 
innebär ofta ingen reell tidsbesparing, men leder till att kunden kan välja att undvika vissa 
kösituationer.  
 
För att företagen ska få mer nöjda och lojala kunder måste de lära sig att lyssna på sina kunder 
och att aktivt jobba mot att göra kundernas väntan så problemfri och behaglig som möjligt. 
Möjligtvis kan arbete med förbättring av kundernas upplevelser av en kösituation rent av leda 
till ett ökat upplevt värde av varan eller tjänsten de väntar på. 
 
Nyckelord: kö, kösystem, kösituationer, queue management, David H. Maister 

 
 



    

Abstract 
 
This master thesis explores queue configurations and tries to answer what perceptions 
customers have of waiting in them. We have examined what factors the customers perceive as 
positive and negative when it comes to different kinds of queue configurations and we have 
also looked at possibilities and restraints in particular queue configurations. We chose to 
mainly use a customer’s perspective when conducting our study. We chose this perspective 
because it can be a strong advantage for a company if they choose to adapt their choice of 
queue configuration to the wishes of their customers.            
 
When conducting our study we used a qualitative method. The method consisted of 
observations, dialogues with customers and interviews with service staff. The results from the 
study gave us many interesting answers and insights. 
 
The theory we chose to use shows alternate queue configurations, what factors have an impact 
on the customers’ perception of waiting and how managers can influence this perception. 
  
Our conclusion from the study is among other things that it is possible for managers to further 
adapt their queue configurations to better fit the needs and wants of their customers. Another 
important part in this refinement lies in getting their service staff to better understand the 
customers’ situation and to make the staff more responsible for treating the waiting customers 
in an open and honest way.  
 
Keywords: queue, queue management, queue configurations, waiting lines, David H. Maister 
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1. Inledning 
 
”Tid är pengar” brukar det heta. Både tid och pengar går att mäta i absoluta tal, men det 
innebär inte att vi alltid kan säga hur mycket pengar en tidsperiod är värd. Problemet tycks 
vara att värdet av tid varierar mellan olika individer. Även andra faktorer som när en 
tidsperiod infaller och allt möjligt annat som väder och vind kan påverka en individs 
värdering av en viss period. Generellt sett kan vi nog säga att människor känner sig mer 
stressade idag och lever under en större tidspress än tidigare. 
 
I det utopiska samhället är individen fri att disponera all sin tid precis som hon vill. En del 
skulle påstå att så är fallet i dagens samhälle, samtidigt som andra skulle belysa att människor 
i dagens civiliserade samhällen ofta befinner sig i köer och andra typer av väntesituationer 
som måste avverkas innan individen kan få som hon vill. Larson i Lovelock & Wirtz (2004) 
visar siffror som pekar på att människan spenderar 20 månader av ett 80-årigt liv i väntan på 
att få göra sitt ärende. Människor väntar i nöjesparker, på restauranger, på biografer, på 
sportevenemang, i tunnelbanan, i bilköer, på broöppning, på grönt, o.s.v. I och med det finns 
det även människor som är beredda att betala mer för att slippa vänta. Ur ett 
företagsperspektiv kan det bli en konkurrensfördel att se över sitt kösystem.   
 
Det optimala vore om kunder aldrig behövde vänta på att få service, men de flesta företag har 
inte råd att hålla personal tillgängliga hela tiden för att lösa korta kriser. Idag försöker företag 
löpande se över att de inte bär onödiga kostnader som kan dra ned den totala lönsamheten. 
Därmed uppstår köer och vissa problem i servicemötet.  
 
Köer uppkommer när det uppstår en skillnad i antalet kunder och kapaciteten ett företag 
förfogar över. Köer är alltså ett symptom på kapacitetsproblem. De flesta livsmedelsaffärerna 
idag anpassar antalet kassapersonal efter antalet kunder i affären. Vid ett lågt antal kunder är 
delar av personalen på golvet och plockar varor, när det senare blir fler kunder ropas 
personalen in för att få bukt med de värsta köerna. I större livsmedelsaffärer finns i allmänhet 
även något som kallas snabbkassor för kunder med t.ex. inte mer än sju varor. 
 
Det finns i vissa fall kulturella skillnader vilken typ av kösystem företag och offentliga 
organisationer använder i olika länder. I USA är det t.ex. vanligt med så kallade ”snake”-köer 
(se figur 2 på sidan 15 för en översikt av olika kösystem) på banker, medan de i Sverige ofta 
använder sig av nummerlappssystem. De flesta banker har dessutom sett till att kunder idag 
själva utför uppgifter som igår ingick i servicen. ”Snake”-köer har vi i Sverige framförallt på 
flygplatser och inne på nöjesfält i väntan på t. ex berg-och-dalbanor.  
 
Företag har flera alternativ att ta ställning till. Vilken den optimala designen på kösystemet är, 
om det går att korta ned serviceprocessen så att varje transaktion går fortare, eller installera ett 
reserveringssystem. Utöver de här åtgärderna kan företag även påverka kunders beteenden 
och deras upplevelse av väntetiden (Lovelock & Wirtz, 2004). Vad de i allmänhet är ute efter 
är att skapa en känsla av rättvisa när köer ändå är oundvikliga. Känslor hos kunderna är 
möjliga att påverka genom hur miljön framställs. En del använder doft, en del använder musik 
och en del inreder med växter för att skapa en atmosfär som undermedvetet kan påverka 
kunden i en positiv riktning. Tänkandet kring köer och köproblematik har lett fram till något 
som heter ”queue management”, ett begrepp som började utvecklas för cirka tjugo år sedan. 
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1.1 Bakgrund 
 
Den som läser artiklar och böcker i ämnet queue management, upptäcker snabbt att det mesta 
kretsar kring David H. Maisters artikel ”The Psychology of Waiting Lines”. Artikeln 
publicerades första gången 1985 i boken ”The Service Encounter” som sammanställts av John 
A. Czepiel. Sedan artikeln publicerades har det gjorts ett tjugotal studier där forskare, mer 
eller mindre framgångsrikt, försökt undersöka olika inriktningar inom fältet queue 
management. De flesta av studierna har kretsat kring människans perception av tid kontra 
verklig tid knutet till olika situationer. Exempel på tidigare studier inom queue management 
är ”Understanding the Roles of the Customer and the Operation for Better Queue 
Management” (Davis & Heineke, 1994). Davis & Heineke bygger sin artikel på tidigare 
forskning. De presenterar en klassificering av Maisters åtta punkter utifrån företagets 
möjligheter att kontrollera kundens uppfattning av kösituationen. De definierar vilka faktorer 
som kan kontrolleras av företaget, vilka som delvis kan kontrolleras och vilka som ligger helt 
utanför företagets kontroll.     
 
“Queues, Customer Characteristics and Policies for Managing Waiting Lines in 
Supermarkets” (Bennett, 1998) undersökte mataffärskunders attityder till väntan. Bennett 
intervjuade kunder i två av Londons rikaste stadsdelar och i två av stadens fattigaste. Syftet 
var att fastställa om attityden till att vänta på service skilde sig mellan de boende i de rika och 
de fattiga områdena. Det han kom fram till var att attityden snarare skilde sig mellan de som 
ansåg sig tillhöra de som hade det bättre respektive sämre än andra inom sin egen stadsdel än 
mellan de olika stadsdelarna.    
 
”Auditing Hospital Queuing” (Barlow, 2002), m.fl. Barlows studie genomfördes på ett statligt 
sjukhus i England sommaren 2000. Studien är koncentrerad kring hur upplevd kundnöjdhet är 
lika med differensen mellan uppfattning och förväntningar. 
 
För sex år sedan (1999) publicerade Agnès Durrande-Moreau en studie med syftet att 
sammanställa ungefär tjugo års forskning i ämnet. Hon konstaterar bl.a. att miljöfaktorer har 
en mindre inverkan på individens perception av tid än vad vissa forskare tidigare gjort 
gällande. Utöver det pekar hon på områden där mer kunskap krävs för att dra konkreta 
slutsatser.     

 
1.2 Problemdiskussion  
 
Jones & Dent (i Jones & Peppiatt 1996) visade 1993 att 70 procent av alla servicekunder är 
bekymrade över väntetider. De hänvisar till att arbetsveckan blivit längre, åtminstone i USA 
har den lediga tiden blivit mindre och därför är det mer irriterande att bli av med den lediga 
tiden i köer. Det första alternativet för managers är att utforma organisationen så att verklig 
väntetid minimeras, tills punkten nås där kostnaden för att minska tiden är större än värdet av 
att man gör så. Det andra alternativet är att försöka påverka kunders uppfattning av hur länge 
de väntar. Eftersom uppfattad tid ofta kan vara längre än verklig tid så tror vi att det är främst 
uppfattad tid som bör försöka kortas ur ett företagsperspektiv om ökad kundnöjdhet är målet. 
Samtidigt ger kortad verklig tid ofta en högre lönsamhet eftersom fler kunder kan betjänas 
snabbare, och eftersom verklig tid har en tydlig påverkan på uppfattad tid så är även 
förkortning av den positiv för kundnöjdheten. Vi tror dock att förkortning av verklig tid inte 
är lika effektiv som förkortning av upplevd tid om vi ser till kundnöjdhet. Gerald L. Barlow 
går så långt att han menar att ”perception is reality”(Barlow, 2002 s. 398). 
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Maister (1985) presenterar vad han kallar den första servicelagen, den lyder S = P – E, där S 
är ”satisfaction”, P är ”perception” och E är ”expectation” (Maisters åtta punkter om väntan 
återfinns på sidan nio). I korthet menar Maister att om förväntningarna överträffas av 
upplevelsen så leder det till förhöjd nöjdhet. Vi tror att förväntningar främst bygger på 
tidigare erfarenheter, det vill säga en förbättrad upplevelse kommer på sikt att leda till ökade 
förväntningar. Samtidigt anser vi att ökad upplevd nöjdhet självklart bör vara ett mål för 
företagen, eftersom det medför andra fördelar såsom mindre oroliga kunder, som i sin tur 
leder till mindre stressad servicepersonal. Ökad kundnöjdhet leder även till minskad risk för 
att kunder väljer att gå till en konkurrent samt även till positiv ”word of mouth”. 
 
När kunden är sysselsatt uppfattar hon det som att tiden går fortare. Att sysselsätta kunden så 
att hon inte känner att väntetiden är ödslad tid, är i sig en nödvändig åtgärd, men en sådan 
åtgärd passar inte alla. Det kan finnas rumsliga begränsningar för vad företag kan 
åstadkomma, t.ex. vid begränsat utrymme kan det vara svårt att få plats. Det är viktigt att den 
som väntar känner att hon befinner sig inne i systemet (Maister, 1985). Att uppmärksamma 
kundens närvaro gör att väntan känns mindre oroande, eftersom kunden känner att processen 
har börjat. Vi tror att problem exempelvis kan uppstå i situationer där det inte går att förmedla 
information till kunden. Till exempel när den väntande befinner sig i en biljettkö - vi menar 
att en plats i kön inte nödvändigtvis behöver betyda att det finns biljetter kvar när väl 
servicemötet inleds. Ännu en aspekt som gör att väntetiden uppfattas som längre är oro 
(Maister, 1985). Oron kan uppkomma av olika orsaker, kunden kan t.ex. ha bråttom till en 
efterföljande aktivitet, känna sig osäker över om hon befinner sig i rätt kö eller att en vara 
kommer att ta slut innan det har blivit kundens tur (Maister, 1985). Vi tror att oro bland de 
väntande kan leda till en negativt laddad atmosfär med lägre nöjdhet som följd. Vissa orsaker 
till oro kan förebyggas, förmodligen beroende på situation, samtidigt som det är svårt att 
påverka sådan oro som inte har en naturlig koppling till situationen. 
 
När kunden inte kan förutsäga hur länge hon kommer att få vänta leder det till att väntetiden 
känns längre (Maister, 1985). När den väntande vet ungefär hur länge hon ska vänta, och 
därmed inte känner sig osäker, blir hon mer avslappnad och känner därför inte att tiden går 
sakta. Samtidigt menar vi att kännedom om väntetiden, beroende på kösituation, även medför 
en möjlighet att till exempel ringa ett samtal eller läsa en tidning. På en akutmottagning är det 
svårt för den väntande att förutse väntetiden, det är även svårt för personalen att uppskatta hur 
lång väntetiden kommer att bli eftersom oförutsedda händelser ofta inträffar. 
Osäkerhetsproblemet är något som går att påverka, men inte i alla situationer. Ytterligare 
något som irriterar väntande är när det är svårt att förstå anledningen till att de måste vänta 
(Maister, 1985). Ofta är anledningen till väntetiden uppenbar, exempelvis i en kö till en kassa 
i en matbutik, däremot kan det uppstå irritation bland kunderna om det sitter personal i 
stängda kassor och inte verkar göra något.  
 
Situationer där kunder uppfattar det som att de diskrimineras skapar ett orättviseproblem 
(Maister, 1985). Irritation kan uppkomma när exempelvis utvalda kunder får förtur. VIP-
kunder går före vanliga kunder och det kan uppfattas som orättvist.  
 
Ensam väntan upplevs längre än att vänta i grupp (Maister, 1985). Folk i grupp kommer att 
uppfatta väntetiden som kortare, samtidigt kan det finnas en risk att uppmuntra gruppkänsla 
hos de väntande. Ett problem som kan uppkomma i en väntande grupp är att såväl positiva 
som fientliga känslor kan spridas. Här finns det troligen kulturella skillnader mellan olika 
länder, städer och folk.  
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Enligt Maister (1985) är kunder beredda att vänta längre ju mer värdefull service är. Ett 
exempel som Maister ger är att kunder är beredda att vänta längre på en måltid på en fin 
restaurang än på en snabbmatsrestaurang. Vi menar dock att så inte alltid är fallet. Om en 
konsument är utsvulten och det enda alternativet som finns inom räckhåll är exempelvis en 
snabbmatsrestaurang, kommer hon sannolikt acceptera en längre väntan än vanligt. Samtidigt 
kommer även individens erfarenheter att påverka var gränsen går för att väntan börjar kännas 
irriterande lång. 
 
Ett genomgående mönster som framträder ovan är att det finns möjligheter att påverka hur 
individen kommer att uppfatta en specifik väntesituation. Det framgår även att det går att 
påverka olika faktorer olika mycket beroende på situation. I dagens samhälle stöter vi med 
jämna mellanrum på olika typer av kösystem, såsom nummerlappssystem eller enkla köer till 
kassan i det lokala snabbköpet (se figur 2 på sidan 15 för en översikt av kösystemen). Vilka 
möjligheter och begränsningar, att påverka individens uppfattning av en väntesituation, finns 
egentligen hos de olika kösystemen?   
 
1.3 Problemformulering 
 
Det finns ett antal olika kösystem för företag att välja mellan. Det finns även faktorer som 
påverkar hur kunder uppfattar en väntesituation. På vilket sätt begränsar ett system 
möjligheterna att påverka hur kunderna kommer att uppfatta väntesituationen?  
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att utvärdera hur kunder uppfattar olika kösystem. 
 
1.5 Perspektiv 
 
Uppsatsen undersöker för- och nackdelar med olika typer av kösystem. Då det ur ett 
marknadsföringsperspektiv är nöjda kunder som är målet så är det för oss intressant att 
undersöka deras upplevelser av olika kösituationer. Det ligger i de kundorienterade företagens 
intresse att utforma sina kösystem på ett sådant sätt så att kundens bästa står i centrum. Därför 
antar uppsatsen huvudsakligen ett företagsperspektiv.   
 

1.6 Avgränsningar 
 
Det finns studier gjorda som behandlar till exempel väntan på Internet och i telefon. Vi  
kommer endast att undersöka fysiska kösituationer. 
 
Vi har valt att inte behandla så kallad köteori, d.v.s. mätande av faktiska tider. Det eftersom 
det finns omfattande forskning i det området. Vårt intresse ligger snarare i upplevelser och 
känslor kopplade till olika kösystem.  
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2. Metod 
 
2.1 Tillvägagångssätt 
 
Syftet med vår uppsats var att utvärdera olika kösystem ur kundernas perspektiv. För att 
uppnå vårt syfte utgick vi ifrån befintlig teori som behandlar vad som påverkar individens 
uppfattning av en väntesituation. 1985 presenterade David H. Maister, i artikeln ”The 
psychology of waiting lines” olika faktorer som enligt honom påverkar individens perception 
av väntetiden, han menar att de olika faktorerna kommer att påverka individens perception av 
hur länge hon har väntat. Sedan Maisters artikel publicerades har andra forskare bidragit med 
bl.a. ett par nya faktorer, samt delat in dem i olika grupper efter hur påverkningsbara de är ur 
ett företagsperspektiv. Med utgångspunkt från de av Maister grundade, och av andra forskare 
utvecklade, idéerna, har vi undersökt hur möjligheten att påverka faktorer begränsas ur ett 
företagsperspektiv, beroende på vilket kösystem som väljs. Vi kan därmed konstatera att vår 
uppsats har en huvudsakligen deduktiv ansats.      
 
Då en del av undersökningen ämnade bilda en uppfattning om kunders, men även 
servicepersonals känslor i, och åsikter om, olika kösituationer lämpade det sig att använda 
kvalitativa undersökningsmetoder. Därför valde vi att genomföra observationer på olika 
serviceställen, intervjuer med personal som har erfarenhet av olika kösystem samt samtal med 
kunder med erfarenhet av att vänta i köer. Anledningen till att vi valde de tre 
undersökningsmetoderna var att vi ansåg att det krävdes mer än ett perspektiv för att hitta 
essensen inom köproblematiken. Genom att använda tre metoder skapades en triangulering 
som ämnade ge undersökningen ett mer heltäckande perspektiv.   
 
Observationer 
 
Vi ville observera vilka begränsningar och/eller möjligheter den fysiska miljön i kombination 
med gällande kösystem medförde för att påverka kundernas upplevelse av väntesituation. Ur 
observationerna kan vi tolka hur miljön kan komma att påverka kundernas upplevelser i den 
aktuella kösituationen. 
 
Vi besökte fyra serviceföretag med nummerlappssystem, tre platser med enkelt radsystem, tre 
platser med parallella körader, en plats med ”specialkö”-system samt en plats med ”snake” -
system. I den mån det var möjligt försökte vi besöka platser som var centralt belägna i 
Stockholm, det eftersom de platserna kan anses nå flest människor. Urvalet föll på sådana 
platser och företag som vi anser besöks med jämna mellanrum. Anledningen till att vi valde 
den urvalsmetoden var att de platserna har en betydande roll i stockholmarens vardag. 
 
Vid observationerna var vi båda närvarande, vilket medförde att vi kunde fånga upp fler 
intryck än om det endast varit en observatör. Observationerna pågick i cirka tjugo minuter på 
varje plats som vi besökte. Vi genomförde observationerna mellan klockan 12.00 och 18.00 
på vardagar. Med oss hade vi en observationsmall (se bilaga 1). Mallen var avsedd att hjälpa 
oss se möjligheter och begränsningar i lokalerna. Mallen fyllde sin funktion, men den var 
bitvis svår att tillämpa.     
 
Vi studerade i större grad lokalens utformning ur ett funktionellt perspektiv än de individer 
som befann sig där. Vad gäller besökarna och deras beteende så studerade vi dem främst i 
syfte att fastställa vilken struktur som fanns/skapades inom kösystemen. Vi tittade även på 
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vilka typer av sysselsättningar och störande moment som kunde påverka dem utifrån den 
position de befann sig i. 
 
Vi intog rollen som fullständig observatör, d.v.s. det fanns i princip ingen interaktion mellan 
oss som observatörer och de personer som befann sig i väntesituationerna (Gustavsson, 2004). 
Det som skilde våra observationer från hur fullständig observation presenteras av Gustavsson 
var att alla som befann sig på platsen inte kände till att platsen observerades, vilket ökar 
reliabiliteten i resultaten. 
 
Samtal med kunder 
 
Vi ville undersöka vad kunder uppfattar som positivt respektive negativt med olika kösystem. 
Därför frågade vi dem om vad de ansåg var positivt eller negativt med de olika system som vi 
identifierat, i teorin, och under observationerna. Vi frågade dem även vad som kunde förbättra 
vänteupplevelser inom olika kösystem. Vi valde att genomföra kundintervjuerna i samtalande 
intervjuform. Den samtalande intervjuformen passar när data är av subjektiv natur, samt när 
det handlar om att komma åt känslor och åsikter (Gustavsson, 2004). 
 
Vi genomförde samtalen under vintern 2005/2006 och de två samtalen vi hade varade ungefär 
en timme vardera. Vid samtalen fanns en intervjuare/moderator närvarande. Vid första 
tillfället deltog två respondenter/deltagare och vid det andra tillfället tre. Anledningen till att 
vi valde att samtala med flera personer samtidigt var att vi med hjälp av den metoden fick 
fram ett samtal mellan deltagarna vilket ledde till mindre risk för ledning från intervjuaren. 
Intervjuarens/moderatorns roll var att se till att dialogen följde den samtalsmall (Bilaga 2) 
som fanns. Intervjuaren/moderatorn fick dock ibland stimulera samtalet för att undvika att 
samtalen tappade fokus. Vid inledningen av mötet visades en figur (Figur 2, s.15) som 
illustrerar de olika kösystemen, syftet med att visa figuren var att dels förtydliga vad samtalet 
skulle handla om och dels att stimulera ett spontant påbörjande av dialog. 
 
De fem respondenterna/deltagarna, John, Lisa, Marie, Marius och Emma valdes ut genom ett 
bekvämlighetsurval, respondenterna är besläktade med, vänner eller bekanta till 
intervjuarna/moderatorerna. Deltagarna inom respektive samtalsgrupp är även bekanta med 
varandra.  John är 29 år, är utbildad yrkesofficer och är för tillfället arbetssökande, han har två 
barn. Lisa är 26 år, har två barn och är arbetssökande. Marie är 29 år, yrkesverksam 
landskapsarkitekt. Marius är 30 år och arbetar som arbetsförmedlare. Emma är 25 år, är 
utbildad civilekonom och arbetssökande.  
 
En fördel med urvalet var att respondenterna kunde känna sig trygga i vårt och varandras 
sällskap, och därmed inte behövde känna sig hotade eller ifrågasatta, vilket ofta kan ha en 
negativ påverkan på omfattningen av, och ärligheten i, samtalen. Den negativa följden av 
urvalet är att vi efter samtalen, ur ett statistiskt perspektiv, inte kan dra slutsatser som är 
representativa för en större population. Något som även styrks av att urvalet bestod av 
sammanlagt fem personer. Anledningen till valet av sammanlagt fem respondenter var att vi 
ansåg att det som kom fram under samtalen bidrog med tillräckligt mycket för att komplettera 
de data som samlats in genom observationer och ”personalintervjuer”. 
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Personalintervjuer 
 
Vi intervjuade servicepersonal för att ta vara på deras erfarenhet från kundmöten. Personal får 
ta emot synpunkter och reaktioner som är värdefulla, det ville vi ta tillvara på. Bland annat 
samtalade vi med personalen om vad kunderna klagade på i de olika kösystemen. Valet föll på 
rutinerad personal eftersom de, generellt sett, har en större mängd erfarenheter än nyanställda. 
Vi intervjuade servicepersonal som arbetat på serviceställen där olika kösystem användes. 
Urvalet skedde genom bekvämlighetsurval, en del av respondenterna var bekanta till oss 
medan andra tillfrågades om de hade möjlighet att ställa upp på en intervju i samband med att 
vi genomförde våra observationer. Vi samtalade med en representant för varje kösystem som 
vi identifierat. Sammanlagt pratade vi med sju personer. De serviceställen som finns 
representerade bland respondenterna är: bankkontor, stormarknad, flygincheckning, 
livsmedelsaffärer och specialistbutiker. Samtalen genomfördes, i de fall tillfälle gavs, på 
respondentens arbetsplats, och i andra fall på en neutral plats där respondenten kunde känna 
sig bekväm. Utifrån samtalen kunde vi dra slutsatser om fördelar och nackdelar med det 
använda kösystemet utifrån ett kundperspektiv, men även, i viss utsträckning ur ett 
företagsperspektiv. Utöver det kan vi få reda på hur personalen påverkas av de olika 
systemen, vilket är intressant eftersom personalen spelar en stor roll i servicemötet. 
 
Intervjuformen vi använde var en kombination av intervju och samtal (Gustavsson, 2004). 
Formen passade för ändamålet eftersom vi ställde frågor av både objektiv och subjektiv 
karaktär (se bilaga 3). Ett exempel på en fråga med objektiv karaktär var: ”Vad har, i relation 
till kösystemet, kunder klagat på hos er?”.    
 
En intervju, den som berörde ”Shopexpress”, utfördes med hjälp av en separat intervjumall 
(se Bilaga 4), som även den innehåller frågor av både objektiv och subjektiv karaktär. 
Intervjuformen gav oss en möjlighet att utveckla och förtydliga frågorna, vilket leder till ökad 
reliabilitet och validitet (Gustavsson, 2004). 
 

2.2 Disposition 
 
Uppsatsens inledningskapitel har som syfte att tydliggöra bakgrunden till ämnesvalet och 
varför vi valt att göra en studie inom just det området. Det har även för avsikt att klargöra våra 
intentioner med uppsatsen. I kapitel två presenteras och diskuteras vårt val av metod för 
genomförandet av studien. Kapitlet avslutas med en genomgång av uppsatsens upplägg. 
Kapitel tre lägger fram den teoretiska referensram som ligger till grund för vår studie. I 
kapitel fyra presenterar vi de primärdata som insamlats under den tid arbetet med uppsatsen 
pågått, insamlade data analyseras löpande utifrån den teoretiska referensramen. Kapitel fem 
presenterar de slutsatser som vi dragit efter analysen av den insamlade empirin och den valda 
teorin. Kapitlet avslutas med rekommendationer till fortsatt forskning i ämnesområdet. Efter 
det sistnämnda kapitlet följer en förteckning över de källor som vi använt för att samla in 
information om teorier, och resultat av tidigare forskning i ämnesområdet. Bifogade i slutet av 
uppsatsen återfinns bilagor som har relevans för en korrekt förståelse för vad som presenteras 
i uppsatsen. 
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3. Litteraturpresentation 
 
Davis & Vollmann i Davis & Heineke (1994) har visat att ju längre en kund får vänta, desto 
mindre nöjd, eller mer missnöjd, blir hon. Därför är det viktigt för företag att veta hur nöjda 
kunder är beroende på hur länge de har fått vänta. Sambandet kan illustreras med följande 
diagram: 
 
FIGUR 1: VÄNTETIDENS INVERKAN PÅ KUNDNÖJDHETEN (DAVIS & HEINEKE, 

1994, S. 25)                      
  

 
Figuren visar sambandet mellan väntetid och kundnöjdhet.    

 
3.1 David H. Maister 
 
Nedan kommer vi att behandla framförallt Maisters (1985) åtta dimensioner av väntetid inom 
queue management. Maister skriver om ”den första och andra servicelagen”. Den första 
servicelagen lyder:  
 
S = P – E.  
 
”S” står för nöjdhet, ”P” för upplevelse och ”E” för förväntning. Förväntar kunden sig en viss 
nivå av service och upplever den vara högre, blir kunden nöjd. Om kunden däremot upplever 
samma nivå som tidigare, men förväntade sig högre, blir kunden besviken och missnöjd med 
servicen. Det bör här påpekas att förväntning och upplevelse är psykologiska fenomen, de är 
inte verklighet. Det finns olika åtgärder managers kan genomföra för att påverka hur kunden 
upplever väntetid. De olika åtgärderna som finns till hands kommer att redovisas nedan. Den 
andra servicelagen lyder: 
 
 ”It’s hard to play catch-up ball” (Maister, 1985, s. 2). 
 
Med det menar han att när kunden väl blivit missnöjd med tiden han/hon väntat, kommer det 
att krävas kraftfulla ansträngningar för att få en nöjd kund. Hade kunden varit nöjd med den 
upplevda väntetiden, hade det krävts en avsevärt mindre ansträngning av serviceföretaget.   
 
Det här problemet har McDougall och Levesque (1999) behandlat i artikeln ”Waiting for 
service: the effectiveness of recovery strategies”. De koncentrerar sig på problem kring ”pre-
process, post-schedule waits”, det vill säga att kunden måste vänta på service trots att hon har 
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bokat tid. De vanligaste typerna av agerande i den här situationen är: ursäkt, hjälp; och/eller 
kompensation. Författarnas tes är att vad som görs, och hur det görs, bidrar till effektiviteten i 
återhämtningsstrategin. Serviceförväntningar är mått som kunder använder för att bedöma 
kvaliteten på servicen de erhåller. Förväntningar påverkas av faktorer som personliga behov, 
tidigare erfarenhet och löften från den som erbjuder servicen. Exempelvis kommer en film 
som fått fina utmärkelser och höga betyg, att medföra höga förväntningar hos publiken. 
Således kommer publiken att bli mer besviken om filmen inte levererar jämfört med om 
filmen i stället hade fått mindre positiv kritik.  
 
Resultaten i studien visar att misslyckande i kärnservicen när det involverar väntan alltid har 
negativ inverkan på kundernas uppfattning av serviceföretaget, oavsett val av 
återhämtningsstrategi. Det är tydligt att kunder ogillar att behöva vänta på service när de har 
avtalat tid. Men den återhämtningsstrategi som fungerade bäst i studien var när man erbjöd att 
avhjälpa situationen som uppstått och utöver det erbjöd kompensation. Endast en ursäkt var i 
stort sett meningslöst när det, som i de här fallen, handlar om så pass stora förseningar (en 
timmes försening på restaurang och två timmar försening vid hotellbokning). Författarna 
anser att servicefirmor bör undersöka vilka trade-offs som finns mellan överbokning och/eller 
otillräckligt med personal för att förbereda kunders ankomst och negativa åsikter mot firman 
på grund av väntan.  
 
I artikeln ”The real cost of making customers wait” (Ittig, 2002) presenteras formler för 
beräkning av värdet av att anställa mer servicepersonal. Förutom att nyanställningar ökar 
servicegraden (främst kortare väntetider) menar artikelförfattaren att mer personal ofta för 
med sig fler nya kunder och en högre grad av återbesök.   
 
Nedan följer framförallt Maisters åtta punkter om väntan i sammandrag, kompletterade med 
andra författares bidrag. 
 
Sysselsatt tid känns kortare än icke-sysselsatt tid 
 
Att ge kunden något att syssla med under tiden han/hon måste vänta minskar den upplevda 
väntetiden. Men, enligt Maister (1985), bör aktiviteten ha ett värde i sig och dessutom på 
något sätt vara relaterad till det följande servicemötet. I vissa fall bör däremot uppmärksamhet 
tas ifrån vad som ska ske i servicemötet. Vid tandläkar- eller läkarbesök upplever vissa 
människor obehag och det är då lämpligt med t.ex. tidningar och musik för att ta 
uppmärksamhet från det stundande mötet.  
 
Människor vill ”komma igång” 
 
Väntetider innan kunden kommit in i servicesystemet upplevs som längre än väntetider inne i 
systemet. Många restaurangägare instruerar sin personal att visa sig vid bordet så fort kunden 
satt sig. Även om kunden inte får beställa direkt, visar personalen att de noterat kundens 
närvaro och att kunden strax kommer bli betjänad. Känslan av att inte ha blivit bortglömd gör 
att väntetiden upplevs som längre. 
 
Oro får väntetid att kännas längre 
 
Oro hör ihop med exemplet ovan. Kunden kan känna oro över om han/hon blivit bortglömd 
eller inte. Men oro kan också komma från vad kunden upplever som en felaktigt vald kö. Det 
här är något de flesta har upplevt antingen i livsmedelsbutiken eller på flygplatsen. Managers 
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bör försöka få bort oron, vare sig den är rationell eller irrationell. Det kan göras enkelt genom 
att meddela kunder att flygplanet inte lyfter förrän alla är på och att ingen behöver oroa sig.  
 
Durrande-Moreau (1999) menar att oro är en beroende variabel, alltså är oro inte direkt 
påverkningsbar utan påverkas snarare genom andra åtgärder såsom exempelvis mer 
information, tryggare miljö m.m. Undantaget blir oro kopplad till annat än servicemötet t.ex. 
oro till följd av familje- eller relationsproblem. 
 
Obestämd väntetid är längre än bestämd, begränsad tid 
 
Den största källan till oro är hur lång väntetiden kommer att bli. Om en patient i ett väntrum 
underrättas att doktorn kommer bli försenad med trettio minuter, upplever patienten först en 
irritation men slappnar sedan av på grund av det oundvikliga. Patienten kanske hade bestämt 
sig för att han/hon hinner uträtta ett ärende innan de trettio minuterna har gått. Men om 
patienten informeras om att doktorn snart kommer att vara klar, kommer han/hon spendera 
hela tiden med att nervöst undra när doktorn är klar. Avtalade möten är problematiska queue 
management verktyg. En kund som har en avtalad tid har fått en exakt förväntan om väntetid 
och misslyckas serviceföretaget att leverera i tid, upplevs det som längre än om ingen tid hade 
avtalats. Serviceföretaget måste därför inse att en avtalad tid betyder ett löfte om att en 
förväntad tid kommer att hållas. 
 
En studie där olika experiment utfördes (Hue & Tse i Durrande-Moreau, 1999) visade att 
information om beräknad väntetid saknade betydande effekt när väntetiden var fem minuter, 
men att informationen hade en positiv effekt när väntetiden var femton minuter. 
 
En oviss väntan känns längre än förklarad väntan 
 
Det finns faktorer som kan påverka en väntandes uppfattning av hur länge hon kan förvänta 
sig att få vänta i en given situation. Exempelvis kan dåligt väder, eller vetskapen om att det är 
rusningstid medföra att väntan kan dra ut på tiden. Är förklaringen självuppfattad av den 
väntade så medför den alltså en förståelse och acceptans för en längre periods väntan än vad 
som kanske är brukligt under andra förutsättningar. Situationer där den väntande inte vet 
varför en väntan drar ut på tiden skapar en osäkerhet hos henne. Osäkerheten kan föra med sig 
känslor av förlorad kontroll samt irritation mot de som tillhandahåller servicen. I värsta fall 
låter den som väntar sin irritation gå ut över den tillgängliga personalen vilket skapar en 
otrevlig atmosfär både för de inblandade och för andra. 
 
Inom många serviceföretag har de anställda instruerats att vid förseningar ge väntande 
förklaringar till varför förseningen inträffat. Exempelvis kan flygpersonal meddela att det 
flygplan som alla väntar på har blivit försenat från sin föregående avgångsplats, och att det 
medfört en försening för planets nästkommande flygning eftersom det måste städas och lastas 
om innan det kan lyfta igen. 
 
Studier, bl.a. en som undersökte hur människor reagerade när någon trängde sig före i kön till 
en kopieringsautomat utan förklaring, eller med olika typer av förklaringar har visat att 
förklaringar och då även dåliga förklaringar till varför en försening uppstått har en lugnande 
effekt på de personer som får höra dem (Cialdini, 1999). Naturligtvis har en bra, förståelig, 
förklaring bättre effekt än en mindre bra, svårförståelig förklaring. Det är i situationer där 
ingen förklaring ges, även vid en direkt fråga till servicepersonalen, som situationen blir som 
mest irriterande för de som väntar. 
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Ytterligare något som kan leda till uppretad sinnesstämning hos dem som väntar är när de ser 
serviceresurser som inte utnyttjas. Exempelvis när en av säljarna i en klädaffär står utanför 
entrén och röker samtidigt som det finns en efterfrågan på hjälp inne i butiken.  Det är därför 
viktigt att personal som inte aktivt jobbar med kunder på servicestället döljs så att det inte 
skapar irritation. 
 
Orättvis väntan känns längre än rättvis väntan 
 
I oorganiserade köbildningar som exempelvis på en tågplattform är situationen ofta mer eller 
mindre kaotisk vilket leder till ökad oro bland individerna. Som tidigare nämnt inverkar oro 
negativt på uppfattningen av en vänteperiod. Därför bör serviceföretag eftersträva en 
allokering av resurser som skapar rättvisa och lugna kösystem.  
 
De flesta serviceinrättningar försöker alltså skapa ett så rättvist kösystem som möjligt, ett 
exempel på ett sådant är nummerlappssystemet som är vanligt i Sverige. Varje kund som 
kommer in i lokalen tar en nummerlapp och får ett nummer som placerar dem sist i kön. Det 
finns dock platser där den typen av system inte skulle fungera. Ett bra exempel är en 
sjukhusmottagning där vissa besökare självklart måste prioriteras. Det vållar sällan några 
problem så länge övriga besökare är införstådda med det. Även om det kan vara irriterande att 
se folk komma förbi en i kön vid upprepade tillfällen. 
 
Vid de flesta serviceinrättningar är situationen sådan att det ofta kan vara svårt att för 
väntande motivera varför vissa individer skall särbehandlas. Därför har exempelvis flygbolag 
inrättat separata incheckningsdiskar för passagerare som betalat mer för sin biljett (första 
klass, business class och dylikt). Även speciella lounger har inrättats så att deras mer bekväma 
väntan inte ska betraktas av andra passagerare, och därigenom bli ett irritationsmoment. 
 
Ett annat problem som kan orsaka att kunden känner sig orättvist behandlad är om ”synlig” 
servicepersonal svarar i telefon medan det finns köande kunder. Det kan skapa irritation ifall 
kunder på servicestället uppfattar det som att de som ringer får komma före i kön. Därför bör 
samtal helst besvaras av ”osynlig” personal.            
 
Ju högre värderad servicen är desto längre är kunden beredd att vänta 
 
Skulle du vara beredd att vänta en halvtimme för att få köpa en dagstidning? Svaret är 
sannolikt nej. Vissa serviceföretag (exempelvis matvarubutiker) erbjuder snabbkassor, de är 
medvetna om att kunder som endast vill köpa ett fåtal artiklar sannolikt kommer att bli 
irriterade om de tvingas vänta bakom en familj som gör sina veckoinköp. 
 
Väntetiderna på fina restauranger är oftast betydligt längre än på snabbmatsrestauranger. Det 
skulle tyda på att besökaren på den fina restaurangen värderar maten högre och därför är 
beredd att vänta längre. 
 
Maister (1985) tar upp ett exempel från flygindustrin där han pekar på att de under flygningen 
så lugna och glada passagerarna blir som förbytta så fort bälteslampan släcks efter landning. 
Plötsligt är det viktigt att komma av planet så fort som möjligt och att sen få sin väska så fort 
som möjligt. Varje minut som passageraren får vänta under de procedurerna känns som en 
evighet. Maister menar att avstigning och bagagehämtning inte värderas på samma sätt som 
andra delar av servicepaketet och att passagerarna då har en lägre tolerans för förseningar. 
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Han menar att ”post-process waits” likt ”pre-process waits” känns längre än ”in-process 
waits” och att ”post-process waits” känns längst. 
 
Ensam väntan känns längre än väntan i grupp 
 
Här menar Maister (1985) att en gruppkänsla bland de väntande trycker ner andra känslor 
såsom oro och irritation och att det därför är eftersträvansvärt att försöka skapa en 
gruppkänsla bland dem som väntar. Barlow (2002) ifrågasätter att väntan i grupp skulle leda 
till att väntan känns kortare. Hans forskning, en studie som undersökte patienter som väntade 
på ett sjukhus, visade att väntan i grupp inte nämnvärt påverkade forskningsobjektens 
uppfattning av hur länge de hade väntat. 
 
Maisters åtta punkter om väntan kompletteras i boken ”Services marketing” (Lovelock & 
Wirtz, 2004) med ytterligare två punkter. Punkterna är ”Fysiskt obekväm väntan känns längre 
än bekväm väntan” och ”Obekant väntan känns längre än bekant väntan” 
 
Fysiskt obekväm väntan känns längre än bekväm väntan  
 
Väntan i obekväma ställningar kan medföra fysisk smärta, såsom t.ex. ont i fötterna eller 
ryggen. Även värme, kyla och dålig luft kan orsaka irritation i kösituationer. Vem föredrar 
inte att sitta i en skön fåtölj och vänta framför att stå ute i snöslasket vid en tungt trafikerad 
gata väntandes på bussen?  
 
Obekant väntan känns längre än bekant väntan 
 
Är kunden bekant med hur kösituationen är på ett specifikt serviceställe kommer hon, till 
skillnad från förstagångsbesökaren, inte att påverkas lika mycket av det som händer i 
situationen. Dels kommer den vana kunden att ha en god uppfattning om hur lång tid väntan 
kommer att ta, dels kommer hon inte oroa sig över vad som kommer att hända härnäst. Det 
ligger i människans natur att känna sig mer bekväm i bekanta situationer. Jones & Peppiatt 
(1996) påpekar att företag bör vara extra försiktiga med nya kunder eftersom de har en högre 
känslighet för väntetider. 
 
3.2 Andra bidrag 
 
Agnès Durrande-Moreau kartlade 1999 i artikeln ”Waiting for service: ten years of empirical 
research” tio års empirisk forskning inom området queue management. Hon fann arton 
empiriska studier som hon sedan vägde mot varandra för att försöka skapa en ny grund för 
vidare forskning i ämnet. Studien utgår från Maisters åtta punkter om väntan från 1985. 
Durrande-Moreaus bidrag är att hon gör tre typer av indelningar av faktorer som påverkar 
kundens uppfattning av kösituationer. Den första typen av indelning är huruvida en faktor är 
påverkningsbar ur ett företagsperspektiv, det visar sig finnas tre grupper i vilka punkterna kan 
indelas. De är ”påverkningsbara”, ”delvis påverkningsbara” samt ”ej påverkningsbara” 
(Durrande-Moreau, 1999).  
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Jones och Peppiatt (1996) presenterar följande indelning av åtta av de tio grundpunkterna 
angående graden av påverkningsbarhet ur ett företagsperspektiv: 
 
Påverkningsbara: 
 

• Orättvis väntan 
• Obekväm väntan 
• Obestämd väntan 
• Oviss väntan 

 
Delvis påverkningsbara: 
 

• Sysselsatt eller icke sysselsatt tid 
• Oro 

 
Ej påverkningsbara: 
 

• Om kunden anländer själv eller i grupp 
• Servicens värde för kunden 

 
Davis & Heineke (1994) belyser vikten av att företagen utbildar sin servicepersonal om hur de 
kan agera i olika kösituationer för att påverka kundernas uppfattning av situationen. Det är 
viktigt att personal känner till vad de kan påverka och vilken typ av påverkan som ger bäst 
effekt. Det är även viktigt för managers att förstå den stress som servicepersonal kan utsättas 
för i olika situationer, artikelförfattarna menar att det är en bra utgångspunkt för arbetet med 
queue management.  
 
Bidrag två är att det tycks finnas beroende variabler bland Maisters punkter, det Durrande-
Moreau menar med det är främst att Maisters ”oro” är beroende av de övriga punkterna. 
 
Det tredje bidraget är att det finns en tydlig hierarki bland faktorer som påverkar kundens 
uppfattning av kösituationer. Durrande-Moreau gör en indelning i tre grupper: ”tidsfaktorer”, 
”faktorer kopplade till individen” och ”miljöfaktorer”. Hon menar att tidsfaktorer befinner sig 
högst upp i hierarkin eftersom förändringar inom dem ger störst effekt på den upplevda 
kundnöjdheten. Miljöfaktorer hamnar längst ner i hierarkin eftersom forskning har visat att 
förändringar i miljön har mindre effekt än de första två. 
 
3.3 Kösystem 
 
I boken “Services Marketing – People, technology, strategy” (Lovelock & Wirtz, 2004) 
presenterar författarna ett antal olika vanligt förekommande kösystem (se även figur 2, s.15). 
 

• En enkel rad  
 
Det här är den vanliga typen av kassasystem med en kö och en kassa där kunderna får hjälp 
utifrån när de ställde sig i kön. Den här typen av kassasystem är vanlig i de flesta mindre 
affärer. 
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• Enkel rad, flera steg 
 
I den här typen av kösystem är det fortfarande en kö, men kunderna möts stegvis av olika 
serveringsalternativ. Ett exempel på det kan vara en kafeteria. Även här använder 
serviceföretaget sig av endast en kassa. 
 

• Parallella rader med flera kassor 
 
I den här typen av kösystem kan kunden välja mellan olika köer att vänta i, på grund av att 
flera kassor existerar. Vanliga exempel på det här hittas hos olika typer av biljettförsäljare, 
livsmedelsaffärer och snabbmatsrestauranger. 
 

• ”Snake”-köer 
 
Den här typen av kösystem består av en enkel rad som leder till flera kassor. Lovelock & 
Wirtz (2004) menar att ”Snake”-köer upplevs som mer rättvist än kösystemet parallella rader 
med flera kassor, trots att kunderna väntat lika länge. Den här lösningen är i Sverige vanlig på 
nöjesfält och flygplatser. ”Snake”-köer är i USA vanliga även på bankkontor och andra 
serviceinrättningar. 
 

• Specialköer 
 
I den här typen av kösystem finns olika rader av köer för olika kategorier av kunder. Exempel 
på det här är ”10 varor eller mindre” - kassor i stora mataffärer och olika check-in stationer 
för första klass-, business-, och ekonomiklass passagerare hos flygbolag.   
 

• Nummerlappssystem 
 
Nummerlappssystemet innebär att kunder inte behöver stå i kö, på grund av att de vet att de 
behåller sin plats i ordningen. Istället kan kunderna sätta sig ner. Nummerlappssystemet är i 
Sverige vanligt på banken, i fiskaffären, delikatessbutiken och på Systembolaget. 
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FIGUR 2: OLIKA TYPER AV KÖSYSTEM (LOVELOCK & WIRTZ, 2004 s. 275) 
 

 
Figuren visar strukturen av olika kösystem.   
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4. Studie och analys  
 
Det här avsnittet kommer att redogöra för resultatet av våra observationer och intervjuer. 
Resultaten från undersökningen kommer att analyseras löpande. För att skapa en översiktlig 
ordning i avsnittet har vi valt att redovisa de olika kösystemen var för sig. Vi kommer att följa 
den ordning som visas i figur 2. Utöver de kösystem vilka presenterades i föregående kapitel 
stötte vi på ett kösystem till, något som kan beskrivas som ett system utan struktur. Vi har valt 
att kalla systemet för ”den ostrukturerade kön” och det kommer att beskrivas i slutet av det 
här kapitlet. 
 
Vi besökte ett antal företag centralt i Stockholm, samt vid Arlanda flygplats. Vi valde företag 
inom branscher som är vanliga att stockholmare vänder sig till. 
 
Ett alternativ till köande i matvaruaffärer som dykt upp på senare år är ”självscanning”. 
Kunden tar, när hon går in i butiken, en handscanner, med den registrerar hon sedan 
streckkoderna på de produkter som skall inhandlas. Vi blev intresserade av hur systemet 
fungerade och vad handlarna och deras kunder tyckte om det. Därför valde vi att intervjua en 
anställd med lång erfarenhet av ”självscanning”. Vi redogör för systemet allra sist i kapitlet.     
 

4.1 En enkel rad 
 
Observationerna 
 
Den här typen av kösystem är vanligt förekommande i Stockholm. Observationerna 
genomfördes på centralt beläget apotek, samt på två stora elektronikkedjor.  
 
Apoteket 

 
Apoteket hade ingen recepthantering utan de sålde endast apotekets receptfria sortiment. 
Utöver det var lokalen tämligen liten och välfylld med varor och hyllor. I närheten av 
utgången var den enda kassan belägen. Kassapersonalen var kompletterad av en person som 
hade i uppgift att hjälpa kunder ute i butiken med svar på frågor om läkemedel och dylikt. All 
personal bar formell klädsel i form av vita rockar. Lokalen var inredd i gammaldags stil med 
höga hyllor i mörkt träslag och julmusik spelades på låg volym. Miljön gav som helhet ett 
lugnt och avstressat intryck. Bland läkemedel, plåster, solkrämer, m.m., fanns även små 
informationsfoldrar som kunden kunde använda för att själv läsa tips och råd i olika frågor. 
Den kö som gick till kassan sträckte sig ut bland hyllorna i lokalen. Utöver det hade lokalen 
en sittplats, relativt långt ifrån kassan, för kunder som behöver vila. 
 
FIGUR 3: APOTEKET 
 

 
Figuren visar planlösningen för det apotek där vår observation genomfördes. 
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I och med att det endast fanns en kö minskades risken för att kösystemet skulle upplevas 
orättvist. Vad som skulle kunna uppstå är en oklarhet var kön startar och att de då bildas en 
bredare kö, vilket kan leda till dispyter om den egentliga turordningen. Det problemet skulle 
kunna avhjälpas genom tydligare hänvisning och avgränsning var kön startar. Vid en större 
kundmängd blir det här kösystemet en flaskhals, alltså fungerar bara kösystemet för relativt 
små affärer. Vi kunde i det här exemplet tydligt se att ”enkel rad - systemet” gav begränsade 
möjligheter att vänta bekvämt. För att behålla sin plats i kön måste kunden stå kvar. Det är 
alltså genom sin position kunden signalerar för omgivningen att de innehar en viss plats i 
kösystemet. På grund av den begränsade ytan på lokalen var det okomplicerat att uppfatta vad 
som hände, därigenom reduceras ovisshet hos kunderna. Informationsbroschyrerna i lokalen 
gav möjlighet till viss sysselsättning under perioden kunden väntar i kön. Möjligheten till 
sysselsättning begränsas av att kunden måste ha viss sinnesnärvaro för att behålla sin plats i 
kön. Den formella klädseln som personalen på apoteket bär, minskar kundens eventuella oro 
till följd av ovisshet. Utöver det bidrog den avslappnade atmosfären till minskad oro. När 
kunden tagit sin plats i den här typen av tydliga kösystem har hon kommit igång. Är en kund 
obekant med affären löser det sig på ett naturligt sätt genom att kön och kassan var placerade 
vid utgången.  
 
Vid behov av hjälp med läkemedel fanns det en extra person för att besvara frågor. Vid 
rusningstid kan det bli en köbildning även för det. Problematiken som uppstår vid den typen 
av kö är något vi tar upp senare i den här delen av uppsatsen. 
 
Elektronikbutikerna 

 
De två elektronikbutikerna var av varierande storlek. Den första (A) bestod av två våningar, 
med mer utrymme på källarvåningen. Den andra butiken (B) hade en större yta till förfogande 
och bestod även den av två våningar. Gatuplanet var större än det övre planet. Båda butikerna, 
men framför allt (A), hade fyllt ytorna till bredden. För betalning ledde en smal gång (A) till 
en kassa vid utgången. Utöver det fanns det personal ute i butiken som hjälpte till vid behov 
(de skötte inte betalning utan bistod med information och orderutskrivning). För (B) var 
planlösningen mer öppen vid betalning, vilket förde med sig att det inte bildades en tydlig kö.  
De (B) hade även flera olika nummerlappsköer ute i butiken för den kund som behövde hjälp 
med t.ex. data/telefoni. Dessutom fanns det på undervåningen en inlämningsdisk för 
reparationer (enkel rad). I båda elektronikbutikerna bar personalen formell klädsel. Ingen av 
butikerna hade någon egentlig sittplats, men (B) hade sittplatser i avdelningen för 
hemmabiosystem. 
 
FIGUR 4: ELEKTRONIKBUTIK (A) 
 

 
Figuren visar planlösningen för Entréplanet i elektronikbutik A. 
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FIGUR 5: ELEKTRONIKBUTIK (B) 
 

 
Figuren visar planlösningen för Entréplanet i elektronikbutik B. 
 
Hos (A) var kön tydligare markerad än hos (B), det berodde på hur lokalen var utformad. Det 
borde medföra mindre risk för orättvisa hos (A) än hos (B). Förutom att det för med sig 
mindre orättvisa, för det även med sig mindre ovisshet och oro. Den mindre ytan vid kassan 
hos (A) för med sig att det blir trångt för den väntande. Hos (B) var ytan vid kassorna större 
vilket medför att situationen förmodligen uppfattas som mindre trängd. Då både (A) och (B) 
endast hanterade betalningar vid sina utgångskassor medför det att det rimligen inte bör 
uppstå stopp vid dem och kunderna därigenom har det lättare att bedöma hur lång tid de 
kommer att få vänta. Vid ett eventuellt stopp var risken större hos (A) än hos (B) för att 
kunderna skulle ha svårt att förstå anledningen till stoppet vilket för med sig mer ovisshet. 
Inget har gjorts från vare sig (A) eller (B) för att erbjuda kunderna sysselsättning medan de 
väntar. Den mer strukturerade kön hos (A) ger dock mer utrymme för kunderna att sysselsätta 
sig med något eftersom det där krävs mindre sinnesnärvaro för att hålla sin plats i kön. Det 
finns både för (A) och (B) möjligheter att underlätta för kunden att göra saker medan de 
väntar, t.ex. genom att visa något på en TV-skärm. Vi upplevde det som att butikerna (särskilt 
(A)) delvis var så trånga att två gående människor inte kunde passera varandra. Vi upplevde 
till följd av de bitvis trånga utrymmena, att det lättare uppkom stressituationer. Därigenom 
blev atmosfären mer orolig och tempot högre i lokalen.  
 
Systemet med flera olika stationer med nummerlappssystem hos (B) medför att flera 
kösituationer kan uppstå för de kunder som är intresserade av produkter inom olika områden. 
Är det rimligt att stå i upp till fyra köer innan betalning? När en ur servicepersonalen vid 
någon av hjälpdiskarna lämnar sin plats för att hjälpa en kund blir disken tillfälligt 
obemannad, vilket medför en ovisshet hos de kunder som anländer till disken. Hos (A) gäller 
det att gripa tag i en ledig säljare för att få hjälp, eller att följa efter säljaren tills hon blir ledig. 
Alternativet är att vänta vid någon av diskarna tills en säljare dyker upp. Om en säljare dyker 
upp vill säga, säljaren kanske har gått på lunch? Samtidigt som hjälpfunktionerna avlastar 
kassapersonalen så uppstår fler kösituationer för kunderna, samt mer ovisshet och oro.  
 
Personalintervjun 
 
Vi fick möjlighet att tala med en erfaren försäljare i en mindre livsmedelsbutik där enkel rad 
systemet användes. Kunderna uppfattade att det fanns problem med kön eftersom det fanns en 
hylla belägen nära kassan, den gav uppfattningen om att kön, till synes, skulle kunna gå både 
till höger och vänster. Problem som försäljaren hade observerat var att varukorgarna ibland 
var i vägen när kunderna skulle lasta sina varor på kassans varuband. Bandet var kort och 
smalt vilket ledde till att kunder byggde höga berg med varor som ibland ramlade ner på 
golvet. Det inträffade även att försäljaren såg att kunderna oroade sig för att deras varor som 



  19  

låg på bandet skulle misstas för en annan kunds varor. Ibland hände det att kunder hade svårt 
att ta sig ut genom kassaområdet, särskilt när de hade med sig en vagn, något som försäljaren 
identifierat som en källa för irritation. Något som kom fram vid intervjun var att försäljarna i 
butiken instruerades att tala tydligt till kunderna när de talade om vad totalsumman för köpet 
var och när de lämnade tillbaka växeln eller ett betalkort. Syftet med att tala högt och tydligt 
är, enligt försäljaren, att se till så de kunder som står längre bak i kön ska höra att kön går 
framåt. Försäljaren förklarade att problem som uppstod vid kassorna kunde ha en irriterande 
och stressande inverkan på honom, samt att de ibland ledde till avbrott i kassaarbetet. Han 
bedyrade dock att de inte påverkade hans bemötande av kunderna.  
 
De problem som kunderna klagade på i butiken och de som hade observerats, exempelvis 
otydlig kö, korgar i vägen, problem att komma förbi med vagn, går, sannolikt, till stor del att 
”bygga bort”. Dock begränsas möjligheterna av den fysiska ytan i butiken. Att problemen 
påverkar försäljaren är något som i sin tur kan påverka kundernas upplevelse negativt, även 
om respondenten ansåg att så inte är fallet för honom. Att kassapersonalen instrueras att tala 
högt och tydligt vid transaktionerna är något som minskar ovissheten hos de väntande 
kunderna, vilket tyder på att det finns möjlighet att påverka faktorn ovisshet i system med 
enkla rader.    
 
Kundintervjuerna 
 
När kunderna som vi samtalade med kom in på ämnet enkel rad blev det snabbt tydligt vad de 
ansåg vara positivt och negativt med systemet. 
 
De positiva sidorna av enkel rad som kom fram under samtalen var:   
 

• Bekant  
• Sällan lång kö eftersom systemet oftast används i mindre butiker 
• Alltid något att titta på, såsom t.ex. tidningar  
• Personligt 
• Lätt att uppskatta kötid 

 
De negativa sidorna var: 
 

• Irriterande när det är kö vid småköp, särskilt när andra före en handlar mer 
• Kan vara svårt att uppskatta tid vid blandade varor/tjänster 
• Det stör mycket när köandet tar längre tid än ärendet  
• Man är inte beredd att vänta särskilt länge om det är enkla ärenden 

 
Värt att notera är att ett par av respondenterna tyckte att t.ex. tidningar förutom att ge 
sysselsättning även ger känslan av högre komfort. Det eftersom tankarna koncentreras mot 
sysselsättningen i stället för t.ex. trötta fötter och tom mage. 
 
Att systemet ansågs vara personligt hade en koppling till att det ofta används i mindre butiker 
som oftast ger ett mer personligt intryck. En respondent tyckte att det även var ”okej” att 
vänta lite längre när servicen kändes mer personlig, hon gav ett exempel på ett besök i en 
mindre blomsteraffär. Vi vill notera att ekonomiskt sett har inte blomman något högre värde, 
värdet ligger snarare i den gest som givandet av en blomma innebär. Blomman får ett 
symbolvärde, ett emotionellt värde, som inte nödvändigtvis är kopplat till det ekonomiska 
värdet.  
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Jones & Peppiatt (1996) menar att företaget inte kan påverka servicens värde för kunden. Att 
personalen i blomsteraffären beter sig på ett visst sätt och att butiken är utformad på ett 
trivsamt eller exklusivt sätt kommer att leda till att många kunder sätter ett större värde i 
varan. Det eftersom den är inhandlad på ett särskilt ställe. Det leder till att kunderna, som i 
exemplet från samtalen, (och i enlighet med Maisters teori) är beredda att vänta något längre 
än i andra fall. Vi vågar inte påstå att alla kunder kommer att påverkas av företagets 
ansträngningar, men att, som Jones & Peppiatt (1996) menar, utgå ifrån att de inte kan 
påverka servicens värde för kunden går att ifrågasätta.     
 
4.2 Enkel rad, flera steg 
 
Vi konstaterade att den här typen av kösystem inte förekommer i någon påtaglig utsträckning 
på serviceställen i Stockholmsområdet. Vi kunde inte hitta ett enda konkret exempel där 
systemet användes. Eftersom systemet är så pass ovanligt valde vi att inte fördjupa oss vidare 
i det. En möjlig anledning till att vi inte kunde hitta systemet kan vara att kunderna har fått ta 
över många delar av det arbete som tidigare utfördes av servicepersonal i t.ex. 
skolbespisningar och på kaféer? 
 
4.3 Parallella rader med flera kassor 
 
Observationerna 
 
Den här typen av kösystem är vanligt förekommande i Stockholm. Observationerna 
genomfördes på ett Systembolag, en hamburgerkedja och en alltiallo affär i centrala 
Stockholm. 
 

Systembolaget 1 

 
Systembolaget använde sig på den här platsen av parallella rader med flera kassor. Lokalen 
var stor och välfylld med sprit, vin och öl. Ingången är placerad strax innan kassorna, men 
utan att kunder på väg in behöver krocka med kunder på väg ut. Utöver kassapersonalen fanns 
det en informationsdisk med en person som svarade på frågor om Systembolagets produkter. 
Personalen bar klädsel som gjorde att kunder lätt kunde identifiera dem. Vid samtliga 
produkter fanns en kort beskrivning av produkternas egenskaper. Vid rusningstid sträckte sig 
köerna ut bland vinhyllorna. Sittplatser erbjöds utanför kassorna. 
 
FIGUR 6: SYSTEMBOLAGET 1 
 

 
Figuren visar planlösningen för Systembolaget 1. 
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De parallella köraderna fick en naturlig utformning från kassorna i och med hur hyllorna med 
vin var utplacerade, därigenom blev det ingen oklarhet var kön började.  I det här systemet är 
det svårt att se någon möjlighet att öka bekvämligheten för de väntande kunderna. Därtill kan 
kunder uppleva orättvisa när köerna rör sig olika fort. Kunderna har möjlighet att göra 
ungefärliga uppskattningar av hur lång tid köandet kommer att ta. För att minska ovisshet 
skulle Systembolaget kunna sätta upp informationstavlor eller säga något om ungefärlig tid i 
högtalarsystemet. De skulle kunna ha en skylt vid ingången med uppgift om ungefärlig 
väntetid i kassan, t.ex. ”8-10 min.” Utöver de åtgärderna skulle Systembolaget kunna ha 
informationsskyltar ovanför kassorna med uppgifter om ungefärlig tid vid t.ex. fem kunder 
före. Systembolaget hade ingen form av sysselsättning för köparna, förutom möjligen att läsa 
kort om ett vins egenskaper. För att ge någon form av sysselsättning skulle de kunna erbjuda 
olika sorters blad med drinktips, tips hur man kombinerar mat och vin och även sätta upp tv-
skärmar med information om sitt sortiment. En form av oro undveks genom att det fanns 
personal vid informationsdisken som kunderna kunde fråga. För att ge känslan av att ha 
kommit igång, och även minska kötiden, skulle Systembolaget kunna erbjuda ”självscanning” 
och förlänga kassabanden.  
 
Snabbmatsrestaurangen 

 
Snabbmatsrestaurangen hade samma kösystem som företaget ovan, men i det här fallet fanns 
inte hyllor för att utgöra en naturlig avgränsning för köerna. Ingången var rakt framför 
kassorna. Även i det här fallet bar personalen en formell klädsel. Lokalen var relativt stor, 
inredd i retrostil. I högtalarna spelades modern kommersiell musik tämligen högt. Musiken 
tillsammans med allmänt slammer och skrik gav ett stressigt intryck. Platser för att äta fanns 
både inne i lokalen (sittplatser) och på väg ut (ståplatser).  
 
FIGUR 7: SNABBMATSRESTAURANGEN 
 

 
Figuren visar planlösningen för snabbmatsrestaurangen. 
 
På den här snabbmatsrestaurangen var det oklart vilka och hur många kassor som var öppna. 
Vid en kassa stod mer än en person, vilket gav intrycket av att två kassor var öppna. 
Oklarheter och känslor av orättvisa skulle kunna undvikas genom en indikator som tydligt 
visar vilka kassor som är öppna. Vid tillfällen med färre kunder bör restaurangen se till att inte 
öppna kassor precis intill varandra, utan ha en stängd kassa emellan. På så sätt kan 
restaurangen undvika missförstånd om vilken rad som går till vilken kassa. Musiken som 
spelas kan tänkas vara ett stressmoment för alla människor som inte uppskattar den typen av 
musik. Något som upplevdes som negativt var att kunder efter beställning inte erbjöds en 
enkel väg ut ur köerna. Efter beställning var kunderna tvungna att tränga sig genom andra 
köer, så länge de inte redan var vid kassan närmast ätavdelningen. En förbättring vore att 
erbjuda tydligare köer och en möjlighet att komma direkt till ätavdelningen utan att behöva 
trängas med de kunder som ännu inte fått beställa. Ett sätt som kunderna kunde sysselsätta sig 
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var att läsa sig till information om olika menyalternativ på väggen ovanför kassorna. 
Slammer, stressig personal, skrik i köket, pip från maskiner och hög musik bidrog till en 
allmänt stressig miljö. Vid beställning av något som inte redan var klart, var kunderna 
tvungna att vänta extra. Då väntade de vid sidan om kassan och skapade viss oro och en signal 
som eventuellt kunde tolkas som en kö till en annan kassa.  
 
Alltiallo affären 

 
Affären ifråga säljer allt ifrån husgeråd till kontorsmaterial och elektronikprodukter. Alltiallo 
affären hade parallella körader med flera kassor. Innan ingången fanns en reklamationsdisk. 
Inne i affären fanns det en informationsdisk, en disk för särskild elektronik såsom mp3-
spelare och diktafoner (använde sig av nummerlappsystem), samt sex pristerminaler där 
kunden även kunde få information om var i butiken en vara fanns. Lokalen var stor och 
välfylld med relativt lågt i tak. Vid disken för särskild elektronik fanns fem sittplatser. 
 
FIGUR 8: ALLTIALLO AFFÄREN 
 

 
 Figuren visar planlösningen för alltiallo affären. 
 
Företaget skiljde tidigt ut kunder med reklamationer och eventuella frågor, genom det 
upplägget blir eventuella oklarheter uppklarade innan betalning. Systemet med parallella rader 
med flera kassor erbjuder inte några möjligheter att göra det bekvämt för kunder. Kunden 
måste stå kvar i kön för att behålla sin plats. Vid disken för särskild elektronik fanns däremot 
sittplatser och de kunde nyttjas på grund av nummerlappssystemet. Obestämd väntan kan 
uppstå vid felaktig streckkod och sökande efter det korrekta priset. Det här försöker affären i 
vissa fall avhjälpa med att kassören ser efter i deras egen katalog, vilket kan vara tidsödande. 
Det skulle givetvis vara bättre om alla streckkoder fungerade från början eller att de var 
ersatta av prislappar. Viss sysselsättning gavs genom de långa banden i kassorna. Genom att 
banden var långa kunde köparen sysselsätta sig med att lasta upp varor medan hon väntade på 
sin tur. Det skulle även kunna vara ett sätt att uppleva att kunden får ”komma igång”. Affären 
gav i det hela ett stressigt intryck på grund av det höga antalet kunder och de trånga gångarna. 
Den här typen av kassor är vanligt förekommande i livsmedelaffärer och även andra affärer, 
på så sätt minskar det risken för att kunden upplever situationen som obekant. 
 
Personalintervjun 
 
Vi intervjuade en kvinna som arbetar i kassan på en stormarknad. Ett problem för kunderna 
var att ”fel” pris visades på kassans display, d.v.s. att medlemspriset inte syntes direkt utan 
först på kundens kvitto. Det medförde att de blev oroliga och ofta frågade om det var rätt pris 
som slagits in. Kunder som blivit oroliga för om priserna stämde stannade ofta vid kassan för 
att kontrollera sitt kvitto. Det kan medföra ett irritationsmoment för andra kunder som vill ta 
sig förbi. Respondenten påpekade att kunder ibland ställde frågor angående priserna efter att 
de fått sitt kvitto. Det kunde störa andra kunder och kassapersonalens arbete. Vidare berättade 
kassörskan om en incident som inträffade under julruschen. Två kunder som var i sällskap 
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befann sig i kassakön. En av dem stod kvar och passade platsen, medan den andre hämtade 
någon ytterligare vara. Kunden bakom de två blev då upprörd, enligt kassörskan hade han 
känt sig orättvist behandlad. Det blev bråk och kassörskan blev tvungen att tillkalla polis.  Vi 
menar att en incident som den ovan kan leda till oroskänslor hos andra kunder som befinner 
sig i närheten samt även hos kassapersonalen vilket påverkar kundens upplevelser av 
situationen.   
 
Ett problem som kassörskan hade observerat var att det ibland, vid långa köer, blev ont om 
utrymme för de köande kunderna. Det medförde att det kunde bli oklart var köerna började. 
Det förekom även problem att få igenom stora barnvagnar genom kassorna. Det fanns bara en 
kassa som var så pass bred att de stora barnvagnarna kunde ta sig förbi. Vidare tyckte 
kassörskan att det var irriterande när kunder påpekade vad saker och ting kostade. Ett 
beteende som vi tolkar som att de inte riktigt litar på kassörskorna och/eller företagets 
datasystem. 
 
Kundintervjuerna 
 
När våra respondenter samtalade om ”parallella rader, flera kassor” -systemet sa de ett par 
intressanta saker som vi valt att citera. 
 

”När man närmar sig får man pejla av läget. Var är det minst folk? I vilken kassa har 

kunderna minst varor? Vilken kassör ser piggast ut?” 

 
”Här är det lite sport att välja kassa. Det är upp till en själv.” ”En gång var det jättelånga 

köer och varmt. Då gick personalen och delade ut juice. Då kändes det helt ok, till och med 

bra, man kom av sig i ilskan. Det kändes som att de såg att det var jobbigt. De såg hur jobbigt 

det var och gjorde något åt det. Det kändes bra.” 

 
En av respondenterna ansåg att ”parallella rader, flera kassor” innebär mer stress än ”enkel 
rad” eftersom det förstnämnda betyder mer kunder och större inköp. Samtidigt menade en 
annan av respondenterna att hon kände sig mindre stressad av systemet eftersom hon var 
inställd på att det kommer att ta längre tid.  
 
Det kom fram vid samtalen att det är viktigt med sysselsättning när köerna är långa. 
Respondenterna tyckte att tv-apparater gärna fick utgöra sysselsättning, men inte med reklam 
utan något som ger mervärde. 
 
Under samtalen gjordes en jämförelse mellan systembolag med ”parallella rader, flera kassor” 
-system och matvarubutiker med samma system. Respondenterna tyckte att det gick lugnare 
till vid kassan på systembolaget, samt att det nog berodde på att det står så mycket saker vid 
kassorna i matvarubutiker. 
 
En av våra respondenter berättade om en incident som inträffade när han i ett ärende besökte 
en statlig myndighet. På platsen där han skulle vänta fanns parallella köer till olika luckor vid 
vilka besökarna betjänades. Precis innan det blev hans tur kom en man och trängde sig före 
honom i kön. Mannen menade att han hade ett jättesnabbt ärende som bara skulle ta några 
sekunder. Det tog cirka fyrtio sekunder innan mannen var klar. När det därefter blev vår 
respondents tur så drog personalen bakom luckan för en gardin och gick därifrån utan att säga 
ett ord till de som stod i kön. Vår respondent blev då tvungen att gå och ställa sig sist i kön till 
en annan lucka. Situationen betecknades av vår respondent som orättvis och irriterande, han 
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ansåg att personalen hade agerat på ett oförskämt sätt. Respondenten menade även att 
irritation lätt kunde ha undvikits om personalen innan den ”stängde” luckan hade agerat på ett 
mer rättfärdigt sätt, t.ex. genom att hänvisa vår respondent till början av en annan kö.     
 
De positiva sidorna av ”parallella rader, flera kassor”-systemet som kom fram under samtalen 
var:   
 

• ”Som kund kan man ju välja vart man vill stå och man kan byta vilket är bekvämt” 
• Går att uppskatta kötider vid måttliga köer 
• ”Om man är två så kan man ställa sig i varsin kö” 
• Bekant, därför lättare att hantera stressiga situationer 

 
De negativa sidorna var: 
 

• Kan kännas orättvist när andra köer går fortare, ”men det går ju att byta”  
• Det är mer frustrerande att se tio fulla köer, än en jättefull kö 
• Det är svårt att uppskatta kötider vid ruscher 

 
Flera av respondenterna hade en hög acceptansnivå för problem såsom stress och långa köer i 
samband med väntan i det här kösystemet. Det förefaller vara vanligt med den typen av 
problem vilket har lett till en viss resignation hos dem som väntar. Samtidigt fanns det bland 
respondenterna de som inte var beredda att acceptera problemen, trots att de i princip visste 
att de skulle uppstå. Det tyder på att bekantskap med systemet inte alltid kommer att leda till 
förståelse och undergivelse.  
 
Det förefaller som att den första servicelagen (S = P – E) kan ge olika utslag på olika 
individer. Två av våra respondenter hade likartade förväntningar och erfarenheter i en specifik 
kösituation, trots det skilde sig deras kundnöjdhet när de lämnade servicestället. Saknas det en 
”personality”-faktor i ekvationen? 
 

4.4 ”Snake”-köer 
 
Observationerna 
 
Flygincheckningen 

 
Flygincheckningen som vi observerade skedde i en stor hangarliknande hall. Intill 
incheckningen fanns även andra incheckningsdiskar som använde sig av andra kösystem 
såsom ”enkel rad”, ”parallella rader med flera kassor” samt ”specialkö”. 
 
”Snake”-köns fysiska gränser skapades av stolpar mellan vilka nylonband var dragna. 
Ingången till kön var placerad i det bakre högra hörnet (se figur 9, s.25), vid den fanns ett 
litet, men högt, runt bord placerat. På bordet fanns en liten broschyr och bredvid fanns en 
cirka två meter hög stolpe med flygbolagets logga placerad i toppen. Tidvis stod en 
representant för flygbolaget placerad vid bordet. Det kunde dock, beroende på vilket håll en 
kund kom ifrån, ibland vara svårt att se var kön började. När någon anslöt till kön fick de först 
gå mot vänster för att sedan vända om 180 grader. Så fick de fortsätta tills de kom fram till 
köns slut där de fick vänta tills de blev kallade till någon av de tre diskarna som fanns öppna. 
Inkallningen sköttes av personalen bakom respektive disk. Avståndet mellan köns slut och 
diskarna var mellan cirka två och fem meter. Slutet av kön markerades, förutom genom att 
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stolparna slutade där, genom en gul linje på golvet. Lokalen där incheckningen skedde var 
mycket stor och det fanns vid observationstillfället gott om fria ytor runt själva 
köavgränsningen. Det fanns klockor upphängda i lokalen. 
 
FIGUR 9: FLYGINCHECKNINGEN 
 

 
Figuren visar utformningen av kösystemet vid flygincheckningen.    
 
Den tydliga avgränsningen för var kön går bör medföra att väntan uppfattas som rättvis. Köns 
utformning medför även att de väntande tydligt avgränsas från den övriga lokalen. 
Komprimeringen av kön medför att det blir lättare att röra sig runt och förbi kön samt att de 
som väntar då inte måste flytta på sig eftersom det inte finns någon anledning för andra att gå 
genom kön. Det ökar bekvämligheten något för dem som väntar. De som väntar är ”låsta” i 
systemet, det finns ingen påtaglig möjlighet att röra på sig eftersom den som väntar hela tiden 
är omgärdad av andra väntande och nylonbanden. Det finns heller ingen möjlighet att sätta sig 
medan väntan pågår. Dock kan det vara så att personer med nedsatt mobilitet, t.ex. 
rullstolsburna, kan få gå före i kön, eller vänta vid sidan av kösystemet (vi känner tyvärr inte 
till policyn för det, men misstänker att så ibland kan vara fallet). Sådan särbehandling kan 
eventuellt ha en orättvishetspåverkan på vissa andra väntande. Det kan vara svårt för den som 
väntar att uppskatta väntetiden i en ”snake”-kö, det eftersom kön ringlar sig vilket kan göra 
det svårt att bedöma hur många som står i kön. Det är även svårt att se och höra vad som 
händer vid diskarna, eftersom de befinner sig en bit bort och eftersom andra väntande 
skymmer sikten. Det skulle gå att informera de väntande om väntetiden t.ex. genom att på 
stolparna sätta upp skyltar med beräknad väntetid från den positionen.  
 
Vad gäller möjligheten till sysselsättning så begränsas den av den låsta situationen i kön. Det 
skulle dock vara möjligt att t.ex. sätta upp skärmar som visar bilder från, och information om 
destinationen. När det står någon vid köns början så kan det minska oron hos vissa resenärer 
eftersom de då kan försäkra sig om att de kommer att hinna med sina plan. Det ger även en 
starkare ”komma igång” känsla hos den väntande. Något som skiljer incheckningen från 
många andra kösituationer är att flygbolaget till stor del känner till om kunderna kommer att 
vänta själva eller i grupp, vilket medför att de har vissa möjligheter att anpassa kösystemet 
efter det. Den som är obekant med hur systemet fungerar skulle förstå bättre om ”ingången” 
till kön var ännu tydligare markerad samt om en ”vänta här” skylt placerades vid den gula 
linjen där kön tar slut. Avståndet mellan slutet av kön och servicediskarna medför att det är 
lätt att lämna köområdet efter att incheckningen är klar vilket vi tolkar som positivt ur ett 
kundperspektiv. 
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Nöjesfältet 
 
När vi anlände till nöjesfältet för att observera ”snake”-köer märkte vi att de ”snake”-
avgränsningar som användes där inte stämde in på definitionen av systemet. Definitionen av 
systemet är att det är en kö som leder till flera servicediskar, vilket inte var fallet här. Syftet 
med att utforma köerna enligt ”snakemetod” är sannolikt att strukturera kön (som i praktiken 
är en ”enkel rad” kö) så att den inte hamnar i vägen för andra personer som rör sig på 
nöjesfältet. Avsikten är då snarare att se till att kön blir koncentrerad till en avgränsad fysisk 
yta än att skapa rättvisa även om det kan ha den effekten indirekt till följd av de fysiska 
barriärerna. 
 
Personalintervjun 
 
Vi fick möjligheten att intervjua en anställd på luftfartsverket som har erfarenhet av arbete 
med ”snake”-köer. Den anställde menade att ”snake”-köer är ett nödvändigt ont som de 
försöker att arbeta sig bort ifrån. Kunder klagade mest på att det var lång väntetid, samt att de 
ibland ställt sig i fel kö. Han menade dessutom att en lång kö kan upplevas ha längre väntetid 
än flera korta köer.  
 
Flera intill varandra liggande ”snake”-köer kan skapa osäkerhet om slutdestination för varje 
kö. En positiv erfarenhet var att ”snake”-köer skapar en känsla av rättvisa som många kunder 
tycker om. En negativ företeelse med ”snake”-köer är att stolparna och banden inte plockas 
bort när kön är borta, och golvytan därför blir ett slags stolplager. Stolparna kan även ge 
intrycket att företaget är vana vid att ha kö och att de accepterar det. Respondenten berättade 
att den här typen av köer begränsar framkomligheten efter incheckning. Han menar att det 
ibland blir problematiskt när kunderna ska lämna området när de är klara med sitt ärende. När 
ormen blir full kan den bli onödigt lång utanför själva avspärrningen där den slutar slingra sig 
och blir rak och på så sätt kan spärra av andra flöden. Ytterliggare en negativ aspekt, menade 
respondenten, var att det kan anses ovärdigt att ”fållas” in i en ”snake”-kö.  
 
Det är svårt för personal att beräkna väntetider i den här typen av köer. Anledningen till att de 
ändå använder ”snake”-köer är att de vill ta så liten yta i anspråk som möjligt, samt att de 
även vill styra kön. 
 
Intrycket vi fick av intervjun är att respondenten inte är nöjd med hur ”snake”-systemet 
fungerar, men att de alternativ som finns i dagsläget inte skulle fungera.    
      
Kundintervjuerna 
 
Om det i ett system med flera köer plötsligt tar stopp så blir bara vissa berörda vilket kan 
kännas orättvist. Med ”snake”-köer medför ett stopp att alla som befinner sig i kön påverkas. 
Det vill säga att ett stopp i en av ”snake”-köns kassor bidrar inte till orättvisa.  
 
En av respondenterna berättade att han ogillar att han inte kan göra ett aktivt val i det här 
kassasystemet. Han tyckte även att det är det jobbigaste köerna för det finns inget annat att 
göra än att köa. En annan av respondenterna tyckte att det är psykiskt frustrerande.  
 
Flera av respondenterna tyckte att det känns fånigt att gå som en råtta i en labyrint om det inte 
är någon kö. Alla tyckte att det är svårt att se hur många som står i kön och därför är det svårt 
att uppskatta väntetiden. En av respondenterna menade att svårigheten att bedöma väntetiden 
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beror på att kösystemet är ovanligt i Sverige. Hade det varit vanligare så hade man lärt sig 
uppskatta väntetiden även i de här kösystemen trodde hon. En av respondenterna menade att 
det är för att kunden inte får någon överblick av kösystemet som det är svårt att bedöma 
väntetiden.  Ett sätt att sysselsätta sig på, tyckte ett par av respondenterna, skulle kunna vara 
att ha tidningsställ eller dela ut eventuellt blad för ärendet som kunden kan fylla i (t.ex. 
adressuppgifter inför flygincheckning) för att effektivisera köandet och fördriva tiden. 
 
De positiva sidorna av ”snake”-köer som kom fram under samtalen var:   
 

• Att det är tydligt att man befinner sig i systemet 
• Ett bra sätt att kontrollera kön ”crowd control” 
• Tydligt hur kön går 
• Stopp i en kassa påverkar i mindre utsträckning än i andra system 
 

De negativa sidorna var: 
 

• En känsla av att sitta fast 
• ”Man går fram och tillbaka men kommer aldrig någonvart”  
• ”Omöjligt” att bedöma väntetid  
• Psykiskt frustrerande 

 
Intrycket som vi fick av samtalen var att respondenterna var negativa till ”snake”-köer. Det 
till synes enda positiva som kom fram var att systemet är rättvist och välstrukturerat. Det mest 
negativa är svårigheten att uppskatta väntetiden. Lovelock & Wirtz (2004) menar att ”snake”-
köer upplevs som ett mer rättvist system än ”flera rader, flera kassor”. Vårt resultat pekar på 
att det och strukturfördelarna är det enda positiva med systemet. Det fanns många negativa 
känslor förknippade med systemet. Det är något som inte framgår i Lovelock & Wirtz. Det är 
möjligt att resultatet från samtalen hade sett annorlunda ut om vi i Sverige hade haft mer 
erfarenhet av systemet. 
 
4.4 Specialköer 
 
Observationen 
 
Livsmedelsaffären 

 
Livsmedelsaffären hade 21 kassor totalt, varav en var en så kallad specialkö. I det här fallet 
bestod specialkön av en snabbkassa för max sju varor. Livsmedelsaffären var uppdelad på två 
plan och på det övre planet utanför de vanliga kassorna fanns även en särskild disk för spel, 
tidningar, tobak och pakethantering. Den undre våningen hade fler kassor än den övre 
våningen. Ovanför var tredje kassa var en plasmaskärm uppsatt.  Skärmarna visade reklam 
och recepttips för kunderna. Varje kassa hade en lampa som kunde tändas för att signalera att 
kassan var öppen. Vissa kundvagnar hade en karta med vars hjälp kunderna kunde orientera 
sig i butiken. Inne i butiken fanns en fiskdisk med nummerlappssystem. Lokalen var stor men 
ändå trång på grund av alla varor och den stora mängden kunder. Mellan våningarna gick 
rullband åt respektive håll för transport. Sittplatser fanns endast utanför kassorna på övre 
våningen, samt vid disken för spel och paketutlämning.  
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FIGUR 10: LIVSMEDELSAFFÄREN 
 

 
Figuren visar planlösningen för det undre planet i livsmedelsaffären. 
 
I den här livsmedelsaffären var det så pass mycket kunder som handlade i snabbkassan att vi 
upplevde den gå långsammare än de vanliga kassorna. Det kan upplevas orättvist om en kund 
valt att stå i ”snabbkassan” och så ser kunden att de andra kassorna ändå rör sig i ett högre 
tempo. Affären skulle kunna ha två snabbkassor. Den är centralt belägen och det kan tänkas 
vara många kunder som gör spontana köp. Är då köerna för långa riskerar affären att förlora 
de kunderna. Snabbkassan skulle kunna vara tydligare markerad. Det hängde en gul skylt för 
att annonsera max sju varor ovanför gången till snabbkassan. Hela affären är trång och det 
kan göra det obekvämt för kunder. Längre band till kassorna skulle också göra det bekvämare, 
på så sätt skulle kunderna kunna lasta upp varorna i ett tidigare skede. Det var svårt att se och 
höra vad som händer i affären och därmed svårt att uppskatta hur länge man som kund var 
tvungen att vänta. Snabbkassan gick bara att se om kunden kom bakifrån, från sidan syntes 
den inte alls. Plasmaskärmarna som var utplacerade bidrog till sysselsättning. Om kunder 
upplever att snabbkassan gick långsammare än de vanliga kassorna kan de känna oro. Det har 
i viss mån att göra med känslan av orättvisa som nämndes tidigare. Går kunder i snabbkassan 
har de som regel varor för ett mindre värde och då är de enligt Maister (1985) inte benägna att 
vänta lika länge. Det måste vara en märkbar skillnad mellan snabbkassans kö och övriga 
kassors köer. Det var lätt att se var köerna gick på grund av hyllorna som utgjorde naturliga 
avdelare.   
 
Personalintervjun 
 
Servicepersonalen i den här intervjun arbetade tidigare på en stormarknad i en förort till 
Stockholm. På den här stormarknaden fanns cirka 20 kassor för betalning vid utgången. 
Utöver det fanns det inne i stormarknaden en manuell disk med nummerlappssystem för 
färdig mat (även betalning), en fiskdisk med nummerlappssystem (utan betalning) och en disk 
vid musikavdelningen för betalning av skivor och dylikt. Bland huvudkassorna fanns det alltid 
en snabbkassa öppen vid de tider då det var mycket kunder. Ovanför kassorna fanns en lampa 
för varje kassa som tändes för att signalera att den var öppen. 
 
Snabbkassan tillkännagavs genom en skylt som hängdes i gången där kunden packade upp 
varorna. På det här sättet kunde de enkelt flytta skylten och ha snabbkassan där det passade. 
Ett problem som ständigt återkom var att det då och då blev tomt i snabbkassan medan det var 
fullt med kunder som handlat kundvagnar fulla med varor i de andra kassorna. De kunderna 
ville då använda sig av snabbkassan. De tyckte att snabbkassapersonalen lika gärna kunde ta 
en större kund istället för att sitta sysslolös. Men snabbkassan var till för kunder med högst 10 
varor och de här kunderna var ofta stressade och spontanhandlade. Dök det upp en 
”snabbkassakund” medan personalen tog en större kund blev ”snabbkassakunden” irriterad 
och undrade varför det stod snabbkassa om vanliga kunder ändå fick gå där. Enligt 
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intervjupersonen agerade många kunder egoistiskt; de vill inte själva bli orättvist behandlade 
men tänker inte på att deras särbehandling är orättvist mot andra. Ofta var det den sista 
kunden i en kö som frågade om hon/han fick gå i snabbkassan, men för att ha någon form av 
rättvisa måste i så fall snabbkassan erbjudas till dem som väntat längst men ännu inte kommit 
fram. Som kassapersonal var det mentalt ansträngande att behöva neka människor som var 
stressade och irriterade. Dessutom var snabbkassan om möjligt ännu mer opersonlig än de 
vanliga kassorna på grund av den stora mängd kunder som hann passera under en arbetsdag. 
Det var däremot mindre ansträngande fysiskt på grund av mindre antal varor att dra genom 
kassan. 
 
Om stormarknaden istället hade en bestämd kassa som snabbkassa och utformade den med 
smalare utrymme (så att en kundvagn inte kunde passera) och utan rullband så skulle kunder, 
på ett naturligt sätt, tvingas att välja andra kassor. På något sätt bör stormarknaden även 
avskärma snabbkassan så den inte syns lika tydligt för övriga kunder. 
 

Kundintervjuerna 
 
Samtalet kom mest att handla om snabbkassor i matvarubutiker eftersom det var den typen av 
specialkassor som de vi samtalade med hade mest erfarenhet av. 
 
En av våra respondenter menade att det går att designa bort fuskare från snabbkassor. ”Man 
bygger helt enkelt så att en kundvagn inte kan komma igenom.” En av de andra 
respondenterna undrade hur folk med barnvagnar då ska kunna använda snabbkassan? ”Får 
småbarnsföräldrar inte gå där då?” Flera ansåg att någon form av spärr skulle vara bra, 
tillsammans med någon typ av avskärmning. Ett par av respondenterna menade att det är bra 
med snabbkassa även för kunder som handlar mycket varor, ”för då blir man av med en 
betalning framför sig”. Alla som vi samtalade med var eniga om att så kallade VIP-köer 
utanför krogar är mest orättvisa. En av dem berättade om ett tillfälle då han stått i en krogkö 
när det varit vinter. ”Det kostar att gå in på stället, ölen är dyr och ändå går ’brats’ före.” VIP-
köer har gjort att han upprepade gånger lämnat krogköer. 
 
De positiva sidorna av specialköer som kom fram under samtalen var:   
 

• Mer rättvist att ha snabbkassa. ”Ska man ha mycket får man vänta längre” 
• Mer bekvämt än tidigare system 
• ”Bra om man är stressad och ska ha få varor” 

 
De negativa sidorna var: 
 

• Svårt att uppskatta hur lång tid det kommer att ta, svårare ju mer folk 
• Transaktioner är det som tar lång tid 

 
Flera av respondenterna uttryckte ett missnöje med att snabbkassor har försvunnit i vissa 
affärer, de menade att storkunder även är småkunder ibland.  
 
Snabbkassor i butiker är något som alla våra respondenter upplevde som positivt och 
acceptabelt ur ett rättviseperspektiv. Det förefaller vara så att de ”specialköer” som 
utnyttjades av de vi samtalade med var något positivt. Dock hade de inte samma inställning 
till ”specialköer” vid krogar. Vi tror att skillnaderna i kötid, bemötande och mängd personer i 
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kön mellan en VIP-kö till krogen och en snabbkassa i en livsmedelsbutik är så stora att de blir 
svåra att acceptera.   
 
Vi tolkar det som att det fanns en egoistisk aspekt när inställningen till kösystem diskuterades. 
Den som använder en specifik ”specialkö” är positivt inställd till just den kön medan den som 
inte får använda samma kö är negativt inställd.  

 
4.5 Nummerlappssystem 
 
Observationerna 
 
Nummerlappsystem är vanliga i Stockholm, vi genomförde observationer på ett Systembolag, 
ett bankkontor, vid ett av SJ: s biljettförsäljningsställen samt hos en butik som säljer 
högteknologisk elektronik och tillbehör dels via Internet och dels över disk. Vi noterade 
genom observation att det finns ”speciella kölappssystem” där det finns möjlighet för kunden 
att välja mellan två eller fler nummerlappsköer, såsom exempelvis en reklamationskö, en kö 
för bokade varor och en för obokade varor. Vi har valt att redovisa observationerna och 
personalintervjuerna från de två systemen var för sig. 
 
Enkla nummerlappssystem 
 
Systembolaget 2 

 
Det andra Systembolaget som vi besökte var beläget centralt i Stockholm, det fanns i lokalen 
ett stort antal kassor och servicepersonalen befann sig bakom en lång L-formad disk. Ute i 
väntutrymmet fanns glasmontrar i vilka en stor del av butikens sortiment fanns utställt. Till 
varje produkt fanns diverse information (smak, pris, ursprungsland m.m.) på en för ändamålet 
speciellt framtagen lapp. Kösystemet var ett ”enkelt kölappssystem” och 
nummerlappsautomaten var placerad cirka två meter in i lokalen, direkt framför ingången. 
Ovanför automaten fanns en tavla som visade beräknad väntetid från det att kunden tagit sin 
nummerlapp. Vi bestämde oss för att ta en kölapp och när vi gjorde det gav 
informationstavlan information om att väntetiden beräknades till nio minuter. Vidare hängde 
ett väggur ovanför kassorna. Totalt fanns nio sittplatser i lokalen och de var placerade i ett av 
väntområdets hörn. I lokalen fanns företagets produktkatalog samt även kataloger med 
nyheter och annan information som kunder fritt fick ta av. Vid observationstillfället kändes 
atmosfären i lokalen lugn och avslappnad. 
 
FIGUR 11: SYSTEMBOLAGET 2 
 

 
Figuren visar planlösningen för systembolaget 2. 
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 Det första som slog oss i butiken var att det fanns ett mycket stort antal kassor, frågan är om 
det någonsin uppkommer situationer där alla är öppna? Det enkla systemet med bara en kö 
eliminerar eventuella orättviseproblem samt medför att kunden direkt känner att hon har fått 
en plats i kön. Vi anser att det finns utrymme för att öka antalet sittplatser i lokalen. 
Glasmontrarna med varuprover och information är något som ger möjlighet för kunderna att 
sysselsätta sig under väntetiden, något som vi såg att många väntande kunder gjorde. 
Informationslapparna medverkar till att färre frågor måste besvaras av personalen i kassorna, 
vilket i sin tur förmodligen kortar väntetiderna. Vi såg dock en möjlighet i att ge kunderna 
tillgång till informationsstationer där ytterligare information kan inhämtas av kunderna. 
Nummerlappsautomaten var placerad på ett logiskt ställe och är svår att missa för kunder när 
de går in i lokalen. Det leder till en minimering av ovisshet till följd av eventuell obekanthet 
med hur kösystemet i butiken fungerar. Tavlan med information är bra, men tyvärr stämde 
tiden inte (det tog tolv minuter innan det blev vår tur). Hue & Tse i Durrande-Moreau (1999) 
ifrågasätter information om beräknade kötider då de förväntas vara korta (fem minuter). 
Samtidigt kan det vara svårt för kunderna att bedöma om huruvida väntan kommer att bli 
kortare än femton minuter. Vi anser att systemet även kan vara bra vid ”kortare” väntetider 
eftersom de ger kunderna en möjlighet att sysselsätta sig med annat än att titta på 
nummervisaren under de inledande vänteminuterna. Vi tror dock att ett system där ett 
tidsintervall på exempelvis tre minuter gavs skulle minska risken för att tavlan visar felaktig 
information, och därigenom minska eventuell irritation till följd av felberäkningar. 
 
En intressant frågeställning som kom fram är varför Systembolaget använder olika kösystem 
på olika platser? Vi kontaktade Systembolaget centralt för att få svar på ett par frågor. 
 
Vi fick möjlighet att ha en kortare telefonintervju med en anställd på Systembolaget som varit 
ansvarig för mätningar på olika kösystem företaget gjort under 1990-talet. Enligt den här 
personen finns det ingen tvekan att kunder föredrar ”parallella rader, flera kassor” eller 
självbetjäning som de själva kallar det. Kunderna gör förvisso en del av arbetet själva i det 
systemet, men det är ändå avsevärt snabbare än nummerlappssystemet. Det är tänkt att alla 
systembolag till slut ska ha självbetjäning, men det kostar mycket pengar att bygga om 
butikerna. Ett problem som kan uppstå med självbetjäning är under högtider då utrymmet inte 
räcker till för köerna. Kunder i kön trängs då med kunder som letar efter varor. I 
nummerlappssystemet kan Systembolaget betjäna cirka 40 kunder i timmen per kassa, i 
självbetjäningen kan de betjäna cirka 100 kunder i timmen per kassa. Anledningen till att de 
inte tidigare infört självbetjäning är att det leder till ökad alkoholkonsumtion. Den ökade 
alkoholkonsumtionen var ledningen i Systembolaget tvungen att väga mot den ökade 
lönsamheten.   
 
Bankkontoret 

 
Bankkontoret vi besökte var beläget centralt i Stockholm och tillhandahöll förutom ordinarie 
banktjänster även vissa fastighetsmäklartjänster. I lokalen fanns sammanlagt fyra 
servicediskar varav två var ”traditionella” medan två var utformade som öar runt vilka både 
personal och kunder kunde röra sig. Nummerlappsautomaten var placerad ett par meter in i 
lokalen på väg mot servicediskarna. Det fanns endast en kö och det gavs ingen information 
om hur lång kötiden kommer att bli. Längst in i väntutrymmet fanns nio sittplatser fördelade 
på tre träbänkar. En projektor som projicerade en bild ut mot gatan utanför lös i ögonen på de 
kunder som satt på en av bänkarna. Planlösningen var öppen och väntande kunder kunde 
tydligt se vad som hände vid servicediskarna. Det luktade illa i lokalen, mest vid entrén. Det 
fanns gott om broschyrer och blanketter utplacerade på olika ställen i lokalen, samt små bord i 
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ståhöjd där blanketterna kunde fyllas i. I lokalen fanns även Internetstationer där kunder 
kunde utföra vissa ärenden utan assistans från personalen, samt en vägghängd klocka. En del 
gröna växter var utplacerade i lokalen och atmosfären uppfattades som vilsam och avspänd 
om än något rörig. 
 
FIGUR 12: BANKKONTORET 
 

 
Figuren visar planlösningen för det bankkontor där vår observation genomfördes. 
 
Den enkla nummerlappskön leder till att kösituationen uppfattas som rättvis. 
Nummerlappsautomaten är logiskt placerad i lokalen och kunden kan snabbt känna att hon har 
fått sin plats i kön. Även den öppna planlösningen leder till att det är lätt för kunderna att se 
att en viss ordning följs. Projektorn som lyser i ansiktet på vissa kunder är en störande faktor 
som gör väntan mindre bekväm. Den dåliga lukten leder förmodligen till obehagskänslor för 
många. Avsaknaden av information om beräknad väntetid är påtaglig, dock hjälper den öppna 
planlösningen kunderna att lättare uppskatta väntetiden. Det finns möjlighet att ange 
väntetiden på nummerlapparna eller vid nummerlappsautomaten. Den öppna planlösningen 
gör det även möjligt för kunderna se vad som händer om det blir tillfälligt stopp i kön. 
Informationsbroschyrer, ljud vid nummerbyte samt Internetstationer ger kunderna möjlighet 
att sysselsätta sig medan de väntar. Det finns även möjligheter att skapa sysselsättning som 
inte är branschrelaterad såsom exempelvis tidningar, akvarium eller kaffeautomat. Den 
brokiga utformningen av servicediskarna kan leda till viss förvirring hos kunder som inte är 
bekanta med kontoret. Det kan ta en stund innan kunderna förstår att det inte finns någon 
funktionell skillnad mellan diskarna. Varför är diskarna olika utformade? 
 
Personalintervjun 
 
Vi fick göra en kort intervju med en kvinna som arbetar i den manuella disken i en 
livsmedelsaffär, till den manuella disken finns ett ”enkelt kölappsystem”. Hon menade att 
kunder tenderade att bli irriterade när de gått ifrån för att hämta något i butiken och 
därigenom missat sitt nummer. De ville då bli betjänade direkt, vilket kunde vara 
problematiskt. Ett annat problem var att en del kunder pratade i mobiltelefon medan de fick 
hjälp. Kvinnan vi talade med menade att ärendet då tog längre tid vilket kunde bli frustrerande 
både för henne och för andra kunder som väntade på hjälp. Vissa kunder väljer att gå fram till 
disken direkt utan att ta en lapp eftersom det inte finns någon kö. Ibland händer det att det 
kommer andra kunder som har tagit en kölapp, de blir då arga eftersom någon annan gått före.       
 
Kunderna i den berörda butiken har möjlighet att sysselsätta sig genom att hämta andra varor 
medan de väntar, vilket är positivt. Dock leder uppenbarligen sysselsättning ibland till att 
kunderna missbedömer tiden de har till godo och inte är tillräckligt uppmärksamma på vad 
som händer i kön, vilket kan leda till problem. Att kunder pratar i mobiltelefon medan de blir 
betjänade kan uppfattas som nonchalant beteende gentemot personalen och kunder som 
väntar.  
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Special kölappssystem 
 
SJ: s försäljningsställe 

 
SJ: s försäljningsställe är beläget inne i centralstationsbyggnaden i Stockholm. I lokalen fanns 
ett stort antal kassaluckor som var placerade i en lång rad. Lokalen var avskärmad från 
tågvänthallen med hjälp av ett antal automatiska skjutdörrar. Kunderna kunde vänta både 
innanför dörrarna och utanför. Kölappsautomaten var placerad utanför en av de centralt 
placerade dörrarna. Kunderna kunde välja mellan tre olika köer. Det fanns även information 
om en separat kö (enkel rad) för resor i Mälardalen och till Uppsala. När könumren ändrades 
rullade numren framåt ljudlöst. Inne i lokalen fanns det på ett par ställen tidtabeller i 
fickformat som kunderna fick ta om de önskade. I övrigt var lokalen kal och kall (väggar, 
golv och diskar i grå granit), ljudnivån var relativt hög främst på grund av att de automatiska 
dörrarna hela tiden öppnades och stängdes. Det fanns ett antal sittbänkar uppställda mot 
väggen (den mot entrén) innanför skjutdörrarna, samt även en del bänkar direkt utanför. 
Utanför lokalen fanns även automatiserade försäljningsautomater där det gick att köpa 
biljetter samt en informationsdisk där kunder hade möjlighet att ställa frågor till 
representanter från företaget. 
 
FIGUR 13: SJ: S FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE 
 

 
Figuren visar planlösningen vid SJ: s försäljningsställe. 

 
Systemet med speciella nummerlappsköer kan orsaka en ökad risk för att kunderna känner att 
systemet är orättvist om en av köerna är snabbare än de andra. Det finns gott om sittplatser för 
de kunder som önskar sätta sig ned vilket gör väntan mer bekväm. Samtidigt gör den slamriga 
miljön och det faktum att kunden hela tiden måste titta på informationsskyltar med könummer 
(p.g.a. avsaknaden av ljud vid byte) att det blir svårare för kunderna att slappna av. Det är 
något som i och för sig går att, åtminstone delvis, förändra. Det är svårt för kunderna att själva 
uppskatta hur lång väntetiden kommer att bli, något som skulle kunna avhjälpas genom att 
informera kunderna (exempelvis på kölappen) om beräknad väntetid. Vi anser att raden med 
kassaluckor är väldigt lång, om en kund befinner sig i ena änden av lokalen så kan det bli en 
bra bit att gå när det blir hennes tur. Det medför ovisshet och oro eftersom kunden riskerar att 
mista sin plats om hon inte hinner fram till rätt lucka i tid. Det finns möjligheter att erbjuda 
kunderna sysselsättning medan de väntar, exempelvis med hjälp av informationsdatabaser där 
de enkelt kan söka upp olika färdvägar och kanske information om resmålet. För att kunderna 
ska kunna sysselsätta sig krävs dock, som tidigare nämnts, att det blir lättare för dem att se när 
kön går framåt. Vi anser att nummerlappsautomaten är felplacerad, vid två tillfällen blev vi 
vid observationstillfället, av kunder, tillfrågade om vi visste var nummerlapparna fanns. En 
mer logisk placering av apparaten skulle minska ovisshet och oro hos kunderna. Särskilt för 
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dem som aldrig besökt försäljningsstället tidigare. Vi tror att några strategiskt utplacerade 
växter eller dylikt, skulle minska känslan av att lokalen känns kal och kall. 
 
Butik som säljer högteknologisk elektronik 

 
Det sista servicestället där nummerlappssystem användes var i en butik som säljer 
elektronikprodukter och tillbehör såsom dataskärmar, DVD-filmer, TV-spel, musikspelare 
och dylikt. Affären var belägen centralt. Servicestationerna var placerade i en L-form och 
personalen arbetade bakom den långa disken. Ute i lokalen fanns montrar där vissa av 
företagets produkter visades, plasmaskärmar som visade filmer och utdrag från TV-spel. Det 
fanns även flera stationer där nya spel kunde testas (det kom ljud från spelen, ljudet var lågt). 
Vidare fanns en Internetterminal där kunderna kunde se mer detaljerad information om varor 
samt även få pris och lageruppgifter (stationen var inte markerad på något sätt, t.ex. genom en 
skylt). Det fanns cirka femton sittplatser i lokalen. Butiken använde sig av ett speciellt 
nummerlappssystem med tre olika nummerlappsköer samt med möjlighet att ta kölapp via 
SMS, beräknad väntetid angavs inte. En tydlig signal ljöd när ett nytt könummer kom upp på 
nummertavlorna i lokalen. Automaten var placerad cirka tre meter in i butiken rakt in från 
ingången sett. Vi noterade att nummertavlan inte var synlig från vissa delar av lokalen. 
Butiken var starkt upplyst, ljust inredd (sparsamt möblerad, det fanns mycket fria ytor), hade 
högt i tak och atmosfären var avslappnad om än något stökig. 
 
FIGUR 14: BUTIK SOM SÄLJER HÖGTEKNOLOGISK ELEKTRONIK 
 

 
Figuren visar planlösningen i butiken som säljer högteknologisk elektronik. 

 
Systemet med specialkölappssystem kan leda till känslor av orättvisa om en kö rör sig 
snabbare än andra. Kunder med ”SMS-lapp” som ”går före” kan uppfattas som orättvist. Det 
finns en del sittplatser i lokalen, men det finns även en hel del utrymme för fler, särskilt som 
flera av sittplatserna tas upp av de kunder som testar olika TV-spel. En del av platserna är 
även obekväma eftersom de utgörs av vad som ser ut att vara en stor, rund, resårsängbotten. 
Ljudet som spelas upp vid nummerbyte är i kraftigaste laget och kan möjligtvis tonas ner för 
att göra väntan mer bekväm. Det kan vara svårt för kunderna som väntar i butiken att 
uppskatta hur länge de kommer att få vänta eftersom ingen information om beräknad tid ges. 
En annan orsak till att väntetiden blir besvärligare att uppskatta är att det är svårt att se vilka 
kassor som servar respektive kö. Det finns möjlighet att ge en beräknad väntetid till kunder 
(t.ex. på kölappen) och/eller att tydliggöra vilka kassor som gäller för respektive kö 
(exempelvis med hjälp av ett färgsystem). Att det är svårt att se vilken kassa som servar 
vilken kund kan även skapa ovisshet hos kunder när en kö till synes stannar upp. Det finns 
gott om möjligheter för kunderna att sysselsätta sig medan de väntar, dels med det som 
erbjuds av butiken och dels genom att t.ex. läsa en medhavd tidning. Att ha relaterad 
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sysselsättning, i det här fallet i form av olika tv-spel är enligt Maister (1985) den bästa formen 
av sysselsättning. Dock såg vi att det bildades en kö till Internetstationen, så företaget skulle 
med fördel kunna ha fler sådana, samt tydliggöra dem med exempelvis skyltar så att kunderna 
vet vad de är till för (undvika viss ovisshet). Att ljudet från TV-spelen är lågt medför att 
atmosfären i lokalen blir lugn. Nummerlappsautomaten är placerad på en logisk plats och är 
svår att missa, även informationen om de olika köerna är tydlig vilket förenklar för kunder 
som inte är bekanta med butiken och kösystemet. 
 
Personalintervjun 
 
Servicepersonalen i den här intervjun arbetade tidigare på en bank i en förort till Stockholm. 
På den här banken fanns totalt fem kassor, varav fyra betecknades ”Övrigt” och en kassa 
betecknades just ”Kassa”. Kassorna som betecknades ”Övrigt” hade hand om rådgivning och 
den som betecknades med ”Kassa” hade hand om in- och utbetalningar och dylikt. I det här 
nummerlappssystemet fanns det två knappar att välja på: ”Kassa” och ”Övrigt”. Det fanns risk 
att kunderna valde fel lapp. Det är inte helt självklart för kunden vad som faller under vilken 
kategori. Det här ledde till viss förvirring hos kunderna. Hade kunden flera ärenden fick hon 
ta en ny lapp och vänta ytterligare en gång. Det här fann sig många kunder i, men en del blev 
sura. Dessutom tyckte kunderna att det såg ut som att de banktjänstemän som sysslade med 
rådgivning inte gjorde någonting. Det tyckte kunderna var irriterande. Problemet enligt 
servicepersonalen var att det inte fanns någon flexibilitet, kösystemet följdes slaviskt. Att 
kunderna ibland behövde ta två lappar och därmed vänta i två köer var inte acceptabelt. 
Samtidigt gav nummerlappssystemet en tydlig turordning och risken var liten att någon 
försökte tränga sig. Den i personalen som satt i ”Kassa” hade det stressigt. Det var platsen 
närmast kundutrymmet och var det något klagomål fick den personen höra dem. De flesta 
kunderna hade ärenden i ”Kassa” och trots det hade bara en kassa av fem den funktionen. 
 
Förmodligen tyckte banken inte att kunder som satte in och tog ut pengar genom bankkontoret 
var lönsamma. Annars hade bankkontoret sett till att minst en kassa till hade funktionen 
”Kassa” för att minska irritationen hos kunderna över snedfördelningen. Något banken skulle 
kunna göra är att försöka dölja bankpersonalen som sysslar med rådgivning. Det har visats i 
tidigare undersökningar att kunder blir irriterade över personal som de tycker verkar 
sysslolösa. Utöver det bör systemet ändras så att kunder aldrig behöver vänta två gånger under 
ett bankbesök. Samma banktjänsteman bör ha rätt att hjälpa kunden med alla dennes ärenden.     
 

Kundintervjuerna 
 
Under samtalen ansågs det vara positivt att det här går att förbereda ärendet. Det går även att 
göra saker medan man väntar, vilket är positivt. En erfarenhet som ett par av respondenterna 
hade var att det på apoteket är omöjligt att uppskatta väntetiden. ”Någon pensionär tar alltid 
massor av tid.” Ibland går det att göra en bedömning av hur lång tid det kommer att ta. ”Man 
ser hur många nummer det är framför en och ser efter hur många kassor som är öppna. På så 
sätt är det ganska lätt att göra en bedömning”.  
 
En av de vi pratade med beskrev tillfällen då hon sett andra kunder ge upp och gå ifrån 
platsen och lämnat över sin kölapp till en nyanländ kund. Det upplevde hon vara 
”jätteorättvist” när hon redan själv väntat ”jättelänge”. En annan av respondenterna höll inte 
med om att det är orättvist, ”det tar ju inte längre tid för att den andre kunden lämnar över sin 
lapp än om den hade stannat kvar och själv utnyttjat den”. Samtidigt erkände den första 
respondenten att hon skulle ta emot kölapp av en kund som givit upp för att själv tjäna tid. 
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En av respondenterna beskrev hur det hade gått till på ett av Arbetsförmedlingens kontor i 
Stockholm. En ur personalen satt vid sin servicedisk, läste tidningen och drack kaffe samtidigt 
som många stod i kö för att få hjälp. 
 
En av de vi samtalade med beskrev hur hon en gång när hon hade ont om tid ”fuskade” i 
kölappskön. Hon märkte att ingen gick fram när ett nummer ”ropades ut”, hon sprang då fram 
till disken och sa att det var hennes nummer. 
 
De positiva sidorna av nummerlappsystem som kom fram under samtalen var:   
 

• ”Bra att man kan göra saker medan man väntar” 
• Varierande svårighetsgrad (beroende på typ av ärende) att uppskatta väntetid  
• Eventuella fuskare märks sällan (”det man inte ser mår man inte dåligt av”) 
• Stopp i en kassa påverkar i mindre utsträckning än i andra system 
• Bekvämt när det finns möjlighet att sätta sig ned 
• När väntan är längre än cirka 10 minuter 

 
De negativa sidorna var: 
 

• Kan vara orättvist vid överlämnande av kölapp till nyanländ kund 
• Möjlighet att fuska genom att ”ta” ett nummer någon övergivit kön 
• När väntan är under 5 minuter 
• Vissa tar flera lappar 
• Systemet på Systembolaget kan kännas stressande 
• Myndighetskänsla 

 
Vi kan tydligt se att möjligheten att sysselsätta sig är något respondenterna uppskattade med 
nummerlappssystemet. De är medvetna om att sysselsättningen är till för att få tiden att gå, 
men eftersom det uppfattas som positivt så accepteras det.  
 
Kösystemet medför möjligheter att fuska utan att det blir så uppenbart som i andra system. 
Det till synes rättvisa systemet framstår inte så rättvist längre.  
 
När det gäller ärenden där kunden vill värna om sin integritet så går det att se fördelar med 
kösystemet. Det eftersom servicedisken oftast ligger en bit ifrån andra som väntar. 
 
4.6 Den ostrukturerade kön 
 
Den här typen av köer stötte vi på i ett par butiker på stan. Det som utmärker kön är att den 
ofta tar formen av en enkel rad, men den kan även vara spridd i lokalen utan synlig ordning. 
Vi valde att inte genomföra någon observation av det här kösystemet. Anledningen till det var 
att lokalerna och branscherna där systemet används varierar i allt för hög grad. 
 
Personalintervjun 
 
Vi undrade hur den ostrukturerade kön fungerade och intervjuade en delägare i en butik som 
säljer exklusiva ljud och bildanläggningar. Butiksinnehavaren förklarade för oss att de inte 
kunde ha ett strukturerat kösystem eftersom de hade en personlig servicehantering vilket 
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innebär att många kunder som kom in i butiken ville få hjälp av en särskild säljare. Det 
betyder att en strukturerad kö inte fungerar då den skulle medföra att det kan bli fel säljare 
som är ledig när det blir kundens tur. Det innebär att kunden inte kan vänta tills en säljare blir 
ledig utan måste vänta tills ”rätt” säljare blev ledig. Samtidigt påpekade butiksinnehavaren att 
det ibland bildades en spontan kö vid disken i butiken, men den bestod då oftast av nya 
kunder.  
 
Vi frågade om kunder brukade klaga på hur butikens kösystem fungerade. Svaret på frågan 
var att kunderna ibland hamnade i dispyt om vems tur det var, men att de dispyterna ofta 
löstes fort. Vissa kunder brukade fråga varför butiken inte använder ett nummerlappssystem. 
Säljarna måste då förklara varför det inte skulle fungera, vilket kunderna oftast brukade 
acceptera. När vi frågade vilka problem som säljarna kunde observera med kösystemet, fick vi 
till svar att det hände att kunder sprang efter en säljare medan denna tog hand om en annan 
kund. Det eftersom de ville få hjälp så fort säljaren blev klar. Ibland hände det att kunderna 
bytte säljare som de hängde efter och ibland så lämnade de butiken efter en tid. På frågan hur 
de olika problemen påverkade butiksinnehavaren svarade han att han ibland kunde bli 
stressad. Han ansåg dock att han fungerade bättre under stress samt att kunderna oftast förstår 
att det kan vara stressigt ibland. Det må vara sant att kunderna förstår att en situation kan vara 
stressig, samtidigt tror vi att stressade säljare i efterhand kan inverka negativt på kundernas 
uppfattning av servicemötet. Sammandraget kan vi dra slutsatsen att det ostrukturerade 
kösystemet främst används, och passar, där personlig service anses vara viktig. 
 

Kundintervjuerna        
 
En av respondenterna inledde med att säga att det är ett rättvist kösystem eftersom han vågar 
ta för sig. ”Det måste man kunna göra.” Andra tyckte inte om den här typen av köer. De vill 
ha mer ordning och struktur. ”Det är inte kundens jobb att jaga försäljare” sa någon. En av 
respondenterna tyckte att en förbättring vore att ha tillräckligt med personal eller kölappar i 
stället. 
 
Den positiva sidan av den ostrukturerade kön som kom fram under samtalen var:   
 

• Personligt och obyråkratiskt 
 
De negativa sidorna var: 
 

• Inga bekvämligheter på grund av bevakning av sin tur 
• Det mest orättvisa systemet 
• Störst svårigheter att uppskatta väntetiden 
• Oftast ”ok” sysselsättning med risk för förlorad plats i kön 
• ”Måste hålla sig på tå” 
• Hopplöst vid hög belastning 
• Uppkommer missförstånd om det finns kö och var den går  

 
Det här är det system som det finns minst förståelse för bland respondenterna. Det saknas 
struktur, det är svårt att sysselsätta sig och vid hög belastning blir det kaos. 
 
Den tanke som väcks är om inte de negativa aspekterna starkt överväger de positiva. Frågan 
är om inte eventuella problem som dyker upp till följd av att ett mer strukturerat kösystem 
införs, kommer att vara mindre omfattande än de problem som finns när strukturen saknas? 
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4.7 Förbättringar ur ett kundperspektiv 
 
Under kundsamtalen diskuterade våra respondenter utifrån sina erfarenheter om vad som 
skulle vara förbättringar i olika väntesituationer. 

 
En förbättring som de ansåg skulle vara positiv var ökad sysselsättning, men inom vissa 
ramar: 

 
• Sysselsättning/distrahering 
• Sysselsättning ska inte vara reklam 
• Inte för mycket stimuli 

  
Respondenterna efterlyste större öppenhet från personalens sida och ökad kommunikation 
mellan personal och kunder: 
 

• Dela ut någon belöning (tack för tålamod-gest) 
• Personalen kan bli bättre på att visa att de är medvetna om det rådande läget 
• Meddela i högtalarna att affären arbetar hårt för att få ned längden på köerna 
• Meddela varför det är långa köer. Är personal sjuk?  
• Instruktioner till kunderna inför betalning för att bli mer effektiva 
• Frustrerande med kunder som använder kort. Det blir fler problem med korten 
• Minskad ovisshet genom mer information och mer dialog mellan personal och kunder 

 
Allmänna önskemål: 
 

• Fler specialkassor 
• Mer personal (extrapersonal vid högtider) 
• Mer komfort i väntesituationerna 
• Temperatur och luft 
• Hemkörning med beställning via Internet eller telefon 

 
Med luft och temperatur menade respondenterna att kösituationer, särskilt vintertid och till 
följd av att de har på sig sina ytterkläder, kan bli obekväma när det blir varmt inne i lokaler. 
 
Sysselsättning är något som efterfrågades av våra respondenter. Men de visade en tydlig 
aversion mot sysselsättning i form av reklam. Det uppfattades istället negativt. Reklam bidrar 
bara till ökad stress och uppfattas snarare att vara i vägen.  
 
Ett tydligt önskemål från respondenternas sida var ökad kommunikation mellan personal och 
kunder. Under samtalen kom det fram att det tycks finnas ett avstånd mellan parterna. 
Avståndet kombinerat med eventuella problem såsom långa köer leder till ökad ovisshet hos 
kunderna och därmed mer oro. Ökad kommunikation kommer att leda till minskad ovisshet.   
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4.8 ”Självscanning” 
 
Personalintervju 
 
Vi fick tid för intervju med en chef på en stormarknad utanför innerstan för att undersöka 
”Shopexpress”. Stormarknaden hade fjorton vanliga kassor och fem ”Shopexpress-kassor”. 
Av de fem ”Shopexpress-kassorna” var två kassor till för självutcheckning och de andra tre 
hade personal som hjälpte till vid kontroll eller andra problem (mer om dem nedan). För att 
börja med Shopexpress skulle kunden gå till kundtjänst och anmäla sig. För det behöver 
kunden ha medlemskort och skriva under ett kontrakt. Sedan fanns en instruktionsvideo på 
cirka fem minuter där kunden fick lära sig att använda avläsaren. Själva avläsaren ser ut som 
en rund plastpistol och genom att avfyra den kommer scanningstrålen fram för att avläsa 
streckkoden på den aktuella varan. När kunden har handlat klart går han/hon till 
”Shopexpress-kassan” och scannar en särskild streckkod och då har kunden handlat klart. 
Efter betalning med kort kommer ett kvitto upp och när det tas så öppnas grinden och kunden 
kan åka hem. Stormarknaden genomförde ibland olika ”driver”, som t.ex. 5 % rabatt på 
allting, för att uppmuntra kunder att börja använda ”Shopexpress”. 
 
För stormarknaden var den stora vinningen att de kunde sälja avsevärt mycket mer varor nu, 
än innan projektet med ”Shopexpress” satte igång. Som mest hade stormarknaden haft 4,9 
miljoner kronor i försäljning på en dag under 2005 Innan 1999 hade de som mest haft runt 3 
miljoner kronor. Chefen menade att det var tack vare ”Shopexpress” som det överhuvudtaget 
var möjligt. De hade även noterat att ”Shopexpress-kunder” köper för mer i genomsnitt och är 
trognare än andra stamkunder, dessutom handlar de oftare. De största fördelarna för kunderna 
menade chefen var att det var smidigt, kunderna känner sig lite ”VIP”. En del kunder tyckte 
det var ”läskigt” och var rädda för att det skulle bli fel. Lite fel blir det, men det är inget 
jätteproblem, enligt chefen. Några praktiska problem som kunde dyka upp var om kunden 
hade pantkvitton. Då kunde inte självutcheckningen användas (den allra smidigaste formen) 
utan kunden var tvungen att gå i en ”Shopexpress-kassa” med kassapersonal. Ett annat 
problem var att mängdrabatter (t.ex. ”4 varor till priset av 3”) inte syntes direkt i scannern. 
Det kunde vara förvirrande för kunden. Dessutom blev kunderna förvirrade av att priset på 
läsk visades inklusive pant. Ibland hände det att det var fel på streckkoden på varan, då tjuter 
scannern till och kunden måste gå i en ”Shopexpress-kassa” med bemanning. Det gick inte att 
trycka in streckkoden manuellt. Vissa varor kan av naturliga skäl inte ha en streckkod, då 
sattes stormarknaden upp en streckkod intill varorna så att de ändå kunde läsas av med hjälp 
av scannern.  
 
Stormarknaden har fortfarande köer, men de är kortare än förut. Ibland händer det att kunder 
måste genomgå en kontroll. Det är något som inte är populärt hos kunderna. En 
slumpgenerator tar fram när det är dags för kontroll av en ”Shopexpress-kund”. För nya 
kunder blir det cirka en kontroll på fyra inköp, men med tiden sänks antalet kontroller. Vid 
kontroll kan det tänkas att kunderna känner sig misstänkta, enligt chefen. Men det var 
förvånansvärt få som stormarknaden hade kommit på med att fuska. Normalt sett var det 
ingen kö i ”Shopexpress-kassorna”. Vid problem med bemanning i kassorna så prioriteras 
”Shopexpress-kassorna” före de andra kassorna. Chefen hade inte uppfattat någon irritation 
hos de vanliga kunderna över hur mycket snabbare det gick i ”Shopexpress-kassorna”. Han 
menade att alla kunder får handla med ”shopexpress”, det enda kravet är att kunden är 
medlem hos företaget. 
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Personalen tycker, enligt chefen, att det är roligare att sitta i ”Shopexpress-kassorna”, men 
han tillade att ingen egentligen vill sitta i kassan överhuvudtaget. Därför är det ingen som bara 
sitter i kassan, utan tiden delas upp av personalen så att alla har kassatjänst sammanlagt ca två 
timmar per dag. 
 
”Shopexpress” ersatte i viss mån snabbkassan. Den försvann ungefär samtidigt som 
”Shopexpress” infördes. Det var för dyrt att ha igång snabbkassan. De kunder som handlat lite 
frågar ibland i kundtjänst eller på medieavdelningen om de kan få handla där istället. 27 % av 
alla som handlar på stormarknaden använder ”Shopexpress”. När stormarknaden startade med 
det nya systemet gick personal från kundtjänst med kunderna ut i butiken för att lära dem. 
Chefen menar att det inte är någon ”jättevinst” tidsmässigt med ”Shopexpress” utan att det 
snarare är bekvämligheten som är bra. Kunden slipper på det här sättet att packa upp varorna i 
flera omgångar (så länge de slipper kontroll).  
 
Nuförtiden har stormarknaden även en avgränsning för ”Shopexpress-kassorna”. Därmed går 
mindre kunder fel.  
 
Efter intervjun genomförde vi en kort observation: Vi såg att kunder drogs till den bemannade 
”Shopexpress-kassan”, trots att de inte behövde det eftersom det fanns lediga 
självutcheckningskassor. Vissa kunder såg inte att det var en ”Shopexpress-kassa” och blev 
sura när de blev visade till de vanliga kassorna. 
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5. Slutsatser 
 
Kapitlet avser att redogöra för våra slutsatser. Först presenteras de slutsatser som är direkt 
kopplade till de olika kösystemen och efter det redogör vi för generella slutsatser som kan 
dras från studien. 
 
Våra observationer, intervjuer och samtal med kunder har lett till att vi kan redogöra för 
kösystemens positiva och negativa egenskaper ur kundernas perspektiv. 
 
En enkel rad 
 
Positiva egenskaper 

• Bekant 
• Personlig 
• Sällan lång kö 
• Lätt att uppskatta kötid 

 
Negativa egenskaper 

• Kan vara svårt att uppskatta kötiden vid blandade varor/tjänster 
• Är irriterande vid snabba ärenden när andra kunder har mer omfattande ärenden 
• Kunden är inte beredd att vänta särskilt länge vid enkla ärenden 

 
Det är viktigt att köstrukturen är tydlig för kunderna, för att förhindra onödig oro och 
orättvisa. Oro och ovisshet går att minska genom att personalen på ett tydligt sätt 
kommunicerar med kunder som väntar. 
 
Parallella rader med flera kassor 
 
Positiva egenskaper 

• Möjlighet att välja kö och även möjlighet att byta 
• Går att uppskatta kötider vid måttliga köer 
• Bekant, därför lättare att hantera stressiga situationer 

 
Negativa egenskaper 

• Uppfattas orättvist när köer går olika fort 
• Svårt att uppskatta kötider vid ruscher 
• Uppfattas mer frustrerande att se flera långa köer än en mycket lång kö 

 
Struktur i köområdet är viktig, kunder i olika faser ska inte behöva krocka med varandra. 
Köerna bör inte vara i vägen för kunder på väg in eller ut, de bör inte heller vara i vägen för 
varor. Det är viktigt att kunder som har avslutat sitt ärende snabbt kan lämna köområdet för 
att undvika ”post process waits”. Tydlig indikation om vilka kassor som är öppna, undvika att 
öppna kassor som ligger bredvid varandra när det är möjligt. I de fall där kunder måste vänta 
ytterligare på icke färdig vara (exempel snabbmatsrestaurang) bör de kunderna separeras från 
övriga kunder. Separat förlagda, mer tidskrävande, sidotjänster, såsom t.ex. reklamationer 
renodlar kassafunktionen vilket leder till bättre flöde.    
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”Snake”-köer 
 
Positiva egenskaper 

• Tydligt för kunden att hon befinner sig i systemet 
• Bra sätt att kontrollera kön 
• Stopp i en ”kassa” kommer att påverka väntetiden för alla lika mycket, därför rättvist 

 
Negativa egenskaper 

• Kunder upplever en känsla av att sitta fast 
• Upplevs frustrerande att gå fram och tillbaka, men knappt framåt 
• Mycket svårt att uppskatta väntetider 

 
Systemet medför slump, det går inte att välja vilken kassör kunden vill hamna hos. Det kan 
för vissa kunder upplevas negativt. Det förefaller som att kunder har negativa känslor till det 
här kösystemet, det kan till viss del bero på att ”snake”-köer är ovanliga i Sverige. 
 
Specialköer 
 
Positiva egenskaper 

• Uppfattas som mer rättvist än föregående system 
• Bekväm eftersom det finns en tidsbesparing 
• Bra när kunden är stressad och ska handla få varor (snabbkassa) 

 
Negativa egenskaper 

• Ju fler som står i kö, desto svårare att uppskatta kötiden 
• Det är transaktioner som tar tid snarare än mängden varor (snabbkassa) 

 
För att specialkassan ska medföra fördelar måste transaktionerna vara effektiva. För att det 
ska finnas en mening med att erbjuda specialkassa så måste tidsbesparingen vara tydligt 
märkbar för kunden. För att undvika problem bör specialkassan vara tydligt markerad och 
utformad speciellt för ändamålet. En fördel är om kunder som väntar i ”vanliga” köer inte kan 
se när personalen i specialkassan är sysslolös.  
 
Nummerlappssystem 
 
Positiva egenskaper 

• Ger i förhållande till andra system större möjligheter till sysselsättning 
• Eventuellt fusk är svårare att upptäcka (”det man inte ser mår man inte dåligt av”) 
• I likhet med ”snake”-köer påverkas alla lika av eventuella stopp 
• Bekvämt när det finns möjlighet att sitta  

 
Negativa egenskaper 

• Finns mer utrymme för olika typer av fusk än i andra system 
• Myndighetskänsla 

 
Beroende på typ av ärenden så varierar enkelheten i att uppskatta väntetiden. Från 
kundsamtalen framgick att nummerlappssystemet passar bäst när väntetiderna beräknas bli 
långa. Det är då faktorer som bekvämlighet och sysselsättning blir mer viktiga. Vid ”special” 
nummerlappssystem bör kunder inte behöva vänta två gånger om de har flera ärenden. Saknas 
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möjligheten att sitta eller att sysselsätta sig så går fördelarna med systemet förlorade. I likhet 
med ”snake”-system finns en slump inblandad, kunden kan inte själv välja vilken disk/kassa 
hon ska gå till, en del uppfattar det som negativt. Cirkatider är en fördel, särskilt vid långa 
köer. För att undvika att cirkatiderna uppfattas som felaktiga kan olika tidsintervall anges. 
 
Den ostrukturerade kön 
 
Positiva egenskaper 

• Personlig 
• Obyråkratisk 

 
Negativa egenskaper 

• Eftersom kunden måste bevaka sin köplats så begränsas bekvämlighet 
• Orättvist 
• Svårt att uppskatta väntetiden 
• Möjligheten till sysselsättning begränsas av att kunden måste bevaka sin köplats 
• Uppfattas som ett hopplöst system vid hög belastning 
• Uppkommer ofta missförstånd om huruvida det finns en kö och var den börjar  

  
Kösystemet fungerar endast när belastningen är låg. Vid hög belastning finns det risk att 
företaget förlorar kunder. Förståelse för den ostrukturerade kön kommer endast att finnas där 
personlig service är av stor vikt.  
 
Det finns betydande skillnader i hur kunder uppfattar olika kösystem. Företag bör välja det 
kösystem som passar bäst för väntesituationen. 
 
Generella slutsatser 
 
Tydliga markeringar och avgränsningar för köer är något som skulle förbättra de flesta 
kösystem. Det skulle även minska osäkerhet hos kunderna om det finns tydliga direktiv. 
 
Generellt sett bör företag försöka att separera köer från in- och utgång till affären. Då undviks 
oklarheter och störande moment både för de passerande och för de köande. 
 
En slutsats som vi kan dra är att sysselsättning är positivt för vänteupplevelsen, dock är det 
viktigt att formen är välgenomtänkt. Fel typ av sysselsättning såsom t.ex. oönskad reklam kan 
ge negativa effekter. 
 
När kunder som väntar kan känna att personalen är medveten om det rådande läget, så är det 
positivt. Personal som kommunicerar med kunderna, kommunikationen bör anpassas till det 
gällande kösystemet.  
 
Enligt Jones & Peppiatt kan företaget ej påverka om kunder anländer i grupp eller ensamma. 
Det stämmer, men företag som är medvetna om sina kunders beteende kan anpassa 
väntutrymmen efter det.  
 
Det förefaller finnas mycket känslor kopplade till väntande i köer, de framträder framförallt 
när kunderna uppfattar köerna som långa. Information om beräknad väntetid kan i många fall 
vara positivt, våra observationer har visat att det finns lösningar för alla kösystem 
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Högre komfort var något som de vi samtalade med efterlyste i fler kösituationer.  
 
I prövande kösituationer förekommer egoism hos kunder, ibland väljer de att fuska. De verkar 
ibland ha svårt att sätta sig in i/väljer att bortse från hur andra påverkas. 
 
Det förefaller som att företag kan påverka hur kunder värderar service/varor, det motsäger en 
av Jones & Peppiatts teser. 
 
Under senare år har lösningar som t.ex. ”shopexpress” och självbetjäningsautomater börjat 
dyka upp i Sverige. Kunder får utföra allt fler uppgifter själva. De intressanta frågorna som 
dyker upp är: Hur mycket av dagens köande kommer att försvinna genom att nya, tekniska, 
system tar över? Och vilka uppgifter är kunder egentligen villiga att utföra själva? 
 
Kritisk granskning av studien 
 
Studien har utförts i Stockholmsområdet, därmed begränsas resultatet till ett svenskt 
storstadsperspektiv. Det går varken att verifiera eller förkasta att resultatet även är 
representativt för andra populationer. 
 
Vi använder ofta begrepp som t.ex. irritation och oro. Termerna används på ett relativt enkelt 
sätt. Oro och irritation är komplexa begrepp, det skulle vara möjligt att gå djupare in i vilka 
känslor som upplevs av kunder i olika situationer. Den teori vi använt oss av skulle med 
fördel kunna kompletteras med teori från psykologifältet. 
 

5.1 Förslag till framtida forskning  
 
Här följer förslag till fortsatt forskning inom det område uppsatsen behandlar. 
 

• Utvärdera system med självscanning och andra självbetjäningslösningar. 
 

• Fördjupning vad gäller nummerlappsköer. Vi upplever att det här kösystemet är 
vanligare i Sverige än i många andra länder. Därför vore det ur ett svenskt perspektiv 
intressant att undersöka just nummerlappssystem närmare. 

 
• Vi upplever det som att det finns skillnader mellan olika typer av sysselsättning. Vi 

efterlyser studier som visar hur olika typer av sysselsättning inverkar på kundernas 
vänteupplevelse. 

 
• Att arbeta som kassapersonal kan uppfattas som enformigt och utsatt. Det vore 

intressant att undersöka hur arbetsgivaren kan motivera sin personal ur ett 
managementperspektiv. 
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7. Bilagor 
 
Bilaga 1: Observationsmall  
 
 Möjligheter Begränsningar Vad är gjort? 
Påverkningsbara    
Orättvis väntan 
 
 
 

   

Obekväm väntan 
 
 
 

   

Obestämd väntan 
 
 
 

   

Oviss väntan 
 
 
 

   

Delvis 
Påverkningsbara 

   

Sysselsatt eller icke 
sysselsatt tid 
 
 

   

Oro 
 
 
 

   

Ej påverkningsbara    
Om kunden anländer 
själv eller i grupp 
 

   

Servicens värde för 
kunden 
 

   

Ej nämnda av Jones 
och Peppiatt (1996) 

   

Komma igång 
 
 
 

   

Obekant väntan 
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Bilaga 2: Mall för kundsamtal 
 
Instruktioner till Intervjuare: Visa figur 2 samt berätta om den ostrukturerade kön. 
 

Diskussionsfrågor: 
 
Vad tycker ni är bra och dåligt med de olika kösystemen? 
 
KÖSYSTEM Positivt Negativt 
Enkel rad 
 
 
 
 

  

Parallella rader, flera 
kassor 
 
 
 

  

Specialköer (t.ex. 
snabbkassa, VIP-kö) 
 
 
 

  

”Snake”-köer 
 
 
 
 

  

Nummerlappsköer 
 
 
 
 

  

Den ostrukturerade 
kön 
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Baserat på era erfarenheter, vad skulle vara en realistisk förbättring för kunden i de 
olika kösystemen? 
 
Enkel rad 
 
 

  

Parallella rader, flera 
kassor 
 

  

Specialköer (t.ex. 
snabbkassa, VIP-kö) 
 

  

”Snake”-köer 
 
 

  

Nummerlappsköer 
 
 

  

Den ostrukturerade 
kön 
 

  

 
Har ni haft några negativa, eller positiva köupplevelser som ni skulle kunna berätta om? 
 
Enkel rad 
 
 
 

  

Parallella rader, flera 
kassor 
 
 

  

Specialköer (t.ex. 
snabbkassa, VIP-kö) 
 
 

  

”Snake”-köer 
 
 
 

  

Nummerlappsköer 
 
 
 

  

Den ostrukturerade 
kön 
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Bilaga 3: Intervjumall (servicepersonal) 
 
Bakgrundsinformation: 
 
Intervjuplats: _________________________ 
 
Typ av kösystem: ______________________ 
 
Ytterliggare information om servicestället: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
FRÅGOR: 
 

 

Vad har, i relation till kösystemet, kunder klagat på hos er? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Vad har du observerat för problem med erat nuvarande kösystem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Hur påverkas du av de problemen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4: Personalintervju "Shopexpress" 
 
När införde ni Shopexpress? 

___________________________________________________________________________ 

Hur många kassor har ni totalt och hur många kassor är till för Shopexpress-kunder? 

___________________________________________________________________________ 

Hur går det till när kunden vill börja använda Shopexpress? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vad gör ni för att uppmuntra fler kunder att använda Shopexpress? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vad tycker ni är bra med Shopexpress? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vad tycker kunderna är bra med Shopexpress? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Brukar det dyka upp några praktiska problem med Shopexpress? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hur har köerna påverkats genom att ni startat med det här systemet? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vad ogillar kunderna med Shopexpress? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hur långa brukar köerna bli i Shopexpress-kassorna jämfört med de vanliga kassorna? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vad har personalen för åsikter om att arbeta i Shopexpress-kassorna? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


