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Abstract 

Consumers in the UK are spending about three days of waiting in queues every year. The 

majority of the French consumers would choose another business if it offered faster service. 

Research on current waiting times are therefore focusing on finding solutions to reduce 

consumers wait by reducing perceived waiting time and the dissatisfaction that arises with 

queues. The purpose of this study is to find out how to make the queues at the theme parks 

more fun with interactive digital technologies and the impact these have on the guest 

experience. A survey is carried out to find out how mobile usage looks at amusement parks 

today and how the respondents place themselves against the integration of interactive digital 

technologies in amusement parks. Even an interview, with the leader of the world's first 

synchronized queue entertainment the Helix game, is implemented. Theories show that one 

can reduce the perceived waiting time by introducing new environmental stimuli and fill the 

time with various activities that visitors can be consumed by. Thus increases the guest 

experience and the queues are less boring and time-consuming. One way of doing this is to 

incorporate mobile digital interactive techniques, which respondents would like to see more 

of. 

Keywords: Interactive digital technology, amusement parks, guest experience, queues 

waiting time 
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Sammanfattning 

Konsumenter i Storbritannien spenderar ungefär tre dagar på att vänta i köer per år. 

Majoriteten av de franska konsumenterna skulle välja en annan affär om den erbjöd en 

snabbare service. Forskning gällande väntetider fokuserar därför på att hitta lösningar för att 

minska konsumenternas väntan genom att reducera uppfattad väntetid och på så sätt minska 

missnöjet som uppstår med köer. Studiens syfte är att ta reda på hur man kan göra köerna på 

nöjesfält roligare med hjälp av interaktiva digitala tekniker och vilka effekter dessa har på 

gästupplevelsen. En enkät har genomförts för att ta reda på hur mobilanvändandet ser ut på 

nöjesfält idag samt hur respondenter ställer sig mot integreringen av interaktiva digitala 

tekniker på nöjesfält.  Även en intervju med projektledaren för världens första synkroniserade 

kö-underhållning, Helix-spelet, genomförs. Teorier visar på att man kan minska de uppfattade 

väntetiderna genom att introducera nya miljöstimulanser samt fylla tiden med olika aktiviteter 

som besökarna kan uppslukas av. Då ökar man gästupplevelsen samt gör köerna roligare. Ett 

sätt att göra detta på är att integrera mobila digitala interaktiva tekniker vilket respondenterna 

vill se mer av. 

Nyckelord: Interaktiva digitala tekniker, nöjespark, gästupplevelse, kö, väntetid 

 

Förord 

Under studien har hjälp kommit från många håll. Stort tack till alla respondenter som svarat 

på min enkät och bidragit med både sina upplevelser och tankar, samt sin tid. Utan dessa hade 

denna undersökning inte varit möjlig. Även ett tack till Henric Byström från StickyBeat AB 

för en väldig informationsrik intervju och för hans tankar. Jag skulle också vilja tacka två 

klasskamrater som bidragit med idéer och har korrekturläsa min uppsats under den här kursen. 

 

Jag vill även tillägna ett stort tack till min handledare Kjetil Falkenberg Hansen som har 

bidragit med vägledning och stöd i skrivandet av denna C-uppsats samt för hans värdefulla 

feedback. 
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1. Introduktionskapitel 

1.1 Inledning 

Denna studie har i uppgift att ta reda på hur man kan utöka gästupplevelsen i köerna på 

nöjesfält med hjälp av interaktiva digitala tekniker och vilka effekter dessa har på 

gästupplevelsen. Trenderna pekar på att man borde förstärka gästupplevelsen samt integrera 

interaktiva digitala teknologier i delar av nöjesfält. Anledningen till detta är att man vill skapa 

innovativa upplevelser som besökare kan söka sig till. Många moderna nöjesfält tävlar om 

idéer för att utveckla produkter som kan förstärka upplevelsen i samband med atmosfären. 

Anrika parker som Liseberg undersöker även möjligheterna för produktutveckling och olika 

marknadsföringsstrategier i ett försök att attrahera den nya generationen (Milman, 2008). 

 

I denna studie genomförs en enkät för att ta reda på hur mobilanvändandet ser ut på nöjesfält 

idag samt hur respondenter ställer sig mot integreringen av interaktiva digitala tekniker på 

nöjesfält.  Även en intervju med en projektledare, Henric Byström, från upplevelsebyrån 

StickyBeat AB utförs. Byström som var projektledare för världens första synkroniserade kö-

underhållning, Helix-spelet som är finns på Liseberg, ger oss ett perspektiv på hur en person i 

branschen ser på trender, efterfrågan och effekter inom interaktiva digitala tekniker. 

1.2 Syfte och Problemdiskussion 

Dagens temaparker utgör ett relativt nytt koncept av turistattraktioner och strävar efter att 

skapa en virtuell atmosfär av en annan plats och tid. I de moderna nöjesfälten förenas ett 

primärt temas struktur och organisation av parken genom sensoriska egenskaper för att 

försöka höja besökarnas upplevelse i varje aspekt av parkens verksamhet. Dessa upplevelser 

kan avse olika typer av äventyr som eftersträvas, exempelvis naturliga eller konstgjorda 

upplevelser eller möjligheten för deltagande i olika nivåer. Många designers och 

produktutvecklare koncentrerar sig därför på att skapa ett tema där de multimodala 

egenskaperna främst kommunicerar temat. Detta då turisternas beteende har ändrats de 

senaste åren enligt undersökningar från IAAPA, International Association of Amusement 

Parks of America.  De mekaniska karusellerna kommer, enligt Milman (2008), att ersättas 

med postmoderna interaktiva upplevelser där alla fem sinnen kontinuerligt stimuleras. Denna 

trend är inte unik då konsumenterna kräver mer upplevelse idag. 

 

 



  

Sida 5 av 38 

 

Mossberg beskriver upplevelse som en aktiv dynamisk process där mening- och nöjeskänslan 

alltid är sammanflätade med livstillfredsställelse (Mossberg, 2003). För att skapa upplevelse 

måste man stimulera gästernas fem sinnen och beröra känslomässiga och kreativa aspekter 

(Nagasawa, 2008). Ett effektivt sätt att öka gästupplevelsen är att använda digital teknologi på 

ett produktivt sätt för att överraska gästerna; enligt Bitner är spontan förtjusning en 

nyckelfaktor man måste åstadkomma för att gå över gästernas förväntningar och öka 

gästupplevelsen (Bitner & Meuter, 2000). 

 

Det konsumenter ofta upplever är oproduktiva förseningar i kassaköer och väntrum samt när 

de blir placerade i telefonköer.  Denna tid konsumenterna spenderar på att vänta anses 

värdefullt och därför kan upplevelsen av längden på väntetiden leda till ett missnöje bland 

konsumenterna. Dock finns det ett sätt att lindra problemet med missnöje genom att 

manipulera miljöegenskaper för att reducera den upplevda längden på väntetiden. 

Kontrollbara element av den stimulerade miljön kan influensera konsumenternas känslor och 

tankar och på så sätt minska tidsperspektivet och missnöjet (Borges & Chebat, 2015; Kellaris 

& Kent, 1992).  Syftet med uppsatsen är därför att ta reda på hur man kan göra köerna på 

nöjesfält roligare med hjälp av interaktiva digitala tekniker och vilka effekter dessa har på 

gästupplevelsen.  

1.2.1 Forskningsfråga 

”Hur utökar man gästupplevelsen i köer på nöjespark med hjälp av interaktiva digitala 

tekniker?” 

”Vilka effekter har interaktiva tekniker på gästupplevelsen?”.  

 

1.2.2  Avgränsning 

Studien kommer inte att gå in på bakgrundsfakta angående det förändrade människobeteendet 

som har skett de senaste åren samt teorier om olika multimodala effekter som kan förhöja 

upplevelsen och minska den uppfattade väntetiden. Den kommer inte heller att ta upp tidigare 

forskning som skett i köer eller som skett för att minska den upplevda tidsuppfattningen. 
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2 Bakgrund  

Konsumenter i Storbritannien spenderar ungefär mer än sextiosju timmar, eller cirka tre 

dagar, på att vänta i köer per år enligt The Telegraph 2009 (se Borges & Chebat, 2015). Enligt 

IPSOS 2005, skulle majoriteten av de franska konsumenterna (61%) välja en annan affär om 

den erbjöd en snabbare service (se Borges & Chebat, 2015). Forskning gällande väntetider 

fokuserar därför på att hitta lösningar för att minska konsumenternas väntan genom att 

reducera uppfattad väntetid (Borges & Chebat, 2015).  Exempel på sådana miljöfaktorer är 

Walt Disney-butiker som använder sig av produkter för att distrahera och underhålla sina 

konsumenter medan de väntar i kön (Borges & Chebat, 2015).   

2.1 Nöjesfält 

Nöjesfält går tillbaka till de medeltida karnevaler och mässor, där handelsmän och 

matförsäljare utnyttjade de stora, men temporära folkmassorna. Men det var inte förrän på 

1700-talet som större, permanenta nöjesfält och nöjesparker spred sig från Frankrike genom 

Europa. Dessa parker och nöjesfält bjöd på allt från spel och musik till spektakulära 

trädgårdar och satte de grundläggande egenskaperna vi har i dagens nöjesfält.  Spår av dessa 

egenskaper kan ses på exempelvis Bakken i Danmark, som är världens äldsta verksamma 

nöjesfält från 1583. Under 1980-talet började nöjesfältindustrin växa och bli större, allt från 

vattenparker till temaparker som exempelvis Legoland (Milman, 2008). På senare tid har 

anrika parker som Liseberg undersökt möjligheterna för produktutveckling och 

marknadsföringsstrategier i ett försök att attrahera den nya generationen. Anledning till dessa 

strategier tros vara det förändrade beteendet hos turisterna enligt undersökningar från IAAPA 

(Milman, 2008).  

 

Enligt Global Entertainment and Media Outlook 2006-2010 report finns det nyckelfaktorer 

för att öka närvaron på nöjesfält. Till dessa faktorer tillhör moderniseringen av nöjesfälten och 

introduceringen av nya koncept samt interaktiva digitala tekniker (Wilkofsky & Gruen 2006).  

2.2 Teknologi och trender 

Michael Tchong har skapat en ram av åtta så kallade ubertrends. Till skillnad från vanliga 

trender, förändrar ubertrends värden hos befolkningen, vilket förklarar varför tekniken bidrar 

till ett permanent beteendeförändring i samhället. Dessa ubertrends är drivkraften bakom en 

stor majoritet av förändringar som sker i dagens samhälle (Tchong, 2015). Tre exempel på 

ubertrends är (1) Digital Lifestyle – Digital Lifetyle betyder att vi blir allt mer digitala. Sakta 

flyttas man till den digitala världen. Detta innebär att hela branscher mer eller mindre har 
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börjat försvinna. Exempel på dessa branscher är skivindustrin, bokhandeln, tidskriftskiosken, 

videouthyrningen. m.fl. (2) Time Compression - Time Compression innebär att vi alltmer 

känner att vi har ont om tid. Vi köper oss tid genom att äta snabbmat, använda mikrovågsugn 

istället för att laga mat, med mera (Tchong, 2015). (3) Unwired – Unwired innebär att det 

mesta vi gör sker trådlöst. Detta har möjliggjort att vi kan göra mer saker trådlöst som 

exempelvis legitimering och betalning via mobila enheter (Findahl & Davidsson, 2015).  

 

Teknologin utvecklas ständigt och det som kan ses som nytt och innovativt idag kan vara 

gammalt och omodernt om ett år. I takt med utvecklingen anpassar sig allt fler människor till 

dessa trender. Detta leder till att kraven på aktörerna höjs och detta ses som ett gyllene tillfälle 

för de företag som ligger i framkanten för att överta marknaden (Taylor & Taylor 2012; 

Haverblad 2004).  Begreppet Technology Life Cycle, TLC, utvecklades av Arthur (1981) för 

att mäta den tekniska utvecklingen. Enligt Arthurs definition är kännetecknande för det 

framväxande skedet en ny teknik med låg inverkan på konkurrensen och låg integration i 

produkter eller processer. I tillväxtfasen finns stimuleringstekniker med höga 

konkurrenseffekter som ännu inte har integrerats i nya produkter eller processer. I 

mognadsstadiet, har vissa av de stimuleringsteknikerna förvandlats till nyckelteknologier och 

integrerats i produkter eller processer, samtidigt som de behåller sina höga 

konkurrenseffekter. Så snart en teknik förlorar sin inverkan på konkurrensen, blir det en 

basteknologi. Det går in mättnadssteget och skulle kunna ersättas med en ny teknik (Lidan, 

o.a., 2011).  

 

TLC beskriver också de kommersiella vinsterna av en teknik i en verksamhetsprodukt eller en 

process. Till skillnad från en produkts livscykel PLC, där en produkt handlar om produktens 

prestanda på marknaden, beskriver TLC faser av teknik i utvecklingsstadiet av en produkt och 

användning av teknik som används i verksamheten.  

2.3 Teknologi som upplevelse 

Teknologi, speciellt teknologin i människa-dator interaktion (MDI) är djupt sammanfogad i 

user experience (UX), det vill säga användarupplevelse. Enligt McCarthy och Wright (2004) 

finns det ett nytt sätt att se upplevelse med teknologi på; en kreativ, öppen och relationell 

upplevelse där känslorna deltar. Trots den allmänna uppfattningen av upplevelsehantering, har 

upplevelsedesign, experience design, sitt ursprung i nöjes- och servicebranschen. 

Upplevelsedesign har nästan studerats exklusivt inom dessa områden.  Trots att flödes-

upplevelse, flow experience, ligger bakom varje aspekt av kundernas interaktion med 
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företagen och de tjänster de erbjuder, har man inte forskat tillräckligt inom hur flödes-

upplevelse påverkar kundernas beteende (Xin, Huang, & Verma, 2011).  
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3. Teori  

3.1 Tristess 

Tristess (eng. Boredom) beskriven av Fisher (1993) som en ”obehagliga, övergående 

känslotillstånd, där i individen känner en genomgripande brist på intresse”, är kanske en av 

de mest vanligaste känslorna (Fisher, 1993; Danckert & Allman, 2005). Den subjektiva 

upplevelsen av tristess har undersökts i samband med dess relation till uppmärksamhet, 

arbetspraktik och personlighetsfaktorer (Danckert & Allman, 2005).  År 2003 skrev Stephen 

Vodanovich, i sin artikel Psychometric Measures of Boredom: A Review of the Literature, att 

mätningen av tristess har fått ett litet systematiskt uppmärksamhet i litteraturen de senaste 

tjugofem åren. I själva verket har tristess ursprungligen antagits till att existera i, eller 

likställas med, enformiga och repetitiva aktiviteter.  En sådan definition ger O’Halon, där han 

definierar tristess som ” … unikt psykofysiskt tillstånd som på något sätt är producerad av en 

långvarig exponering av enformig stimulans” (se Vodanovich, 2003). Men detta sätt att 

karakterisera tristess försummar den roll som individens subjektiva uppfattning av miljön 

menar Geiwitz (se Vodanovich, 2003) Vodanovich, definierar själv tristess som "ett tillstånd 

av relativt låg upphetsning och missnöje som beror på en otillräckligt stimulerande miljö” 

(Vodanovich, 2003).  

3.2 Absorption 

Ofta läser man om situationer och upplevelser som resulterar i ett tillstånd av djup 

uppmärksamhet och engagemang. Det vill säga att individen är perceptuellt uppslukad av en 

upplevelse. Tidigare forskning tyder på att vissa individer är mer villiga att uppvisa en 

tydligare benägenhet att uppleva ett sådant tillstånd av absorption än andra (Agarwal & 

Karahanna, 2000). 

 

Tellegen och Atkinson (1974) erbjöd en av de tidigaste konceptualiseringarna av detta 

begrepp. Absorption definierades som en individuell egenskap. Det vill säga, en inneboende 

dimension av personlighet som leder till tillfällen av total uppmärksamhet där alla individens 

uppmärksamhetsresurser förbrukas av föremålet för uppmärksamheten (se Agarwal & 

Karahanna, 2000). Roche och McConkey (1990), menar på att den ursprungliga 

konceptualisering av absorption innehöll inslag av en "beredskap för upplevelser av djupa 

engagemang, en ökad känsla av verkligheten i uppmärksamhetsobjekt, en ogenomtränglighet 

till normalt störande händelser, och en bedömning av informations i okonventionella och 

idiosynkratiska sätt" (se Agarwal & Karahanna, 2000). 
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Tellegen utvecklade och förfinade under flera år den konceptuella och operationella 

definitionen absorption, vilket resulterade i en allmän använd modell vid namnet Tellegen 

Absorption Scale eller TAS. TAS består av nio klusterar: (1) lyhördhet för att engagera 

stimulanser, (2) lyhördhet till induktiva stimulanser, (3) tänka i bilder, (4) en förmåga att kalla 

levande och suggestiva bilder, (5) en tendens till att ha "kross-modala" upplevelser, (6) en 

förmåga att bli absorberad i sin egen tankar och föreställningar, (7) en tendens att ha episoder 

av utvidgat medvetande, (8) en förmåga att uppleva förändrade medvetandetillstånd, (9) en 

förmåga att återuppleva det förflutna (Agarwal & Karahanna, 2000). På Berkleyes hemsida 

ges en beskrivning av vad de olika klusterar kan vara. (1) Jag kan bli djupt berörd av 

solnedgången. (2) Viss musik påminner mig om bilder eller färgmönster. (3) Jag kan ibland 

känna av närvaron av en annan person innan jag hör eller ser honom. (4) Medan jag kollar på 

en film, tv-serie eller en pjäs, kan jag bli så involverad att jag glömmer mig själv och allt runt 

om mig. Jag upplever som om filmen är på riktigt och att jag är en del av den. (5) Ibland både 

känner och upplever jag saker precis på samma sätt som när jag var liten.(6) Saker som kan 

ses som meningslösa för andra är ofta vettiga för mig (Absorption, 2015). 

3.3 Flödes-upplevelse 

Det finns begreppsmässiga likheter mellan tillståndet absorption och Csikszentmihalyi’s, 

1990, hänsyn till flödes-upplevelse enligt Wild, 1995, (se Agarwal & Karahanna, 2000). Båda 

två är exempel på uppmärksamhet under aktiviteter där individer tycks roa sig intensivt och 

det var om det Csikszentmihalyi utvecklade en teori om flödes-upplevelse ”… tillstånd där 

människor är så engagerade i en aktivitet att ingenting annat verkar spela roll”. Inom måttet 

av flödet, flow, ingår intensiv koncentration, en känsla av att ha kontroll, en förlust av 

självmedvetenhet och en omvandling av tid. Csikszentmihalyi karakteriserar flödet som ett 

tillstånd av optimal upplevelse som kan uppstå i jakten på fysiska aktiviteter, men också i 

samverkan med symboliska system såsom matematik och datorspråk (se Agarwal & 

Karahanna, 2000). 

 

Csikszentmihalyi (2000) skriver att flödes-upplevelse är likt context-based experience på så 

sätt att den påverkar gästernas nöjdhet samt deras framtida beteenden. Han visar även att 

flödes-upplevelse finns i olika kontexter som sker när ens personliga skicklighet är fullt 

involverad för att klara signifikanta utmaningar (se Xin et.al, 2011).  Ghani och Deshpande 

(1994) menar dock att flödes-upplevelse beror på gästens sinne av kontroll och den nivå 

utmaningen finns på. De hävdade att "Två viktigaste egenskaperna hos flödet är total 
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koncentration i en aktivitet och njutningen en får från en aktivitet" (se Agarwal & Karahanna, 

2000).  

 

Ett arbete Trevino och Webster (1992)  gjorde, som bygger på Csikszentmihalyi teori om 

flödes-upplevelse, presenterade argument vilket tyder på att begreppet flow är en viktig del 

för att förstå människan–teknik interaktioner.  De beskrev fyra dimensioner av flödes-

upplevelse i samband med informationsteknik: (1) En kontroll dimension - där man kan fånga 

den individuella uppfattningen över att man utövar kontroll över samspelet med tekniken, (2) 

en uppmärksamhets fokus - där individens uppmärksamhet är begränsad till den smala 

stimulansen som representeras av tekniken, (3) en nyfikenhets dimension - vilket tyder på att 

det finns en förhöjd upphetsning av sensorisk och kognitiva nyfikenhet under ett flödes-

upplevelse, (4) en inneboende intresse dimension - vilket innebär att individens samspel med 

tekniken sträcker sig längre än att vara njutbart och roligt som ett självändamål (se Agarwal & 

Karahanna, 2000). 

 

En betydligt mer komplex version av flödet beskrevs av Hoffman och Novak 1996. Hoffman 

och Novak teoretiserade vidare att flödet skulle resultera i flera utfall som en positiv subjektiv 

upplevelse, ökat lärande, och upplevd beteendekontroll (se Agarwal & Karahanna, 2000). 

Tidigare forskningar har fokuserat på att utreda det kognitiva tillståndet av flöde i MDI. Dessa 

forskningar har visat att flödes-upplevelse beror på hur fokuserad man är, interaktiviteten, 

sinnet av kontroll, nivå på utmaningen och skickligheten man har.  

 

3.4 Tidsperspektiv 
Den subjektiva upplevelsen av tid har en viktig effekt på konsumenternas psykologi (se 

Kellaris & Kent, 1992).  Några vanliga uttryck man kanske har hört är ”tiden går fort när 

man har roligt” och ”a watched pot never boils”. Dessa uttryck visar på att känslan för tid 

beror på vad det är som pågår under den perioden. 

 

Enligt Kellaris och Kent (1992) kan miljöstimulanser, som ibland påträffas under väntetider, 

påverka tidsuppfattningen. Med andra ord finns det ett sätt att lindra problemet med missnöjet 

som uppstår genom att manipulera miljöegenskaper för att minska den upplevda längden på 

väntetiden. Kontrollbara element av den stimulerade miljön kan influensera konsumenternas 

känslor och tankar och på så sätt minska tidsperspektivet och missnöjet. Ett exempel på en 

sådan miljöfaktor, som kan påverka ens känslor och tankar samtidigt som den kan påverka 

ens tidsuppfattning, är musik enligt en studie utförd av Kellaris och Kent (Kellaris & Kent, 

1992).   
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4. Metod 

4.1 Vetenskaplig utgångspunkt  

4.1.1 Kvantitativ metod 

Ett problem med kvantitativa mätningar är att kunna skildra på teoretiska begrepp på empirisk 

väg. Det vill säga, vad innebär ”nöjd” och hur kan man mäta det utan att blanda in ens egna 

erfarenheter och känslor samt ens personliga tolkning av begreppet. Anledningen är att dessa 

mätningar handlar om att sätta siffror på händelser och objekt, med andra ord man kvantifierar 

upplevelser (Ejvegård, 2000). Detta till skillnad från kvalitativa metoder som är mer inriktad 

på ord än siffror och tolkningen av dessa ord. 

 

Enkät är en datasamlingsmetod som är kvantitativ. De fungerar bra för att få en uppskattning 

av generella åsikter i en population. Det är ett billigt sätt för att få fram information om vad en 

bred variation av människor tycker (Ejvegård, 2000). I planeringsfasen är det väldigt viktigt 

att fundera över målet med enkäten. Det vill säga vilken frågeställning man faktiskt vill 

besvara för att inte ställa irrelevanta frågor. Ord som betyder en sak för en person kan ha en 

annan innebörd för en annan. Därför är det ytterst viktigt att man har tänkt på hur en 

formulering kan tolkas av olika respondenter. Ett sätt att lösa detta på är att testa enkäten man 

utformat och sina frågor ett flertal gånger innan man distribuerar ut den (Bell, 2006). 

 

Urvalet för enkäten är en viktig faktor. Den bestäms ofta utifrån den tid man har till sitt 

förfogande. När man fått ihop svaren och resultaten av enkäten genomförs analysen. Där 

presenterar man svarsfrekvensen, andelen som svarat av alla personer som haft tillgången till 

enkäten. De som inte har svarat på enkäten räknas som bortfall och även detta analyserar man. 

Om bortfallet är för stort kan det ge ett skevt resultat (Bell, 2006) 

 

Skillnaden mellan en enkät och en intervju är att man på enkäter inte har en intervjuare och 

måste läsa frågorna själv och sedan besvara dem. Då det inte finns en intervjuare som kan 

förklara frågorna måste de vara lätta och enkla att förstå. Av denna anledning tenderar enkäter 

att ha färre öppna frågor. En fördel med enkäter i jämförelse med intervjuer är anonymiteten.  

Med anonymiteten undviker man problemet med att respondenten framställer sig själv i bättre 

dagar. Att respondenten gör den framställningen kan bero på flera faktorer. Det kan handla 

om deras image, det vill säga att de vill visa ett beteende som är mer socialt accepterat, men 

även att de vill svara på det sätt dem anser forskaren vill (Blomberg och Burell 2003).  
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4.1.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod handlar om hur man skall karaktärisera något, det vill säga gestalta något 

(Starrin & Svensson, 1994). Enligt Widerberg är målsättningen med kvalitativ forskning att 

finna betydelse och mening hos fenomen, snarare än mängd eller egenskaper. Vanligtvis 

brukar man framhäva den tolkande och förståelseorienterade ambitionen hos en sådan 

forskning (Nylen 2013).  

 

Kvalitativa tekniker, som ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer, tillåter forskare att 

gräva på djupet. Detta speciellt efter undersökningsformer som exempelvis enkäter då det kan 

hjälpa till att tolka och förklara trender som de kvantitativa data kan avslöja (Blomberg & 

Burell 2003). Intervjuaren kan även analysera respondentens mimik, pauser och tonfall vilket 

kan ge information som inte uttalas under intervjuns gång (Bell 2006).  

 

Intervjuer är därför grundläggande för att förstå respondenters perspektiv. I de tidiga stadierna 

brukar intervjuerna vara ostrukturerade och öppna då forskaren vill få ett perspektiv av 

respondenterna och aktiviteterna.  En ostrukturerad intervju ger forskaren friheten att ändra 

spåret för intervjun under dess förlopp. Trots ordet ostrukturerad ska man inte anta att denna 

typ av intervju saknas syfte. Forskaren vet exakt vilka ämnen som ska undersökas när 

intervjun startar och brukar ha en ett fritt protokoll som guide för intervjun (Blomberg och 

Burell 2003). 

 

Det är även viktigt att man följer allmänna riktlinjer när man genomför sin intervju. Man ska 

inte underskatta värdet av en avslappnad konversation heller. Vissa av de mest insiktsfulla 

informationer kommer när de sociala barriärerna sänks enligt Blomberg och Burell (2003). 

Det är bra om man antar att respondenten är en expert. Detta ger respondenten självförstående 

och visar respekt, även om det är forskaren som har mer kunskap. Det är trots allt 

respondentens perspektiv som man söker (Blomberg och Burell 2003). När man utför en 

ostrukturerad intervju ska man inte ställa JA eller NEJ frågor utan frågor som börjar med 

HUR och VAD (Blomberg och Burell 2003). 

 

När intervjun är fullbordad ska man inte se vad som har sagts som ”… en reflektion av vad 

som finns där ute” utan måste istället ses som ”… en tolkning som gemensamt har 

producerats av respondenten och intervjuaren” (Blomberg och Burell, 2003).  
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4.2 Val av metod  

Denna studie bygger på en blandning av kvalitativa- och kvantitativa insamlingsmetoder. Det 

innebär att jag först utformar en elektronisk enkät, för att få en generell uppfattning om olika 

delar av respondenternas senaste besök på ett nöjesfält. Därefter genomfördes en intervju med 

en projektledare på upplevelsebyrån StickyBeat AB.  

4.3 Tillvägagångssätt  

4.3.1 Enkät 

För att ta fram relevanta frågor till enkäten utgick jag från problemformuleringen samt mitt 

mål med enkätmetoden. Det vill säga, att ta reda på hur många det var som tog med sig 

mobila enheter under deras senaste besök på ett nöjesfält, hur de recenserar sitt senaste besök 

beroende på olika faktorer, om de vill se flera interaktiva digitala tekniker inom nöjesfält och 

vilka digitala tekniker de är intresserade av.  Jag konstruerade enkäten med programmet 

TypeForm och utformade frågorna utifrån teman som kunde hjälpa mig att nå detta mål. 

Sammanlagt blev det 18 frågor av olika slag.  

 

Enligt Bell (2006), bör frågorna inledningsvis vara lätta och personliga för att respondenterna 

inte tappar intresset. Av denna anledning börjar enkäten med några personliga frågor om kön, 

födelseår, senaste besök på ett nöjesfält och vilken mobil enhet respondenten hade med sig 

under det besöket.  

 

De flesta frågorna består av slutna svarsalternativ där påståenden redan är fastställda Det var 

bara två frågor som inte gjorde det, vilket var ”Finns det någon anledning till att du vill se 

mindre mobila interaktion inom nöjespark?”, som ställs till de personer som vill se mindre 

mobila interaktiva på nöjesfält, samt en öppen fråga i slutet av enkäten där respondenter får 

möjligheten att dela med sig av tankar, idéer eller ytterligare kommentarer (se Bilaga 8.1). 

 

Innan enkäten distribuerades på Facebook gjordes ett flertal tester för att fastställa att frågorna 

var tydligt formulerade, korrekta och för att undvika missförstånd och oklarheter. Efter 

responsen gjordes det en del korrigeringar och ordförtydliganden.  

4.3.2 Intervju 

Frågorna till intervjun var delvis utformade men inga var helt fastställda, med andra ord 

användes ett fritt protokoll. Jag ville ha en ostrukturerad och öppen intervju med möjligheten 
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att ändra spåret för intervjun under dess förlopp beroende på vad som sägs under intervjuns 

gång. 

 

Syftet med intervjun var att ta reda på och få ett perspektiv på hur en person inom branschen 

ser på trender, efterfrågan och effekter inom interaktiva digitala tekniker. Då respondenten 

befann sig i Karlstad skedde intervjun via telefon. Telefonintervju som metod finns det inte 

mycket vetenskapliga forskningar om. Man går miste om att kunna observera respondentens 

mimik, pauser och tonfall vilket kan ge information som inte uttalas under intervjuns gång. 

Dock är detta något endast en van intervjuare kan göra (Bell, 2006).  

4.4 Motiv för val av metod och tillvägagångssätt  

Med enkäten är syftet att ta reda på hur många det var som tog med sig mobila enheter under 

deras senaste besök, hur de recenserar sitt senaste besök beroende på olika faktorer, om de vill 

se flera interaktiva digitala tekniker inom nöjesfält och vilka digitala tekniker dem är 

intresserade av.  Då man, enligt Ejvegård (2000), vet att alla respondenter får samma frågor är 

det lättare att jämföra åsikter och tyckanden hos ett stort antal via en enkät.  

 

Eftersom detta är en mindre undersökning med en begränsad tid valde jag att använda mig av 

ett bekvämt urval med ett frivilligt deltagande. Enligt Bell (2006), är detta acceptabelt under 

förutsättningarna att man är medveten om vilka begränsningar detta kan tillföra. På grund av 

detta utformades en elektronisk enkät som är lätt att distribuera på sociala medier. 

 

Då studien undersöker vilka effekter interaktiva digitala tekniker har på gästupplevelsen valde 

jag att använda mig av programmet TypeForm för att konstruera min enkät. Med detta 

program får man möjligheten att skapa interaktiva enkäter vilket förmedlar en viss känsla av 

samspel mellan enkät och respondent som känns relevant för ämnet jag skriver om. 

 

Syftet med intervjun är att få ett perspektiv på hur en person inom branschen ser på trender, 

efterfrågan och effekter inom interaktiva digitala tekniker. Respondenten i detta fall var 

projektledaren för världens första synkroniserade kö-underhållning, Helix-spelet. Spelet 

producerades med syfte att ”få tiden att gå fortare” samt att skapa en digital upplevelse som 

gör det roligt att stå i kö (Byström 2015).  
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4.5 Alternativa metoder  

Mina frågeställningar har även att belysts genom att en granskning av teorier (se kapitel 2) för 

att sätta begreppet upplevelse i perspektiv.  Detta för att redogöra för hur våra sinnen, vår 

tidsuppfattning påverkar vår upplevelse och vilka effekter de medför. 

4.6 Kritisk granskning av metoden  

Man kan välja olika metoder för insamling av information, men man måste alltid granska 

informationen kritiskt. Detta för att avgöra hur tillförlitlig informationen är. Reliabilitet eller 

tillförlitlighet är en sådan mätning som ger samma resultat vid flera olika tillfällen och är 

oberoende av vem som utför mätningen. Det vill säga, en fråga som ger en svar vid ett tillfälle 

men en helt annan vid ett annat tillfälle är inte reliabel (Bell, 2006).  

 

Validitet eller giltighet är ett mer komplicerat begrepp som mäter om en viss fråga beskriver 

det man vill beskriva. Ett exempel är att validitet i en undersökning handlar om hur 

meningsfull och relevant undersökningen är.  En formulering av begreppet som görs av 

Stapsford & Judd (1996; se Bell 2006) är att valtiditetens syfte är att ge en trovärdig slutsats 

och att de resultaten som undersökningen leder till ska ge en stöd för de tolkningar som görs. 

Det vill säga, att exempelvis studier av system för synskadade genomförs på synskadade och 

inte på personer men ögonbindel. (Anders Green, 2015) Skulle en fråga inte vara reliabel, 

saknar den även validitet men skulle reliabiliteten vara hög betyder det inte att validiteten är 

hög. Med andra ord kan en fråga ge samma svar flera gånger men det betyder inte att den gör 

en meningsfull mätning som är relevant för ämnet (Bell, 2006).  

 

En risk som alltid finns är skevhet (bias) i resultatet. Detta eftersom intervjuarna är människor 

och inte maskiner och kan alltid på ett omedvetet sätt påverka respondenterna. Skevhet kan, 

enligt Bell, vara förvrängningen av omdöme, förutfattade uppfattningar och opassande 

påverkan (Bell, 2006). Om man ska belysa sina frågeställningar genom att undersöka och 

granska tidigare forskningar, ställs det stora krav på källkritisk granskning, analys och 

värdering. Med detta menas det att uppsatser måste innehålla mer än endast referat av böcker 

och artiklar (Berge och Hult, 1999). 
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5. Resultat 

5.1 Enkät 

Enkäten resulterade i åttio respondenter. Av samtliga respondenter var femtiofyra (68%) 

kvinnor och tjugosex av åttio (36%) män.  Av de tillfrågade var majoriteten, sextiotvå (78%), 

i åldrarna 18-24. Det var tretton (16%) som var i åldrarna 25-34 och en (1%) var 17 år eller 

yngre. Av de resterande fyra var vardera två 

personer mellan åldrarna 34-44 och 55-64, 

det vill säga 3% var (se Figur 1). Av alla 

respondenter hade sjuttionnio (99%) besökt 

ett nöjesfält i sin livstid och det hade skett 

inom de senaste 10 åren. 

 

Trettiosju av dessa (46%) hade besökt nöjesfältet inom det senaste året och trettiofem (44%) 

hade besökt nöjesfältet för mellan 1-3 år sedan. De resterande sju respondenterna (9%) hade 

besökt ett nöjesfält för 4-10 år sedan (se Figur 2). 

 

Figur 1: Åldersfördelning bland respondenter 

               N=80 

 

Figur 2: Senaste besök på ett nöjesfält 

               N=80 

 

Mindre än ett år sedan       1-3 år sedan             4-10 år sedan      Jag har aldrig besökt ett nöjesfält 
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Av de sjuttionio respondenter som hade besökt ett nöjesfält svarade sex (8%) att de inte tog 

med sig någon mobil enhet under deras senaste besök på nöjesfältet. Av de resterande 

sjuttiotre (92%) hade alla tagit med sig en smartphone samt att två personer även hade tagit 

med sig en laptop. En av dessa två personer hade även med sig en smartwatch (se Figur 3). 

Av de sjuttiotre respondenterna som hade tagit med sig en mobil enhet svarade åtta (11%) 

stycken att de inte tillbringade någon tid alls på sina mobila enheter. En person (1,3%) av de 

som svarade sa att den tillbringade mer tid på sin mobila enhet än vad han njöt av nöjesfältet. 

De resterande sextiofyra (87,7%) respondenterna uppgav att de spenderade ett par minuter på 

och av sina enheter genom dagens gång (se Figur 4). 

 

Figur 3: Vilken/Vilka mobila enheter hade du med dig under ditt senaste besök på ett nöjesfält? 

            N=79 

            Flervalsfråga 

Smartphoner    Tog inte med mig någon        Laptop    Smartwatch 
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På flervalsfrågan som ställdes till de sextiosju respondenter, vilket hade spenderat någon tid 

på sina enheter, ”Vad gjorde du på din mobila enhet när du var på nöjesfältet?” svarade 

majoriteten, femtioåtta (28,3%), att de tog bilder och filmer medan femtiosex (27,3%) svarade 

att de även skickade sms eller ringde samtal.  Fyrtiofyra (21,5%) svarade även att de var inne 

på sociala medier medan arton (8,8%) svarade att de sökte efter nöjesfältinformation. Sexton 

(7,8%) personer surfade på nätet medan tolv (5,9%) kollade på sin e-post. Endast en person 

(0,5%) svarade på övrigt och den skrev att den spelade något spel (se Figur 5). 

 

Figur 4: Hur engagerade respondenterna var med sina mobila enheter 

             N=73 

 

Ett par minuter                Ingen tid alls           Mer tid på min enhet 

 

Figur 5: Vad respondenterna gjorde på sina mobila enheter 

              N=67 

              Flervalsfråga 
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En följdfråga som även var en flervalsfråga ställdes till de fyrtiofyra respondenter som hade 

varit inne på sociala medier (se Figur 6). Frågan ställdes för att ta reda på vad respondenterna 

gjorde på sociala medier under deras besök på nöjesfältet. Tjugoåtta (34,6%) svarade att de 

pratade med andra på sociala medier medan tjugotvå (27,2%) la upp bilder. Elva personer 

(13,6%) svarade att de sökte efter nöjesfältinformation samt uppdaterade sina statusar. Åtta 

personer (9,9%) checkade in
1
 på sociala medier. En respondent (1,2%)svarade att denne 

endast kollade igenom nyhetsflödet på sociala medier. 

De sjuttionio respondenter som hade besökt ett nöjesfält fick bedöma sitt senaste besök på ett 

nöjesfält baserat på gästupplevelse, utbud av attraktioner, tid som spenderades i kön, hur lätt 

det var att lokalisera sig runt samt hur lätt det var att hitta information runt om i nöjesfältet. 

Gästupplevelsen fick i medelbetyg 4,06 utav 5 av respondenterna (se Figur 7). Trettiofyra 

(43%) gav upplevelsen en fyra medan tjugosju (34%) gav den en femma. Fjorton personer 

(18%) gav gästupplevelsen en trea och fyra personer (5%) gav den en tvåa. Ingen respondent 

gav den en etta.  

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Facebooks positioneringstjänst Checka in/Places. Med hjälp av den kan den som vill checka in med hjälp av 

GPS, och på så sätt visa sina Facebookvänner var i världen han eller hon befinner sig. 

Figur 6: Vad respondenterna gjorde på sociala medier 

Figur 7: Bedömning av senaste besök baserat på gästupplevelsen  

Figur 6: Vad respondenterna gjorde på sociala medier 

              N=44 

              Flervalsfråga 
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Utbudet av attraktioner fick 3,97 av 5 i medelbetyg (se Figur 8). Trettiotvå personer av 

sjuttionio (41%) gav det en fyra. Tjugofyra respondenter (30%) gav det en femma och tjugo 

(25%) gav den tre. Tre personer (4%) gav den två stjärnor och ingen gav den en etta. 

 

Medelbetyget för tiden som spenderades i kön är 2,84 av 5 (se Figur 9). Majoriteten, 

trettiofem respondenter (44%), gav den en trea följt av arton (23%) som gav den en tvåa. Elva 

personer (14%) gav den en fyra samt nio (11%) personer gav den en etta. Sex respondenter av 

sjuttionio (8%) gav tiden som spenderades i kön en femma. 

 

Figur 8: Bedömning av senaste besök baserat på utbud av attraktioner. 

Figur 9: Bedömning av senaste besök baserat på tiden i kön. 
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Hur lätt det var att lokalisera sig i nöjesfältet fick 3,86 av 5 i medelbetyg (se figur 10). 

majoriteten av respondenterna, trettioen utav sjuttionio (39%) gav den en fyra. En femma fick 

den av tjugotvå (28%) respondenter följt av en trea från tjugoen respondenter (27%).  Tre 

personer (4%) gav den en två samt två personer (3%) gav den en etta.  

Bedömningen av hur tydligt man hittade information runt om i nöjesfältet fick 3,67 i 

medelbetyg utav 5 (se Figur 11).  Majoriteten, tjugosex (33%), gav den en trea tätt följt av 

tjugofem (32%) som gav den en fyra. Nitton respondenter (24%) svarade en femma och åtta 

respondenter (10%) gav den en två. Endast en respondent gav den en etta och det utgjorde 1% 

av de 79 respondenter som svarade.  

Figur 11: Bedömning av senaste besök baserat på information tydlighet 

Figur 10: Bedömning av senaste besök baserat på lättheten att lokalisera sig. 
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På frågan huruvida respondenterna anser att det finns mobila interaktioner inom nöjesfält 

svarade trettiotre av sjuttionio (42%) ”Ja”. De resterande fyrtiosex (58%) svarade ”Nej” (se 

Figur 12).  

 

Den nästkommande frågan besvarades med hjälp av en likertskala (se Figur 13) och löd som 

följande ”Tycker du att det borde finnas mer eller mindre mobila interaktioner inom 

nöjesfält?”.  Tjugonio (37%) svarade en fyra och tjugofem (32%) svarade en trea vilket 

innebär samma mängd som nu.  Sexton personer (20%) svarade en femma medan fem 

personer (6%) svarade en tvåa. En etta svarade fyra personer (5%). 

  

Figur 13: Om respondenterna tycker det borde finnas mer eller mindre mobila interaktioner 

inom nöjesfält. 

Figur 12: Anser respondenterna att det finns mobila interaktioner inom nöjesfält? 

              N=79 
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En fråga som ställdes, till de fyrtiofem respondenter som svarade att de ville se mer 

interaktiva tekniker, är vilket typ av interaktion de skulle vilja se.  Frågan var en flervalsfråga 

samt att den var fixed choice. Detta innebär att svaren redan var fastställda och respondenterna 

kunde kryssa i de interaktioner de skulle vilja se på nöjesfält. Ifall ingen av alternativen 

passade hade respondenterna möjligheten att skriva ett eget svar.  Majoriteten, fyrtiofyra 

(98%), ville kunna kolla väntetiden till karusellerna vart de än befinner sig. På andra plats 

med 62%, tjugoåtta respondenter, svarade man att man ville kunna tjäna poäng i olika spel 

som sedan kan användas till fria åk och erbjudanden. Tjugotvå (49%) svarade att de vill 

kunna lokalisera familjemedlemmar på sina mobila enheter och tjugoen (47%) vill kunna 

delta i en skattjakt i nöjesfältet. 42% svarade att de vill kunna spela spel med andra besökare i 

kön (se Figur 14).  

 

 

5.1.1 Enkätkritik 

Validiteten i denna studie försvagades av delar från enkäten. Anledningen till detta är att en 

del frågor i enkäten saknade relevans för ämnet samt att de inte bidrog till ett meningsfullt 

analysbart resultat. Orsaken bakom försvagningen har att göra med ett perspektivbyte som 

skedde efter enkätens distribuering. På ”ja” och ”nej” frågan, Anser du att det finns mobila 

interaktioner inom nöjesfälten idag? (se bilaga 8.1), borde det ha funnits ett alternativ för de 

som inte vet. Respondenterna som inte visste var tvungna att svara antingen ”ja” eller ”nej” 

vilket kan leda till ett felaktigt resultat. 

 

Typ av interaktion                                                                Antal respondenter 

Kolla väntetiden till karuseller från var du än 
befinner dig i parken 

44 98 % 

Tjäna poäng i olika spel som sedan kan 
användas för att få erbjudanden och fira åk 

28 62 % 

Kunna lokalisera familjemedlemmar på din 
mobila enhet 

22 49 % 

Delta i en skattjakt i parken 21 47 % 

Spela spel med andra besökare i kön 19 42 % 
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Figur 14: Den typen av interaktion respondenterna skulle vilja se i nöjesfält, 
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5.2 Intervju 

Henric Byström, från StickyBeat AB, berättar att de jobbar med olika affärsområden. De 

jobbar dels med display, det vill säga digitala annonser, och även med webb och mobilt. Det 

mobila kan vara allt från mobilapplikationer till spel men även mycket mer. Exempelvis 

arbetar de nu med VR, Virtual Reality, och den typen av digital upplevelse. VR är ett område 

som nu öppnas på riktigt och kommer att slå igenom under 2016, berättar han, samtidigt som 

han tydliggör att det kommer att förändra mycket för upplevelsen. Han säger även att de 

befinner sig i en bransch som ständigt förändras i samband med att tekniken och 

möjligheterna förändras.  ”Det ligger i vårt DNA att vara nyfikna och hela tiden ta fram saker 

som kanske inte finns idag men som ska finnas där imorgon.”. 

 

På frågan om det finns någon speciell upplevelse de ser en speciell efterfrågan på, svarar han 

att det är något de utforskar. De ser ett stort område, inom VR, där de kan göra grejer som till 

exempel inom spel, upplevelsen, nya sätt att se film på. En upplevelse han nämner är att folk 

ska kunna gå in på sina nyritade hus och se hur det kommer se ut. Han berättar att folk har 

hört talas om VR och testat de enheter som finns ute idag men att det inte är många av deras 

kunder som vet vad det är och vad det kan användas till. 

 

När det gäller mobila tekniker berättar han att det har funnits i många år men att det är nu man 

ser saker ske. Ett exempel är Helix-applikationen de gjorde till Liseberg. Det var något nytt på 

flera sätt och det skedde genom en synkroniserad köunderhållning. Han berättar att det var 

något som man inte riktigt hade sett tidigare och speciellt inte genom nöjesparker eller 

nöjesfält. Man hade försökt skapa viss underhållning i köer i exempel Disney World och 

andra stora parker. Det de parkerna gjorde var att de inte ville se folk ha tråkigt och bjöd på 

underhållning men ingen av det bestod av mobila lösningar och ingenting som liknade det 

StickyBeat gjorde för Liseberg.  Dock berättar han att man kommer se en massa sådana 

exempel både från dem och från många andra.  

 

Byström berättar att den tekniska lösningen oftast kommer som del nummer två i arbetet. De 

försöker först identifiera problemet och kolla på hur man kan lösa det. Ibland visar det sig att 

en mobil lösning är vad som krävs och ibland något annat. Ofta har kunderna tankar på att de 

vill ha något mobilt. Han berättar att de ser det självklara med att mobilanvändandet ökar, att 

folk surfar allt mer och att man till och med handlar på nätet idag. Mobilen är digital och den 
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spelar en allt viktigare roll. För deras del berättar han att de får många förfrågningar på 

mobilspel som de även gillar. Där kan de fortsätta att utvecklas och göra nya saker säger han. 

 

Byström berättar att en effekt av Helix-spelet och en observation som Liseberg själva gjorde 

var att klotter minskade rejält på deras köområde, vilket han ser som något självklart: 

 ”Har man något att göra så känner man kanske inte behovet av att klottra för att få tiden att 

gå. Nu vet man att om man ska in på ett nöjesfält en fin sommar dag att det ingår att köa i en 

timme för att åka en attraktion i två minuter. Det vet man när man köper sitt åkpass och det 

köper man. Men det betyder inte att man inte har tråkigt och själva upplevelsen blir inte så 

kul och man känner sig frustrerad över att man kanske hade hunnit med flera attraktioner. 

Och skulle man kunna minska den frustrationen och få folk att tänka på andra saker och att 

ha roligt istället för tråkigt i kön då har man gjort en förflyttning från det tråkiga till det 

roliga. Man kan inte trolla bort kön men man kan se till att den tiden man spenderar där 

bidrar på ett positivt sätt till upplevelsen.” 

5.3 Bortfall 

Av hundratjugoen unika besökare fick enkäten åttio respondenter vilket resulterar i ett bortfall 

på 34% (se Figur 15).  Femtiosju av besökarna var inne på enkäten via en stationär eller 

bärbar dator. Där var bortfallet på 26%. Femtioåtta av besökarna var inne via sina 

smartphones och där var bortfallet störst på 43%. Bortfallet var minst via surfplattor där antal 

besökare var sex stycken och antal respondenter 5. Detta leder till ett bortfall på 17%.  

 

Figur 15: Sammanställning av unika besökare samt antal respondenter 
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Enkäten var responsiv och anpassad till både stationära och bärbara datorer samt 

mobiltelefoner. Där i med kan man inte dra en slutsats att enkäten inte såg bra ut i 

mobiltelefonerna. Då enkäten distribuerades på Facebook kan fallet vara att folk har undrat 

vad det var för något men tryckt ner den när de sett att det var en enkät. Detta kan förklaras 

med det förändrade mäniskobeteendet. Från att på 1960-talet vara världsbäst på att besvara 

enkäter till att vara mer ofrivillig idag. Detta är något som specifikt har märkts de senaste 10 

åren då andelen respondenter på enkätundersökningar stadigt gått ner (Eriksson, 2013). 

5.4 Analys och diskussion 

Absorption är ett teoretiskt begrepp som skapas när man känner sig uppslukad av en 

upplevelse. Likt absorption är flödes-upplevelse ett begrepp som uppstår när man är så djupt 

engagerad i en aktivitet att inget annat spelar någon roll. Inom måttet av flöde ingår intensiv 

koncentration, en känsla av att ha kontroll, en förlust av självmedvetenhet och en omvandling 

av tid. Tristess däremot är en känsla som ofta uppstår i köer då man gör enformiga aktiviteter. 

Denna faktor bidrar till att tristess uppstår.  O´Halon 1981 menar att tristess uppstår genom en 

långvarig exponering av enformig stimulans. Vodanovich (2003) beskriver tristess som ”ett 

tillstånd av relativt låg upphetsning och missnöje som beror på en otillräckligt stimulerande 

miljö”. 

  

Enligt Kellaris och Kent (1992) kan miljöstimulanser, som påträffas under väntetider och 

köer, påverka tidsuppfattningen. Ett sätt att göra detta på är att man manipulerar 

miljöegenskaper för att minska den upplevda längden på väntetiden och lindra det missnöjet 

som kan uppstå vid köer. Exempel på en sådan miljöfaktor är Walt Disneys butiker som 

använder sig av produkter för att distrahera och underhålla sina konsumenter medan de väntar 

i kön (Borges & Chebat, 2015).  Byström gav också ett exempel på hur Disney World hade 

försökt skapa ett visst tidsfördriv i köer genom live underhållning. Dock var det ingen som 

liknade den mobila lösningen, Helix-spelet, StickyBeat gjorde för Liseberg. Detta trots att 

mobilen funnits i flera år. 

  

De respondenter som svarade på enkäten och bedömde sitt senaste besök baserat på tiden som 

spenderades i köer medgav att köandet sänkte den totala upplevelsen. Endast sjutton 

respondenter av sjuttionio gav köandet ett betyg högre än tre. Även Byström klargör det 

självklara med köandet på nöjesfält. Ska man dit en fin sommardag är priset att man får köa i 

en timme för att åka i några minuter. Detta är något varje besökare känner till och något de 

accepterar, men det innebär inte att man inte har tråkigt eller att själva gästupplevelsen sänks. 
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Dock redogör han för att man kan minska frustrationen och missnöjet av köandet genom att 

göra en förflyttning. Förflyttningen gör man genom att få besökaren att tänka på något annat 

än endast köandet och genom att se till att besökarna har roligt i köområdet. Detta då man inte 

kan trolla bort kön men man kan se till att den tiden man spenderar där bidrar på ett positivt 

sätt till upplevelsen. Med andra ord att reducera den upplevda subjektiva väntetiden för 

konsumenter trots att den riktiga objektiva tiden förblir densamma. 

  

Enkätens resultat visade på att majoriteten, 92%, av respondenterna hade med sig en mobil 

enhet under deras senaste besök och 32% vill se samma mängd av mobila interaktioner som 

nu medan 57% ville se flera mobila interaktioner. Detta stämmer ihop med en av Tchongs 

ubertrends; Digital Lifestyle, som betyder att vi blir allt mer digitala. 

 

Av de 57% som ville se flera mobila interaktioner svarade nästintill alla att de vill kolla 

väntetiden till karuseller från vart de än befinner sig i parker. 62% vill även kunna tjäna poäng 

på olika spel som man sedan kan utnyttja till erbjudanden eller fria åk och 49% vill kunna 

lokalisera familjemedlemmar på sina mobila enheter. Att majoriteten vill kunna se väntetiden 

vart man än befinner sig kan tolkas som om väntetiden utgör en stor faktor i vilken attraktion 

man vill åka. Exempelvis kan det vara en timme kvar tills nöjesfältet stänger och man vill 

veta vad man hinner åka innan man beger sig. Eller att man känner av Time Compression, det 

vill säga att man känner att man har ont om tid och vill köpa sig tid genom att vinna fria åk, 

möjlighet att gå före i kön eller välja attraktionen med minst väntetid. 

 

Då resultatet visar att majoriteten av besökarna har med sig mobila enheter samt att de vill se 

flera mobila interaktioner kan tolkas som en öppenhet för integreringen av interaktiva digitala 

tekniker. Ett flertal av respondenterna medgav att de sökte efter nöjesparkinformation på sina 

mobila enheter och på sociala medier under deras besök vilket tyder på att de känner en viss 

brist på information runt om i parken. Något som även märktes när respondenterna bedömde 

sin upplevelse baserat på hur lätt det var att hitta information. Detta är inte konstigt då 

nöjesfält parker brukar vara storartade och informationen kan inte finnas runt varje hörn. Hur 

lätt det var att lokalisera sig runt om i parken fick också ett rätt så blandat omdöme. Det 

negativa omdömet kan också förklaras med nöjesfältens storlek och brist på information i 

form av kartor samt att besökarna förväntar sig digitala och trådlösa möjligheter för att kunna 

söka information. 
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6. Slutsats 

Teorierna visar på att tristess är en upplevelse som skapas av enformiga aktiviteter och köer är 

sådana aktiviteter. För att minska den upplevda tiden, det vill säga den subjektiva tiden, måste 

man fylla sin den tiden med aktiviteter som bidrar till flödes-upplevelse och absorption. Då 

blir man så uppslukad av aktiviteterna att man glömmer allt runt om sig. Ett sätt för att minska 

den upplevda väntetiden vid köer är att integrera interaktiva digitala tekniker så som 

exempelvis mobilspel i de områdena. Detta var något Liseberg gjorde och det fungerade för 

dem enligt Byström. De observerade även en minskning av klotter i deras köområden. Som 

företag behöver inte nöjesfälten oroa sig för att deras besökare saknar mobila enheter då 

majoriteten tar med sig dem.  

 

Majoriteten ville även se en ökning av mobila integreringar inom nöjesfält vilket företagen 

bör utnyttja. Dock krävs det framtida studier gällande vad för typ av interaktiva digitala 

tekniker man bör integrera samt vilka andra miljöegenskaper man kan införliva i nöjesfälten 

för att göra köerna roligare. I de moderna nöjesfälten försöker man utnyttja alla de sensoriska 

egenskaperna för att utöka gästupplevelsen och det är även något man borde undersöka. 

Därför bör man undersöka de multimodala egenskaparna man kan införliva i nöjesfälten för 

att både utöka gästupplevelsen samt minska den upplevda väntetiden i köerna. 

 

Vidare forskning kan möjligtvis handla om hur man utökar gästupplevelsen med hjälp av 

interaktiva digitala tekniker. Detta med en inriktning på VR. Som Byström berättade, skiftar 

fokus från mobila enheter till virtuella upplevelser. Han förutspår en förflyttning från det 

mobila till det virtuella vilket stöds av Ericssons trendrapport, 10 Hot Consumer Trends 2016 

(ConsumerLab, 2015). Vidare forskning bör enligt mig innehålla en fokusgruppsintervju med 

ett antalrespondenter för att ta reda på hur de upplevel väntetiden vid köer, specifikt inom 

nöjesfält samt minst en intervju med någon som arbetar på ett nöjesfält. Detta för att få deras 

perspektiv på köer och för att ta reda på både hur och om de jobbar för att minska den 

uppfattade väntetiden hos kunder. På ett sådant sätt får man ett mer korrekt resultat. 
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8. Bilagor  
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8.2 Resultat 

Kön? Vilken åldersgrupp tillhör du?När besökte du ett nöjesfält senast?Smartwatch Smartphone Surfplatta Laptop Tog inte med mig någon enhetOther Hur engagerad var du med din mobila enhet i nöjesfältet?Tog bilder/filmerKollade min e-post Surfade på nätet Var inne på sociala medierSökte efter nöjesfältet infoSkickade sms/ringdeOther Checkade inUpdaterade statusLa upp bilderPratade med andraSökte efter nöjesfält infoOther Gästupplevelsen?Utbud av attraktioner? (karuseller, konserter, spel etc.)Tiden som spenderades i kön?Hur lätt det var att hitta vart du är och vart du ska härnäst?Hur tydligt man hittade information runt om i parken?Anser du att det finns mobila interaktioner inom nöjesfälten idag?Tycker du det borde finnas mer eller mindre mobila interaktioner inom nöjesfält?Möjligheten och tillgång att stå längst fram till nöjen och sevärdheterKolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenKunna lokalisera familjemedlemmar på din mobila enhetDelta i en skattjakt i parkenSpela spel med andra besökare i könInteragera med karaktärer och skådespelareTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åkOther Finns det någon anledning till att du vill se mindre mobila interaktion inom nöjespark?Finns det något ytterligare du vill dela med dig av?Start Date (UTC)Submit Date (UTC)Network ID

Kvinna 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Var inne på sociala medierSökte efter nöjesfältet infoSkickade sms/ringde Pratade med andraSökte efter nöjesfält info4 4 3 3 4 1 5 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenKunna lokalisera familjemedlemmar på din mobila enhetSpela spel med andra besökare i könTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åkNepp! 2015-11-27 12:09:352015-11-27 12:11:24e4d3945667

Man 25-34 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer 5 5 3 4 4 0 4 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parken 2015-11-27 12:15:452015-11-27 12:17:540f9f3daa43

Kvinna 25-34 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Var inne på sociala medierSkickade sms/ringde Pratade med andra 2 4 3 4 4 0 3 Många nöjesfält har ju konserter, kanske finns där ngt man kan integrera med mobila tjänster. Jobbigt att stå o vänta på artisten/köa osv. 2015-11-27 12:16:062015-11-27 12:18:4594891e5589

Kvinna 25-34 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Skickade sms/ringde 4 4 2 3 4 0 4 Kunna lokalisera familjemedlemmar på din mobila enhetSpela spel med andra besökare i könTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åk2015-11-27 12:17:002015-11-27 12:19:54ecfd9b6582

Kvinna 18-24 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Var inne på sociala medierSkickade sms/ringde La upp bilder 5 4 3 4 3 0 5 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenDelta i en skattjakt i parkenSpela spel med andra besökare i könTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åk2015-11-27 12:17:562015-11-27 12:20:0284d4074b8d

Kvinna 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Var inne på sociala medierSkickade sms/ringde Pratade med andra 3 3 2 4 5 0 4 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenSpela spel med andra besökare i könTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åk2015-11-27 12:17:322015-11-27 12:20:16ecfd9b6582

Man 18-24 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ingen tid alls på min mobila enhet 3 3 3 4 4 1 1 Är på nöjesfält för umgänget, inte för att vara så effektiv som möjligt.. 2015-11-27 12:32:552015-11-27 12:34:52fd3f2c98e0

Kvinna 25-34 år 4-10 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Skickade sms/ringde 2 3 1 3 3 0 4 Möjligheten och tillgång att stå längst fram till nöjen och sevärdheterKolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenKunna lokalisera familjemedlemmar på din mobila enhetDelta i en skattjakt i parkenTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åkDet vore fint med möjlighet att genom mobilen undersöka utbudet av t.ex. allergivänlig mat och annan specialkost i nöjesparken. Inte så "roliga" men ändå viktiga aspekter av vistelsen. 2015-11-27 12:38:132015-11-27 12:44:15b7a5c61ed0

Kvinna 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Surfade på nätet Var inne på sociala medierSkickade sms/ringde Checkade in Pratade med andra 4 4 3 4 3 0 4 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenDelta i en skattjakt i parkenTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åk2015-11-27 12:41:162015-11-27 12:44:29264c71dae8

Kvinna 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmerKollade min e-post Skickade sms/ringde 4 4 2 4 4 1 3 2015-11-27 12:59:382015-11-27 13:01:121e550ef771

Kvinna 18-24 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Var inne på sociala medierSökte efter nöjesfältet infoSkickade sms/ringde Pratade med andraSökte efter nöjesfält info4 5 3 5 5 1 3 2015-11-27 13:00:132015-11-27 13:03:075179e195b3

Kvinna 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Surfade på nätet Var inne på sociala medierSökte efter nöjesfältet infoSkickade sms/ringde La upp bilder 2 2 1 2 2 0 4 Möjligheten och tillgång att stå längst fram till nöjen och sevärdheterKolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenKunna lokalisera familjemedlemmar på din mobila enhetTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åkKul grej! hade inte så bra koll på detta innan denna enkät2015-11-27 13:08:512015-11-27 13:11:37496db567b4

Kvinna 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer 5 5 3 3 3 1 1 2015-11-27 13:13:112015-11-27 13:14:34bf566d6b5d

Kvinna 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Var inne på sociala medierSkickade sms/ringde Checkade inUpdaterade statusLa upp bilder 5 5 5 5 5 1 3 2015-11-27 13:18:262015-11-27 13:20:39e96aa9cef6

Man 35-44 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Surfade på nätet Var inne på sociala medierSkickade sms/ringde Updaterade statusLa upp bilderPratade med andra 5 5 5 5 5 0 5 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenKunna lokalisera familjemedlemmar på din mobila enhetDelta i en skattjakt i parkenSpela spel med andra besökare i könTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åk2015-11-27 13:18:532015-11-27 13:21:26ecfd9b6582

Kvinna 18-24 år 4-10 år sedan Tog inte med mig någon enhet 5 5 4 4 5 0 1 Man är redan för beroende av mobila enheter.2015-11-27 13:20:592015-11-27 13:22:57c6e3c7804f

Man 18-24 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Var inne på sociala medierSökte efter nöjesfältet infoSkickade sms/ringde Checkade in Sökte efter nöjesfält info5 5 5 4 4 1 4 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenKunna lokalisera familjemedlemmar på din mobila enhet 2015-11-27 13:21:222015-11-27 13:25:045179e195b3

Man 18-24 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmerKollade min e-post Surfade på nätet Var inne på sociala medierSökte efter nöjesfältet infoSkickade sms/ringde Pratade med andraSökte efter nöjesfält info5 5 2 4 5 1 5 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenKunna lokalisera familjemedlemmar på din mobila enhetDelta i en skattjakt i parkenSpela spel med andra besökare i könTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åk2015-11-27 13:25:062015-11-27 13:28:55be9c8bd8ab

Kvinna 18-24 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Skickade sms/ringde 5 5 3 5 5 1 3 2015-11-27 13:28:042015-11-27 13:29:41870492956a

Kvinna 18-24 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Surfade på nätet Var inne på sociala medierSökte efter nöjesfältet infoSkickade sms/ringde Updaterade statusLa upp bilderPratade med andraSökte efter nöjesfält info5 5 2 5 5 1 4 Möjligheten och tillgång att stå längst fram till nöjen och sevärdheterKolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenKunna lokalisera familjemedlemmar på din mobila enhetDelta i en skattjakt i parkenSpela spel med andra besökare i könTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åk2015-11-27 13:34:032015-11-27 13:37:375f0aec3717

Man 18-24 år 1-3 år sedan Tog inte med mig någon enhet 3 3 1 2 4 0 4 Möjligheten och tillgång att stå längst fram till nöjen och sevärdheterKolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenKunna lokalisera familjemedlemmar på din mobila enhet 2015-11-27 13:34:472015-11-27 13:37:42c53ce05b21

Man 18-24 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmerKollade min e-post Var inne på sociala medierSkickade sms/ringde Pratade med andra 4 3 1 5 3 0 5 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenDelta i en skattjakt i parkenSpela spel med andra besökare i könTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åk2015-11-27 13:44:062015-11-27 13:48:42f4cc084725

Kvinna 18-24 år 4-10 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Kollade min e-post Skickade sms/ringde 2 4 3 3 4 1 2 Nej Nej 2015-11-27 13:54:072015-11-27 13:55:49dbff0f68e6

Kvinna 18-24 år Jag har aldrig besökt ett nöjesfält 2015-11-27 13:56:452015-11-27 13:57:23c9e45f9d2f

Man 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Skickade sms/ringde 4 3 4 4 3 0 5 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenDelta i en skattjakt i parkenTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åk2015-11-27 14:01:192015-11-27 14:03:09e0042f4832

Kvinna 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Surfade på nätet Var inne på sociala medierSökte efter nöjesfältet infoSkickade sms/ringde La upp bilderPratade med andra 4 3 1 4 2 1 5 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenKunna lokalisera familjemedlemmar på din mobila enhetDelta i en skattjakt i parkenSpela spel med andra besökare i könTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åk2015-11-27 14:03:552015-11-27 14:05:54364be0e0f1

Kvinna 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Laptop Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer 5 5 2 3 4 1 3 2015-11-27 14:24:102015-11-27 14:29:31ab59703c4e

Man 18-24 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Kollade min e-post 4 4 3 4 3 1 3 2015-11-27 14:27:362015-11-27 14:31:11323534e0e1

Man 18-24 år Mindre än ett år sedan Smartphone Laptop Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmerKollade min e-post Surfade på nätet Var inne på sociala medierSökte efter nöjesfältet infoSkickade sms/ringde Pratade med andraSökte efter nöjesfält info5 5 3 3 5 1 5 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenKunna lokalisera familjemedlemmar på din mobila enhetDelta i en skattjakt i parkenSpela spel med andra besökare i könTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åk2015-11-27 14:36:182015-11-27 14:37:5389e474fbd5

Kvinna 18-24 år 4-10 år sedan Tog inte med mig någon enhet 5 3 2 1 1 1 1 Nej No 2015-11-27 14:45:292015-11-27 14:48:1699e00ae56d

Kvinna 25-34 år 4-10 år sedan Tog inte med mig någon enhet 4 4 3 3 3 0 3 Fråga 8 och 9 ger inget alternativ till om man inte vet/inte har någon åsikt pga inte vet...2015-11-27 14:50:142015-11-27 14:53:1233cc22ca78

Kvinna 35-44 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer 3 3 2 3 3 1 3 2015-11-27 14:23:332015-11-27 15:03:388852a883bb

Kvinna 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Var inne på sociala medierSkickade sms/ringde La upp bilderPratade med andra 4 4 2 3 3 0 4 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenKunna lokalisera familjemedlemmar på din mobila enhet 2015-11-27 15:34:272015-11-27 15:37:40c664ea3489

Man 18-24 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Var inne på sociala medier Sökte efter nöjesfält info4 5 3 4 4 1 3 2015-11-27 16:16:062015-11-27 16:17:513219db9c02

Kvinna 25-34 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer 3 3 3 3 3 0 3 2015-11-27 16:54:542015-11-27 16:56:21be6c242487

Man 55-64 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Var inne på sociala medierSkickade sms/ringde Checkade inUpdaterade statusLa upp bilder 3 4 1 5 3 0 3 2015-11-27 17:40:402015-11-27 17:46:0042fa0b78b8

Man 18-24 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ingen tid alls på min mobila enhet Skickade sms/ringde 5 5 3 5 5 0 2 2015-11-27 18:16:302015-11-27 18:18:091ab6513f24

Kvinna 25-34 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Var inne på sociala medierSkickade sms/ringde Checkade inUpdaterade statusLa upp bilder 5 5 5 5 5 0 4 Möjligheten och tillgång att stå längst fram till nöjen och sevärdheterKolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parken Mitt besök på nöjesfältet var i första hand ett konsertbesök och jag saknade därmed svarsalternativ för ex "vet ej" på vissa frågor. Fick ta det näst bästa svarsalternativet i dessa fall. Hoppas det var ok!2015-11-27 18:10:252015-11-27 18:20:3296f94a01db

Kvinna 18-24 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Var inne på sociala medierSkickade sms/ringde Kollade igenom nyhetsflödet.4 5 2 3 3 1 4 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenKunna lokalisera familjemedlemmar på din mobila enhetTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åkBra undersökning fina du2015-11-27 21:48:532015-11-27 21:53:26f9a33d9f9e

Man 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Var inne på sociala medierSkickade sms/ringde Pratade med andra 4 4 3 5 5 0 5 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parken 2015-11-28 01:38:362015-11-28 01:40:545c63c187e1

Kvinna 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Surfade på nätet Var inne på sociala medierSökte efter nöjesfältet infoSkickade sms/ringde Pratade med andra 4 4 3 3 2 1 3 2015-11-28 11:07:452015-11-28 11:10:2208138228bd

Kvinna 17 år eller yngre1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer 3 4 2 3 3 1 2 2015-11-28 11:47:062015-11-28 11:49:05330d0d489a

Man 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ingen tid alls på min mobila enhet Surfade på nätet Skickade sms/ringde 3 3 4 4 4 0 4 Möjligheten och tillgång att stå längst fram till nöjen och sevärdheterKolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenKunna lokalisera familjemedlemmar på din mobila enhetDelta i en skattjakt i parkenSpela spel med andra besökare i könInteragera med karaktärer och skådespelareTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åk2015-11-28 13:24:162015-11-28 13:26:15572a315e86

Man 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Skickade sms/ringde 3 3 2 4 3 1 4 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parken 2015-11-28 13:40:132015-11-28 13:43:389fe208bac4

Man 25-34 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ingen tid alls på min mobila enhet Tog bilder/filmer 5 5 2 4 2 1 3 2015-11-28 14:44:312015-11-28 15:01:545bdb97b855

Kvinna 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer 4 4 3 4 4 0 4 Möjligheten och tillgång att stå längst fram till nöjen och sevärdheterKolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parken 2015-11-30 11:36:012015-11-30 11:37:57ecfd9b6582

Kvinna 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Var inne på sociala medierSökte efter nöjesfältet infoSkickade sms/ringde La upp bilderPratade med andraSökte efter nöjesfält info4 4 3 5 4 0 3 skulle önskat "vet inte" alternativ på flera frågor.2015-11-30 11:53:042015-11-30 11:59:16ecfd9b6582

Kvinna 25-34 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Var inne på sociala medierSkickade sms/ringde Kollade instagram och fb4 4 2 4 4 1 4 Möjligheten och tillgång att stå längst fram till nöjen och sevärdheterKolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenKunna lokalisera familjemedlemmar på din mobila enhetDelta i en skattjakt i parkenSpela spel med andra besökare i kön 2015-11-30 11:56:532015-11-30 12:04:47ecfd9b6582

Kvinna 25-34 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmerKollade min e-post Surfade på nätet Var inne på sociala medierSökte efter nöjesfältet infoSkickade sms/ringde Pratade med andra 3 3 3 3 3 0 5 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenKunna lokalisera familjemedlemmar på din mobila enhetDelta i en skattjakt i parkenSpela spel med andra besökare i kön 2015-12-01 10:49:252015-12-01 10:51:271063bce364

Kvinna 18-24 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Var inne på sociala medierSkickade sms/ringde Pratade med andra 4 4 2 2 2 1 5 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenKunna lokalisera familjemedlemmar på din mobila enhetDelta i en skattjakt i parkenSpela spel med andra besökare i könTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åk2015-12-01 12:01:212015-12-01 12:02:46ecfd9b6582

Man 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmerKollade min e-post Surfade på nätet Var inne på sociala medierSkickade sms/ringde Updaterade statusLa upp bilderPratade med andra 4 4 4 4 4 0 4 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenInteragera med karaktärer och skådespelare2015-12-01 12:28:122015-12-01 12:31:412863f28ee3

Kvinna 18-24 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade mer tid på min enhet än jag njöt av nöjesfältetTog bilder/filmer Var inne på sociala medierSkickade sms/ringde Pratade med andra 4 3 3 1 2 0 4 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenKunna lokalisera familjemedlemmar på din mobila enhetTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åkNej 2015-12-01 12:32:522015-12-01 12:35:09449d11a39f

Man 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Var inne på sociala medier Updaterade statusLa upp bilderPratade med andra 3 4 3 4 3 0 3 2015-12-01 12:33:512015-12-01 12:35:511e6507b1aa

Kvinna 25-34 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmerKollade min e-post Var inne på sociala medierSökte efter nöjesfältet infoSkickade sms/ringde Checkade inUpdaterade statusLa upp bilder 5 5 4 5 5 0 5 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parken 2015-12-01 12:35:362015-12-01 12:37:53dacf54bd6a

Man 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmerKollade min e-post Surfade på nätet Var inne på sociala medierSökte efter nöjesfältet infoSkickade sms/ringde Pratade med andra 4 4 1 3 3 1 5 Möjligheten och tillgång att stå längst fram till nöjen och sevärdheterKolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenDelta i en skattjakt i parkenSpela spel med andra besökare i kön 2015-12-01 12:39:042015-12-01 12:40:42bc4596714f

Kvinna 18-24 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Skickade sms/ringde 4 2 3 5 5 1 3 2015-12-01 12:39:092015-12-01 12:41:21cc04f9e58c

Kvinna 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ingen tid alls på min mobila enhet Tog bilder/filmer Var inne på sociala medierSkickade sms/ringde Pratade med andra 5 5 3 3 3 0 3 2015-12-01 12:41:312015-12-01 12:44:2228e26754cc

Kvinna 18-24 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Var inne på sociala medierSökte efter nöjesfältet info La upp bilder 4 3 5 3 3 0 4 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenDelta i en skattjakt i parkenInteragera med karaktärer och skådespelareTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åk2015-12-01 12:42:302015-12-01 12:45:210402d21128

Kvinna 18-24 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Var inne på sociala medierSkickade sms/ringde La upp bilder 5 5 4 5 5 0 2 Tycker inte det behövs2015-12-01 12:46:212015-12-01 12:48:21eda996d07c

Man 18-24 år 4-10 år sedan Smartphone Tillbringade ingen tid alls på min mobila enhet Skickade sms/ringde 3 3 1 5 4 0 5 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parken 2015-12-01 12:46:312015-12-01 12:48:43af990443a9

Man 18-24 år Mindre än ett år sedan Tog inte med mig någon enhet 4 5 1 4 3 0 5 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parken 2015-12-01 12:44:222015-12-01 12:50:004be81fa9ec

Man 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmerKollade min e-post Surfade på nätet Var inne på sociala medierSkickade sms/ringde Updaterade statusLa upp bilderPratade med andra 3 4 3 4 5 1 4 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenKunna lokalisera familjemedlemmar på din mobila enhetTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åk2015-12-01 13:27:112015-12-01 13:32:14e13aac13d1

Kvinna 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Var inne på sociala medierSkickade sms/ringde La upp bilderPratade med andra 4 3 4 4 4 1 4 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenKunna lokalisera familjemedlemmar på din mobila enhet 2015-12-01 13:42:352015-12-01 13:45:162e686ff6a1

Kvinna 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Var inne på sociala medierSkickade sms/ringde Pratade med andraSökte efter nöjesfält info4 4 2 3 3 0 4 Möjligheten och tillgång att stå längst fram till nöjen och sevärdheterKolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenDelta i en skattjakt i parkenSpela spel med andra besökare i könInteragera med karaktärer och skådespelareTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åk2015-12-01 13:41:262015-12-01 13:45:21287d21f651

Kvinna 18-24 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ingen tid alls på min mobila enhet Skickade sms/ringde 5 4 4 4 3 0 3 2015-12-01 14:03:352015-12-01 14:05:48e224d29fd0

Kvinna 18-24 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer 4 3 3 5 3 0 2 Man är med sina kompisar inte för sms 2015-12-01 14:48:342015-12-01 14:50:45c78180101a

Kvinna 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Skickade sms/ringde 5 4 3 4 4 0 5 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenKunna lokalisera familjemedlemmar på din mobila enhetDelta i en skattjakt i parkenTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åk2015-12-01 15:05:322015-12-01 15:08:42f4c145fe05

Kvinna 18-24 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Skickade sms/ringde 4 4 4 5 5 1 3 2015-12-01 15:18:012015-12-01 15:19:27af5ef84b9b

Kvinna 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ingen tid alls på min mobila enhet Tog bilder/filmer 5 4 3 4 3 0 4 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åk2015-12-01 15:22:382015-12-01 15:24:481b9e85da26

Kvinna 25-34 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Var inne på sociala medierSkickade sms/ringde La upp bilder 5 3 3 5 2 0 4 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenSpela spel med andra besökare i könTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åk2015-12-01 15:38:052015-12-01 15:41:30a452cb5196

Kvinna 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Var inne på sociala medierSkickade sms/ringde La upp bilderPratade med andra 5 5 3 4 4 0 4 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenInteragera med karaktärer och skådespelare2015-12-01 15:48:072015-12-01 15:51:50193b212ebf

Kvinna 55-64 år 4-10 år sedan Tog inte med mig någon enhet 4 4 3 4 4 0 4 Möjligheten och tillgång att stå längst fram till nöjen och sevärdheterKolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenKunna lokalisera familjemedlemmar på din mobila enhetTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åk2015-12-01 18:16:542015-12-01 18:20:02708b93c7cc

Kvinna 18-24 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Var inne på sociala medierSökte efter nöjesfältet infoSkickade sms/ringde Updaterade statusLa upp bilder Sökte efter nöjesfält info5 5 3 4 5 0 4 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenDelta i en skattjakt i parkenTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åk2015-12-01 18:29:252015-12-01 18:31:59e725f6e886

Kvinna 18-24 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Var inne på sociala medierSökte efter nöjesfältet infoSkickade sms/ringde Checkade inUpdaterade status 4 4 2 5 4 1 4 Möjligheten och tillgång att stå längst fram till nöjen och sevärdheterKolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenDelta i en skattjakt i parkenSpela spel med andra besökare i könTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åk2015-12-01 19:15:532015-12-01 19:18:38bbd32df718

Man 18-24 år 1-3 år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Surfade på nätet Var inne på sociala medierSkickade sms/ringde Pratade med andra 3 2 4 4 4 0 3 2015-12-01 21:12:122015-12-01 21:14:3840b1b7d0f4

Man 18-24 år Mindre än ett år sedanSmartwatch Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Var inne på sociala medierSökte efter nöjesfältet infoSkickade sms/ringde La upp bilderPratade med andraSökte efter nöjesfält info5 5 5 5 5 0 3 2015-12-01 22:53:492015-12-01 22:56:260c3c9d9f1d

Kvinna 25-34 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmerKollade min e-post Surfade på nätet Sökte efter nöjesfältet infoSkickade sms/ringdeSpelade nåt spel 4 4 2 3 2 0 4 Kolla väntetiden till karuseller från var du än befinner dig i parkenDelta i en skattjakt i parkenSpela spel med andra besökare i könTjäna poäng i olika spel som sedan kan användas för att få erbjudanden och fria åkNågot behöver göras för att man ska stå ut i kön bättre2015-12-02 22:31:422015-12-02 22:35:48d2b3db9883

Man 18-24 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Skickade sms/ringde 5 4 4 5 4 0 3 2015-12-04 09:13:462015-12-04 09:17:51e9c81d5d2b

Kvinna 18-24 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Var inne på sociala medier Checkade in La upp bilder 4 4 3 5 3 1 3 2015-12-04 09:18:222015-12-04 09:20:498e80ff0257

Kvinna 18-24 år Mindre än ett år sedan Smartphone Tillbringade ett par minuter på och av genom dagen Tog bilder/filmer Surfade på nätet 4 3 3 3 4 1 3 2015-12-04 10:01:402015-12-04 10:02:56d61c08becc

 


