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Abstrakt 

Uppsatsens titel: Servicescape – hur används detta för att höja kundens upplevelse?   
  

Inlämningsdatum:  26 Maj 2009 

Kurs:  Examensarbete i marknadsföring kandidatnivå, 15hp 

Författare:  Stina Olsson Arnlund & Ida Östman 

Handledare:  Yvonne Von Friedrichs 

Nyckelord: Servicescape, design, upplevelser, marknadsföring, servicescape 
dimensionerna; färg, ljus, ljud, lukt. 

Undersökningsobjekt: Restaurangerna V&R och tc samt frisörsalongen Clipp Room, alla 
verksamma i Umeå.  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka i hur stor utsträckning 
tjänsteföretag arbetar med servicescape och dess olika 
dimensioner för att skapa en så bra upplevelse för kunden som 
möjligt. 

Frågeställningar: Hur använder sig tjänsteföretag av servicescape och dess olika 
dimensioner som en del i påverkan av upplevelsen när företagets 
lokaler utformas?  

– Vilka av servicescape dimensionerna använder företagen?  

– Vad anser kunderna om servicescape olika dimensioner som 
används av företagen för att skapa upplevelser?  

– Hur arbetet med servicescape fungerar mellan företaget och 
inredningsarkitekten?  

  

Tillvägagångssätt: Vi har valt att genom en fallstudie på de tre 
undersökningsobjekten utföra intervjuer, enkäter och 
observationer. 

Slutsats: Företagen försöker skapa en tilltalande lokal för kunden, dock 
inte på ett organiserat och systematiskt sätt. Ingen av 
respondenterna vid intervjun hade vetskap om servicescape 
begreppet och hur stor påverkan det har för kundens upplevelse 
av tjänsten. Ett mer aktivt och förbättrande av servicescape 
dimensionerna inom företagen bör skapa en bättre upplevelse 
för kunden.  
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1. Inledning     
Denna del kommer att introducera läsaren till det valda ämnet. Bakgrunden ska ge en 
uppfattning om problemet och kommer behandla begreppet servicescape. Utgångspunkten är 
den påverkan som den fysiska miljön och omgivningen har på kunden och att tjänsteföretag 
med den vetskapen kan anpassa utformningen av lokalen så kundens upplevelse höjs. Därefter 
presenteras syftet med uppsatsen och dess frågeställningar. Avslutningsvis beskrivs uppsatsens 
disposition och centrala begreppsdefinitioner.  

1.1 Bakgrund  
Design och inredning är något som varit aktuellt i flera århundraden och fortfarande är 
aktuellt. Med sina olika tidsperioder och sina olika stilar har design speglat människors 
livsstil. Vare sig inredningsdesign är professionell eller ej så är design något vi aldrig 
kan undkomma. Byggnader och dess design har och kommer alltid att ha syftet att vara 
en spegling av dess tid och stil1. Inredningsdesign och dess förändring genom historien 
är fördelaktig, både för att kunna utforska det förflutna och för att skapa ny design för 
den tid vi lever i nu.2 Färg, lukt, ljus och ljud är dimensioner och bara några av de alltid 
så viktiga byggstenarna i design och servicescape. Vi vet att dessa påverkar människors 
beteenden och humör eftersom de alla berör våra fem sinnen, syn, känsel, hörsel, 
smak och lukt.  

Konceptet servicescape utvecklades av Booms och Bitner för att betona den påverkan 
som den fysiska miljön och omgivningen har på den utförda tjänsten och på den totala 
upplevelsen. Definitionen av servicescape lyder:  

”den miljö, i vilken tjänsten är samlad och där kund och anställd interagerar 
tillsammans med fysiska faktorer som underlättar utförandet och kommunikationen 

 av tjänsten”3 

Servicescape ska hjälpa kunden att orientera sig under tjänsteprocessens gång och 
skapa en positiv kvalitetsupplevelse. Även uttrycket upplevelserummet används och 
menar att en förutsättning för ett företags överlevnad på marknaden är att ge kunden 
ett mervärde och skapa en minnesrik upplevelse. I dagens samhälle i västvärlden, 
söker vi alltfler upplevelser, som ger oss större värde och en större tillfredsställelse. 
Dessa upplevelser är en del av tjänstesamhället som de senaste åren ökat drastiskt4. 
Upplevelserna i västvärlden handlar om att ha kul och att få njuta, vilket gör kunden 
engagerad, av den orsaken bör företagen fokusera på annat än bara kärnprodukten5. 

                                                            
1 Pile John, (2000), A history of Interior Design, 
2 Ibid. s.8 
3 Booms Bernard H, Bitner Mary Jo,  (1981), Marketing Strategies and Organization Structures for Service 
Firms, s.36 
4 Arnerup Birgitta, Edvardsson Bo (1992), Marknadsföring av tjänster, s.11 
5 Mossberg Lena, (2003), Att skapa upplevelser – från OK till WOW, s.11 

8 
 



Upplevelsen är viktig för att kunden ska sprida ett positivt budskap och därmed främja 
företaget.6   

Servicescape har en mycket betydelsefull roll i ett tjänsteföretag som en del av dess 
marknadsföring.  Servicescape ger kunden ett första intryck innan kunden interageras 
med de anställda. Vidare är servicescape en viktig faktor som bistår kunden i sin 
uppfattning, attityd och förväntning. Den fysiska miljön påverkar kundens och de 
anställdas beteende, samtidigt som den påverkar interaktionen mellan parterna. 
Människor handlar och agerar på olika sätt beroende i vilken miljö de befinner sig i.7  

 Atmosfär är en del av servicescape som kan skapas i företagets omgivning och därmed 
påverka kundens sinnen, en nyligen gjord studie visar att en restaurangs atmosfär var 
den mest positivt påverkande egenskapen och att till och med maten var mindre 
viktig8. Design, ljudnivå, ljussättning och färger är några av de faktorer som kan 
påverka kundens reaktioner9 

”Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt 
sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens 

behov. Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer, budskap  
och miljöer”10 

Idag är inredning för många företag ett viktigt konkurrensmedel, många satsar på att 
anlita en inredningsdesigner eller en arkitekt för att fräscha upp företagets lokaler och 
för att få sin egen image och stil. Studier har visat på att det finns vissa konflikter 
mellan företag och designer vid ombyggnationer och utformning av en lokal, då de har 
skilda uppfattningar om vad som är vitalt, i olikheter som betonar estetik och 
funktionalitet.11 Särprägel och äkthet är två viktiga faktorer för att skapa en god 
atmosfär där kunden trivs och därför kan det vara viktigt att ha ett unikt koncept som 
bland annat innefattar god design och utformning. Det är dock denna särprägel och 
unikhet som kan ligga till grund för den konflikt som uppstår12.   
 
Vi har intresserat oss för att undersöka ämnet servicescape genom att vi läst kurser på 
universitetet inom design och marknadsföring, som har behandlat servicescape, 
genom dessa har vi förstått att det finns ett problem, att företagens lokaler inte 
utformas på bästa sätt för att skapa en upplevelse för kunden. Designern har kunskap 
om estetik och formgivning, om vad som passar ihop och ger ett bra helhetsintryck, vet 

                                                            
6 Ibid. s.39 
7 Zeithaml V.A, Bitner Mary Jo (1996), Service Marketing, s.329 
8 Heide Morten, Laerdal Kirsti, Grönhaug Kjell (2007), The design and management of ambience – 
Implications for architecture and service, s.1315 
9 Mossberg L, (2003) s.11 
10 http://www.svid.se/Om‐SVID/Vad‐design‐är/ (2008‐12‐13)  
11 Heide et al. (2007)  s.1320‐1321 
12 Ibid. s.1322 
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hur kuddar ska puffas och hur tavlor ska hängas. Det många företag inte vet är att 
genom servicescape finns vetskapen om hur ljud, ljus, färg, material, interaktioner med 
andra kunder och anställda påverkar deras kunder och dess tjänsteupplevelse. 
Servicescape påverkar kunden men frågan är i hur stor utsträckning företagen 
använder sig av den här kunskapen och vilka dimensioner de använder sig av när de 
utformar sina lokaler i ett försök att höja kundens upplevelse? 

1.2 Syfte och frågeställningar   
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka i hur stor utsträckning tjänsteföretag 
arbetar med servicescape och dess olika dimensioner för att skapa en så bra upplevelse 
för kunden som möjligt.  

Frågeställningar    

• Hur använder sig tjänsteföretag av servicescape och dess olika dimensioner 
som en del i påverkan av upplevelsen när företagets lokaler utformas?  

• Vilka av servicescapedimensionerna använder tjänsteföretagen?  

• Vad anser kunderna om servicescape olika dimensioner som används av 
tjänsteföretagen för att skapa upplevelser?  

• Hur fungerar arbetet med servicescape mellan tjänsteföretaget och 
inredningsarkitekten?  

1.3 Disposition  
Vi har valt att disponera vår uppsats genom att i inledningskapitlet beskriva 
bakgrunden till vår studie samt syftet och frågeställningarna. Vi beskriver även hur vi 
kommer att disponera uppsatsen och beskriva viktiga begrepp. I metodkapitlet 
beskrivs hur vi valt att genomföra uppsatsen och hur vi samlat in material, både den 
tidigare forskning och vår bild av verkligheten som formats genom en fallstudie. I 
denna fallstudie har intervjuer och observationer genomförts på tre valda 
tjänsteföretag och enkäter har delats ut till tjänsteföretagens kunder. Efter 
metodkapitlet följer den tidigare forskningen som beskriver upplevelseindustrin och 
hur den utvecklats mot att konsumtion inte längre är ett resultat av produktion där 
fokus flyttas till kunden och där individer är unika och individuella lösningar erbjuds. 
Därefter smalnas den tidigare forskningen av och viktiga begrepp som marknadsföring 
och kundbeteende beskrivs för att sedan leda in på det valda ämnet servicescape, där 
de viktiga dimensionerna ljus, ljud, färg och lukt beskrivs mer ingående.  Även andra 
viktiga begrepp som ingår i servicescape framställs. Den tidigare forskningen sätts 
sedan i ett verklighetsperspektiv med vår bild av verkligheten från de valda 
undersökningsobjekten, restaurangen V&R, restaurangen tc och frisörsalongen Clip 
Room. Vi har i det följande empiravsnittet redovisat de resultat som framkommit 
genom fallstudien och där en del av resultaten beskrivs i diagram, för en lättare 
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överskådning. I analysavsnittet kopplar vi samman resultaten från fallstudien med de 
teorier från tidigare forskning. Uppsatsen avslutas med slutsatser där vi framställer vad 
vi kommit fram till utifrån vårt syfte och frågeställningar. 

1.4 Begreppsdefinitioner    
Nedan finns definitioner och begrepp vars innebörd är viktiga att förstå för att kunna 
läsa och tolka uppsatsen på ett korrekt sätt. Definitionerna är både refererade till 
tidigare forskning samt egna tolkningar.      
 
Atmosfär‐ Tjänsteföretagets omgivning och miljö som kan påverka interaktioner, 
beteende och känslor hos individer.13   

Design – Design är en medveten handling som skapas av människan – med tanke eller 
hand, vilket i sin tur skapar en upplevelse till mottagaren – kunden,14 tillämpas för 
utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och miljöer.15 
 
Designer/arkitekt ‐ Individ med kompetens om design. Har som mål att uppfylla såväl 
uppdragsgivares som användares behov och önskemål.16  
 
Kund – Bör i denna uppsats tolkas som en individ som innehar ett behov eller 
önskemål som vänder sig till företag som kan bemöta detta behov eller önskemål med 
en specifik tjänst. Vi har valt att endast använda oss av begreppet kund då de 
företagen vi valt att arbeta med vänder sig till endera kunder eller gäster, detta för att 
lättare kunna skapa förståelse.        
         

 

 

 

 
 

                                                            
13 Heide et al. (2007) s.1316 
14Capetillo, Birgitta, (2003), Dansk design center 
15 http://www.svid.se/Om‐SVID/Vad‐design‐är/ (2008‐12‐13) 
16 Johansson Ulla, (2006). Design som utvecklingskraft  
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2. Metod  
I detta kapitel redogör vi för vår kunskapssyn, angreppssätt samt förkunskaper . För att sedan 
presentera insamlingen av material till studien, valet av undersöknings objekt, urvalet, för att 
sedan ifrågasätta de valda metoderna. Avslutningsvis beskriver vi vårt bortfall samt kritik av 
sekundärkällor.      

2.1 Kunskapssyn 
Den kunskapssyn som kommer att spegla denna uppsats är en hermeneutikisk 
kunskapssyn, denna kunskapssyn menar att mänsklig varaktighet är av språklig natur 
och att man genom språket skaffar sig kunskap om det genuint mänskliga. 
Hermeneutiker menar att det går att förstå andra människor och vår egen livssituation 
genom att tolka hur mänskligt liv, existens kommer till uttryck i det talade och skrivna 
språket samt i människors handlingar och i mänskliga livsyttringar. Forskarna närmar 
sig forskningsobjekten subjektivt utifrån sin egen förståelse och all den förståelse 
forskaren har är inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjekten. 
Hermeneutikern försöker se helheten i forskningsproblemet, forskaren ställer helheten 
i relation till delarna för att nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt, på 
samma sätt kan den pendla mellan objektet och subjektets synvinkel.17 

Vi har valt den hermeneutiska kunskapssynen i uppsatsen genom att vi anser att vår 
tolkning av verkligheten genom våra undersökningar är det centrala, samt pågrund av 
våra förkunskaper inom ämnet.            

2.2 Angreppssätt 
 I uppsatsen har vi använt ett deduktivt angreppssätt som innebär att från tidigare 
forskning dras slutsatser om enskilda fall, det kännetecknas av att man utifrån 
allmänna principer och befintlig tidigare forskning drar slutsatser om enskilda 
företeelser. 18  Vi kommer att anslå ett deduktivt angreppssätt, därmed antas 
objektiviteten i forskningen kunna stärkas genom att utgångspunkterna tas från 
befintlig forskning, man menar att forskningsprocessen blir genom det mindre färgad 
av författarens enskilda subjektiva uppfattningar19.   

2.3 Förkunskaper 
De förkunskaper vi har innan den här uppsatsen i ämnet är att vi har båda läst en kurs i 
design som heter design och miljö på Designhögskolan och kurser inom service 
management och service marketing som har behandlat ämnet servicescape. Genom 
dessa kurser har vi fått uppfattningen om att man från designsidan inte tar del och 
använder sig av all den viktiga information om hur olika färger, material, ljud, ljus och 
hur interaktioner bör ske, genom servicescapeforskningen, för att skapa en så bra 

                                                            
17 Patel Runa, Davidson Bo, (2003), Forskningsmetodikens grunder, s.28 
18 Ibid. s.23   
19 Ibid. s.23   
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upplevelse för kunden som möjligt. Vi förstår att denna av oss redan observerade syn 
på problemet kan spegla uppsatsen, därmed ska vi försöka att inte lägga några av våra 
tidigare värderingar om hur vi upplevt problemet i insamlandet av materialet till 
uppsatsen. Vi har försökt att skriva så öppna och värderingsfria frågor som möjligt 
både i intervjuerna och i enkäterna, för att försöka få det egentliga svaret och 
förståelsen för problemet och inte våra redan förutfattade tankar och åsikter kring 
ämnet. Vi har båda ett genuint intresse för inredningsdesign och läser mycket om 
inredning vilket kan spegla vår bild av inredning i allmänhet.  

2.4 Insamling av material 
För att samla in sekundärkällor till vår uppsats har vi använt oss av litteratur samt 
vetenskapliga artiklar samt artiklar från kunskaps‐ och kompetensutvecklingsstiftelsen, 
för att få en bild av den tidigare forskningen som gjorts inom ämnet. De vetenskapliga 
artiklarna har vi fått tillgång till genom databaser från Umeå Universitetsbibliotek. De 
databaser som vi till största del använt oss av är Business Source Premiere, EBSCO 
samt Emerald. De sökord vi använt oss av för att hitta relevanta artiklar för vårt ämne 
är; Servicescape, physical surroundings, service marketing, customer behavior, 
atmosphere och de specifika servicescapedimensionerna; ljud, färg, lukt och ljus. Vi har 
gjort dessa sökningar av den tidigare forskningen kontinuerligt genom hela uppsatsens 
arbetsgång.  

För att samla in material av verkligheten till vår uppsats har vi använt oss av både 
kvalitativa och kvantitativa insamlingsmetoder. Vi har genomfört en fallstudie med 
intervjuer, observationer och enkäter där vi fokuserat på tre tjänsteföretag och 
studerat dem på djupet. Vi har valt att göra en fallstudie för att få en bra blid av 
helheten och för att få så täckande information som möjligt av tjänsteföretagen. 
Fallstudien gör att vi får företagets, kundernas och vår observations bild av företagets 
lokaler som gör att vi kan besvara vårt syfte och våra frågeställningar.    

Vi har började med att göra en djupintervju med Olle Salomonson, en arkitekt och 
lärare på designhögskolan i Umeå, om hur han arbetar och i vilken utsträckning han 
som arkitekt använder sig av de olika dimensionerna av servicescape när han designar 
lokaler åt tjänsteföretag och hur han anser att dessa kommunicerar med företagets 
kunder (bilaga 1). Vi har gjort tre intervjuer med både uppdragsgivare (bilaga 2) som vi 
hittat genom Olle men även ett annat företag vi läst om, där vi undersökt hur stor 
kunskap tjänsteföretagen har och i hur stor utsträckning de använder sig av 
servicescape när de utformar sina lokaler, men även i hur stor utsträckning de 
använder sig av sina lokaler när de kommunicerar till sina kunder.  

Som nästa steg i insamlandet av material har vi delat ut enkäter som kunder och gäster 
till de olika tjänsteföretagen svarat på för att få deras åsikter om upplevelserna av 
lokalerna och i hur stor utsträckning de upplever att servicescape används, men även 
om de ser lokalerna som en del av upplevelsen. (Bilaga 3) 
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Som en sista del i insamlingen av material har vi gjort observationer ute på 
tjänsteföretagen för att med egna ögon se och få en helhetsbild av, i hur stor 
utsträckning vi anser att servicescape har använts för att därigenom kunna jämföra 
med enkät‐ och intervjusvaren. (Bilaga 4)   

Generaliserbarheten vid en fallstudie beror på hur fallen är valda, man kan endera 
identifiera en population av fall och slumpmässigt välja de fall som studeras, därmed 
finns möjligheten att diskutera resultatets giltighet utifrån den valda populationen. En 
andra möjlighet är att välja fall som är så olika varandra i ett antal viktiga avseenden, 
då kan resultatet generaliseras utifrån en tänkt population.20 Då vi inte valt någon av 
dessa metoder kan populationen ej generaliseras då vår fallstudie inte baserats på 
slumpmässigt utvalda undersökningsobjekten men heller inte valt dem efter deras 
olikheter. 

2.4.1 Intervjuer 
Forskningsintervjuer är en av de viktigaste och vanligast förekommande 
tillvägagångssättet för datainsamling i både kvalitativa och kvantitativa 
forskningsmetoder. Målet med en intervju är att intervjuaren ska få så mycket 
information av respondenten om de attityder, värderingar och åsikter dom har. En 
forskningsintervju kan läggas upp på många olika sätt beroende på vilken typ av 
forskningsmetod man valt att använda sig av, den vanligaste typen av intervjuform är 
strukturerad intervju som innebär att intervjuaren ställer frågor utifrån ett i förväg 
fastställt frågeschema till respondenten.21 Semi‐strukturerad intervju finns det många 
typer av, oftast genomförs dessa intervjuer genom att intervjuaren har ett 
frågeschema men frågornas ordningsföljd kan varieras och frågorna brukar vara mer 
allmänna än i strukturerande intervjuer, det brukar även finnas utrymme för att kunna 
ställa icke förutbestämda följdfrågor. En djupintervju är både en typ utav 
psykodynamisk inriktad intervju och en typ av kvalitativ intervju som är ostrukturerad 
eller semi‐strukturerad och den berör färre frågor men mer djupgående.22      

Vi valde att göra en semi‐strukturerad djupintervju med designarkitekten och läraren 
på Designhögskolan i Umeå, Olle Salomonson på hans kontor tisdagen den 7/4‐09 kl. 
10.00.  Anledningen till den semi‐strukturerade djupintervjun med Olle var att vi vill få 
djupinformation från honom om våra 18 öppna frågor och för att få en 
tvåvägskommunikation mellan oss och Olle, kring i hur stor utsträckning han som 
arkitekt upplever att företagen använder sig av servicescape när de gör om sina lokaler 
(bilaga 1). Vi ville även få veta från honom hur mycket kunskap han som arkitekt har 
om servicescape, eftersom det just är arkitekter eller designers de flesta företag 
använder sig av när de utformar sina lokaler. Vi valde tre tjänsteföretag både utifrån 

                                                            
20 Patel R. et al. (2003) s.54  
21 Bryman Alan, Bell Emma (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s.135 
22 Ibid. s.138 
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vilka lokaler han designat för företagen men även en lokal vi läst om. De vi valt ut är 
två restauranger som han har designat, Teatercafét, tc, och Viskningar och Rop, V&R. 
Som sedan gjort om designen av lokalen, vilket vi inte var medvetna om först. Därefter 
vårt egna val, Clip Room, en frisörsalong som vunnit pris för sin design av lokalen, dock 
med en annan arkitekt. 
Vår första intervju med företagen ägde rum på V&R den 21/4‐09 klockan 13.00 där vi 
intervjuade restaurangchefen Håkan Wallengren. Intervjun pågick i cirka 40 minuter 
(bilaga 2). Under intervjun framkom det att den inredningen som Olle designat var 
utbytt cirka tre år tidigare och en dansk arkitekt har designat inredningen som nu finns 
i restaurangen. Eftersom den inredningen som nu finns i restaurangen också är 
designad av en annan arkitekt såg vi inte detta som ett problem utan ansåg ändå att 
just V&R var ett intressant företag att genomföra vår fallstudie på.   
Nästa intervju genomfördes på tc även där en 40 minuter lång intervju med Johan 
Järvholm restaurangchef, den 21/4‐09 klockan 14.00 (bilaga 2). Vi intervjuade honom 
om hur tc använder sig av servicescape och dess olika dimensioner som en del av 
upplevelsen för kunden när de utformade sina lokaler tillsammans med Olle. På tc har 
Olle varit med och gjort om lokalen flera gånger, senast i januari 2009.          
Den sista intervjun vi genomfördes på Clip Room tillsammans med Catharina 
Barrefjord som är en av tre delägare i företaget. Intervjun ägde rum den 27/4‐09 
klockan 12.30 (bilaga 2). Under intervjun berättade hon att de använt sig av arkitekten 
Christer Stenmark. Clip Room visste vi var en snygg designad lokal som vunnit pris i 
2008‐års arkitekturpris i övre norrland. Vi ansåg därför att det var intressant att se om 
de använt sig av servicescape och dess dimensioner, för att skapa upplevelser för 
kunden när de utformade lokalen, och vad deras kunder anser om den.     

2.4.2 Observationer 
Observationer är en vetenskaplig teknik för att samla information. Observationerna får 
inte vara slumpmässiga utan måste vara systematiskt planerade och den observerade 
informationen måste registreras systematiskt23. Detta görs genom ett 
observationsschema och en bestämd tidsrymd under när observationerna ska ske, 
detta för att kunna säkerställa informationen och sammanställa alla de beteenden man 
valt att studera, man gör då en strukturerad observation24 Det är också viktigt att man 
väljer att observera vid olika tidsperioder för att få en så bra och varierad observation 
som möjligt. Observationsmetoden kan användas som ett huvudinstrument vid 
undersökningar eller som ett komplement till den information som samlats in via 
andra tekniker. Till skillnad från intervjuer och enkäter är man vid observationer inte 
beroende av att individerna har en tydlig minnesbild som de ska vidarebefordra och att 

                                                            
23 Patel R. et al. (2003)  s.87 
24 Bryman B. et al. (2005)  s.197 
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informationssamlaren ska tolka dem rätt. Nackdelar med observationer är att den är 
tidsödande .25      

De observationer vi gjort har varit icke‐deltagande observationer, vilket innebär att vi 
endast observerat lokalerna och inte deltagit i det som skedde i miljön vid 
observationstillfället26. När vi utförde våra observationer på företagen använde vi oss 
av ett observationsschema (bilaga 4) för att kunna föra så bra anteckningar som 
möjligt och för att fokusera på exakt det vi valt i förväg att observera. Även för att 
observera samma saker och mönster på alla företagen. Direkt efter att vi gjort 
observationerna sammanställde vi dem i text, för att få en så hög tillförlitlighet av 
observationerna som möjligt. Observationen gick till så att vi besökte företagen och 
gick runt och tittade hur designen av företagens lokaler var uppbyggda, hur de olika 
dimensionerna fungerar och hur vi upplevde designen. Observationerna genomfördes 
endast vid en tidpunkt på de valda företagen då vår observation endast undersökte 
interiören i lokalen. Vi ansåg därför att en observation per företag var tillräcklig 
eftersom interiören och designen i lokalerna inte skulle förändras.          

2.4.3 Enkäter  
Enkäter är i många avseenden likartade med strukturerade intervjuer med skillnaden 
att enkäter fylls i av respondenterna själva och det finns ingen intervjuare som ställer 
frågorna. Detta innebär att enkäterna måste vara utformade så att de lätta att förstå, 
ha färre öppna frågor och är kortare för att minska risken att respondenten tröttnar på 
enkäten och inte svarar på den.27  
Fördelarna med enkäter jämfört med intervjuer är att de är snabbare att administrera 
till många personer samtidigt, de har ingen intervjuareffekt vilket menas att personen 
som intervjuar inte har någon effekt på svaren som respondenterna ger på frågorna, 
genom enkäter ges samma frågor till alla respondenter och svaren kan jämföras på ett 
riktigt sätt.  
De nackdelar som finns med enkäter är att man inte kan hjälpa respondenterna att 
tolka eller omformulera frågorna, det finns ingen möjlighet att ställa följdfrågor till 
respondenterna för att få djupare svar, alla frågor passar inte att ställa i en enkät och 
passar inte alla respondenter, det finns en risk att man inte får med all den 
informationen som behövs och risken för bortfall är större.28  

Vi har i vår undersökning delat ut 150 stycken enkäter på våra tre valda tjänsteföretag, 
50 på varje. Vår enkät bygger på 13 stycken attitydfrågor med bundna svar i en 
sjugradig, uddasiffersvarsskala (bilaga 3) för att kunna statistiskt bearbeta svaren från 
enkäten.  
Det finns en tendens att svaren blir centraliserade om svarsskalan är av udda antal, 
                                                            
25 Patel R. et al. (2003)  s.87 
26 Bryman B. et al. (2005)  s.197 
27 Bryman B. et al. (2005)  s.161  
28 Ibid. s.162 
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vilket ofta tyder på osäkerhet hos respondenterna29. Vid sammanställningen och 
tolkningen av svaren har vi därför bortsett mittalternativet (4) och i 
sammanställningen har vi gjort en sammanslagning av svarsalternativen ett och två till 
ett alternativ, inte alls eller väldigt lite, och alternativen sex och sju till ett 
svarsalternativ, mycket eller väldigt mycket.30 Detta har vi framförallt gjort för att det 
ska vara lättare för oss att tolka svaren och för att få färre svarsalternativ att jobba 
med. Senare i diagrammen i resultatredovisningen kommer även mittalternativets (4) 
procentsats att uteslutas ur diagrammen vilket gör att det totala diagrammet inte 
kommer att uppgå till 100 %. Vi har valt att göra på detta sätt för att man genom 
diagrammet även ska kunna utläsa hur stor procentsats av respondenterna som var 
osäkra och valde mittalternativet (4).  

Vi har delat ut våra enkäter på tjänsteföretagen på olika dagar och under olika tider på 
dygnet, för att nå så varierande respondenter som möjligt och på så vis få en så bred 
bild om hur företagens kunder tycker att servicescapedimensionerna används på 
företagen och om det påverkar upplevelsen för dem.               

2.5 Val av undersökningsobjekt  

2.5.1 tc, Umeå   
tc är en restaurang belägen på Vasaplan i centrala Umeå som öppnade sina portar 
våren 1994 då det bytte koncept från café med namnet teatercaféet till restaurang. 
Restaurangen är idag svanen‐märkt med en så stor del ekologiska råvaror som möjligt 
på menyn. tc serverar både luncher och middagar med cirka 160 lunchkunder och allt 
från 25 till 130 middagskunder i á la carte per dag, de har även en många 
gruppbokningar. Sedan januari 2009 har tc utökat sina lokaler med en festvåning på 
övervåningen med 62 personer sittande och 120 personer i mingel, där olika sorters 
event anordnas. På helger under kvällstid byter tc skepnad till nattklubb för mellan 350 
till 500 besökare per helg. Inredningsarkitekten Olle Salomonson har inrett tcs lokaler.   

2.5.2 Viskningar & Rop V&R, Umeå   
V&R ligger belägen i  Scandic Plazas lokaler som befinner sig i centrala Umeå och är 
hotellets restaurang.  Hotellet har 196 rum och restaurangen serverar frukost, lunch, 
middag, banketter, bröllop och arrangerar större konferenser. Scandic äger 
restaurangen och de anser sig själva vara en av stans bästa relationsskapare. Tanken 
med detta är att restaurangen ska vara en plats där samtalet ligger i fokus bland 
kunderna. Antalet serverade kunder under en dag är mellan 300‐500 personer då de 
flesta av hotellets kunder både äter frukost, lunch och eventuellt middag i 
restaurangen. Under en lördagskväll i månaden anordnas Shape Up, en nattklubb som 

                                                            
29 Ejvegård Rolf, (1996), Vetenskaplig metod, s.55  
30 Ibid. s.55 
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enligt V&R är av marknadsföringssyfte för dem, för att synas utåt mot en annan publik 
än den restaurangen är vanligtvis har.         

2.5.3 Clip Room, Umeå  
Clip har funnits i Umeå sedan 1987 och har idag vuxit till ett frisörföretag med fyra 
salonger, tre i Umeå och en nyöppnad salong i Stockholm. Clip har cirka 30 anställda 
frisörer fördelade på dessa fyra salonger, alla de anställda i Umeå roterar och jobbar 
på alla tre salongerna. Under de 22 år som företaget funnits har man flyttat till olika 
lokaler i Umeå och även expanderat med ytligare två nya salonger i takt med att de 
känt en efterfrågan. I Mars 2007 flyttade Clip Room till den nuvarande lokalen där de 
satsat mycket på inredningen. De har oftast fullbokat och är ett välkänt företag i Umeå.   

2.6 Urval  
Det finns tre typer av urval, sannolikhetsurval, bekvämlighetsurval och snöbolls‐
/kjedjeurval och vi har använt oss av två utav dessa tre i vår undersökning när vi valt 
våra undersökningsobjekt och respondenter.   

Bekvämlighetsurval består av personer som finns tillgängliga i forskarens närhet för 
tillfället, en fördel med denna metod är att det finns stor sannolikhet att näst intill alla 
enkäter kommer att bli besvarade, bortfallet blir sannolikt litet och svarsfrekvensen 
hög. Resultaten kan bli mycket intressanta men de kan ej generaliseras eftersom det 
inte går att veta vilken population stickprovet är taget från.31 Bekvämlighetsurval kan 
vara tvunget att väljas för att restriktioner finns uppställda av tillexempel 
uppdragsgivaren, de vill välja vilka som ska delta i undersökningen32 . 

Snöbolls‐/kjedjeurval innebär att forskaren får kontakt med ett antal respondenter 
som är intressanta för forskningen och genom dem får nya kontakter med andra 
respondenter, av dessa vilka man inte kan ställa upp någon urvalsram och urvalet är 
därför inte på något sätt slumpmässigt. Problemet med snöbollsurval är att 
respondenterna och resultatet inte är representativt för populationen, även om man i 
vissa fall tycks kunna identifiera en population är detta problematiskt i de flesta fall.33      

Både bekvämlighetsurval och snöbolls‐/kedjeurval tillsammans med kvoturval som 
används sällan i akademisk samhällsforskning, är olika typer av 
ickesannolikhetsurval34.    

Vi har valt att använda oss av ett snöbollsurval när vi valt de tjänsteföretag som vi har 
intervjuat i denna uppsats, detta genom att vi börjat med att intervjua arkitekten Olle 
Salomonsson. Vi har valt att intervjua Olle på grund av att vi haft honom som lärare på 
designkursen på Designhögskolan och ansåg genom hans föreläsningar ha stora 

                                                            
31 Bryman B. et al. (2005)  s.124 
32 Ibid. s.337 
33 Ibid. s.126 
34 Ibid. s.124 
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kunskaper kring design i allmänhet men även just i Umeå området. Vi anser att hans 
kunskaper är en viktig del i vår förståelse för om tjänsteföretag arbetar med 
servicescape och för att för information om vidare objekt till vår fortsatta 
undersökning. Utifrån honom och vilka företagslokaler han arbetat med fick vi kontakt 
med de valda tjänsteföretagen, men även genom ett bekvämlighetsurval när vi valde 
att även använda Clip Room i vår undersökning som vi valde genom att vi fick 
vetskapen om att de vunnit ett arkitektpris i övre norrland, vi ansåg Clip Room som 
intressant för att se om de använt sig av servicescape och dess dimensioner och inte 
bara tilltalande arkitektur vid utformandet av lokalen.  Genom dessa företag fick vi 
sedan kontakt med deras kunder som vi använde oss av vid enkätinsamlingen, dessa 
har vi fått kontakt med genom dels ett bekvämlighetsurval i och med att dessa 
personer fanns tillgängliga för oss men även ett snöbollurval eftersom vi fått kontakt 
med respondenterna genom företagen och att respondenterna är kunder där.  

Då vi inte använt oss ett sannolikhetsurval i denna undersökning kan det kritiseras 
eftersom de valda undersökningsobjekten och enkätrespondenterna inte då blir ett 
fullt tillitligt representativt urval.35 Men vi anser att dessa val av undersökningsobjekt 
ger oss en bra bild av hur tjänsteföretag i Umeå använder servicescape. Att valet av 
undersökningsobjekt resulterade i två restauranger och en frisörsalong grundar sig i att 
vi ville undersöka tjänsteföretag där kunden spenderar en relativt lång tid, för att 
kunden ska ha möjlighet att skapa sig en uppfattning av den fysiska miljön. Vi ville även 
att företagen har en egen design och inte ingår en kedja med liknade design i alla 
kedjans lokaler. Vi har inte som avsikt att undersöka hur en viss bransch arbetar med 
servicescape eller gemföra mellan olika branscher och anser därför 
undersökningsobjekten som lämpade för vår fallstudie.             

2.7 Ifrågasättande av metoder  
Validitet rör frågan om huruvida en eller flera indikatorer som utformats i syfte att 
mäta ett begrepp verkligen mäter det begreppet.36 Reliabiliteten i en undersökning 
anger tillförlitligheten och användbarheten hos ett mätinstrument.37 Om en metod har 
hög reliabilitet ska undersökningen generera samma resultat om det utförs vid en 
annan tidpunkt igen. Det mätinstrument vi använt oss av vid denna undersökning är 
enkäter till kunder på tjänsteföretagen. Därmed är det viktigt för oss att vara 
observant på hur vi utformat enkäten för att den ska bli så reliabel som möjligt.  De 
båda begreppen är relaterade till varandra eftersom validitet förutsätter reliabilitet. 
Om en undersökning eller mätning inte är reliabel kan den inte heller vara valid.38  

I denna uppsats görs fallstudier med fokus på nyttjandet av servicescape och dess olika 
dimensioner, på grund av de tillsynes få undersökningsobjekt blir generaliserbarheten 
                                                            
35 Bryman B. et al. (2005). s.100 
36 Ibid. s.48 
37 Ejvegård R, (1996)  s.67 
38 Bryman B. et al. (2005)  s.99 
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begränsad.   De slutsatser som framkommit genom undersökningen kan inte 
generaliseras till en större population utan endast till de företag som deltagit i studien 
och de kunder som besvarat enkäten.39 Trots det begränsade urvalet anser vi denna 
fallstudie vara av god reliabilitet då intervjuobjekten med deras insyn, på ett bra sätt 
representerat tjänsteföretagen. Intervjuer kan dock vara ett osäkert sätt att införskaffa 
information på, då intervjuobjekten i fråga kan välja vilken information de vill 
förmedla. För att minimera detta problem har de personer som intervjuats, i grunden 
samma information och befattning.   
 
En fallstudie är negativ på grund av att ett fåtal fall aldrig kan fullt ut vara 
representativt för hela verkligheten och det blir därför problem med att dra slutsatser 
utifrån dessa få fall. Ett sätt att se på slutsatserna är att de är indicier och får ett värde 
först när det finns andra indicier från andra forskningsmetoder som pekar åt samma 
håll.40  

2.8 Bortfall 
Vid enkätundersökningar finns det två olika typer av bortfall, dels enkätbortfallet då 
respondenterna inte svarar på enkäten och dels det interna bortfallet, där 
respondenterna inte svarar på en specifik fråga41. Eftersom vi delat ut enkäterna på 
tjänsteföretagen som vi valt att studera kommer enkätbortfallet vara väldigt svårt att 
statistiskt säkerställa, då vi frågade personer om de vill svara på vår enkät. Det är 
därför svårt för oss att veta hur många som svarade nej på frågan, vi har fått svar på 
hela antalet enkäter som vi valt att använda oss av i denna fallstudie. Vi kan däremot 
se att respondenterna som valde att svara på enkäterna på restaurangerna V&R och tc 
till största del var män. Vid utdelningen av enkäterna frågade vi alla som gick ut från 
restaurangerna och i stort sett alla kvinnor valde att inte svara på vår enkät.  Att vi 
valde en frisör som tredje undersökningsobjekt som i vårt fall mest var besökt av 
kvinnor gör att denna snedvridning av svarsrespondenterna från restaurangerna vägs 
upp något, eftersom vi har delat ut 50 stycken enkäter på varje företag så tror vi 
fortfarande att en liten snedvridning i könsfördelningen av svaren på enkäten finns. 
Denna snedvridning tror vi kan påverka vårt resultat genom att vår allmänna 
uppfattning är att det är fler kvinnor som är intresserade av design och inredning och 
detta intresse tror vi gör att kvinnor är mer uppmärksamma på sin omgivning. Denna 
uppfattning från vår sida behöver dock inte göra att resultatet av enkäten skulle vara 
annorlunda om könsfördelningen var helt jämn.      

Det interna bortfallet vi fått i vår enkät uppgår endast till tre stycken frågor som inte är 
svarade på i undersökningen, vi tror att dessa bortfall beror på att respondenten 
missat att svara på frågan. Eftersom de tre interna bortfallen är på tre olika frågor så 

                                                            
39 Bryman B. et al.. s.101 
40 Ejvegård R, (1996)  s.31 
41 Ibid. s.51  
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har vi inget annat svar än att de råkat missa att svara på frågan, det kan bero på vår 
utformning av enkäten men även att de inte haft någon åsikt på just den frågan och 
därför lämnat den blank. För att undvika det skulle vi kunnat ha ett alternativ, ingen 
åsikt, vi tror då att respondenterna skulle välja det alternativet av bekvämlighet, vilket 
skulle påverka resultatet av vår enkät mer än dessa tre interna bortfall.      

 

2.9 Källkritik av sekundärkällor 
För att bedöma de källor som använts i uppsatsen används tre huvudsakliga kriterier, 
samtidskrav, tendenskritik och beroendekritik42.  

Vid samtidskrav bedömer och fullgör man om källorna är tidsmässigt aktuella43. En del 
av de källor vi använt i uppsatsen är skrivna på tidigt 1990‐tal och kan kännas lite 
gamla men samtidigt känner vi att de är relevanta för uppsatsen. Det finns inte så 
mycket publicerat kring servicescape som vi kan hitta som är nyare, dock är en stor del 
av källorna skrivna på 2000‐talet och därigenom högst aktuella för vår undersökning.  

Vid tendenskritik bedöms vad källan har för något eget motiv och intresse med 
studien. Det kan man uppfatta genom hur författaren har uttryckt och formulerat sig i 
ord och i urval av fakta44.  Vi har försökt att undgå problemet genom att endast 
använda oss utav avhandlingar, böcker och forskningsrapporter som är granskade 
innan publikation. Många av artiklarna berör liknande ämnen men från olika vinklar, 
men vi har utnyttjat det genom att använda så många av dessa artiklar som möjligt för 
att skapa en vidare förståelse. 

Vid beroendekritik kontrollerar man om källorna som används i uppsatsen är beroende 
av varandra, eftersom det ofta händer att många avhandlingar är baserande på samma 
källor45. Vi ser att en stor del är av artiklarna är baserade på skaparna av begreppet 
servicescape, men det är svårt att undgå eftersom dessa forskare fortfarande har en 
stor påverkan på ämnet.      

 

 

 

 
 

                                                            
42 Eriksson Lars Torsten, Wiedersheim‐Paul Finn (2006) Att utreda, forska och rapportera, s. 167 
43 Ibid. s. 168 
44 Ibid. s. 168 
45Eriksson L.T et.al. (2006) s. 168  
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3. Tidigare forskning 3. Tidigare forskning 
Vi kommer i detta kapitel att redovisa för tidigare forskning som ligger till grund för vår 
uppsats. Den tidigare forskningen är uppdelad i fyra olika avsnitt; upplevelsesamhället och 
upplevelseindustrin, marknadsföring, kundbeteende och avslutningsvis servicescape. Detta för 
att på ett överskådligt sätt smalna av den tidigare forskningen som använts.   

3.1 Upplevelsesamhället och upplevelseindustrin 
Ett ökat välstånd i västvärlden och mer pengar att spendera på konsumtion har lett till 
förändringar i konsumtionsmönstret. Människor har idag mer tid och pengar att 
spendera och söka upplevelser, en annan orsak är teknologin som bidragit till att 
upplevelser idag är mer lättillgängliga för konsumenterna46.  
Nya drivkrafter har tagit över och samhällsutvecklingen håller på att ändras. I grund 
och botten handlar det om att vi människor söker nya händelser, detta kan förklaras 
genom att vi människor förflyttar oss allt högre upp i Abraham Maslows klassiska 
behovstrappa, som är uppdelad i fem nivåer; (figur 1) 

 

Behov av självförverkligande 
Behov av uppskattning  
Gemenskaps‐ och tillgivenhetsbehov  
Trygghets behov  
Kroppsliga behov 

 
     Figur 1 – Maslows Behovstrappa 47 

När människan känner sig trygg på en viss nivå så börjar vi mer eller mindre 
automatiskt sträva efter nästa. I dagens samhälle i västvärlden är den fysiska 
överlevnaden en självklarhet, det personliga materiella välståndet är på en klart 
acceptabel nivå, i fortsättningen är det strävan efter gemenskap, uppskattning och 
självförverkligande som står på tur – alla dessa väldigt viktiga ord i 
upplevelsesamhället.48     

Utvecklingen med fokus på upplevelser har skett i ett både makro‐ och 
mikroperspektiv, både som en konkurrensstrategi och som en produktutveckling för 
att kunna tillfredsställa kundens behov och önskningar. Produkter ses idag inte som 
ett ting utan som en process. Upplevelseindustrin har haft en stark framväxt med 
flera olika påverkansfaktorer. Det finns sedan länge vetskap om att det existerar ett 

                                                            
46http://www.kks.se/uppload/publikationsfiler/upplevelseindustrin_2003_statistik_och_jamforelser_20
03_ publ.pdf 
47 Wahlström Bengt, (2002), Guide till upplevelsesamhället, s.23 
48 Ibid. s.23 
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samband mellan produktion och konsumtion, traditionellt har 
konsumtionsaktiviteter setts som ett resultat av tillverkning och produktion. En 
förändring har skett från den traditionella synen på denna relation mellan 
produktion och konsumtion, kunderna behandlas inte längre som anonyma utan de 
anses unika och individuella lösningar erbjuds. Konsumtion ses inte längre som ett 
resultat av produktionen.49 Utvecklingen av den nya konsumtionskultur som vi har 
idag har skett i tre steg, i det första steget relateras konsumtionskulturen till 
massproduktionen av varor och tjänster tillexempel McDonaldiseringen och 
paketturism. I andra steget förändras de traditionella rollerna och konsumtion är 
inte längre ett resultat av produktion, traditionella grupperingar byts ut mot en ny 
medelserviceklass, det är nu vad som konsumeras och hur detta sker som är det 
vitala. Konsumtionen gör att människor kan visa sin identitet och producenterna blir 
därmed tvungna att svara mot dessa önskemål och trender, vilket har gjort att 
makten mellan produktion och konsumtion har ändrats i motsatt riktning50, mot en 
människodriven ekonomi med mer kraftfulla konsumenter51. Det tredje steget 
handlar om konsumtionen av drömmar, konsumtionen sker emotionellt och 
förhållandet mellan produktion och konsumtion är längre inget att tala om52. 
Konsumtionen ses nu som ett sätt att uppfylla drömmar och söka välbehagliga 
upplevelser bort från den trista vardagen.53 Förändringarna i balansen av makten 
gör att företagen kan differentiera sig från konkurrenter med hjälp av 
marknadsföringstekniker, som bland annat att ändra atmosfären för att kunna 
influera kunders beteenden och attityder mot företaget54.  När dessa 
produktionsändringar skett och övergången från ett samhällsystem till ett annat har 
gjort att arbetskraft frigjorts, vilket lett till att nya samhällsindustrier vuxit fram. När 
nya tekniker inom jordbruket togs fram behövdes mindre arbetskraft för att klara 
matproduktionen vilket skapade utrymme för att producera andra typer av varor i 
ett nytt industrisamhälle. När industrisamhället automatiserades blev arbetskraft 
tillgänglig och tjänstesektorn växte stort, nu på 2000‐talet har även tjänstesektorn 
till stor del automatiserats och arbetskraft och arbetsuppgifter flyttas nu till 
upplevelseindustrin.55   

Förutom förändrade konsumtions‐ och produktionsmönster har även nya mönster 
för handeln uppstått, världen och dess marknader har öppnats och den 
internationella handeln har ökat. Det är främst de teknologiska aspekterna som 

                                                            
49http://www.kks.se/uppload/publikationsfiler/upplevelseindustrin_2003_statistik_och_jamforelser_20
03_ publ.pdf 
50 ibid. 
51 Kent Tony, (2007) Creative sapces: design and the retail environment, s.736   
52http://www.kks.se/uppload/publikationsfiler/upplevelseindustrin_2003_statistik_och_jamforelser_20
03_ publ.pdf  
53 Mossberg L, (2003) s.31 
54 Kent T, (2007) s.736   
55 Wahlström B, (2002), s.24  
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gjort det både billigt och enkelt för handeln mellan världens länder att accelerera, 
den har också förändrat många produkters natur, som till stor del har påverkat 
upplevelseindustrin. För att kunna göra bankärenden behövs idag inget bankkontor 
eller för distribution av musik så behöver man inte några skivor, musikaffärer med 
mera.56        

Bra service och hög servicekvalitet är för de flesta företag idag en förutsättning, 
förutom att hålla en hög servicekvalitet försöker företagen att skapa ett ytterligare 
mervärde för kunden. En möjlighet kan vara att erbjuda en upplevelsemöjlighet, där 
målsättningen för företaget kan vara att kunna ta mer betalt, skapa och bygga upp 
relationer med kunderna. Man skapar en minnesrik upplevelse för kunden som 
sedan berättar för sina nära och kära. Ett annat sätt kan vara att engagera kunden i 
verksamheten och de får då vara med och producera sin egen och andras 
upplevelse. En viktig del i strategin är att förbättra utformandet av servicescape, där 
miljön är anpassad till kundens fysiska närvaro och processen som sker i miljön.57 

3.2 Marknadsföring 
Det finns en mängd olika syn på vad marknadsföring är och hur den ska bedrivas, 
både bland företag men även bland medarbetare. Själva marknadsföringen 
inkluderar betydligt fler än de som arbetar på marknadsföringsavdelningen, flertalet 
medarbetare som kommer i kontakt med kunder kan därför ses som 
marknadsförare58. Än idag tror många att marknadsföring enbart handlar om 
reklam och försäljning, men detta är ett mer omfattande begrepp.59 Produkt, plats, 
pris och promotion, även kallad för fyra P‐modellen, är ett verktyg som används för 
att locka och påverka kunder att köpa. Man kan se de fyra P:na som en 
utgångspunkt som tillsammans med andra medel bidrar till företagets 
konkurrensmetoder60, dock är detta synsätt bristfälligt då modellen inte i tillräckligt 
hög grad fokuserar på processen och konsumtionen utan mer på resultatet. Istället 
bör utgångspunkten vara hur kunden uppfattar tjänstekvalitén och där 
interaktioner har en vital roll.61 Marknadsföring idag handlar mer om att värna om 
befintliga kunder och de interaktioner som uppstår, så kallad 
relationsmarknadsföring. Fokus flyttas från transaktioner till ett relations‐ och 
nätverksperspektiv, dock är det viktigt att dessa två perspektiv inte motsätter 
varandra utan att de båda kompletteras62. Man menar att långsiktiga, varaktiga 

                                                            
56http://www.kks.se/uppload/publikationsfiler/upplevelseindustrin_2003_statistik_och_jamforelser_20
03_ publ.pdf   
57 Mossberg L, (2003), s.39 
58 Arnerup B et al. (1992) s.17 
59Ibid. s.15 
60Ibid. s.16 
61 Mossberg Lena, Johansen Nissen Erik, (2006), Storytelling – marknadsföring i upplevelserummet, s.33 
62 Arnerup B. et al. (1992), s.16 
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relationer där ömsesidigt värdeskapande sker leder till en så kallad win‐win‐ 
situation.  

”Marketing – a long term interactive relationship”63 

En relationsinriktad marknadsföring innebär att företaget har ett långsiktigt perspektiv 
gentemot kunden. Priskänsligheten blir då mindre eftersom det finns en kundlojalitet 
som skapats genom mervärde till kunden. Om företaget utgår från kundens uppfattade 
tjänstekvalitet finns ett bättre underlag om specifikt vad kunden är nöjd med eller vad 
som var betydelsefullt under konsumtionen64. För att vara ett framgångsrikt företag 
måste de viktigaste förutsättningarna vara att det finns en bra kännedom om vad 
kundens behov och beteende är och att ha en bra uppsikt om vad konkurrenterna gör. 
Detta är av stor betydelse för att som kund kunna relatera varumärket med unika och 
relevanta associationer. För att uppnå detta måste företaget ha en fungerande 
marknadskommunikation, både internt och externt.65  

3.2.1 Marknadsföring av tjänster 
Tjänstemarknadsföring kan vara ett komplext koncept. Då tjänster ofta är abstrakta är 
de ur producentens perspektiv svåra att förklara och ur kundens perspektiv svåra att 
bedöma före köp, då tjänster produceras och konsumeras samtidigt. Tjänsten är ofta 
en process som kräver interaktioner mellan köpare och säljare, därmed har fokus 
riktats mer på den interna marknadsföringen där medarbetare interagerar med 
kunden.66 Kunden deltar ofta aktivt i produktionsprocessen som medproducent och 
därför är det viktigt att en organiserad och fungerande dialog med kunden finns. Det 
måste klargöras vilken kundens roll, delaktighet och ansvar i tjänsteproduktionen är 
för att på så sätt uppnå en hög kvalitet och nöjda kunder.67 Det har sagts att;     

”En nöjd kund är företagets främsta tillgång”68 

Det problem som finns med tjänster jämfört med produkter är att det finns en mindre 
möjlighet att styra produktion och leverans av tjänster och även att tjänsten idag är 
individanpassad och personlig. Därmed kan kvalitén på tjänster vara väldigt ojämn. 
Redan från början av tjänsteprocessen måste rätt kvalitet byggas in för att förhindra 
felaktiga tjänster.69 Det som är viktigt att förstå när det handlar om tjänster och 
marknadsföring är att tjänstens värde och kvalitet bestäms av kunden. För att kunna 
skapa ett bra tjänstekoncept måste företagen sätta sig in i kundens situation, behov 
och förväntningar och därmed förstå kunden och hans eller hennes 

                                                            
63 Arnerup B. et al. (1992),  s.16 
64 Mossberg L. et al. (2006), s.33 
65 Dahlén Micael, Lange Fredrik, (2003), Optimal marknadskommunikation, s.13   
66 Arnerup B. et al. (1992), s.19 
67 Ibid. s.29 
68 Axelsson Björn, Agndal Henrik, (2005), Professionell marknadsföring, s.41 
69 Arnerup B. et al. (1992)  s.30 
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bedömningsgrunder på djupet70. Om kunden får en bra upplevelse vid konsumtion och 
användning av företagets tjänster kan detta leda till att kunden blir en återkommande 
kund. Kunden kan även kommunicera till andra kunder om sin tillfredställelse av 
företaget och dess tjänster vilket i sin tur kan leda till nya potentiella kunder, så kallat 
Word‐Of‐Mouth.  

”Getting people to talk often, favorable, to the right people in the right way about 
product is far and away the most important thing that you can do as a marketer.”71 
 
Med detta menas att kunderna själva deltar i företagets marknadsföring genom att 
göra andra medvetna om företaget och dess tjänster, detta är dock inte bara positivt 
då missnöjda kunder även kan avskräcka andra potentiella kunder från att köpa 
företagets tjänster.72  

3.2.2 Utvidgade tjänsteerbjudandet 
Ett tjänstekoncept beskriver vilken tjänst ett företag erbjuder, på vilket sätt och vilka 
tjänster som ingår i konceptet för att på ett bra sätt möta kundens behov. Detta 
synsätt är dock inte tillräckligt eftersom det inte framställs hur kunden tas om hand av 
företaget och heller inte hur kunden uppfattar tjänsten. Därmed är ett utvidgat 
tjänsteerbjudande nödvändigt i företaget för att på så sätt få en inblick i hur processen 
mellan kund och företag sker samt vilken service som erbjuds till kunden. I det 
utvidgade tjänsteerbjudandet finns tre grundpelare; tjänstens tillgänglighet 
(öppettider, IT), kundens deltagande (bokningssystem, själv‐scanning) samt 
interaktionen mellan kunden och tjänsteföretaget. I denna ingår både den virtuella 
men även den fysiska miljön där kunden befinner sig.73 För att sätta kunden och 
dennes upplevelse i fokus är det dessutom naturligt att beskriva rummet där 
upplevelsen sker. Atmosfären i lokalen påverkar kunden och de fem sinnena, vilket i 
sin tur kan hjälpa företaget att förstå kundens beteende och uppfattning om tjänsten. I 
den fysiska miljön är det de påtagliga produkterna som påverkar upplevelsen, maten 
på en restaurang, bekvämligheten i ett flygplan etcetera.74  

3.2.3 Servicemötet 
Den miljö där servicemötet mellan kund och företag äger rum kontrolleras till en viss 
del av företaget. En del externa förutsättningar är svåra att påverka medan de i den 
omedelbara omgivningen där servicemötet äger rum bör vara föremål för noggrann 
utformning och utveckling från företaget. Om inte detta görs ökar de faktorer som 
företaget inte själv kan kontrollera och styra. För att hjälpa företagen med detta finns 

                                                            
70 Arnerup B. et al. (1992)  s.31 
71 Silverman George, (1997), ”How to Harness the Awesome Power of Word of Mouth” 
72 Axelsson B. et al.(2005), s.42 
73 Mossberg L. et al. (2006), s.34 
74 Ibid. s.37 
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modellen för servicescape.75 Modellen visar relationen mellan omgivningen (som är 
lika med servicescape vi vårt fall) och användare (kunder och anställda), modellen 
baseras på psykologins ”stimulus‐respons”‐teori som menar att stimulus påverkar 
organismen och orsakar en viss reaktion. Servicescape utgör i modellen stimulus och 
kan delas in i olika områden; atmosfäriska områden(temperatur, ljud, musik, lukt ect.), 
utrymmen/funktionalitet(layout, utrustning, möbler ect.) och tecken, symboler och 
artefakter(skyltar, stil på dekor ect.)76, men även faktorerna personliga erfarenheter 
och rumslig kontext. Både kunder och de anställda har tidigare erfarenheter av den 
fysiska miljön och av andra servicescape, detta kommer att påverka deras upplevelse 
och agerande i servicescapet. Med den rumsliga kontexten menas antalet andra 
kunder och personal som agerar i servicescapet, den sociala densiteten.77 Dessa 
områden påverkar kunderna och de anställdas uppfattning om servicescape, både 
direkt och indirekt. Varje individ påverkas inte på samma sätt, utan alla individer 
påverkas av sina egna värderingar, humör och trivsel i omgivningen och hur individen 
reagerar beror på dess känslor och sinnesstämning. Kundernas och de anställdas 
reaktioner på servicescape omfattar olika aspekter; kognitiva, känslomässiga och 
fysiologiska.78 Den utvidgade modellen för servicescape tar även med den fysiska 
miljön som social mötesplats, både kunder och anställda ingår i modellen, samtidigt 
som de själva påverkas av den så formar de den fysiska miljön genom sin närvaro och 
sitt beteende. Företagen bör utforma den fysiska miljön där interaktioner äger rum så 
att kunderna i slutändan får en positiv upplevelse av tjänstekvaliteten och därigenom 
vill fortsätta att använda sig av företagets tjänsteutbud.79 

 
Kognitiva reaktioner  
Servicescape påverkar människors uppfattning om en plats, de människorna och 
produkterna som återfinns där, möbler, dekor och om det är rörigt/ostädat kan ge en 
uppfattning om företagets seriositet och/eller pålitlighet80. Man brukar säga att 
servicescape kan ”tala för sig själv”. Den allmänna uppfattningen av miljön kan också 
hjälpa kunden och de anställda att placera företaget mentalt i en viss kategori.81  
Rumslig situation; människan har ett stort grundläggande behov att få klarhet i vilken 
rumslig situation hon befinner sig i. Detta för att kunna relatera sig själv till 
omgivningen och hitta och uppleva säkerhet, om rummet känns odefinierat påverkar 
det oss negativt och skapar osäkerhet.82  

                                                            
75 Grönroos Christian, (2008), Service Management och Marknadsföring, s.354 
76 Mossberg L, (2003), s.131 
77 Grönroos C, (2008), s.358 
78 Mossberg L, (2003), s.131  

79 Grönroos C, (2008), s.357 
80 Mossberg L. et al. (2006), s.41 
81 Mossberg L, (2003), s.133  
82 Ibid. s.133 
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Arkitektur av byggnader och rum har fått större betydelse både för kommunikationen 
till kunderna och för dess upplevelse. Layouten av en servicemiljö har i hög grad 
påverkan hur kunder kommer att agera på plats, till exempel genom tydliga gångar för 
att kunna styra kundernas rörelser bättre.83   
 
Känslomässiga reaktioner 
Servicescapets utformning skapar olika känslor hos kunden, vissa servicescape gör att 
vi blir glada och upprymda, andra gör oss ledsna och deprimerade. En omgivning som 
skapar välbehag bidrar till att människor söker sig dit, atmosfären i omgivningen bidrar 
också till hur mycket tid och pengar som spenderas där. Den påverkar helt enkelt 
kundernas känslomässiga sinnesstämning vilket leder till antigen ökad eller minskad 
tillfredsställelse.84    
 
Fysiologiska reaktioner  
Servicescapet kan också påverka människor rent fysiskt, så som att höga ljud kan skapa 
huvudvärk, ojämn temperatur gör att vi svettas eller fryser och långa köer gör oss 
trötta. Bekvämlighet och lukt är även två viktiga faktorer.85 Alla dessa reaktioner 
påverkar kundernas beteende och hur länge kunderna stannar i upplevelserummet 
och servicescapet.86 Den fysiska miljön är, för det mesta, mycket viktigt i servicemötet 
eftersom både kunderna och de anställda upplever företagets lokaler, men alla service 
lokaler bör inte vara utformade på samma sätt. Utformningen ska vara beroende på 
vem som utför handlingar i servicescapet, kunderna, de anställda eller både och.  
 

3.3 Kundbeteende 
Ett företags syfte är att skapa och behålla nöjda kunder. Därför är det viktigt att förstå 
och inse hur kunder beter sig och varför de agerar på ett visst sätt för att sedan kunna 
inse deras behov. Kundbeteende kan delas in i både i mentala och fysiska aktiviteter, 
där den mentala aktiviteten är där kunden bedömer och avgör om en viss produkt eller 
tjänst är lämplig för honom/henne, baserat på kvalitet, pris etcetera medan den fysiska 
aktiviteten inkluderar allt från att besöka butiken eller företaget till att prata med 
anställda och så vidare.87 Kundbeteende är en process där kunden själv åtagit sig att 
genomföra, agera och ta beslut om användandet av tjänster och produkter, om vad 
som ska köpas och betalas för 88.  

                                                            
83 Mossberg L. (2003), s.133 
84 Ibid. s.134  
85 Ibid. s.138 
86 Ibid. s.138 
87 Jagdish N. Sheth, Banwari Mittal, Newman Bruce I, (1999), Customer Behaviour – Consumer behavior 
and beyond , s.6 
88 Ibid. s.28 
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Det är viktigt att förstå vilka behov och önskemål kunden har och det är dessa behov 
och önskemål som marknadsförarna och företaget måste erbjuda. Skillnaden mellan 
behovet och önskemålet hos kunden är att ett behov uppstår på grund av att kunden 
är missnöjd med situationen som den befinner sig i och därigenom leder detta till ett 
visst handlande som försöker minska missbelåtenheten. Behovet att bland annat bli 
sedd hos andra personer, huvudvärk och att vara hungrig är bara några exempel på 
behov som måste tillfredsställas. Detta kan relateras till Maslows behovstrappa som 
tidigare har nämnts i texten89(se figur 1). Önskemålet hos kunden är däremot en 
längtan till att känna en högre tillfredsställelse än vad som egentligen är nödvändigt 
för att minska sitt obehag.90 Skillnaden mellan behov och önskemål är att behovet är 
relaterat till det obehag som finns hos personen, både psykiskt och fysiskt91. 

När företag förstår hur kunden beter sig genererar detta till långsiktiga fördelar. För 
det första så har de ett konkurrensövertag gentemot andra företag, och för det andra, 
leder detta till internt tillfredsställda och stolta anställda, som kan ses som de ”interna 
kunderna” i företaget. Genom att förstå vad kundens behov är kan företaget både 
erbjuda ett slags värde till både de externa kunderna men även de interna kunderna.92 
En annan fördel man kan se med detta är att dessa kunder som känner sig förstådda, 
blir etablerade och långsiktiga kunder som oftast inte kommer att byta företag, då de 
har lagt ner tid och möda för att hitta den bästa tjänsten eller produkten.93 Värdet i 
tjänsten eller produkten skapas endast då kunden tillfredställs och möts på ett korrekt 
sätt, och då olika kunder har olika behov och önskemål måste detta tas i beaktning hos 
företaget.94  

3.3.1 Sociala interaktioner  
Förutom att den fysiska miljön har en effekt på individuella beteenden kommer 
servicescapet dessutom att påverka interaktionerna mellan kund och anställd. 

”Alla sociala interaktioner påverkas av den fysiska omgivningen 
 som den utspelar sig i”95 

Forskare menar att olika variabler i miljön så som nära sällskap, sittarrangemang, 
storlek och flexibilitet kan skapa antingen möjligheter eller begränsningar för sociala 
händelser, som dem mellan kund och anställd men också mellan kunder och kunder. 
De menar också att den fysiska miljön representerar olika sociala koder, 

                                                            
89 Wahlström B, (2002), s.23 
90 Jagdish S. et al. (1999), s.41‐42 
91 Ibid. s.41 
92 Ibid. s.16 
93 Ibid. s.19 
94 Ibid. s.58 
95 Bitner Mary Jo, (1992), Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on Customers and 
Employees, s.61 
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sammankomster och förväntningar enligt givna sätt att uppträda för att definiera de 
naturliga sociala interaktionerna. 96    

3.3.2 Individuella beteenden 
Kundens beteende påverkas av den fysiska miljön och omgivningen. Individer reagerar 
på platser på två generella sätt, med motsatta beteenden: tillfredställande eller 
undvikande. De kunder som känner tillfredställelse med den fysiska miljön kommer att 
ha ett positivt beteende där viljan är att stanna kvar, utforska eller arbeta. Medan de 
kunder som har ett undvikande beteende kommer att vilja det motsatta. Från 
undersökningar gjorda i butiksmiljö har man funnit att tillfredställande beteenden vid 
shoppingglädje, spenderandet av tid och pengar var influerade av den fysiska miljön. 
De olika beteendena både bland kunderna och de anställda beror till stor del på 
individens egna kognitiva, emotionella och psykologiska påverkan. 97 

3.4 Servicescape 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2 – Servicescape modell98  

 

Termen servicescape eller den fysiska miljön är en vital del i marknadsföringen hos ett 
företag, speciellt för företag som erbjuder olika typer av tjänster. Servicescape kan 
                                                            
96 Bitner Mary Jo, (1992). s.61 
97 Ibid. (1992), s.60 
98 Grönroos C, (2008), s.358 
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sägas vara en mängd påtagliga faktorer och materiella ledtrådar som representerar ett 
företag och dess organisation utåt sett mot kunden. Det kan även vara till hjälp för att 
särskilja ett företag från ett annat genom hur dess kategorisering påverkar kunderna 
och där kategorisering är när en kund förknippar ett märke med ett objekt.99 I 
tjänsteföretag där det är brist på materiella påtagbara produkter använder sig kunden 
bland annat av den fysiska miljön för att förutse tjänstens nivå och kvalité.100  Denna 
miljö har även visat sig påverka kunden och deras beteende och handlande101. De 
stimulerande dimensionerna inom servicescape kan vara färg, utformning av lokalen, 
ljussättning, musik, lukt med flera. I detta fall talar vi om den interiöra designen inom 
lokalen. Beroende vilka av dessa faktorer som är förekommande och hur de är 
placerade och visuellt synbara kan detta leda kunden till att utforska och flytta sig runt 
i lokalen eller det motsatta, att kunden undviker eller avstår från att till och med gå in i 
lokalen. Man kan säga att den fysiska omgivningen och miljön påverkar kunden 
känslomässigt och därmed deras agerande102, servicescape kan vara tilltalande eller 
motbjudande vilket i sin tur leder till ett antingen undvikande eller tillmötesgående 
beteende.103 Kunder kan använda sin uppfattning om servicescape som indikator för 
att skapa sig en uppfattning om servicekvalitén och/eller människorna som jobbar i 
organisationen. Det har också visat sig att kunder värderar tjänster och produkter olika 
i olika fysiska miljöer, i emotionellt tillfredsställda lokaler värderar kunderna tjänsterna 
och produkterna mer positivt än med samma tjänst/produkt i en otillfredsställd miljö. 
104 

Ett exempel på en tjänst kan vara en hotellvistelse. Det är inte en påtaglig tjänst och 
därför använder sig kunderna troligtvis av konkreta aspekter som är framträdande 
för att sedan utvärdera och göra bedömningar. Servicescape har i detta fall inte 
bara en viktig roll för kundernas bedömning, utan är också en viktig källa till hur 
både servicescape och företaget utvärderas i allmänhet.105 I många fall interagerar 
kunden mer med den fysiska miljön än med personalen i företaget. Allt från 
hotellrum och caféer till nöjesfält. Kundens uppfattning av tillexempel en hotellobby 
inkluderar inte bara receptionen i allmänhet utan sådana aspekter som ljussättning, 
golv, färg och möblemang etcetera, kunderna kan även inkludera ambientfaktorer 
så som lukter och ljud.106  

Designers måste skapa ett servicescape som anpassas till kundernas syfte och deras 
konsumtion både på ett privat och allmänt område. Olika service och tjänstemiljöer 

                                                            
99Ibid. s.61 
100 Aubert‐Gamet Véronique, (1997), Twisting servicescapes: diversion of the physical environment in a 
re‐appropriation process, s.26 
101 Vilnai‐Yavetz Iris, Rafaeli Anat, (2006), Aesthetics and Professionalism of Virtual Servicescapes, s.245 
102 Aubert‐Gamet V, (1997), s.27 
103 Ibid. s.27 
104 Bitner M.J. (1992), s. 61 
105 Lin Ingrid Y. (2004), Evaluating a servicescape: the effect of cognition and emotion, s.164 
106 Aubert‐Gamet V, (1997), s.29  
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tillhandahåller kunderna med olika funktioner. Tillexempel ett hotell, där rummen 
är till för privat bruk medan hotellobbyn är allmänt utrymme. Dessa har två olika 
syften för hotellgästerna och därför är det viktigt att förstå hur kunden värderar 
dessa för att ta till sig detta, för att i framtiden skapa ett ännu bättre servicescape 
för den specifika tjänsten.107 Studier visar på att ett privat utrymme, till exempel ett 
hotellrum, har större inverkan på en kunds totala upplevelse än ett allmänt 
utrymme. Ett hotellrum är ett utrymme där kunden vill kunna slappna av och ta det 
lugnt och därför måste de som tillhandahåller servicen förstå funktionen och syftet 
med miljön utifrån kundens perspektiv. Speciellt viktigt är detta vid val av färger, 
musik, dekor etcetera, allt för att skapa ett tilltalande servicescape.108 En 
restaurang kan ses som ett allmänt utrymme. Servicescape är en viktig del i detta 
eftersom det ger ett första intryck till kunden, därför måste utformning och design i 
en restaurang tillhandahålla kunden ett enkelt, praktiskt och logiskt sätt att röra sig 
mellan de olika delarna i restaurangen. Det måste finnas balans mellan den visuella 
aspekten av restaurangen och den funktionella.109 

3.4.1 Estetik 
Estetik och design är en viktig del då det kan påverka kunden och dennes reaktioner 
då kunden troligtvis har vissa förväntningar på hur utformningen av en lokal och 
dess estetik bör vara. Det är därför viktigt att försöka möta dessa förväntningar 
eftersom det kan påverka kundens upplevda kvalitet.110 Den upplevda estetiken hos 
ett företag tillsammans med andra faktorer kan även anses som en symbol till 
professionalism, detta kan vara betydelsefullt till att skapa den ultimata 
servicekvalitén111. Om designen är bra organiserad, komfortabel etcetera kan detta 
motsvara hur tillfredsställd en kund blir. Servicescape är viktig i den meningen att 
interiören kan kommunicera antingen en sorts image eller ett syfte för kunden. Ett 
exempel på det är en restaurang vars atmosfär och miljö kan meddela kunden hur 
den ska bete sig och agera, vare sig det är en snabbmatsrestaurang eller en 
gourmetrestaurang. Utformningen av lokalen kan även hjälpa företaget att nischa 
sig och visa vad de gör och på vilket sätt.  Vissa forskare menar till och med att den 
fysiska miljön kan skapa vissa förväntningar på hur kunden ska agera, till exempel så 
sänker människor rösten när de är i kyrkan. Studier visar även på att små 
förändringar i servicescape kan påverka kundens humör vid köptillfället och därmed 
har det en effekt på kundernas impulsköp.112 

Kundens första intryck av tjänsten och tjänsteföretaget är den fysiska omgivningen 
som konstant observeras och utvärderas av dem, det kan därför vara givande att 

                                                            
107 Lin I.Y. (2004), s.175 
108 Ibid. s.176 
109 Ibid. s.17 
110 Vilnai‐Yavetz I et al. (2006), s.246 
111 Ibid. s.256 
112 Aubert‐Gamet V, (1997), s.28 
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helt och hållet förändra den fysiska miljön, både interiör och exteriör design, för att 
skapa en attraktivitet hos kunden.113   

Den fysiska miljön för olika tjänster kan delas upp i tre kategorier: Ambientfaktorer, 
designfaktorer och sociala faktorer. Ambientfaktorerna är sådana faktorer som finns 
i bakgrunden och som de flesta inte uppmärksammar förrän det försvinner eller är 
otrevligt, till exempel temperatur och ljudnivå. Dessa faktorer är oftast tagna för 
givna hos kunderna och antingen så är deras uppfattning neutral eller negativ, 
tillexempel att det är för varmt eller kallt. Designfaktorer kan antingen klassas som 
estetiska, som innefattar arkitektur, färg eller stil, eller funktionella som utformning, 
skyltning och komfort. De sociala faktorerna refererar till de mänskliga 
komponenterna och deltagarna i den fysiska miljön det vill säga både kunderna och 
de anställda. Beteendet och uppträdandet hos de båda kan leda till antingen 
tillfredställelse eller undvikande beteende, beroende på den förväntade tjänsten 
som en kund har.114 Att den miljön som kunder och anställda befinner sig i, inte 
längre kan ses som bara ett materiellt objekt utan måste ses som en del i den 
sociala konstruktionen där de mänskliga faktorerna har en betydande roll.115 De 
olika dimensionerna i servicescape, ambient‐, sociala‐ och designfaktorer påverkar 
kundens tjänsteupplevelse116. Studier som gjorts på dessa dimensioner visar att 
servicescape i helhet är väldigt viktig när det kommer till kundens totala 
tjänsteupplevelse och att skapa och behålla en intressant servicescape kan även 
motivera kunden till att uppehålla sig en längre period inom området eller i 
företagets lokaler.117   

3.4.2 Servicescapedimensioner 

Synbar 
De dimensioner som ingår i den synbara kategorin är färg, funktion, ljussättning, rum, 
utformning, design och personlig konst. Färg har alltid varit en självklar utgångspunkt 
för att lyfta fram ett specifikt föremål eller för att skildra en tid eller miljö.118 Både färg 
och ljus formar vår upplevelse av lokalen och därför är de båda avgörande för 
utformningen av lokalen.119 Man kan se färg som en stark fysisk komponent speciellt i 
servicescape eftersom det kan skapa uppmärksamhet och skapa känslor som leder till 
att kunders benägenhet att köpa en vara eller tjänst ökar.120Den uppfattade färgen 

                                                            
113 Wakefield Kirk L, Blodgett Jeffery G. (1996), The effect of the servicescape on customers´behavioral 
intentions in a leisure service settings, s.53 
114 Heide Morten, Laerdal Kirsti, Grönhaug Kjell, (2007), The design and management of ambience – 
Implications for architecture and service, s.1316 
115 Aubert‐Gamet V, (1997), s.30 
116 Wakefield K.L. et al. (1996), s.46 
117 Ibid. s.52 
118 Fridell Anter Karin (2006), Färg, Ljus, Rum, s.115 
119 Ibid. s.10 
120 Mossberg L, (2003), s.137 
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varierar beroende på betraktningssituationen så som ljus och avstånd. En och samma 
färg kan tillsammans uppfattas olika beroende på vilka andra färger den ses 
tillsammans med.  Rummets färg och lokalens helhetsintryck kan även förändras när 
ljuset ändras, antingen dagsljuset eller belysning.121 Färger påverkar även varandra när 
de ses tillsammans.  

Studier har visat att olika färger kan påverka och stimulera en persons humör och 
känslor. En blå miljö kan göra att kunden söker sig till den och att varmtonade 
omgivningar så som rött, drar till sig uppmärksamhet122.  Om flera lokaler och 
butiker har blå färgsättning har de liknande och högre omsättning än andra123. I 
samma studie visade det sig att färg hade en starkare påverkan hos individers 
humör och välbehag än häpnadsväckande miljöer och att oavsett kundens 
favoritfärg så drog sig kunden närmare väggar som hade varma färger än de som 
hade kalla. Varma färger kan dock vara passande att ha i lokaler där impulsköp 
oftast görs, även hos trendiga butiker kan rött kännas mer modernt än andra 
färger.124  

Rum och funktion är en viktig del i servicescape. Möblering i ett rum kan ses som en 
länk för de som befinner sig där och som förmedlar personligheten i servicescape 
genom former, linjer, struktur och material etcetera.  Beroende hur rummet är 
möblerat kan detta förmedla och kommunicera olika budskap om olika områden som 
får tillträdas, vilka synliga och osynliga gränser som finns och hur individer tillåts 
interagera med varandra. Taket har stor betydelse för ljusfördelningen i ett rum. Vita 
tak ger mer utrymme för mera ljusreflektion i rummet vilket kan medverka till 
återspeglingseffekter som minskar kontrasterna. Svarta och mörka tak dämpar istället 
reflektionen och kan på så sätt bidra till mer kontrastrika rum.125 Även takets höjd är 
betydande i hur ett rum och en lokal uppfattas. Ett rum med högt tak ger en känsla av 
stor rymd medan ett lågt tak associeras till trivsamt och gemytligt. Om takets höjd 
ändras har det en mer betydande roll än om bredden eller längden på rummet 
ändras.126 Den yta som dock påverkar andra faktorer mest är oftast golvet, som i de 
flesta rum är den största och mest belysta ytan. Det betyder att golvets färg påverkar 
både ljusets färg och färgen på väggarna. Ett golv i varma färger kan värma ljusets färg 
i hela rummet, och ett färgstarkt golv som blir belyst uppifrån kan ge synliga 
återspeglingar på väggar och tak.127  

Vilken sorts ljussättning som finns i ett rum påverkar individers uppfattning om 
rummets kvalitet och rymd. Ljussättningen påverkar även andra faktorer så som, 
                                                            
121 Fridell Anter K. (2006), s.147 
122 Mossberg L, (2003), s.136 
123 Lin I.Y. (2004), s.168 
124 Mossberg L, (2003), s.137 
125 Fridell Anter K, (2006), s.161 
126 Lin I.Y. (2004), s.168 
127 Fridell Anter K, (2006), s.159 
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färger, former och struktur och hur de uppfattas.  Man kan säga att ljussättning, 
material och färger tillsammans bildar en stomme för den verksamhet, inredning och 
möbleringen som kommer att finnas i lokalen.128 Ljussättning och färg i lokalen kan 
förstärka eller motverka varandra. Belysningens kvalitet är lika viktig som placeringen i 
rummet. Dagsljusinsläpp från tak eller genom fönster, allmänbelysning som är nedåt 
riktad och spotlights som riktas, allt detta bidrar till att skapa ljussättningen och de 
färger som vi uppfattar på rummets olika ytor.129 Forskare har hittat belägg att 
beroende på vilket sorts ljus individer arbetar i, intensivt eller dämpat, så utför de 
uppgifterna de tar till sig på olika sätt. I ett intensivt ljus anses uppgifterna vara mer 
positivt betingade än att arbeta i en mörkare omgivning. Det finns även liknande 
studier som visar på liknande resultat mellan ljussättning och färg.  

Det är många företag som fokuserar på företagets kärnprodukt, tillexempel mat och 
dryck i en restaurang. Det finns dock belägg för att andra faktorer är av större värde för 
kunden i valet av företag och i utvärdering av kvalitet. Omgivningen har en större 
betydelse när besökaren stannar en längre tid i upplevelserummet, som på hotell och 
eller i en restaurang där syftet är nöjen och njutning.130 

Auditiv   
Studier om musik och konsumentbeteende har visat att musik i viss grad kan ha en 
effekt till att minska de negativa aspekterna i en tjänst. Att stå i kö kan vara trist och 
där är musik en bra metod för att få kunden att tänka på något annat för en stund, 
speciellt för väntande gäster i en restaurang131. Musik kan även vara en sorts 
stimulans till kundens konsumentbeteende och känslor. Tempot i musiken påverkar 
även hur länge kunden spenderar sin tid, beroende på vilken plats de befinner sig i. 
När man ska utvärdera hur musik påverkar kunden bör man ta med andra aspekter 
eftersom servicescape handlar om helhetsintrycket som kunden upplever genom 
dessa faktorer.132  

Oljud och högljuddhet är oftast uppfattade som störande ljud. En hög volym anses i 
allmänhet som negativt, speciellt när det kommer oväntat. För mycket ljud av olika 
slag kan även försämra koncentrationen, ökad aktivitet och leda till irritation. Trots 
detta så är ljud bra, en balans mellan högt och konstant ljud är fördelaktigt när det 
kommer till att skapa en behaglig miljö.133 Med ett högre tempo i musiken blir 
personer oftast exalterade och glada och detsamma sker med höga toner i musiken, 
detta kan tillämpas på nattklubbar som ofta spelar olika typer av musik med en hög 

                                                            
128Fridell Anter K, (2006),  s.97 
129 Ibid. s.158 
130 Mossberg L, (2003), s.140 
131 Oakes Steve, (2000), The influence of the musicscape within service environments, s.540 
132 Lin I.Y. (2004), s.170 
133 Ibid. s.170 
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volym.134 Volymen kan även vara ett sätt att segmentera sig som nattklubb då en 
viss åldersgrupp ska bli intresserade.135 Konsumtionen av alkohol ökar med ett högt 
tempo och kunder i en restaurang äter fortare.136   

Lukter   

Lukt och olika dofter är den närmaste länken till det emotionella området i hjärnan av 
alla våra fem sinnen. Därmed kan marknadsförare använda sig av detta argument för 
att påverka personer och deras humör vilket kan leda till deltagande i olika aktiviteter 
så som shopping och spenderande av pengar.137 I och med detta har lukt och doft fått 
mer uppmärksamhet då det framkommit att dofter påverkar kundens beteende och 
därigenom kan konsumtionen öka. Dofter kan påverka kunderna att köpa produkter, 
och lukt är ibland det första kunden möter tillexempel i ett bageri. Lukter påverkar 
individers humörsvängningar vilket i sin tur påverkar individens upplevelse. Lukt kan 
därför anses som ett medel till att differentiera butiken från konkurrenters på liknande 
sätt som det går att använda design, färger etcetera. Som tidigare nämnt med musik, 
bör även lukt inkluderas tillsammans med andra faktorer som påverkar kunden när 
man vill undersöka hur servicescape upplevs av sina kunder.138  

3.4.3 Arbetet mellan designer och företag 
Designexperter kan vara en hjälpande hand då företag och dess chefer är osäkra på 
vad som måste förbättras och hur. Den kunskap som designers har kan vara 
värdefulla i dessa situationer.139 Dock kan detta även leda till vissa konflikter då 
chefer och designers är involverade men i olika uppgifter och har olika 
förgrundskunskaper och uppfattningar om servicescape samt atmosfären och hur 
dessa ska utformas på bästa sätt. Inredningsdesignerna/arkitekterna har kunskap 
och insyn i de designfaktorer som hjälper att skapa atmosfären, form, proportion, 
material, färg, ljussättning och möblering, medan chefer har den personliga 
kunskapen om företaget i sig och dess kunders beteende.140 Konflikter kan även 
uppstå då det finns olika syner på ett företags särprägel och äkthet, dessa två är 
nyckelfaktorer då det kommer till att skapa en atmosfär i ett tjänsteföretag. Flera 
hotell som har nästintill exakt samma design och utformning kommer att sakna 
atmosfär eftersom de inte särskiljer sig från varandra. Just därför måste 
tjänsteföretagen vara unika i sitt slag. Konflikten uppstår oftast genom att designers 
bara vill använda genuina material som skapar en ”äkthet” i företaget medan 
chefen oftast vill ha funktionalitet.141 Chefer som enbart fokuserar på den service 
som ges och den tjänst som erbjuds kan misslyckas med att tillfredställa kunden 

                                                            
134 Bruner Gordon C, (1990), Music, Mood, and Marketing, s.95 
135 Oakes S. (2000), s.548 
136 Ibid. s.541 
137 Mitchell J Deborah, Kahn Barbara E, Knasko Susan C, (1995), There´s something in the air, s.229 
138 Mossberg L, (2003), s.138 
139 Heide M, et al. (2007), s.1317  
140 Ibid. s.1318 
141 Ibid. s.1322 
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totalt. För att öka kundens tillfredställelse bör företaget kontrollera kvaliteten 
genom regelbunden visuell granskning av den egna fysiska miljön, samt även 
onkurrenters.  k

 
3.4.4 Atmosfär 
Det är fler faktorer än de dimensioner som ingår i servicescape som påverkar kundens 
upplevelse, bland annat vilken atmosfär ett företags lokal har. Skillnaden mellan 
atmosfär och servicescape är viktig att betona eftersom servicescape är den fysiska 
miljö där tjänsten produceras och konsumeras samtidigt och där atmosfären kan sägas 
vara interaktionen mellan människor med hjälp av både konkreta och abstrakta 
faktorer som finns i den fysiska miljön.142. Atmosfären kan därmed ses som ett 
skapande inom servicescape143, vilken måste förnyas och förbättras konstant av 
företaget.  

Med atmosfär så menar man företagets omgivning och miljö som kan påverka 
interaktioner, beteende och känslor hos individer144. De konkreta (möbler, 
byggnationer, inredning, etcetera) och abstrakta faktorer (färg, musik, lukter, 
temperatur) ingår i atmosfären och alla påverkar serviceupplevelsen145. En positiv 
atmosfär är avgörande för hur kunden kommer att betrakta konsumtionen, då tjänsten 
utvidgas till en upplevelse istället för att bara vara en tjänst. I detta fall bör företag 
konstant försöka kontrollera och skapa en mer betydande mening för kunden och 
kunna erbjuda en upplevelse146. Denna positiva atmosfär kan i sin tur leda till 
förändrat beteende och att kunden stannar i företagets lokaler en längre tid, 
spenderar mer pengar och ökar impulsköpen. Vissa menar även att en god atmosfär 
kan leda till en varaktig kundrelation. Kundens humör kan även påverkas av vilken 
atmosfär som butiken har, en mer positiv atmosfär, enligt kunden, leder i sin tur till ett 
bättre humör hos kunden147. Faktorer av den fysiska miljön så som design och estetik 
är viktiga parter i atmosfären och dess uppfattning och eftersom atmosfären är ett så 
komplext koncept och har många olika innebörder.  

Ett företags lokalers utformning och placering av olika varor är en avgörande roll för 
hur kunden kommer att uppleva butiken. Om kunden på ett lättåtkomligt sätt kan 
hitta produkter genom logiska placeringar och skyltning så är detta att föredra148. 
Beroende på hur stor företagets lokaler är kan även ha en inverkan på atmosfären. 
En liten lokal anses i många fall som mer ”mysig” medan en större lokal anses som 

                                                            
142 Heide M et al. (2007), s.1316 
143 Heide M et al. (2007), s.1317 
144 Bäckström Kristina, Johansson Ulf, (2006), Creating and consuming experiences in retail store 
environments: Comparing retailer and consumer perspectives, s.419 
145 Bäckström K. et al. (2006) s.419 
146 Ibid. s.419 
147 Ibid. s.420 
148 Ibid. s.420 
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mer stressande vilket leder till en negativ betraktelse av atmosfären och företagets 
lokal.  

Atmosfären sägs vara relaterad till hur kunden uppfattar tjänsten och att den även 
kan förändra kundens attityd och beteende. Den är även viktigare i ett företag som 
erbjuder tjänster än ett företag som erbjuder fysiska produkter. Anledningen till 
detta är att tjänster produceras och konsumeras samtidigt och att detta sker inom 
den fysiska omgivningen där kunden är mer mottaglig och påverkas lättare av 
atmosfären vilket i sin tur kommer att vara en viktig parameter vid avgörandet om 
kund tillfredställelse uppnåtts eller inte.149 Ett stöd för detta är en studie som 
fokuserat på restauranger och där atmosfären uppfattas av både personalen och 
gästerna. Atmosfären var då i första hand den mest positiva faktorn i omgivningen 
och denna var till och med mer viktig än själva maten.150 

Sammanfattning 

Konsumtionen ses idag som ett sätt att uppfylla drömmar och söka upplevelser,151 
kunderna behandlas inte längre som anonyma utan de anses unika och individuella 
lösningar erbjuds. Då tjänster ofta är abstrakta är de ur producentens perspektiv 
svåra att förklara och ur kundens perspektiv svåra att bedöma före köp, då tjänster 
produceras och konsumeras samtidigt.  Det är tjänstens värde och kvalitet som 
bestäms av kunden. företaget måste sätta sig in i kundens situation, behov och 
förväntningar och därmed förstå kunden och hans eller hennes bedömningsgrunder 
på djupet152. Servicescape kan sägas vara en mängd påtagliga faktorer och 
materiella ledtrådar som representerar ett företag och dess organisation utåt sett 
mot kunden, speciellt hos tjänsteföretag där det är brist på materiella påtagbara 
produkter. Kunden använder sig bland annat av den fysiska miljön för att förutse 
tjänstens nivå och kvalité.153 Servicescape kan uppfattas tilltalande eller 
motbjudande vilket i sin tur leder till ett antingen undvikande eller tillmötesgående 
beteende.154 

 

 

 

 

                                                            
149 Heide M et al. (2007), s.1315 
150 Heide M et al. (2007), s.1315 
151 Mossberg L, (2003), s.31 
152 Arnerup B et al. (1992), s.31 
153 Aubert‐Gamet V, (1997), s.26 
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4. Vår bild av verkligheten  
I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet från vår undersökning. Kapitlet börjar med 
intervjun med arkitekten Olle Salomonson och fortsätter med att redovisa intervjuerna, 
enkätsvaren och observationerna på V&R, tc och Clip Room. Kapitlet avslutas med en 
redovisning av enkätsvaren sammanställda för alla tre företagen.    

4.1 Arkitekten Olle Salomonson  
Intervju med SIR/MSA arkitekten Olle Salomonson, 51 år, som är verksam i Umeå med 
det egna företaget Studio Salomonson. Hans största projekt i Umeå har varit Tieto 
Enator en stor kontorslokal, reklambyrån Plakat, restaurangen tc och hotellet Plaza 
med dess tillhörande restaurang V&R. Olle beskriver sina arbetsuppgifter som mycket 
varierande eftersom det är alltid nya kunder med olika önskemål. Arbetet är sedan 
indelat i många olika faser som oftast börjar med att han får vara en slags terapeut och 
försöka förstå kundernas behov. Därefter kommer arbetet in i en laborativ process där 
han försöker hitta grepp att hålla fast i med hjälp av produkter. Arbetet övergår sedan 
till den produktiva fasen där det är rita, rita, rita som gäller för att komma fram till 
lösningen. Till sist finns den administrativa fasen där jobbet handlar om att fixa kvitton 
och fakturor. Han säger att det inte finns någon checklista att använda när man 
genomför ett projekt, det beror helt och hållet på vem uppdragsgivaren är. Vissa 
beställare är väldigt strukturerade medan andra fladdrar mer i vinden och har svårt att 
hålla koll.  

När vi frågar Olle om servicescape och marknadsföring svarar han, att han inte har hört 
ordet servicescape tidigare och någon utbildning inom marknadsföring har han inte. 
Men han säger samtidigt, när vi förklarar innebörden av servicescape, att han tror att 
han har koll på problemet i alla fall. 

”Vissa projekt görs bara för att man tycker att det är snyggt eller att man tycker att det 
är läckert, modernt eller trendigt men jag försöker i alla fall utgå från behovet som 

finns i den här miljön som ofta handlar om att man ska tjäna pengar på att göra om.” 

Om vdn för företaget han jobbat för säger att försäljningen ökat efter ombyggnationen 
så anser Olle att han har tillgodosett sin kund. Olle berättar också att han alltid utgår 
från behoven och hur man ska få människor att trivas och komma tillbaka, men att 
dessa enligt honom självklart går hand i hand med det designmässiga formspråket som 
använts, 

”Man brukar säga att en nyöppnad krog utan kö är som ett misslyckande”. 

Olle utgår alltid från behovet men sedan har han ideal om vad han tycker är snyggt, i 
material och former. Men det är viktigt att materialen håller, till exempel att gardiner 
ska tåla att hällas vin på om de finns i en sådan miljö. Olles åsikt är att om man träffat 
rätt ur behovssynpunkt i en miljö så har man prickat helt rätt.   
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Den tidigare forskningen kring att det finns en konflikt mellan arkitekten och 
uppdragsgivaren håller Olle med om. Han märker ofta en slags fyrkantighet och en 
defensiv inställning hos uppdragsgivarna, helst när något uppseendeveckande ska 
göras. Medan det finns tillfällen då man låtit en arkitekt eller formgivare gå lös helt och 
det blivit en stor succé. Ett exempel är museet i Bilbao där en hel stad har blivit väldigt 
attraktiv på grund av denna märkliga byggnad och turismen har ökat enormt. Olle 
menar att man ibland måste vara öppen för förslag och för att få en spets på projektet 
som arkitekten jobbat fram. Han svarar även ja, på frågan om uppdragsgivarna är mer 
intresserade av funktionen och han om estetiken. Ibland så litar de på mig och mina 
idéer säger Olle och säger att han bestämmer hur det ska se ut, medan vissa 
uppdragsgivare ändrar på saker, då blir inte resultatet alls som jag tänkt det, säger han, 
det är ofta så att de missar viktiga linjer som han planerat ska finnas i lokalen och 
resultatet blir då rörigt och oplanerat.  
I vissa fall har uppdragsgivarna i stort sett en färdig lösning, men då vill Olle bara höra 
den muntligt så att han ska kunna skapa mig en uppfattning och de blir oftast 
förvånade över resultatet. Ibland vet de vilka funktioner de vill uppnå och vilka 
tekniska hjälpmedel som ska finnas i miljön medan i vissa fall får vi hjälpas åt att 
komma fram till dessa tankar, berättar Olle. Även vilken kundgrupp de riktar sig till 
eller vilka som jobbar på ett företag är viktigt.   

Inredningsvalen görs av Olle beroende av behoven,  

”det finns alltid en människa i miljön som ska fungera där”. 

Det kan ju vara allt från belysning och färg, till väldigt behovsanpassat som med trivsel 
och blänk, bländning, skärmarbete och färg och liv. När färgerna till en miljö väljs finns 
det alltid en tanke bakom det, antingen i helheten eller i behovet beskriver Olle, jag 
måste alltid kunna försvara varför jag valt en färg. När ett projekt ska planeras är det 
viktigt att man låter någon som ska jobba i miljön får vara med och bestämma. Till‐
exempel placering på öl‐tappen i en bar, för att det ska fungera för dem i sitt arbete 
och för att de ska känna sig mer motiverade för att de varit med och byggt baren. Men 
det skiljer sig väldigt mellan olika beställare. Vissa vill inte att personalen ska tycka till 
utan att Olle bara ska köra på, medan hos andra beställare ska alla var med och ha 
åsikter. Men det är en del av hela projektet, lite som psykologi tycker Olle. Det är 
väldigt viktigt att låta lokalen vara en avspegling av verksamheten, att behovet av 
avskildhet och kommunikation inom företaget främjas.  
För att kommunicera med design till kunden använder sig Olle av ett helhetstänk med 
hjälp av företagets profil och vad de står för med sitt varumärke. Även hur företagets 
vision ser ut, hur hemsidan ser ut och hur företaget vill upplevas, genom att försöka 
känna in vad som fungerar.  Man försöker stötta företagets image eller förändra den 
om de vill det, genom utformningen av lokalen.                  
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På frågan om design kan skapa stora konkurrensfördelar svarar Olle att det kan det, 
men det hänger ihop med resten av företaget och dess produkt eller tjänst. Det 
genomskådas annars till slut. Finns det många andra med samma stil så kan det vara 
nödvändigt att testa något annat för att kunna locka kunder att byta företag. Olle 
anser också att det är viktigt att samarbeta med marknadsförare för att få en helhet. 
Idag tittar vi ofta på företagets hemsida innan vi besöker lokalerna, säger Olle.  Redan 
där görs valet och då gäller det att allt hänger ihop, det är en ambition från Olles sida 
men inte alltid från beställarens.    

 

4.2 Restaurangen Viskningar och rop, V&R 

4.2.1 Intervju med Håkan Wallgren  
Håkan Wallgren är restaurangchef på V&R sedan tre år tillbaka, som är Scandic Plazas 
restaurang som erbjuder frukost, lunch, middag och andra aktiviteter om så önskas. 
Håkan beräknar antalet kunder till cirka 500 per dag men många är kunder på hotellet 
är återkommande och äter både frukost och middag.  Restaurangen är uppdelad i två 
olika delar, Viskningar och Brasseriet. Brasseriet ska vara mer lättsamt, man kan dra 
skämt med kunderna och det är många stammisar som har lunchkuponger och som 
bor på hotellet. Medan i Viskningar ska det vara mer lugnt och fint, där serverar man 
kunden på ett annat sätt, man blir inte lika personlig. Personlig ska man vara i 
Brasseriet medan i Viskningar ska man vara mer neutral fortsätter Håkan.  Det var 
ungefär fyra till fem år sedan vi renoverade restaurangen och det var innan min tid, 
men jag tror att vi då hade en dansk arkitekt som utformade lokalen. Tanken med 
renoveringen var väl att det skulle bli mer lounge vänligt och sen mer öppet, mer 
tillgängligt helt enkelt. Ge ett mer lugnande och harmoniskt utrymme tillägger han.    

Baren ritade personalen själva, främst insidan. Om en arkitekt ritade som inte jobbade 
i den ritade, skulle den aldrig bli praktisk. Håkan säger själv att han inte vet hur mycket 
inredaren tog hänsyn till men tillägger att synpunkterna gavs i alla fall. Håkan tror att 
som med mycket annat vid ombyggnationer så blir det ofta en kompromiss 
någonstans.  

”Arkitekten vill ha sitt men någonstans kanske det blir för dyrt eller inte 
anpassningsbart och inte praktiskt för den delen heller”. 

 

Håkan tror att det är ett bollande fram och tillbaka och deras inredare var väldigt noga 
med själva möbleringen av borden, men tillägger att de nu ändrat på det eftersom det 
inte funkade praktiskt för dem.   
På frågan om det fanns någon konflikt med inredaren berättar Håkan att inredaren 
kom på besök några månader efter renoveringen och att han då blivit tokig eftersom 
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borden stod lite snett här och där. Men det där funkar inte, man måste ju anpassa 
efter vad man har och vad som är bäst för restaurangen, hur man ska komma emellan 
borden och så, fortsätter han. 

Färgerna i lokalen var dels praktiska men sen var det nog arkitektens val där också, alla 
tapeter är även handmålade, de var jättedyra. Det är helt galet tillägger Håkan. Spelar 
musik, det görs nästan jämt. Fast i Viskningar spelas nästan aldrig musik eftersom det 
ska vara tyst och lugnt. I Brasseriet blandas musik beroende på frukost, lunch eller 
middag. Håkan förklarar även att det finns en tanke bakom musikvalet. På morgonen 
är det lugn musik, någon typ av Irländsk musik, sån där avslappningsmusik. Lunchen är 
det mer radiomusik och beroende på vilken kväll det är så varierar vi ganska mycket, 
säger Håkan. Han tillägger att fredagar innebär livemusik då musikalakademin från 
Strömbäck gästar restaurangen, detta för att locka folk och att det händer något. 
Annars är V&R väldigt mycket ett matställe, man kommer och äter och sen går man ut 
eller hem. För att ta upp ljud och volym finns det ganska mycket tyg som hänger lite 
överallt i restaurangen och även mattor, sedan är taket väldigt bra eftersom det 
dämpar mycket ljud, menar Håkan.  

Ljuset från alla lampor som går att dimmra lyser upp lokalen och belyser olika saker 
olika intensivt. Håkan säger att på frukosten belyser vi frukostbuffén men den släcker 
vi ner när vi inte använder den. Baren lyser vi upp mer på kvällen. Man kan säga att det 
som är i fokus lyses upp. Håkan fortsätter att han inte tror att de med hjälp av ljuset 
försöker locka kunderna till olika platser och tillägger att de flesta som vill sitta lite mer 
avskiljt sätter sig i loungedelen.  

Håkan säger att de vill inte att det ska lukta mat i lokalen. Ventilationen i huset är bra 
och köket ligger inte just här vid restaurangen. Det är kanske när vi erbjuder bufféer 
som det kan lukta lite mat men vi försöker att det inte ska göra det. Om vi skulle ha 
velat det så skulle vi vara tvungna att ha ett mer öppet kök. I dagsläget ligger köket 25‐
50 meter in så det är ingen vits med det förklarar Håkan. 

Brasseriet är ganska öppet, där är det lättare för gästerna själva att ta kontakt med 
varandra medan inne i Viskningar är det mer ”stängt” eftersom det är en mer avlång 
lokal, säger Håkan. Många här, speciellt i Brasseriet känner varandra eftersom många 
bor på hotellet relativt ofta, menar han. Att kunderna ska interagera med varandra är 
inget vi medvetet försöker få dem att göra. Håkan förklarar att självklart får de umgås 
och prata med varandra och att han tycker att i Brasseriet är det relativt enkelt att göra 
det. I Viskningar har vi försökt att kunderna ska få sitta avskiljt, den frågan får vi alltid, 
det är många som vill ha ett avskiljt bord för att prata affärer säger Håkan. En annan 
sak vi har är barbordet eller bänkskivan ut mot fönstret i Brasseriet, det är till för de 
kunder som bor själva på hotellet som ensam kan sitta äta utan att känna sig uttittade, 
säger han. Därigenom har vi markerat att man kan vara ganska privat. För oss i 
personalen så tycker jag att det är lätt att ta kontakt med kunden eftersom lokalen är 
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ganska öppen och baren är placerad i mitten så man ser kunden när den kommer in, 
menar han. 

På frågan om designen i lokalen är viktig ur konkurrenssynpunkt menar Håkan att 
detta är självklart och fortsätter att förut fanns bara Plaza och att de var först i Umeå 
med afterwork men att idag finns även Invito, O´learys och alla andra, så konkurrensen 
har blivit hårdare. 

”Man måste ju ha miljön för att hänga med” 

Håken säger att vi kan inte bara konkurrera med mat för det är en så liten del, det 
skiljer väldigt lite mellan krogarna i centrum vad man erbjuder och alla är ganska 
likriktade. Slutligen menar Håkan att service är det viktigaste för en restaurang, om 
restaurangen har usel service så spelar det ingen roll om maten eller miljön är bra.   

4.2.2 Observation 
V&R är uppdelad i två sektioner. Brasseriet den mer allmänna delen och Viskningar 
den mer enskilda och den lugna delen av lokalen. De två olika sektionerna ger ett 
intryck av att flera olika sittmöjligheter är tillgängliga beroende om gästen vill umgås 
med andra eller vara mer privat.  

I Brasseriet är lokalen relativt rymlig med många sittmöjligheter i form av både mörka 
skinnsoffor men även mörka trästolar. Första intrycket av lokalen är att den är mörk 
med mörka golv och mörk interiör. Längs med ena långsidan av lokalen finns en 
fönstervägg ut mot vägen som därmed är en viss ljuskälla till den annars mörka lokalen 
och där ett långt barbord är placerat ut mot fönstren. Mörka tyger i brunt, guld och 
brons finns i lokalen som avgränsande väggar, både ut mot receptionen men även 
mellan de två sektionerna i restaurangen. I Brasseriets mittersta del finns även en rund 
vägg som är klädd med tyg, detta för att reducera oönskat ljud.  

Bardisken är en central inredningsenhet som finns i den 
vänstra delen av lokalen vid entrén, även denna är gjord i 
mörkt trä och ljus har placerats under bardisken för att 
lysa upp den. Bord och stolar finns placerade runtom i 
lokalen medan de mörka skinnsofforna främst är belägen 
längsmed tygväggen och längst in i brasseri delen som kan 
uppfattas som mer loungevänlig. Tapeten i Brasseriet är 
svart med handmålade vita björkar som livar upp 
omgivningen och samverkar väl med resterande interiör.  
Ljussättningen är relativt dämpad, infällda spotlights med dimmer som sitter i 
armaturer i taket som riktas på den enhet som är i fokus bland annat över bar och 
frukostbord. Då restaurangen erbjuder både frukost, lunch, middag och andra event är 
skilda delar av lokalen belysta utifrån de specifika aktiviteterna. Även de stora 
tygväggarna är belysta för att skapa en kontrast. Över borden hänger stora svarta 

43 
 



tyglampor som ett mer riktat ljus, men är även relativt dämpat. Små vita fönsterlampor 
står ut mot fönsterväggen och i taket finns även inbyggda armaturer för ett mer 
allmänt ljus. Denna ljussättning. Musik spelas i hela lokalen och vid detta tillfälle 
spelades någon typ av blues. Lika som ljussättningen, skiljer sig musiken beroende på 
vilken aktivitet som utförs. Vid frukosten spelas lugnare musik med lägre volym. 
Tillsammans med musiken hörs även sorlet från gästerna.   

Den andra delen i restaurangen, Viskningar, ligger längst in i restaurangen. Den är en 
mer avlång och rymlig lokal med högt tak och bra ljusinsläpp då ena långsidan och 
kortsidan, samt taket är av glas. Möbleringen är placerad så att slutna sällskap kan sitta 
tillsammans utan, att till viss del, oönskad störning från andra sker.  

Sofforna är svarta med blommiga mönster och har 
höga ryggar som därmed minskar ljudnivån bland 
gästerna och skapar en slags avgränsning och 
avskildhet. De resterande möblerna är mörka 
trästolar och bord liknande de i Brasseridelen, samt 
en lång soffa i samma textil som de andra sofforna 
placerad längs med ena långsidan av lokalen.   

Ett runt bord är placerat nästintill ingången där ett sällskap om åtta 
personer kan sitta. En randig heltäckningsmatta med bruna inslag är 
genomgående i Viskningar detta för att skapa en mer behaglig 
ljudnivå. På ena kortsidan av den höga väggen finns en vitmönstrad 
handmålad tapet som sträcker sig från golv till tak. Resterande del i 
lokalen, förutom möbleringen, är målad vit och gör att lokalen känns 
väldigt luftig.  

Gardiner är i samma brun, guld, brons färg och material som i Brasseridelen och 
medverkar till att ljud minimeras. Punktbelysning finns vid hälften av borden, i form av 
stora svarta lampor, samma som används i Brasseridelen, samt spotlights. Musiken är 
densamma som i Brasseriet och finns som ett lågt inslag i bakgrunden. Lukten i 
restaurangen är neutral och doftar fräscht, varken mat eller matos kan urskiljas.     
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4.2.33 V&Rs kuunder 
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femtedel av respondenterna är lite tilltalade av det (figur 4). Av lukten i V&Rs lokaler är 
en stor del av respondenterna mycket eller väldigt mycket tilltalade av den och endast 
ett fåtal är lite tilltalade, de resterande är tilltalad av lukten. (figur 5)   

Vidare i enkäten frågade vi respondenterna: I hur stor utsträckning anser du att 
designen av lokalen kommunicerar till dig som kund hur du bör agera? 22 % av 
respondenterna svarade att designen kommunicerar lite om hur de bör agera, 22 % att 
den kommunicerar, 12 % att den kommunicerar mycket eller väldigt mycket och 
endast 2 % att den inte alls eller väldigt lite kommunicerar med dem (bilaga 5). Nästa 
fråga var: I hur stor utsträckning anser du att designen av företagets lokaler särskiljer 
sig från andra företag? 10 % tycker inte alls eller väldigt lite att designen av V&Rs 
lokaler särskiljer sig från andra företag och 22 % tycker att de särskiljer sig lite ,endast 
8 % anser att de särskiljer sig mycket eller väldigt mycket från andra företag.(bilaga 5)     
Till sist frågade vi: I vilken utsträckning respondenten skulle rekommendera företaget 
till andra? 34 % rekommenderar V&R och hela 34 % svarar att de rekommenderar V&R 
mycket eller väldigt mycket till andra. (bilaga 5) 

 

                                                                                                                                                                                   
4.3 Restaurang, tc  

4.3.1 Intervju med Johan Järvholm  
tcs lokaler har vuxit i olika steg berättar Johan som de senaste fem åren varit 
restaurangchef. Sedan fyra år har restaurangdelen sett ut som den gör idag med de 
utbyggda glaspartierna och i januari i år byggde tc ut sina lokaler med en övervåning. 
Vår tanke med utbyggnaderna och planeringen av lokalen är att bygga rum i rummet 
så det inte känns så stort, säger Johan. Man ska känna lokalen mer intim och gemytlig 
och den fungerar även bra att konstruera sittplatser i, med plats för allt från två till 
trettio personer. Olle hade inte fria händer vid ombyggnationerna utan vi hade vissa 
kravspecifikationer om hur lokalen skulle uppfattas. Olle kom sedan med förslag som vi 
diskuterade igenom, men det var han som i slutändan satte nischen på lokalen. Vi hade 
några tankar innan i alla fall, säger Johan. Den nya övervåningen används för luncher, 
afterwork, stora beställningar och nattklubb. Tanken med den nya lokalen var att 
kunna erbjuda fler produkter i restaurangen. Johan säger att de har många 
förfrågningar från större sällskap som vill sitta för sig själva och kanske hålla något kort 
föredrag, men även för att kunna ha en fungerande nattklubb. 

Den rustika tegelväggen har funnits länge i lokalen och har varit en färgsättare. Vi har 
försökt att skapa en varm miljö rent färgmässigt och genom att köra med träbord utan 
dukar fått fram den känslan. Vi försöker vara folkliga men på en bra nivå, säger Johan.  
Vi ställde en fråga om de stora kontrasterna mellan den rustika restaurangdelen och 
den moderna bardelen. Johan svarade att det var en del i diskussionerna med Olle och 
att han inte riktigt vet hur det blev så. Men han menar inte att det blev dåligt utan det 
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är helt okej som det är och att det blev bättre sedan de byggde trappan upp till 
övervåningen. Det hänger bättre ihop nu, men han medger att det är stora kontraster, 
nästan för stora. Men säger samtidigt att nu har vi båda delarna, både den rustika á la 
carte delen och den modernare delen, menar Johan. 
Johan tror att dessa kontraster lockar olika sorters kunder. Tittar man till på vilka som 
kommer och äter så är det allt från par som är på date, till arbetsgäng, till de som går 
ut och klubbar och som är lite trendigare. Han tror inte att den rustika delen av lokalen 
skulle fungera som nattklubb, utan ska nattklubben fungera får man anamma 
klubbarnas trendigare stil. Lokalen på övervåningen har ledbelysning i hela taket som 
gör att man kan färga hela lokalen. Den nya utbyggnaden gjordes för att bredda och 
skapa konkurrensfördelar. För att kunna driva och tjäna pengar på 
restaurangverksamhet så måste man ha alla delar, både lunch, á la carte, beställningar 
och nöjen.    

Musiken som spelas på tc är enligt Johan medvetet planerad. På lunch spelas radio och 
RIX, på kvällarna spelas soft halvjazzig musik och på nattklubben är det fullt ös. Annat 
ljud som skrammel, som det finns mycket av i restaurangmiljöer, har man försökt 
minimera genom mattor och tyger på väggarna. Problemet med högt ljud finns ändå 
ute i den inglasade delen av restaurangen, där det är mycket hårda ytor. Mattan räcker 
inte till där ute, berättar Johan. Har vi fullt där så blir ljudvolymen väldigt hög och det 
blir mycket slammer.  
Johan berättar att ljuset på tc består nästan enbart av infällda spotlights, en över varje 
bord i restaurangdelen och ett antal över baren. I den inglasade delen finns två 
nedfällda vita lampor. Även golvet kring baren är belyst men denna belysning används 
inte under kvällstid. Johan anser att det blir för ljust då och om ljuset dimmras ner så 
börjar ljuset svänga och gå i vågor. Kring baren finns små bord som är upplysta 
underifrån med speglar i taket som ska göra att färgen på drycken som står på bordet 
ska lysas upp och speglas i taket. Men eftersom lamporna är för svaga fungerar det 
inte, men det är grundtanken i alla fall.  

Lukten i restaurangen har tc inte haft så mycket tanke på, den enda åtgärd de har gjort 
är ventilationen och de försöker inte aktivt driva på några lukter till gästerna. Genom 
inredningen har man på tc inte försökt få gästerna att interagera med varandra, det 
beror både på att gästerna själva, enligt Johan, inte vill det och att de som restaurang 
inte heller vill det.  

”Vi vrider ju gärna inte upp borden så att man sitter ihop för att de ska känna 
samhörighet utan hellre att man ryggar dem”. 

Johan menar däremot att det är lätt för gästerna att interagera med personalen. Han 
tycker att det är helt okej för personalen att sätta sig ner med kunderna för att prata 
med dem. Det beror ju helt på vilken image restaurangen har, men vi vill ha en lite 
personligare image.  
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I arbetet med Olle fanns det många delade åsikter och en viss konflikt mellan dem, 
vilket till stor del handlade om placering av saker och materialval. Det Olle ansåg var 
bäst estetiskt men som inte fungerar för oss rent praktiskt fick bli en kompromiss 
mellan oss och Olle, tills vi hittade en gemensam lösning. 

”Det är inte alltid så att design och funktion funkar ihop” 

I vårt fall så var personalen med och bestämde vart öltappar och kassan skulle vara 
placerad i baren, berättar Johan. Detta för att vi ska kunna jobba så effektivt som 
möjligt, det är ett måste annars så funkar det inte.  

Slutligen berättar Johan att den senaste utbyggnaden gjordes för att kunna arbeta med 
alla de delar de ville. Att ha möjlighet till alla alternativ utan att behöva kompromissa 
för att vi har för få platser. Tidigare var det svårt att bedriva nattklubb i samma lokaler 
som á la carte restaurangen, men nu har de möjlighet att kombinera både klubbgäster 
och matgäster på två olika plan. Nu känner vi att vi kan köra båda utan att matgästerna 
känner sig tvungna att gå. För på något sätt vill man ju inte konkurrera ut sig själv, man 
vill inte förstöra det här för att man vill göra något annat också. 

4.3.2 Observation  
Restaurang tc ligger belägen på Vasaplan i centrala Umeå, det första man möts av är ut 
byggnationen i glas med röda karmar runt fönstren. tc är en kombinerad restaurang 
med uteservering på sommarhalvåret och nattklubb på helgerna. I hela lokalen finns 
olika rum i rummet. Olika golv, både i olika material och olika nivåer som skapar flera 
variationer och sittmöjligheter.  

Vid ingången på entréplan möts man av ett stort ljust rum med 
en stor bar placerad på en upphöjning av glas i mitten av 
lokalen. Baren är vit och inbyggda spotlights lyser upp den 
runtom. I taket finns ställningar där olika sorters glas hänger ner 
och bildar en kristalleffekt då dessa är upplysta med spotlights. 
Upphöjningen från golvet är i vitt glas och som är upplyst med 
ljus. Till höger om baren finns en lång hög soffa i svart tyg och till 
det några små barbord som har belysning i sig. Ovanför borden i 
taket finns speglar som ska reflektera dessa ljus. Hela bardelen 
finns känns väldigt trendig, modern och hipp.  

Till vänster om entrén finns restaurangdelen. Denna del skiljer sig avsevärt från baren 
och ger en mer gemytlig atmosfär, här ingår även den utbyggnad i glas som blivit en 
del av restaurangen. De färger som använts här i möbleringen är främst rött och svart. 
Tegelväggar finns i valda delar av restaurangen och skapar en kontrast till de annars 
neutrala materialen. Ljust trä används i bord och stolar. Klädseln på stolarna är av 
svartblommigt tyg. I utbyggnaden finns en lång soffa längs ena långsidan som är i 
samma material och färg som stolarna i resten av restaurangen. Olika nivåer på golvet 
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gör att fler sektioner med sittplatser bildas och att det finns 
många olika sittmöjligheter beroende av storleken på 
sällskapet. Ljuset från utbyggnaden bidrar till ett behagligt 
ljus men även hängande lampor finns för kvällstid. Även 
infällda spotlights finns i resterade delar av taket. Ett stort 
runt bord finns i en del av restaurangen, detta bord 
omsluter en kammin som är placerad i mitten av bordet 
vilket även den bidrar till ett behagligt ljus. Runtom lokalen 
hänger ljusa transparenta tyger som lyser upp lokalen ytterligare. En 
heltäckningsmatta i svart, rött och ‐ grårutigt mönster finns i hela restaurangdelen.  

På det övre planet finns den nybyggda restaurang/nattklubbslokalen. Dess design och 
utformning kan lätt relateras till baren vid entrén. Lokalen är inte så stor och är ganska 
avlång. En svart trappa med glasräcke leder upp till övervåningen, även där är rummet 
ljust inrett med vita väggar och ljusa möbler i gummiliknande material som används för 
restauranggästerna. Golven är svarta på hela det övre 
planet. Stora fönster finns längs med ena långsidan men de 
är täckta med vita metallameller med runda hål i för att 
ändå få in dagsljus. Till vänster om trappan finns en svart 
bar med en ljusvägg bakom som även kan skifta i färg 
beroende på aktivitet. Även som i den nedre baren finns 
infällda spotlights i denna bar. Till höger om baren finns en 
fondvägg med svart i botten och vita prickar som bildar ett 
mönster. I taket finns infällt ledljus som kan riktas och 
ändra färg under kvällen.  Under dagen spelas radiomusik på en låg volym medan 
musiken och volymen under helgerna växlas till det motsatta då nattklubben drar 
igång. Lukten i restaurangen är en svag doft av mat och just vid denna observation inte 
tilltalande.                

 

 

 
 

 

 

 

4.3.3 tcs kunder 
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Vidare på frågan: I hur stor utsträckning anser du att designen av lokalen 
kommunicerar till dig som kund hur du bör agera? 34 % av de som svarat på enkäten 
tycker att den kommunicerar till dem, 20 % att designen kommunicerar mycket eller 
väldigt mycket, 10 % att den kommunicerar lite och även 10 % tycker att designen inte 
alls eller väldigt lite kommunicerar till dem (bilaga 5). Sedan frågan: I hur stor 
utsträckning anser du att designen av företagets lokaler särskiljer sig från andra 
företag?,  svarade 30 % att designen av tcs lokaler särskiljer sig från andra företag och 
24 % att de särskiljer mycket eller väldigt mycket från andra företag. 8 % tyckte 
däremot att tcs design av lokal inte alls eller väldigt lite särskiljer sig från andra 
företag.(bilaga 5)     
På frågan, i vilken utsträckning de skulle rekommendera företaget, svarade 32 % av 
respondenterna att de skulle rekommendera tc till andra och hela 44 % av 
respondenterna skulle mycket eller väldigt mycket rekommendera tc. Endast ett fåtal 
skulle rekommendera dem lite, väldigt lite eller inte alls. (bilaga 5) 

 
  

4.4 Clip Room  

4.4.1 Intervju med Catharina Barrefjord  
Cathatina berättar att Clip Room har ständigt utvecklats, vi har känt en efterfrågan från 
kunderna och det är därför vi har blivit fler salonger och då blivit fler frisörer säger 
Catharina Barrefjord som är 46 år och en av tre delägare i Clip frisörsalonger Clip 
Room, Clip Shop, Clip sthl och Clip Drop‐in. De startade företaget för cirka 22 år sedan 
och har sedan dess expanderat i Umeå med två nya salonger men även en öppnat en 
ny salong i Stockholm. Idag jobbar 27 frisörer inom Clip och för det mesta har de 
fullbokat på alla salongerna berättar Catharina. Clip Room flyttade till den här lokalen 
för drygt två år sedan, i mars 2007 och då renoverade vi lokalen som den tidigare varit 
annonskontor för VK. Vi är jätteglada att vi fick tag på den här lokalen eftersom det är 
en oerhört fin lokal och det går verkligen att göra mycket av den, säger Catharina. De 
har satsat mycket på inredning på alla salonger men den här lokalen var så himla fin så 
då går det verkligen att göra något annorlunda. Catharina berättar att under de år som 
salongerna expanderat har de arbetat med samma arkitekt, Christer Stenmark och att 
de även vid denna renovering anlitat honom. 

Clip Room hade ett nära samarbete med Christer vid renoveringen. Catarina berättar 
att självklart har vi vissa behov av att det ska vara praktiskt och att man ska rymmas. 
Ett exempel är att varje plats ska vara minst 1,5 x 1,5 meter. Det finns vissa regler som 
måste följas ur arbetsmiljösynpunkt. Hur ljust det ska vara i lokalen och hur 
luftgenomströmningen ska vara, måste vi också ta hänsyn till. Sen ha de vi vissa tankar 
om hur vi ville att det skulle se ut och funktionsmässigt fungera, säger Catharina. 
Christer har även lärt sig vad som är viktigt för oss eftersom vi har arbetat med honom 
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1993, 1998, 2002, och nu 2007 med den här lokalen, säger hon. Christer kommer med 
förslag och att för det mesta så tycker vi att han har jättebra förslag men Catharina 
tillägger, ibland så känner man att det inte kommer att funka och att Christer måste 
tänka på andra sätt och andra saker. Ibland kan det vara så att han har missat vissa 
praktiska saker som vi måste ha, man känner att det inte blir riktigt praktiskt när man 
står och jobbar, det måste fungera ”såhär och såhär” tillägger Catharina.  Det är 
jätteviktigt för att verksamheten ska flyta och att alla ska trivas. Det blir trivsammare 
om allt inte är opraktiskt och genom de flera samarbeten som skett genom åren så har 
även Christer lärt sig mycket om hur både vi och hur själva frisörbranschen fungerar. 
Han har mycket roliga idéer och Catharina tror att han ”gick loss” här hos oss och 
ibland förstår man nästan inte riktigt hur han menar när han berättar utan man måste 
se det hela, fortsätter hon och syftar på de så kallade mobilerna som hänger ned från 
taket. Catharina tycker inte att det har varit några problem med att arbeta med 
inredaren. Jag tycker att vi har ett jättebra samarbete med Christer och det är därför 
de har anlitat honom flera gånger, så det funkar jättebra. Han lyssnar på vad de tycker 
är viktigt och sen blir ju de inspirerade av honom och han kommer med jättebra idéer. 

Christer har gjort det mesta av designen men de rosa och gula plexiglasstolarna hittade 
vi i en tidning och dem ville vi verkligen ha så då har han utgått från dem och anpassat 
färgerna från det, säger Catharina. Så i Clip Rooms så kallade ”catwalk” möts lite rosa 
och gult som tar upp färgen i stolarna. Den svart‐ och guldmönstrade tapet som finns 
bakom försäljningsdisken, använder vi även samma mönster som i all annonsering och 
på hemsidan, berättar Catharina. Så det är ett genomgående tänk hos oss på alla 
ställen. En viss stil och ett visst mönster så att man känner igen sig i ett visst typsnitt, 
det tycker vi är viktigt eftersom det finns bland inredningen, säger hon.  

Catharina menar att designen i lokalen är till för att höja kundens upplevelse och att 
detta är jätteviktigt. Vi är intresserade av det själva och vi känner att det är en viss 
känsla vart man än går, tillägger hon. Om man går på en restaurang och det är en 
häftig miljö så höjer det upplevelsen jättemycket menar hon.  

”Designen har en jättestor betydelse för oss och för våra kunder, de vill komma hit och 
klippa sig för att de vill vara i den här miljön”. 

De andra salongerna är också fina men det är något särskilt med det här. Självklart 
finns det andra kunder som tycker att lokalen är för stor eller att de inte tycker om den 
men då har de försökt att möta de önskemålen genom de andra mindre lite mysigare 
salongerna.  Catharina menar även att de försöker rikta sig till så många som möjligt, vi 
vill inte att någon ska känna att vi är för inriktade, för det kanske kan bli så om man 
satsar så mycket som vi har gjort, men vi vill att alla ska känna sig välkommen.   

Färgerna är valda tillsammans med Christer utifrån att vi tyckte att de var snygga men 
även där utgick vi lite från stolarna eftersom de var coola, säger Catharina. Musik finns 
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alltid i våra salonger fortsätter hon, vi spelar både radio och skivor och försöker ha ett 
lite bredare spektra men det blir ju mest någon slags loungemusik eftersom många 
gånger är det mycket andra ljud i lokalen. De vill inte spela för högt utan musiken ska 
ligga i bakgrunden och bara vara en skön stämning. Det ska vara någon typ av harmoni 
i musiken och vi har ju vissa favoriter men håller oss inom en viss ram. De märkte när 
de flyttade hit att det blev lite ”slammrigt” så de har försökt minska det med några 
extra plattor i taket och även de ljuddämpande mobilerna i taket och självklart är 
ljudet något de måste tänka på, både för kunderna och för de anställda.  

 Ljuset är jätteviktigt för oss berättar Catharina. Ljuset är anpassat för alla i lokalen och 
det är viktigt för oss att ha bra ljus att jobba i då färgerna i håret ska bli så äkta som 
möjligt. Över våra arbetsytor vill vi ha så äkta ljus som möjligt tillägger Catharina.       
Sen finns även andra belysningar runt om i lokalen, i fönstren och några infällda 
spotlights som är praktiska och för att det ska se tilltalande ut och skapa en viss 
stämning.  

Lukten i lokalen kommer ju av produkterna som används men det är inget vi tänker på 
medvetet utan det kommer automatiskt genom de produkter vi använder oss av, men 
det är ju viktigt att det kommer rätt dofter också, berättar Catharina. Det ska lukta 
gott, lite sådär lagom.  

Catharina tycker det är kul när kunderna pratar med varandra och att de har tänkt på 
hur interaktioner mellan kunderna kan ske. Vi vill inte att det ska kännas som bås man 
sitter i utan vi pratar mycket med varandra och vill att kunderna även ska prata med 
andra, och framförallt se varandra. Det ska inte bli obehagligt men att kunden ändå ska 
känna närhet och gemenskap.   

På frågan om ombyggnationen var en konkurrensstrategi så menar Catharina att det är 
klart att de måste försöka sticka ut, nu var det en ren tillfällighet att vi fick den här 
lokalen, eftersom vi var så trångbodda. I den gamla salongen kände vi att vi måste få 
en större lokal och försökte ju där att vidga salongen.  De hade ju sett sig om hela tiden 
och sen när det här dök upp så kände de att det här kunde de bara inte missa. Umeås 
finaste lokal. Då satsade vi på det och naturligtvis så vill vi ju sticka ut, det har vi satsat 
på mycket här, säger Catharina. 

 

4.4.2 Observation  
Clip Room ligger i en gammal vacker tegelbyggnad i 
centrala Umeå där det första man möts av är de 
väldiga fönstren som är en stor ljuskälla in till 
lokalen. Med dessa fönster ser man klart och tydligt 
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vilken sorts verksamhet som pågår och fönstren blir därmed ett skyltfönster utåt. När 
man kommer in möts man av en catwalk som leder rakt igenom rummet och upp över 
väggen till taket, där även en  

t 

 i 
 

mönster är även genomgående i Clip Rooms reklam, affischering och på hemsida.   

 
tad kontrast. Dessa mobiler är även till för att till viss 

del minska ljudnivån i lokalen.  

 i 

ällda 

aturer 

 

. 
Lukten i lokalen är en fräsch doft av nytvättat hår och hårprodukter som används.  

udet i 

v respondenterna ansåg att de var mycket eller 
väldigt mycket tilltalade (figur 11).    

 

sittyta är placerad på väggen. Färgerna i denna catwalk är i grunden vit med et
blommigt mönster av rosa, rött, guld och gult. På sidan av catwalken finns en 
spegelvägg som sträcker sig från golv till tak för att skapa en ytterligare dimension
lokalen. Basfärgen i hela lokalen är vit med accentfärger i rosa, gult, guld samt en
svart‐ och guldmönstrad tapet som är belägen bakom försäljningsdisken. Detta 

Ett skiktlimmat trägolv finns i hela lokalen som även övergår till vägg. Samma träslag 
finns även i den läktare med höjdskillnader och gröna sittkuddar där väntande kunder 
vistas. Taket är klätt med så kallade mobiler i vit plast som hänger ner och döljer taket
och där övergången blir en ovän

I den ljusa interiören finns inredning som tar upp färger
lokalen, de rosa och gula plexiglasstolarna är ett roligt 
inslag som bryter av de ljusa färgerna.  Ljuset i lokalen är 
allmänt men relativt intensivt i vissa delar. Riktade inf
spotlights finns främst vid försäljningsdisk/kassa och 
entré. Tillsammans med spotlightsen finns även arm
i taket som bidrar till en lättarbetad arbetsmiljö för 
frisörerna. I fönstren ser man den moderna barocklampan 
Bourgie designad av Ferruccion Laviani. Musik hörs i bakgrunden i hela lokalen, just vid
denna observation spelades lugn soulliknande musik med låg volym. Däremot möts 
man av mycket prat när man kliver in i lokalen och ljudet uppnår en ganska hög nivå

4.4.3 Clip Rooms kunder 
De fyra dimensionerna i servicescape, ljud, färg, ljus och lukt i Clip Rooms lokaler har 
kunderna svarat på hur de upplever. Majoriteten av kunderna var tilltalade av lj
lokalen, en liten del ansåg att den inte alls eller väldigt lite var tilltalade och en 
fjärdedel svarade att de var lite tilltalade av ljudet, vi tolkar det som att dessa tyckte 
att ljudet var för högt i lokalen (figur 10). Av Clip Rooms kunder var alla tilltalade av 
färgsättningen i lokalen och hälften a
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5. Analys 
Analysen kommer att utgå från tidigare forskning och vår bild av verkligheten för att sedan 
jämföra dem. De olika dimensionerna kommer att analyseras för att sedan gå in på konflikter 
mellan uppdragsgivare och designer som beskrivs i bakgrunden. Avslutningsvis analyseras 
kommunikationsmöjligheter och interaktionsmöjligheter mellan kunden och andra kunder 
respektive anställda. Genom den tidigare forskningen om servicescapedimensionerna, 
intervjumaterialet och respondenternas svar kommer vi att analysera materialet . 

5.1 Servicescapedimensionerna  
Utifrån tidigare beskriven forskning har vi nämnt att både färg och ljus formar kundens 
upplevelse av lokalen och därför är de båda avgörande för utformningen av lokalen.155 
Färg kan ses som en stark fysisk komponent i servicescape eftersom det kan skapa 
uppmärksamhet och skapa känslor som leder till att kundens benägenhet att köpa en 
vara eller tjänst ökar.156 Ljussättningen som finns i ett rum påverkar individers 
uppfattning om rummets kvalitet och rymd. Ljussättningen påverkar även andra 
faktorer såsom färger, former och struktur och hur dessa uppfattas.157 Musik har visat 
sig vara en sorts stimulans till kundens konsumentbeteende och känslor,158 samt att 
lukter påverkar individers humörsvängningar vilket i sin tur påverkar individens 
upplevelse.159  

Vi har även framställt tidigare forskning där konflikter mellan designer och företaget 
kan uppstå då det finns olika syner på ett företags särprägel och äkthet. 
Inredningsdesignerna/arkitekterna har kunskap om de designfaktorer som hjälper till 
att skapa atmosfär, form, proportion, material, färg, ljussättning och möblering, medan 
chefer har den personliga kunskapen om företaget i sig och dess kunders beteende.160 
Beroende hur rummet är möblerat kan detta förmedla och kommunicera olika 
budskap om olika områden som får tillträdas, vilka synliga och osynliga gränser som 
finns och hur individer tillåts interagera med varandra. Utformning och design ska 
tillhandahålla kunden ett enkelt, praktiskt och logiskt sätt att röra sig inom lokalen. Det 
måste finnas balans mellan den visuella aspekten i en lokal och den funktionella.161   

5.1.1 Synbara  
V&R  
Färgsättningen i V&Rs lokaler, säger restaurangchefen Håkan, finns dels för att den är 
praktisk och för att arkitekten valde den. Färgerna i lokalen är enligt vår observation 
mörk med inslag av svart, brunt, mörkt trä och brons. Den allra största delen av 
respondenterna är tilltalade 30 %,  mycket eller väldigt mycket tilltalade, 30 %, av 
                                                            
155 Fridell Anter K. (2006)  s.10 
156 Mossberg L, (2003)  s.137 
157 Fridell Anter K. (2006)  s.97 
158 Lin I.Y. (2004)  s.170 
159 Mossberg L, (2003) s.138 
160 Heide et al. (2007)  s.1318 
161 Lin I.Y. (2004)  s.17 
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färgsättningen, medan 16 % är lite tilltalade och 8 % är inte alls eller väldigt lite 
tilltalade (figur 3).   

Ljuset i lokalen är väldigt dovt och dämpat med infällda spotlights i taket och hängande 
lampor över de flesta av borden. Håkan säger att de belyser det som står i fokus för 
stunden, tillexempel frukostbord eller bar. V&Rs kunder uppfattade ljuset ganska olika, 
21 % var inte alls eller väldigt lite tillfredsställda av det, 20 % lite och 30 % 
tillfredsställda, medan 24 % var mycket eller väldigt mycket tillfredsställda av ljuset 
(figur 4).  
 
tc  
Färgsättningen i restaurangen är tänkt att skapa en varm miljö enligt restaurangchefen 
Johan. Tegelväggen som finns belägen i flera delar av lokalen ger en rustik känsla som 
varit till grund för resterande färgsättning. Utifrån observationen såg vi att det var 
färgerna rött, svart och vitt som användes mest frekvent i restaurangdelen och i den 
resterande delen av lokalen är vitt och ljust modernt det som dominerar . I enkäten 
svarade 32 % att de var tilltalade och 26 % var mycket eller väldigt mycket tilltalande 
av färgsättningen i lokalen. Resterande 10 % var lite tilltalade av färgsättningen (figur 
7).  De olika kontrasterna i de olika delarna i lokalen antas leda till att flera olika 
kundgrupper besöker restaurangen. 

Ljussättningen i restaurangen är konstruerad med infällda spotlights som finns belägen 
över varje bord i lokalen. Dagtid bidrar dagsljuset mycket till restaurangen och då 
främst i utbyggnaden. I den nya övervåningen finns även infällt ledljus som lyser upp 
taket i olika färger under kvällstid. Få respondenter är lite, inte alls eller väldigt lite 
tilltalade av ljuset 4 % respektive 6 % medan de flesta är tilltalade 38 % eller mycket 
ller väldigt mycket tilltalade 30 % av ljussättningen (figur 8).   e

 

Clip Room  
Färgsättningen i Clip Rooms lokaler utgår från de rosa och gula plexiglasfrisörstolar 
som ägarna hittat och valt att använda sig av. I den vita catwalken tas dessa färger upp 
tillsammans med andra färger i ett blommönster. Huvuddelen av lokalens färger är 
vita, en vägg är klädd i samma skiftlimmade trä som finns på golvet och bakom 
försäljningsdisken hänger en guld‐ och svartmönstrad tapet som även finns på allt 
tryckmaterial och hemsida. Hela 42 % av Clip Rooms kunder är mycket eller väldigt 
mycket tilltalade av färgsättningen i lokalen och hela 38 % är tilltalade (figur 11).   

Ljuset, berättar ägaren Catharina, är väldigt viktigt för dem i deras yrke, dels för att de 
ska kunna se hur de klipper men även att ha ett så äkta ljus som möjligt för att kunna 
få hårfärgerna att se verkliga ut. I lokalen finns många stora fönster som släpper in 
mycket dagsljus, ovanför varje frisörstol finns i taket infällt intensivt och för dem 
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lättarbetat ljus. Infällda spotlights finns riktade mot vissa delar av lokalen som Clip 
Room vill lägga extra fokus på, tillexempel försäljningsdisk. Av respondenterna som 
svarat på enkäten är hela 60 % mycket eller väldigt mycket tilltalade och 26 % är 
tilltalade av ljuset i lokalen (figur 12).  

Färg är en självklar faktor i utformningen av en lokal och det är en stark fysisk 
komponent speciellt i servicescape eftersom färg skapar uppmärksamhet och känslor 
som leder till ökad benägenhet hos kunder att köpa varor eller tjänster.162 Studier har 
visat att olika färger kan påverka och stimulera en persons humör och känslor163. Färg 
har en starkare påverkan hos individers humör och välbehag än häpnadsväckande 
miljöer och oavsett vilken kundens favoritfärg är, så drog sig kunden närmare väggar 
som hade varma färger än de som hade kalla. Varma färger är därför passande att ha i 
lokaler där impulsköp oftast görs. Även i trendiga butiker kan en varm färg kännas mer 
modernt än kalla färger.164 Färgen i ett rum kan förändras beroende på ljuset och 
avstånd. En och samma färg kan även upplevas olika beroende vilka accentfärger som 
den ses tillsammans med, färgerna påverkar varandra tillsammans.165 

Taket är av stor betydelse för ljusfördelningen i lokalen. Vita tak ger en mer rymd och 
ljusreflektioner medan mörka och svarta tak dämpar dessa reflektioner och ger en mer 
kontrastrik lokal.166 Golvet påverkar lokalens ljussättning och färger, ett golv i varma 
färger kan värma ljusfärgen i hela rummet, och ett färgstarkt golv som blir belyst 
uppifrån kan ge synliga återspeglingar på väggar och tak.167 

Den ljussättning som används i en lokal eller rum påverkar individers uppfattning 
om rummets kvalitet och rymd. Ljussättningen påverkar faktorer som färger, former 
och struktur. Det finns belägg för att beroende på vilket sorts ljus individer arbetar i, 
intensivt eller dämpat, så utför de uppgifterna på olika sätt. I ett intensivt ljus anses 
uppgifterna vara mer positiva än vad de gör i en mörkare omgivning. Studier visar 
att det finns ett liknande resultat även mellan ljussättning och färg. Allmänna 
kommunikationer mellan människor uppstår främst i ljusa lokaler medan i mörka 
lokaler uppstår mer intim kommunikation. I miljöer där ljussättning är utformad till 
att harmonisera med möblemang och andra inventarier uppfattas detta mer 
positivt än om ljussättningen inte är utformad till att passa andra element.168 
Dagsljusinsläpp från taket eller genom fönstren, allmänbelysning som är nedåt 

                                                            
162 Mossberg L, (2003)  s.137 
163 Ibid. s.136 
164 Ibid. s.137 
165 Fridell Anter K. (2006) s.147 
166 Ibid. s.161 
167 Ibid. s.159 
168 Lin I.Y. (2004)  s.168‐169 
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riktad och spotlights som riktas, allt detta bidrar till att skapa både ljussättningen 
och de färger som vi uppfattar.169   

Färgsättningen i V&R upplevs efter enkätsvaren vara lugn och mysig, varmtonade 
färger har använts och detta kan kännas ombonat. Både golvet och taket är väldigt 
mörkt och bidrar till den varma känslan i lokalen. Även i tc har varma färger använts i 
den nedre restaurangdelen. Tillsammans med tegelväggen kombineras färgerna med 
varandra. tc har anpassat lokalen efter flera olika kunder vilket man även kan se i 
färgsättningen då det övre planet och bardisken vid entrén skiljer sig från övriga delar i 
lokalen. Golvet är av olika material i de olika delarna av lokalen, trägolv, stengolv och 
glasgolv finns placerade inom restaurangen i de olika delarna av lokalen vilket gör att 
det inte riktigt finns någon samhörighet bland restaurangdelarna.  På Clip Room är 
lokalen ljus där färgerna kommer fram i detaljer och i inredningen. Det skiktlimmade 
ljusa trägolvet finns även som vägg i en del av lokalen, vilket vi anser sammanbinder 
inredningen. Dessa färger är en stor kontrast till den annars enkla färgsättningen vilket 
kan uppfattas av kunderna som trivsamt, då alla respondenter var tilltalade eller 
mycket, väldigt mycket tilltalade.  

Ljuset i V&R hade delade meningar bland respondenterna, detta kan ha påverkats 
utifrån vilken av restaurangens del gästen befann sig i, eftersom kontrasten mellan de 
två restaurangdelarna i ljussättning skiljer sig väldigt mycket. Brasseriet, den mörkare 
lokalen kan anses trång och liten och det kan då uppfattas som att mer intima 
kommunikationer sker bland gästerna istället för en mer allmän kommunikation. 
Medan Viskningar, den ljusa delen känns stor och rymlig med mycket dagsljus.  
På tc var de flesta tilltalade eller mycket tilltalade av ljussättningen. Detta kan till stor 
del bero på den öppna och luftiga utbyggnaden i glas som släpper in mycket ljus. 
Kommunikationsmöjligheterna kan öka då lokalen känns mer rymlig och därmed 
positiv. Vi tror även att Clip Rooms lokal anses rymlig på grund av de stora fönstren 
som ger rikligt med dagsljus. Detta kan förbättra frisörernas arbete med tanke på att 
de behöver ett så verkligt ljus som möjligt, vilket leder till att de blir mer positivt 
inställda och detta avspeglas sedan till kunden.  

5.1.2 Auditiva   
V&R  
Om ljudet i lokalen finns det blandade åsikter hos respondenterna 12 %  var inte alls 
eller väldigt lite och 18% var lite tilltalade, 18 % av respondenterna var tilltalade och  
22 % mycket eller väldigt mycket tilltalade (figur 2). Kring ljudet i lokalen säger Håkan 
att de spelar musik i Brasseridelen, olika typer av musik vid olika tider på dygnet, 
medan i den andra delen av restaurangen, Viskningar, har de väldigt sällan musik. För 
att minska slammer och oljud som finns i restaurangen har V&R mattor på golven, 

                                                            
169 Fridell Anter K. (2006)  s.158 
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tyger på väggarna och gardiner.  Vid observationen ansåg vi ljudet i lokalen var lågt 
med musik i bakgrunden.  

tc  

                                                           

Ljudet i restaurangen var för de flesta respondenterna tilltalande, 28 %, lite tilltalande 
är 32 % av respondenterna och mycket eller väldigt mycket tilltalade är 14 %.(figur 6) 
Restaurangen har alltid musik i bakgrunden i restaurangdelen i form av radio och 
skivor, vid nattklubb spelas en annan sorts musik på en mycket högre volym. Detta är 
en medveten strategi från restaurangen. Skrammel och andra ljud som uppstår har 
men försökt att minimera med hjälp av olika tyger och mattor men medger att detta 
inte är tillräckligt vid den utbyggda glasdelen där mycket oönskat ljud uppstår när 
restaurangen är fullsatt.  

Clip Room  
När vi besökte Clip Room för att göra observationerna var ljudet i lokalen ganska högt 
med mycket prat och oljud från maskiner, tillexempel hårtorkar. I bakgrunden hörde vi 
låg musik. Catharina berättar att de alltid spelar musik i bakgrunden men att de försökt 
att minska den höga ljudnivån genom extra ljudplattor i taket och även med de 
hängande mobilerna i taket.  
20 % av respondenterna ansåg att ljudet inte alls, väldigt lite eller lite var tilltalade av 
ljudet i Clip Rooms lokaler. 34 % var tilltalade och 8 % var mycket eller väldigt mycket 
tilltalade (figur10) .  

Musik, har det visats, i viss grad kan ha en effekt att minska de negativa aspekterna i 
en tjänst. Väntande gäster i en restaurang är ett bra exempel, för att få dem att tänka 
på något annat 170. Musik kan stimulera kundens konsumentbeteende och känslor. 
Tempot i musiken påverkar även hur lång tid kunden spenderar, beroende på vilken 
plats de befinner sig i.171 Oljud och högljuddhet uppfattas oftast uppfattade som 
störande ljud och dessa kan delas in i volym och tonfall. En hög volym anses av de 
flesta som negativt och172 gör tillexempel att gäster i en restaurang äter fortare.173 
Med ett högre tempo i musiken blir personer oftast exalterade och glada och 
detsamma sker med höga toner i musiken. Detta kan tillämpas till nattklubbar som 
ofta spelar olika typer av musik med en hög volym.174  För mycket ljud av olika slag kan 
även ge försämrad koncentration, ökad aktivitet och leda till irritation. Trots detta så är 
ljud bra, en balans mellan högt och konstant ljud är fördelaktigt när det kommer till att 
skapa en behaglig miljö.175  

 
170 Oakes S. (2000)  s.540 
171 Lin I.Y. (2004) s.170 
172 Ibid. s.170 
173 Oakes S. (2000)  s.541 
174 Bruner G.C, (1990)  s.95 
175 Lin I.Y. (2004)  s.170 
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Ljudet i V&Rs lokaler ansågs av respondenterna vara jämt fördelade över 
svarsalternativen. Här kan gästen ha påverkats beroende i vilken av de två 
restaurangdelarna gästen var placerad. Viskningar har oftast ingen musik medan 
Brasseridelen alltid spelar någon form av musik.  Det kan även vara så att vissa 
personer inte tilltalas av musik, lugnet kan vara en viktig faktor för kunden när man vill 
avnjuta en lunch eller middag. Om lugn musik spelas kan detta påverka kunden hur 
länge han/hon spenderar sin tid hos företaget. På tc ansågs ljudet vara mer negativt än 
positivt hos respondenterna. Förklaringen till detta kan vara utbyggnaden i glas som 
reflekterar ljudet vilket i sin tur ökar volymen. tc har påpekat att man försökt minimera 
ljud men att någon bra lösning för utbyggnaden inte hittats än. Hos Clip Room var de 
flesta tilltalade av ljudet, de som inte var tilltalade av ljudet kan ha uppfattat lokalen 
som ett ställe där mycket prat och samtal förekommit. Då lokalen är väldigt öppen 
med stora fönster och har hårda material ökar intensiteten och ljudet tilltar. Detta 
beror som sagt på individen själv, många kunder accepterar att det låter mycket i en 
frisörsalong med både andra kunder och anställda men även ljud som uppkommer 
runtomkring med hårfönar och diverse. De flesta antas se denna tjänst som ett trevligt 
inslag i vardagen och detta med påverkan av trevlig omgivning och mycket prat.  
De ljud som förekommer i lokalerna hos tjänsteföretagen bör alltid vara i balans för 
bäst upplevd miljö, både prat bland kunder och gäster men även musik som i varierad 
volym och genre spelas samt andra ljud som uppstår i företagens lokaler på grund av 
verksamheten.         

5.1.3 Lukt 
V&R  
Lukten i lokalen vid våra observationer var fräsch och neutral, utan inslag av mat. V&R 
försöker att ha en bra luft som inte luktar mat genom bra ventilation och genom att 
köket ligger cirka 25‐50 meter bort från restaurangen. Respondenterna av vår enkät är 
till största del, 32 %, mycket eller väldigt tilltalade, 26 % tilltalade och endast 8 % lite 
tilltalade av lukten i V&Rs lokaler (figur 5). 

tc  
Ventilationen i restaurangen bidrar mycket till att oönskad lukt inte sprider sig till 
kunderna. Vid observationen kunde en viss lukt av matos urskiljas som vid detta tillfälle 
inte var så tilltalade, men överlag anser respondenterna att lukten i lokalen är 
tilltalande, 30 %, mycket eller väldigt mycket tilltalande, 26 %. Ett fåtal respondenter 
anser att lukten är, inte alls eller väldigt lite tilltalande 6 % eller lite tilltalande 4 % 
(figur 9). tc jobbar inte aktivt med lukten på något sätt förutom ventilationen berättar 
Johan. 

Clip Room  
Lukten i lokalen är inget som Clip Room jobbar med utan det kommer automatiskt av 
de produkter de använder sig av. När vi gjorde observationen på Clip Room så doftade 
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det gott och fräscht av nytvättat hår och hårprodukter. Den största delen av 
respondenterna var tilltalade, 42 %, och mycket eller väldigt mycket 38 % tilltalade av 
lukten, medan 6 % inte alls eller väldigt lite var tilltalade av den (figur 13) . 

Lukt och olika dofter är den närmaste länken till det emotionella området i hjärnan av 
alla våra fem sinnen. Vilket gör att man kan använda sig av lukt för att påverka 
personer och deras humör, som kan leda till ökande deltagande i shopping och 
spenderande av pengar.176 Lukter påverkar humörsvängningar hos individer vilket i sin 
tur påverkar dess upplevelse. Lukt kan därför användas för att differentiera företagets 
lokal från konkurrens på liknande sätt som det går att använda design och färg. 177  

Lukten hos tjänsteföretagen var överlag tilltalande eller mer och alla medger att de 
inte aktivt försökt att sprida en speciell doft eller försökt locka kunder genom deras 
luktsinne. På restaurangerna är ventilationerna bra och V&Rs kök ligger inte just i 
anslutning till restaurangdelen. Vid vår observation på tc uppfattades matos, detta kan 
dock bara varit tillfälligt eftersom de flesta av respondenterna ansett att lukten varit 
tilltalad eller mer. Då Clip Room är en hårsalong där det används mycket produkter och 
liknande, medför det att många tycker att det luktar fräscht och gott i lokalen. Vi anser 
att detta är en tillhörande faktor i den tjänst som erbjuds vilket i sin tur påverkar 
kundens upplevelse av frisörbesöket. De få som ansåg att de var väldigt lite, eller inte 
alls tilltalade av lukten hos Clip Room kan ha berott på att de ansåg att det luktade för 
mycket av produkterna.     
 

5.2 Arbetet mellan designer och företag  
Arkitekten Olle håller med om att det ofta finns en konflikt mellan arkitekten och 
uppdragsgivaren vid en ombyggnation. Han möter en slags fyrkantighet och defensiv 
inställning från uppdragsgivarna, men säger att man måste vara öppen för nya förslag 
för att få en spets på projektet.  
Arkitekten är mer fokuserad på estetik medan uppdragsgivarna är mer för funktion. 
Ibland litar uppdragsgivarna på oss arkitekter hur lokalerna ska se ut, medan ibland så 
ändrar de på saker så att resultatet inte blir som jag tänkt det och då missar de ofta 
viktiga linjer i lokalen som jag tänkt ut och då blir ofta resultatet oplanerat och rörigt, 
säger Olle. Han menar dock att han alltid utgår från behovet som finns, för det finns 
alltid en människa i miljön som ska fungera där.    

V&R 
Håkan var inte med vid ombyggnationen men har fått uppfattningen om att det var en 
kompromiss mellan dem och arkitekten. ”Arkitekten vill ha sitt men någonstans kanske 
det blir för dyrt eller inte anpassningsbart och inte praktiskt för den delen heller”. Det 

                                                            
176 Mitchell J.D. et al. (1995)  s.229 
177 Mossberg L, (2003)  s.138 
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bollades fram och tillbaka och vår danska arkitekt var väldigt noga med möbleringen 
men det har vi fått ändra på, för det var inte praktiskt och fungerade inte för oss. När 
han kom på besök några månader senare blev han tokig för att vi ändrat möbleringen. 
Men insidan på baren har personalen själva ritat för att få funktionalitet. Färgerna och 
de handmålade, jättedyra, tapeterna är det också arkitekten som valt, de var helt galet 
dyra anser Håkan.  

tc   
I arbetet med ombyggnationen tillsammans med Olle fanns det många delade åsikter 
och en viss konflikt, som till största delen handlade om materialval och placering. 
Tillsammans hittade de en lösning men ”det är inte alltid design och funktion funkar 
ihop” säger Johan. Personalen fick hjälpa till med placeringen av öl‐tappar och kassor i 
baren för att få funktionalitet i sitt arbete.  
Kontrasten av designen mellan baren/övervåningen (det moderna, ljusa och vita) och 
restaurangen (det rustika) var en del i diskussionerna med Olle, men Johan vet inte 
riktigt hur det blev som det blev. Han menar inte att det är dåligt utan helt okej, men 
att det är stora kontraster och att de nästan är för stora.   

Clip Room    
Catharina anser inte att det funnits någon slags konflikt mellan dem och arkitekten 
Christer som de använt sig av vid ombyggnationen. Det är femte gången vi har anlitat 
honom och han har lärt sig mycket om hur den här branschen fungerar, men ibland 
känner vi att hans förslag inte fungerar och då måste han tänka om. Han lyssnar på vad 
vi tycker är viktigt och sedan inspireras vi mycket av honom.      

Konflikter kan uppkomma när både chefer och arkitekter är involverade, i 
ombyggnationer, med olika uppgifter, med olika förkunskaper och uppfattning om 
servicescape och atmosfärer och hur man utformar dem på bästa sätt. Arkitekterna 
har kunskap om de designfaktorer som hjälper till att skapa en atmosfär, som form, 
material, färg, ljussättning och möblering. Medan cheferna har en personlig kunskap 
kring företaget i sig och dess kunder.178  

Konflikter kan också skapas genom att det finns olika åsikter om företagets särprägel 
och äkthet, som är viktiga faktorer för att kunna skapa en atmosfär i tjänsteföretag. 
Om flera företag är lika varandra i utformningen kommer de att sakna atmosfär genom 
att de inte särskiljer sig från varandra. Konflikten uppstår ofta i att arkitekten vill 
använda genuina material för att skapa äkthet medan cheferna vill ha funktionalitet.179 
Fokuserar man enbart på servicen kan man misslyckas med att tillfredsställa kunden 

                                                            
178 Heide et al. (2007)  s.1318 
179 Ibid. s.1322 
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totalt. För att öka tillfredsställelsen bör företag granska sin egen och konkurrenternas 
fysiska miljö.180    

Som vi förstått genom intervjuerna så anser både Olle som arkitekt att den ovan 
beskrivna konflikten ofta finns och att cheferna, i alla fall på tc och V&R, också håller 
med. De beskriver konflikterna som att de mest handlar om de olika förkunskaperna 
och uppfattningarna om servicescape. Olle som arkitekt menar att cheferna har en 
defensiv inställning till att ta ut svängarna och det kan bero på dessa olika 
förkunskaper och åsikter, att cheferna har en personlig kunskap om företaget och har 
därför en viss åsikt om hur servicescape ska utformas. Medan Olle som arkitekt har en 
annan åsikt då han har förkunskaperna om hur man skapar en atmosfär och hur man 
kan särskilja företaget från konkurrenterna och skapa äkthet. I den tidigare 
forskningen vill cheferna att designen ska vara funktionell och det kan vi klart och 
tydligt se i intervjuerna, funktionalitet är det som cheferna söker och arkitekten vill 
använda material som skapar en särprägel hos företaget. Självklart anser vi att även 
cheferna vill ha tilltalande lokaler som främjar tjänsteföretaget men att funktionalitet 
oftast kommer i första hand.  

Vi ställde frågan till företagens kunder i vår enkät, om i hur stor utsträckning företaget 
särskiljer sig från andra företag?  

V&R  tc  Clip  

Särskiljer sig inte alls eller väldigt lite     10 %  8 %  0 % 
Särskiljer sig lite       22 %  12 %  20 % 
Särskiljer sig        27 %  30 %  42 % 
Särskiljer sig mycket eller väldigt mycket   8 %  24 %  24 %   
 
Tabell 1 I hur stor utsträckning företaget särskiljer sig från andra företag   
  
Genom resultatet från enkäten kan vi se att Clip Rooms kunder till största grad anser 
att de särskiljer sig från andra företag. Catharina beskrev för oss att de inte hade haft 
någon konflikt med arkitekten de anlitat utan att han lyssnat på vad som var viktigt för 
dem och sedan inspirerades de av honom. Resultatet av enkäten kan ha att göra med 
att de lät arkitekten med sina förkunskaper skapa en atmosfär med en äkthet och 
särprägel genom genuina material. Eftersom de anlitat Christer under ett flertal 
ombyggnationer genom åren har han lärt sig hur branschen fungerar och därmed kan 
han ha en bra insyn i kundens beteende, vilket kan vara till stor hjälp för både designer 
och uppdragsgivaren.  

                                                            
180 Wakefield et al. (1996)  s.52 
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5.3 Kommunikationsmöjligheter 
Av de tre tjänsteföretagen har V&R och tc liknande tjänstemiljöer medan Clip Room 
har en annan. Kunden är därigenom i behov av olika funktionaliteter181, vi anser att 
kundens behov ska komma i första hand då funktionaliteten är mycket viktigt inte bara 
för kunden utan även för de anställda. I den tidigare forskningen beskriver vi det 
privata och det allmänna utrymmet. Kundens första intryck av tjänsteföretaget är det 
allmänna utrymmet och funktionaliteten i lokalen.  Logik och enkelhet bör vara två 
ledord för utformningen av företagens lokaler.182 Den visuella aspekten är även viktig, 
något som vi inte anser tjänsteföretagen utnyttjat till fullo. På V&R uppfattade vi det 
inte som självklart vart ingången till restaurangen var, på grund av de tyger som täckte 
för och de möbler som stod ställda mot utgången men även stora pelare som var 
placerade lite varstans. Det var heller inte självklart att det fanns en andra 
restaurangdel eftersom den låg långt in i restaurangen och bakom frukostserveringen. 
Detta kan vara en medveten strategi från V&R då restaurangdelen Viskningar ska anses 
mer lugn och tystlåten och kanske mer ”fin”. Vi anser utifrån beskriven tidigare 
forskning att gästen lätt ska kunna utforska lokalens möjligheter även i ett 
marknadsföringssyfte183.      

Vi ställde frågan till företagens kunder i vår enkät, i hur stor utsträckning anser du att 
designen av lokalen kommunicerar till dig som kund hur du bör agera? 

V&R  tc  Clip  

Kommunicerar inte alls eller väldigt lite    2 %  10 %  8 % 
Kommunicerar lite      22 %  10 %  20 % 
Kommunicerar      22 %  34 %  26 % 
Kommunicerar mycket eller väldigt mycket  12 %  20 %  26 % 
 
Tabell 2 I hur stor utsträckning designen kommunicerar till kunden hur den bör agera 
 

I resultatet ser vi att de flesta av V&Rs respondenter anser att de kommunicerar eller 
kommunicerar lite med hjälp av designen i lokalen. Vi tror att detta resultat till stor del 
påverkats av att många gäster som äter i restaurangen är återkommande och att de 
bor på hotellet vilket gör att de är vana med utformningen av lokalen men även den 
ovan nämnda entrén. Clip Rooms respondenter anser överlag att designen 
kommunicerar eller kommunicerar mycket eller väldigt mycket. Detta kan bero på att 
denna sorts tjänst är relativ enkel att förstå och att många kunder enbart går till en 
salong där man känner sig trygg med frisören, eftersom det är en så personlig tjänst. 
Värdet i tjänsten uppkommer endast då kunden blir tillfredställd och olika kunder har 

                                                            
181 Lin I.Y. (2004)  s.176 
182 Lin I.Y. (2004)  s.176 
183 Ibid. s.176 
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olika önskemål184. Vi tror genom detta bildas relationer mellan kund och frisör och ett 
långsiktigt kundvärde formas. På tc har flesta respondenter svarat att tcs lokaler 
kommunicerar eller kommunicerar mycket eller väldigt mycket genom lokalens design. 
Många har även svarat att kommunikationen är liten, väldigt liten eller inte alls. Detta 
kan bero på att kunderna är mer eller mindre frekventa besökare på restaurangen och 
därigenom tycker vissa att det är självklart hur man bör agera medan det för andra inte 
lika självklart. Sedan kan tcs kontrasterande lokaler göra att kunderna känner sig 
osäkra på hur de bör agera och vad som gäller för restaurangen.  

5.4 Interaktionsmöjligheter 
Vi ställde frågorna till företagens kunder i vår enkät, i hur stor utsträckning tilltalas du 
av interaktionsmöjligheterna mellan dig och andra kunder respektive personalen? 

  

V&R  tc  Clip  

Inte alls eller väldigt lite möjlighet    2 %  0%  10 % 
Lite möjlighet      24 %  20 %  18 % 
God möjlighet      26 %  30 %  26 % 
Mycket eller väldigt mycket möjlighet     8 %  26 %  20 % 
 

Interaktionsmöjligheter mellan kunder  

Tabell 3 Interaktionsmöjligheter mellan kunder 

 

 
 

V&R  tc  Clip  

Inte alls eller väldigt lite möjlighet    2 %  4 %  0 % 
Lite möjlighet      10 %  18 %  4 % 
God möjlighet      44 %  24 %  34 % 
Mycket eller väldigt mycket möjlighet     16 %  22 %  44 % 
 

Interaktionsmöjligheter mellan kund och personal 

Tabell 4 Interaktionsmöjligheter mellan kund och personal
 

I en salong är sittarrangemangen en viktig faktor, kunden sitter tillsammans med andra 
väntande kunder och där skapas möjligheter till sociala interaktioner mellan 
kunderna.185 Ett naturligt sätt att interagera är mellan kund och frisör, då detta sker 
automatiskt i frisörstolen.  Vi även kan se i resultaten från vår enkät där 34 % tycket att 

                                                            
184 Jagdish S. et al. (1999)  s.58 
185 Mossberg L. et al. (2006)  s.33 
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det fanns goda möjligheter och 44 % att det fanns mycket eller väldigt mycket goda 
möjligheter att interagera med personalen på Clip Room.  På restaurangerna är 
situationen en annan, även där erbjuds en tjänst och en förväntad upplevelse men där 
sker interaktionerna på en annan nivå och är inte lika privat.  Oftast på en restaurang 
vill personerna/en sitta avskiljt och då sker interaktioner mellan gästen och anställda 
endast vid enstaka tillfällen. I enkäten ser vi tydligt att den största delen av både tcs 
och V&Rs kunder ansåg att möjligheterna var goda till att interagera med personalen.  
Däremot kan sociala interaktioner mellan kunderna oftast möjliggöras vilket inte kan 
ske i lika stor utsträckning på en frisörsalong. Catharina på Clip Room menar dock att 
de till viss del har försökt att skapa interaktioner mellan kunderna och att de gärna ser 
att de för ett samtal med varandra. Hon anser att kunden inte ska känna ett obehag 
med att bli uttittad men att kunden ska, om den vill, känna gemenskap och närhet. I 
resultatet från enkäten ser vi att Clip Rooms kunder tyckte att möjligheten att 
interagera med andra kunder var lägre än möjligheten att interagera med personalen. 
Beroende på individen kan detta antingen vara en möjlighet eller en begränsning då 
personer i sociala sammanhang beter sig olika186. Vi tror att både kunder och gäster på 
Clip Room, tc och V&R alla kan känna att vissa beteenden är förväntade av dem när de 
nyttjar de olika tjänsterna. Den tidigare forskningen beskriver att den fysiska miljön 
påverkar kundernas agerande i form av sociala koder, hur kundens så kallade fysiska 
aktiviteter sker med allt ifrån besöket på företaget till kommunikationer med de 
anställda.187 Om den fysiska miljön anses exklusiv och påkostad tror vi i enlighet med 
Aubert‐Gamet att kunden beter sig på ett annorlunda sätt, både med andra kunder 
och med anställda, än om den var mer neutral och vardaglig188. Med ett visst beteende 
hos både kunder och anställda kan detta antingen leda till ett undvikande eller 
tillfredställande beteende hos kunden beroende på vad kunden förväntar av 
tjänsten.189 Med detta menar vi att design och omgivningen i stor utsträckning 
påverkar kunden i dennes beteende vilket i slutändan påverkar tjänstens upplevelse.   

 

 

 

 
 

                                                            
186 Bitner M.J. (1992)  s. 61 
187 Jagdish S. et al. (1999)  s.6 
188 Aubert‐Gamet V. (1997) s.28 
189 Heide et al. (2007)  s.1316 
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6. Avslutande del 
Vi kommer i detta kapitel utgå från våra frågeställningar för att sedan dra slutsatser utifrån 
vår bild av verkligheten samt den tidigare forskningen. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare 
forskning.  

6.1 Slutsatser  
Vid denna fallstudie har vi försökt besvara vårt syfte, genom att skapa en helhetsbild 
från olika vinklar, företagets, kundernas och den tidigare forskningens.  

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka i hur stor utsträckning tjänsteföretag 
arbetar med servicescape och dess olika dimensioner för att skapa en så bra upplevelse 

för kunden som möjligt. 

Vi har genom vår studie förstått att servicescape är en viktig faktor i tjänsteföretagens 
arbete med att skapa en så bra upplevelse för kunden som möjligt. Genom 
intervjuerna har vi förstått att servicescapedimensionerna är något alla företagen i vår 
studie arbetar med på ett eller annat sätt. Ingen av respondenterna vid intervjuerna 
hade vetskap om vad servicescape begreppet innebär och hade inte kunskaperna om 
hur stor vikt servicescape har för upplevelsen. Utformningen av lokalerna var gjorda 
framförallt för funktionalitet för personalen och till viss del estetik. Företagen försökte 
skapa en tilltalande lokal för kunden men inte på ett organiserat och systematiskt sätt 
som vi genom den tidigare forskningen fårstått är viktig.  
Estetik och design är en viktig del då det kan påverka kunden och dennes reaktioner, 
eftersom kunden troligtvis har vissa förväntningar på hur utformningen av en lokal och 
dess estetik bör vara. Det är därför viktigt att försöka möta dessa förväntningar 
eftersom det kan påverka kundens upplevda kvalitet. Upplevelsen för kunden påverkas 
även av atmosfären i lokalen vilket är väldigt viktigt för tjänsteföretag eftersom 
tjänster produceras och konsumeras samtidigt i företagets miljö. Resultatet från 
enkäten visar att de flesta respondenterna anser att de är tilltalade, mycket eller 
väldigt mycket tilltalade av företagens lokalers design. Men vi även kan se i resultatet 
att det råder meningsskiljaktigheter hos respondenterna kring de olika 
servicescapedimensionerna. Vi anser därför att ett mer aktivt och förbättrande arbete 
med servicescapedimensionerna skapar en bättre upplevelse för kunden. Detta ökar 
även kundernas känslomässiga sinnesstämning vilket kan leda till tillfredsställelse som 
även innebär att kunden vistas en längre tid och spenderar mer pengar på företaget.      

Vi kan genom studien konstatera att konflikten som beskrivs i den tidigare forskningen 
mellan företagen och arkitekter/designers även finns tydligt beskriven av både de 
företagen vi intervjuat och arkitekten. Vi ser denna konflikt som ett stort hinder i 
arbetet med företagets lokaler eftersom företagen till stor del endast fokuserar på 
funktion och den tjänst de erbjuder medan arkitekten fokuserar på behovet och 
estetiken. I och med att dessa strävar åt olika håll kommer kundens upplevelse och 
tillfredsställelse att påverkas, som vi ser det negativt. En lösning som vi tror kan vara 
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positivt för kundes upplevelse av företagets lokaler är att en marknadsförare med 
kunskap om servicescape även bör anlitas vid ombyggnationer och utformning av 
lokalerna. Denne kan då jobba som en länk mellan företaget och arkitekten, genom att 
skapa en helhet kring hela företaget och med hjälp av arkitektens kunskap om estetik 
och företagets kunskap om dess kunder, ska kunna genomföra detta. Denna åtgärd 
anser vi skulle gynna både kunden i dess upplevelse och företaget. 

Interaktioner mellan kunder och personal och mellan kunder och kunder samt lokalens 
kommunikation till kunden är en del av tjänsten och kundens upplevelse av den. I 
servicescape utformningen är det viktigt att man tar hänsyn till och utformar lokalen så 
att den förmedlar till kunden hur den ska agera i lokalen. Resultatet från enkäten visar 
att kunderna på företagen till största del tycker att företagens lokaler kommunicerar 
till dem hur de bör agera, men många respondenter ansåg även att kommunikationen 
var mindre bra. Till stor del interagerar kunden mer med den fysiska miljön än med 
personalen i tjänsteföretag och det är även det första intrycket kunden får av 
företaget. Vi anser att detta är en viktig del i servicescape och att företagen tydligare 
ska jobba med kommunikationen till kunden för att öka kundens upplevelse och 
intryck av företaget. Kundens upplevda kvalitet beror även till stor del på andra kunder 
som vistas i lokalen och därför kommer möjligheten till interaktioner mellan kunderna 
vara en del i upplevelsen. De flesta av kunderna på företagen säger att det finns god, 
mycket eller väldigt mycket goda möjligheter till interaktioner med andra kunder, 
medan cheferna på företagen till stor del sa att de inte arbetade aktivt med det. Även 
interaktioner med personalen är en viktig del i tjänsten eftersom det är tillsammans 
med personalen som tjänsten utförs. De flesta kunderna tyckte även att dessa 
möjligheter var goda, mycket eller väldigt mycket goda. Detta tyder på att kunderna 
anser att de är goda trots att inte företagen jobbar aktivt med 
interaktionsmöjligheterna.   

6.2 Vidare forskning 
Vidare forskning inom detta område kan vara att på en större population, undersöka 
kundens upplevelse utifrån servicescape, vilket även gör studien mer generaliserbar. 
Vilka dimensioner av servicescape påverkar kundens upplevelse mest och hur 
företagen ska kunna utveckla dessa dimensioner för att skapa mer tillfredställda 
kunder genom upplevelsen. Andra faktorer som påverkar servicescapet kan 
undersökas för att utveckla resonemanget och därigenom kan konkreta förslag tas 
fram för utveckling av företags lokaler och utformning. 

Det skulle även vara intressant att intervjua fler arkitekter/designers för att se om de 
har samma uppfattningar som den intervjun vi har gjort i denna uppsats. Även för att 
få en större helhetsbild och en bättre generaliserbarhet.    
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Bilaga 1 Intervjufrågor till Olle Salomonson   

Personliga frågor 

• Hur gammal är du? 

• Vilken utbildning har du? 

• Vad är din titel? 

• Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter? 

Inledande frågor 

• Vilka är de tre/fyra största projekt i Umeå du arbetet med? 
 Hur tänkte du då? Vilka önskemål fanns och hur försökte du uppfylla dem?  

• Hur går du tillväga med förberedelser och färdigställande av ett projekt? 

 Servicescape 

• Har du någon kunskap om marknadsföring och begreppet servicescape/ 
servicelandskap? 

• Hur använder du dig av dessa påverkansfaktorer/dimensioner? 

• (Om nej) tror du att servicescape skulle kunna bidra till att skapa en ännu bättre 
tjänsteupplevelse för kunderna eller skulle det begränsa dig i ditt arbete? Det blir 
vissa ”ramar” du måste följa. 

• Vad påverkar dina inredningsval? 

• Hur väljer du färg, form, funktion, ljussättning, ljud? 

• Hur gör du för att förmedla olika budskap om hur kunderna bör/ska agera i en viss 
miljö? 

• Hur använder du design för att kommunicera till kunden? 

• Hur tar du hänsyn till olika interaktioner mellan företaget och dess kunder när du 
planerar lokalens utformning? 

• Vilket perspektiv utgår du ifrån i ditt arbete?  Hur kundens upplevelse ska bli eller 
ur företagets och de anställda? Vad är viktigt? 

• Företagen som anlitar dig, beskriver de hur deras viljor/syn kring inredningen och 
har de någon uppfattning om hur upplevelserna för kunden bör skapas? 

• Anser du att företagen som anlitar dig har specifika krav på servicescape och dess 
olika dimensioner? Ex. funktion, kommunikation.    

• Upplever du att inredning kan skapa konkurrensfördelar för ett företag? 
 I så fall hur? 
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Bilaga 2 Intervjufrågor till cheferna på företagen 

Inledande frågor 

• Namn, Ålder? 

•  Titel? – Hur länge har du jobbat som det? 

• Kan du berätta lite allmänt om företaget 

• Hur många lunch/middags gäster och besökare på nattklubben  har ni per vecka? 
(V&R, tc) 

•  Hur många kunder har ni per vecka? (Clip Room) 

Lokalens utformning 

• Vem har designat lokalen? 

• När ni skulle renovera, hur gick era tankar då? 

• Hade ni några tankar kring hur det skulle se ut eller fick arkitekten fria händer? 

• Hade ni tänkt att ombyggnationen skulle höja kundens upplevelse? 

Dimensioner 

• De färger ni valt i lokalen, valdes dem på grund av att det finns vetskap om att de 
påverkar kunden på visst sätt eller hur valde ni? 

• Spelar ni någon musik i lokalen? 
‐ I så fall vad för musik och varför just den typen av musik? 
‐ I företagslokalen kan det finnas mycket slammer, har ni försökt att motverka dessa 

ljud för att kunden ska få en så bra upplevelse som möjligt? 

• Har ni med ljus och olika slags ljussättning försökt att skapa en viss stämning? 
‐ Hur och vilken sorts stämning? 

• Har ni försökt att ha en fräsch doft i lokalen eller en doft som förknippas med er 
tjänst? 

Inredning 

• Har ni försökt att utforma sittarrangemangen så att kunder ska kunna interagera med 
varandra? 

• Tycker du att inredningen gör det lätt för kunderna att interagera med er i personal? 

• När ni jobbade med designern i samband med ombyggnationen, hade ni olika åsikter 
om utformningen och designen?  
‐ Vad var det i så fall ni hade olika åsikter om och hur löste ni detta? 

• Använde ni er ombyggnation av lokalen som en konkurrensstrategi mot andra 
konkurrenter? 
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Bilaga 3 Enkät till kunderna 

Enkät om design och hur det påverkar dig som kund 

Ringa in ditt svar!  

Besöker du företagets lokaler ofta?                          Inte alls  1     2     3     4     5     6       7  Väldigt mycket 

I hur stor utsträckning är du tilltalad                               
av designen i företagets lokaler?                         Inte alls  1     2     3     4     5     6       7  Väldigt mycket         
 
Hur viktig är design och utformning                                                     
av företags lokaler när du väljer företag?                                                      Inte alls  1     2     3     4     5     6       7  Väldigt mycket          

I hur stor utsträckning anser du att designen                                        
av företagets lokaler är anpassade för dig som kund?                                       Inte alls  1     2     3     4     5     6       7  Väldigt mycket        

I hur stor utsträckning tilltalas du  
av färgsättningen i lokalen?                          Inte alls  1     2     3     4     5     6       7  Väldigt mycket  

I hur stor utsträckning tilltalas du  
av ljudet i lokalen?                           Inte alls  1     2     3     4     5     6       7  Väldigt mycket 

I hur stor utsträckning tilltalas du  
av ljuset i lokalen?                           Inte alls  1     2     3     4     5     6       7  Väldigt mycket 

I hur stor utsträckning tilltalas du  
av lukten i lokalen?                           Inte alls  1     2     3     4     5     6       7  Väldigt mycket 

 I hur stor utsträckning tilltalas du  
av interaktionsmöjligheterna mellan  
dig och andra kunder i lokalen?                             Inte alls  1     2     3     4     5     6       7  Väldigt mycket 

 I hur stor utsträckning tilltalas du  
av interaktionsmöjligheterna mellan  
dig och personalen i lokalen?                          Inte alls  1     2     3     4     5     6       7  Väldigt mycket 

 

I hur stor utsträckning anser du att designen  
av lokalen kommunicerar till dig som kund  
hur du bör agera?                            Inte alls  1     2     3     4     5     6       7  Väldigt mycket 

I hur stor utsträckning anser du att företagets design 
 särskiljer sig från andra företag?                           Inte alls  1     2     3     4     5     6       7  Väldigt mycket 
 
I hur stor utsträckning skulle du som kund  
rekommendera företaget till andra?                                                      Inte alls  1     2     3     4     5     6       7  Väldigt mycket 

 
Tack, för att du hjälpt oss att fylla i denna enkät det har gjort det möjligt för oss att genomföra vår kandidatuppsats i 
marknadsföring på Handelshögskolan i Umeå universitet. /  Ida och Stina 
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Bilaga 4 Observationsschema 

Lokalen 

1. Första intryck 
 

2. Helheten 
 

3. Färger 
‐ Accentfärger  
 

4. Ljussättning 
‐ Dämpad eller intensiv 
‐ Riktad eller allmän  
‐ Olika ljussättning vid olika tidpunkter 
 

5. Ljud 
‐ Allmänt ljud 
‐ Musik 
 

6. Lukt 
‐ Vad luktar det i lokalen 

Inredning 

1. Möbler 
‐ Interaktioner mellan kunder/gäster 
 

2. Material  
 

3. Detaljer 
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Bilaaga 5 Reesultat f från företagets  kunderr   
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Clipp Room  
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